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 Abstrakt 
Denna studies syfte var att undersöka likheter och skillnader i pedagogers och 

vårdnadshavares uppfattningar och upplevelser av inskolning till förskolans 

verksamhet. För att belysa syftet har kvalitativ metod använts i form av sju 

semistrukturerade intervjuer med fyra nyinskolade vårdnadshavare respektive 

tre pedagoger vid en förskola. Resultatet har analyserats utifrån ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv. Resultatet visade att av de två 

inskolningsmodeller förskolan erbjudit, en kortare/föräldraaktiv och en längre 

modell, rekommenderade pedagogerna den längre även fast 

vårdnadshavarnas önskemål gjort att den kortare modellen införts. Resultatet 

visade också att det skiljde sig mellan vad vårdnadshavarna tyckte var viktig 

information att få inför inskolningen och vad pedagogerna gav för 

information. Pedagogerna ansåg att det var viktigt att vårdnadshavarna kände 

sig trygga med förskolan och med dem som pedagoger. Enligt vår bedömning 

var det lika viktigt för vårdnadshavarna att bli inskolade som det var för 

barnen och utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv kunde en föräldraaktiv 

inskolning mycket väl passa de barn som kommit långt i arbetet med att känna 

sig trygga i sig själva. Barn som inte kommit så långt i det arbetet hade fler 

fördelar av en traditionell inskolningsform. 

 

Nyckelord: Anknytning, Förskola, Inskolning, Inskolningsmodeller, 

Separation, Små barn. 
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Förord 

Vi vill tacka de pedagoger och vårdnadshavare som har gett oss av sin tid och 

delat med sig av sina erfarenheter kring inskolning. Vi vill också tacka våra 

familjer som har stöttat och stått ut med oss under arbetet med uppsatsen. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Gunnar Berg som bidragit med många 

kloka tankar och konstruktiva idéer. 
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Inledning och problemområde 
Att börja i förskolan innebär en stor förändring, både för barnet och för dess 

vårdnadshavare. Barnet lämnar det välkända och trygga hemmet och familjen 

bakom sig, för att några timmar om dagen upptäcka en ännu okänd värld med 

för dem många nya vuxna och barn. Vårdnadshavarna ska i sin tur kanske 

börja arbeta eller studera efter en tid av föräldraledighet och tillbringa dagarna 

från sitt lilla barn för första gången någonsin. Detta är en känslig period för de 

flesta familjer att gå igenom. Vi anser därför att det är av stor vikt att barnen 

inte lämnas direkt på förskolan utan tillsammans med sina vårdnadshavare får 

möjlighet att successivt skolas in i verksamheten. Inskolningen ska även lägga 

grunden till ett väl fungerande, nära samarbete mellan hem och förskola. Vi 

anser att vår studie är mycket relevant eftersom varken 

förskollärarutbildningen eller skolverket ger oss några riktlinjer för hur vi ska 

genomföra inskolning av barn och vårdnadshavare till förskolan. Det blir 

således upp till varje enskild kommun och förskola att arbeta fram en modell 

som passar dem. Enligt den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010) ligger det i förskollärarens ansvar att varje barn tillsammans med sina 

vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan. Läroplanen säger också 

att arbetslaget ska visa respekt för vårdnadshavarna och känna ansvar för att 

det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens 

familjer (Skolverket, 2010). Men hur gör pedagoger för att skapa en tillitsfull 

relation till vårdnadshavare, och känner vårdnadshavarna tillit till förskolans 

pedagoger efter att de skolats in?   

 

Vi anser att inskolningen både är ett intressant och aktuellt forskningsområde. 

Just nu pågår en debatt kring inskolning till förskolan. Kort inskolning eller 

föräldraaktiv inskolning som den också kallas, har på senare tid blivit populär 

bland pedagoger och vårdnadshavare runt om i landet. Allt fler förskolor har 

börjat använda sig av den korta inskolningen istället för den traditionella 

inskolningen som tidigare varit praxis. Många är dock tveksamma och menar 

att mer forskning behövs. Aktuell forskning behandlar främst separationer och 

samspelsprocesser vid inskolning, dock inte särskilt mycket kring betydelsen 

av olika inskolningsmodeller. Som vi ser det saknas även forskning som 

behandlar pedagogers och vårdnadshavares syn på själva inskolningen. Där 

vill vi fylla i en lucka. Därför har vi valt att ta oss an ett jämförande perspektiv 

och undersöka hur pedagoger och vårdnadshavare upplever inskolningen till 

förskolan. Som blivande förskollärare ingår det i vårt uppdrag att utgå från 

förskolans läroplan när vi planerar vår verksamhet. Mot denna bakgrund vill 

vi därför i denna uppsats närmare tränga in i den problematik som har att göra 

med förskolebarnens inskolning. 
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Bakgrund och forskningsöversikt 
Inledningsvis förklaras några av de begrepp vi använder i den text som följer. 

Vidare beskrivs inskolning i stora drag samt de två vanligaste modellerna för 

inskolning till den svenska förskolan. Vi kommer även att beskriva det aktuella 

forskningsläget. 

Vad är inskolning till förskola? 

Med inskolning menar vi liksom Gunilla Niss (1988) den period då ett barn 

tillsammans med sina vårdnadshavare startar sin förskolevistelse. När vi talar 

om förstagångsinskolning avser vi inskolning av vanligtvis cirka arton 

månader gamla barn som kommer direkt hemifrån. Med beteckningen 

pedagog menar vi alla de vuxna som arbetar med barn och möter barn inom 

barnomsorg, skola och skolbarnsomsorg. När vi i texten skriver 

ansvarspedagog avser det den pedagog som har särskilt ansvar under 

inskolningsperioden.  

 

Inskolningen är till för att barnet tillsammans med dess vårdnadshavare 

successivt ska vänja sig vid förskolans nya miljö och skapa trygga relationer 

mellan personal och barn. Inskolningen är också till för att ge 

vårdnadshavarna en inblick i hur förskolan fungerar organisatoriskt och 

pedagogiskt och ge en möjlighet att lära känna personalen (Caldenius, 2008). 

Enligt Niss (1988) ger inskolningen barnet möjligheter att successivt få vänja 

sig vid den nya miljön och få tid på sig att bygga upp relationer till barn och 

vuxna där. Enligt Eva Caldenius (2008) är det grundläggande för barnets 

inskolning och för den fortsatta förskolevistelsen att vårdnadshavarna får ett 

förtroende för förskolepersonalen. Detta förtroende är i sin tur viktigt för att 

dessa ska kunna lämna över sitt barn till förskolan på ett tryggt sätt. Niss 

(1991) menar att problem vid lämningen ofta beror på vårdnadshavarnas oro 

eller att de ställer sig tveksamma till personalens omhändertagande. Enligt 

Caldenius (2008) är det brukligt att från förskolans håll först informera om 

förskolan, dess verksamhet samt syftet med inskolningen. Detta kan ske vid ett 

introduktionssamtal enligt Anette Sandberg och Tuula Vuorinen (2007). Vid ett 

sådant samtal får vårdnadshavaren möjlighet att berätta om sitt barn och dess 

vanor och intressen. På så vis får förskolepersonalen en större förståelse för 

barnet. Vårdnadshavarna får i sin tur information om förskolans rutiner och 

arbetssätt så som märkning av kläder eller vad som gäller om barnet blir sjukt, 

samt hur inskolningen planeras att gå till. Syftet med ett sådant samtal är att 

skapa ett förtroende mellan hem och förskola. Sedan kan de tillsammans 

upprätta en preliminär tidsplan för inskolningen. Caldenius (2008) hävdar att 

det är vanligast att en inskolning är fjorton dagar, men att varje barn är unikt 

och att inskolningens längd och utformning kan ändras från fall till fall. Hon 

menar att ett äldre barn, som kommer från en annan förskola och har vana av 

förskolerutiner och stora barngrupper inte kräver lika lång inskolning som ett 

litet barn som kommer direkt hemifrån. Hon har också sett att en inskolning 



  

 

3 

 

som går för snabbt ofta följs av ett bakslag. Vid inskolning till förskola så 

inskolas barnen antingen individuellt eller i grupp. En av fördelarna som 

Caldenius (2008) ser med individuell inskolning är att barn och 

vårdnadshavare får vara ensamma om en pedagogs uppmärksamhet. Fördelen 

hon ser med gruppinvänjning är i sin tur att vårdnadshavare och barn får tid 

att lära känna andra barn i samma ålder och deras familjer. 

 

Gerd Abrahamsen (1999) beskriver övergångar som svåra eftersom att påbörja 

något nytt ofta är en avslutning på något annat. Hon menar att övergången 

mellan hem till förskola inte bara berör de barn det gäller utan att det också 

berör barnens vårdnadshavare och de som arbetar i förskolan. Att skapa 

förutsättningar för en bra start i förskolan innebär därför en balans mellan stöd 

och utmaning för både barn och vuxna. Abrahamsen (1999) lyfter även att barn 

som börjar förskolan måste vara ifrån sina vårdnadshavare i flera timmar över 

dagen och lämna det trygga som familjen och hemmet innebär. Detta innebär 

också att de måste utveckla nya relationer med för dem främmande vuxna. De 

måste lära sig att använda dessa nya vuxna som ersättningspersoner för 

vårdnadshavarna under den tid de är borta. För att detta ska lyckas krävs att 

barnet får tillräckligt bra hjälp av de vuxna i övergångssituationen.  

 

Enligt Abrahamsen (1999) får pedagoger inte underskatta hur allvarligt och 

skrämmande det kan kännas både för barnen och deras vårdnadshavare att för 

den allra första gången vara åtskilda från varandra under en stor del av dagen. 

Det är av allra största vikt att både barn och vårdnadshavare känner tillit till 

pedagogerna. För att samarbetet mellan förskola och hem ska fungera bra är 

det viktigt för vårdnadshavarna att de känner att personalen inte bara ser 

barngruppen utan att de ser varje enskilt barn. Att deras eget barn blir sett och 

förstått. Vårdnadshavarna känner ofta både skuld och oro när deras barn ska 

börja i förskolan. När de ser att barnet har det bra mår de själva också bättre. 

Vårdnadshavares förhållande till sina barn är helt naturligt ett mer 

känslomässigt än förnuftsmässigt förhållande och det är viktigt att möta dessa 

utifrån att de är starkt känslomässigt engagerade i sina barn (Niss, 1988). Enligt 

henne är det även viktigt att vara medveten om att en förskolestart kan väcka 

starka känslor. En god kontakt mellan hem och förskola gynnar barnets 

välbefinnande, utveckling och lärande enligt Sandberg och Vuorinen (2007). 

Vidare menar de att om relationen mellan pedagoger och vårdnadshavare är 

formad av ömsesidighet, maktbalans och känslomässig värme, ökar förskolans 

möjlighet att på ett positivt sätt bidra till barnets utveckling. 

Olika inskolningsmodeller 

För att ge en förståelse för hur inskolning i förskolan kan se ut har vi valt att 

nedan presentera de två modellerna för inskolning som finns beskrivna i 

litteraturen. 

Traditionell inskolning 

Den traditionella, eller långa inskolningen, brukar pågå under cirka två veckor. 

Den börjar med att barnet tillsammans med vanligtvis sin vårdnadshavare gör 
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korta besök på förskolan. Besöken blir successivt längre och så småningom kan 

vårdnadshavaren börja lämna sitt barn ensamt med en ansvarspedagog. Även 

om många förskolor gjort egna anpassningar i modellen så har grunden varit 

den samma (Larsson, 2011). Under en traditionell inskolning intar 

vårdnadshavarna en passiv roll. Tanken bakom en passiv föräldraroll under 

inskolningen, är att genom detta försöka få förskolans miljö att se så 

spännande ut som möjligt och då locka barnets intresse från vårdnadshavarna. 

De bör dock finnas närvarande men ska inte delta i förskolans aktiviteter mer 

än att de sköter den närmsta kontakten så som blöjbyten, påklädning och 

tröstning. Det är vanligt att vårdnadshavarna sätter sig på någon central plats 

på avdelningen där barnen kan se dem, detta för att barnet lätt ska kunna 

uppsöka dem när det känner behov av att få trygghet (Arnesson Eriksson, 

2010; Niss, 1991.) 

Föräldraaktiv inskolning 

Föräldraaktiv inskolning även kallad kortinskolning eller heldagsinskolning 

har blivit allt vanligare i den svenska förskolan. Dessa benämningar är i stort 

sett bara olika begrepp för samma modell, det vill säga att en vårdnadshavare 

eller annan närstående är med sitt barn på förskolan heltid, vilket enligt Marie 

Arnesson Eriksson (2010) oftast innebär fem till sex timmar per dag. 

Vårdnadshavarna är aktiva under de dagar som inskolningen pågår. Antalet 

föräldraaktiva dagar kan dock variera från förskola till förskola. På en del 

förskolor är inskolningen färdig på tre dagar medan det på andra förskolor 

kan ta mellan fem och tio dagar.  

 

Den föräldraaktiva inskolningen är upplagd så att det är vårdnadshavarna 

som sköter all omvårdnad om sitt barn. De deltar aktivt i allt som sker på 

avdelningen under dagen. Detta för att barnet ska känna att det är kul att vara 

i förskolan. En tanke med denna modell enligt Arnesson Eriksson (2010) är att 

barnet inte behöver oroa sig för att bli lämnat och att detta skapar trygghet 

medan han eller hon vänjer sig vid pedagogerna, förskolans miljö och rutiner. 

Centralt är att det inte sker några avsked under den föräldraaktiva delen. Det 

är vårdnadshavaren som ska vara tryggheten under inskolningsperioden och 

det är meningen att barnen ska träna sig i att vara i förskolan snarare än att 

träna att bli lämnade där. Efter de föräldraaktiva dagarna lämnas barnet som 

vanligt i förskolan under den tid som pedagoger och vårdnadshavare kommit 

överens om. Ofta förespråkas ett kort och tydligt avsked. I en del förskolor 

avslutas den föräldraaktiva inskolningen av en så kallad jourperiod. Detta kan 

innebära att barnet är på förskolan lite kortare dagar och att vårdnadshavarna 

har möjlighet att infinna sig snabbt i förskolan om det behövs (Arnesson 

Eriksson, 2010). Vid föräldraaktiv inskolning ansvarar personalen gemensamt 

för alla barn istället för att varje barn blir tilldelad en ansvarspedagog (Larsson, 

2011). Enligt Arnesson Eriksson (2010) är några av fördelarna med 

föräldraaktiv inskolning att det ger barnens vårdnadshavare en ordentlig 

insyn i verksamheten och i avdelningens rutiner. Det ger även 

vårdnadshavaren större möjligheter att få förståelse för pedagogernas arbete. 
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Hon har även sett att flera upplever att det är skönt att inskolningen går fort 

och att de känner trygghet i att ta del av verksamheten. 

Tidigare forskning 

Här kommer vi att presentera både nationell och internationell forskning från 

USA och Australien inom området för inskolning till förskolan. Den 

internationella forskningen har mer att bidra med på ämnet än den nationella 

(även om mängden forskning generellt sett är på tok för tunn). Något att ha i 

åtanke är de kulturella skillnaderna mellan länderna. I USA är det ovanligt att 

barn börjar någon typ av pedagogisk verksamhet innan det är tre år gammalt, 

till skillnad från Australien som för ett par år sedan införde en pedagogisk 

“daycare” och 2009 fick en motsvarighet till den svenska läroplanen för barn 

mellan 0-5 år som kallas “Belonging, being and becoming, 2009” (Jovanovic, 

2011). 

Nationell forskning 

Maria Simonsson och Mia Thorell (2010) har undersökt barns 

samspelsprocesser under inskolning. De menar att inskolningen inte bara sker 

utan att den “görs” av barnet. Enligt Simonsson och Thorell möter det 

inskolande barnet en verksamhet skapad av vuxna, samtidigt som de möter en 

kultur skapad av förskolans barn. “Både den pedagogiska verksamheten och 

kamratkulturen innehåller normer och förväntningar som det nya barnet har att 

upptäcka och förhålla sig till” (Simonsson & Thorell, 2010, s. 54). Simonsson och 

Thorell har kommit fram till att redan under de första dagarna av inskolning 

börjar barnet att aktivt skapa sitt sociala liv på förskolan. Vissa barn behöver 

dock hjälp att hitta sin plats i de nätverk som redan finns. De har sett att 

inskolningsbarnet i olika grad vill knyta kontakter och skapa relationer i 

samma utsträckning som de barn som redan går på förskolan är nyfikna på det 

nya barnet. De beskriver också att tidigare forskning inom samma område 

visat att barn anpassar sig till redan befintliga strukturer i förskolan, medan 

Simonsson och Thorell däremot har kommit fram till att barnen från första 

dagen är aktiva medaktörer i de sociala nätverk som skapas på förskolan. 

Därmed blir varje möte som inskolningsbarnet har med barn och vuxna på 

förskolan, ett möte med olika förskolenätverk där barnet nu deltar och blir 

medskapare. Vidare hävdar Simonsson och Thorell att inskolningsbarnets 

sociala liv inte enbart skapas med hjälp av förskolans barn och pedagoger utan 

också med icke mänskliga resurser som leksaker och normsystem. Med hjälp 

av leksaker (Playdoo, pussel eller liknande) kan andra barn eller vuxna skapa 

och erbjuda positioner i redan befintliga närverkssystem. “Att inskolningsbarnet 

lär sig hantera flera nätverk innebär att det utvecklar kompetenser som ett förskolebarn 

behöver, men att det också kommer underfund med det normsystem som reglerar 

förskolans sociala ordning och struktur” (Simonsson & Thorell, 2010, s. 68). 

Internationell forskning 

John Bowlby har forskat kring små barns anknytningsskapande till vuxna i 

dess närhet. Hans anknytningsteori fokuserar på barnets behov av nära 

relationer och hur det fungerar i dem. Teorin avser förmågan att knyta nära 
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relationer. När ett barn känner sig trygg brukar det avlägsna sig från 

anknytningspersonen och ge sig av för att utforska. Blir barnet oroad, ängslig, 

trött eller mår dåligt längtar det efter närhet. Bowlby beskriver detta som det 

typiska samspelsmönstret mellan barn och förälder, som han kallar 

utforskande utifrån en trygg bas (Bowlby, 2010). 

 

Ellen Hock, Susan McBride och Therese Gnezda (1989) har undersökt mödrars 

separationsångest genom två studier. I första studien utvecklades en enkät 

“Maternal Separation Anxiety Scale” (MSAS) som skickades till 620 mödrar 

strax efter att deras barn var födda och igen tre månader senare. I andra 

studien bedömdes mödrar utifrån MSAS och en intervju med “emotional 

status index” tagen vid tidpunkten för faktisk separation. De har även 

genomfört en observationsstudie där de kollat på mödrars beteende under 

separation från sina barn och vid återföreningen. Data från detta multipla 

mätsystem verifierade validiteten i MSAS. I resultatet från dessa två studier 

redovisas att 25 procent av de mödrarna hade en låg grad av 

separationsångest. 53 procent har en relativt medelhög grad av 

separationsångest och 22 procent av mödrarna har en hög grad av 

separationsångest. Mödrar med hög grad separationsångest var mycket ledsna 

vid separation från sitt barn. Deras största oro var att “non-maternal 

caregivers” inte har samma möjlighet att ta hand om deras barns fysiska eller 

emotionella behov som de själva har. De såg att mödrar med lägre grad 

separationsångest inte kände sig lika ledsna eller var oroliga för ovanstående 

(Hock et al. 1989). 

 

Jessie Jovanovic (2011) har gjort en studie om vardagliga separationer mellan 

vårdnadshavare och barn i en förskolekontext. Enligt honom har 

interaktionerna mellan vårdnadshavare och pedagogerna stor betydelse för 

barnets bild av förskolan. Om samtalen är vänliga, harmoniska och positiva så 

överförs den känslan till barnet och bidrar till att övergången till den nya 

omgivningen som förskolan är, blir en positiv upplevelse. Han har också 

upptäckt att vårdnadshavare i större utsträckning söker information om 

rutiner eller aktiviteter om de har yngre barn på förskolan. Om pedagogerna 

bidrar med den typen av information till “nya vårdnadshavare” hjälper det 

dem att skapa rutiner och få en känsla av tillit till pedagogerna (Jovanovic, 

2011). 

 

När det är dags att säga hejdå på morgonen vid förskolan upptäcktes att 

vårdnadshavare som har sitt barn i förskolan 27h/veckan eller mindre 

berättade för barnet när de skulle komma tillbaka och hämta det till skillnad 

från vårdnadshavare som hade barnet i förskolan 28/h eller mer. De hade 

vanligtvis en annan rutin som att vinka i ett fönster eller liknande. Detta visar 

att längden tid barnet spenderar på förskolan varje vecka spelar roll för hur 

vårdnadshavaren säger hejdå. Jovanovic (2011) har undersökt beteendet vid 

avskedet mellan vårdnadshavare och barn, och på efterföljande beteende 

genom faktorerna: timmar barnet spenderar i verksamheten per vecka, barnets 

ålder och längden på avskedet. Det han kommer fram till är att dessa faktorer 
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inverkar på vårdnadshavarens beteende i studien men hade liten effekt på 

efterföljande beteende hos barnet. Hur mycket tid barnet spenderar i förskolan, 

hur gammalt det är eller längden på separationen spelar alltså ingen roll för 

hur barnet mår efter avskedet. Jovanovic menar vidare att 15 minuter efter 

avskedet börjar barnet att se sig om och göra annat, jämfört med 

vårdnadshavaren som mår sämre efter långa och känslosamma avsked 

(Jovanovic, 2011). 

 

Yaoying Xu (2006) har genom observation undersökt små barns känslomässiga 

reaktioner vid separation från deras vårdnadshavare. Studien är utförd på en 

grupp barn i åldern 18-30 månader vid en förskola. Hon undersökte enskilda 

barns beteendemönster från ett “insider perspective” och fokus har hon lagt på 

graden av interaktion mellan och bland deltagarna i denna specifika kulturella 

miljö. Ett exempel hon tar upp i sin studie är där en far och hans barn kommer 

till förskolan och det tar längre tid än vanligt för barnet att börja leka med sina 

kamrater. Detta menar Xu, kan förklaras av det faktum att fadern inte under 

någon observation setts samtala med pedagogen och han var inte heller 

involverad i aktiviteterna kring inskolningen. Precis som Jovanovic kom fram 

till i sin studie, har Xu sett att relationen mellan vårdnadshavare och 

pedagoger har stor betydelse för barnets känsla av trygghet på förskolan 

(Jovanovic, 2011; Xu, 2006). 

 

Majoriteten av barnen och vårdnadshavarna i Xus (2006) undersökning var 

glada och verkade inte ha några problem med övergången från hemmet till 

förskolan. Det var dock två vårdnadshavare i studien som under intervjuerna 

uttryckte en oro över att lämna ifrån sig sina barn. Den ena vårdnadshavaren 

berättade att hon på mornarna alltid stannade tills hon såg att hennes son 

börjat leka. Hon var säker på att han behövde 5-10 minuter då hon stannade 

kvar, vilket hon trodde hjälpte honom att känna sig trygg och säker. Den andra 

vårdnadshavaren berättade att avskedet var mycket jobbigare för henne än för 

hennes barn. Särskilt efter en lång helg eller efter en semester. Hon försökte att 

stanna 15-20 minuter vid dessa tillfällen för att kunna leka med sitt barn innan 

hon skulle gå. Om hon inte gjorde detta kunde hon inte fokusera på jobbet 

under dagen. Vårdnadshavaren trodde att om hon stannade och lekte med sitt 

barn så hjälpte det till att skapa en positiv anknytning mellan dem. 

 

Vårdnadshavarna som i Xus (2006) studie var övertygade om att det var bättre 

för barnet och dem själva ifall de stannade kvar en stund med sitt barn varje 

morgon. Pedagogerna däremot menade att ju kortare avskeden var, desto 

lättare blev det för barnet att anpassa sig. Pedagogen på den undersökta 

förskolan berättade att vissa vårdnadshavare har väldigt svårt att säga hejdå, 

och att det ligger i hennes roll som pedagog att förklara för vårdnadshavaren 

att ett snabbt avsked gör situationen lättare för barnet. En av vårdnadshavarna 

insåg också att hon gjorde detta för att själv klara av dagen på sitt jobb, och 

inte för sitt barns skull. 
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Val av teoretisk referensram 

Vi nämnde kortfattat Bowlbys anknytningsteori ovan och vårt val av teoretisk 

referensram har fallit på just denna teori. Som litteratur och forskning så 

tydligt visar handlar inskolning till förskolan till stor del om att skapa nya 

relationer som är trygga och välfungerande, både mellan barn och pedagoger, 

och pedagoger och vårdnadshavare. Av den forskning som tagits upp ovan 

bedömer vi att anknytningsteorin är den som bäst passar som teoretisk 

referensram för vår uppsats. Detta eftersom anknytningsteorin ger oss en 

förståelse för det komplicerade samspel av relationer som barnet är inbegripen 

i och inskolning till förskolan går ut på skapa en trygg överlämning. John 

Bowlby är den forskare som sannolikt har haft störst inflytande på forskningen 

inom det område som behandlar små barns relationer till andra människor. 

Mot denna bakgrund kommer vi nedan att behandla anknytningsteorin mer 

utförligt. 

 

Bowlby (1907-1990) är alltså anknytningsteorins upphovsman och var den 

första med att använda begreppet anknytning som beskrivning av relationen 

mellan barn och förälder. Han menar att en grundläggande komponent i 

människans natur är att knyta intima känslomässiga band till särskilda 

individer. Detta är något som sker redan hos nyfödda barn och finns kvar 

genom hela livet. Han hävdar vidare att under spädbarnstiden och barndomen 

sker anknytningen till föräldrar och/eller föräldrasubstitut som förväntas ge 

skydd, tröst och stöd. Anknytning som fenomen handlar om barnets 

känslomässiga bindning till de personer som har omsorg om det (Askland & 

Sataøen, 2003).  Ett synligt utslag av en lyckad anknytning är enligt Askland 

och Sataøen att barnet försöker behålla närheten till mamma och pappa, och att 

det blir oroligt när denna närhet hotas. Med sin anknytningsteori beskriver 

Bowlby den process som resulterar i barnets livsnödvändiga nära relation med 

omvårdnadspersonen och hur anknytningen leder till skapandet av inre 

mentala strukturer som är grunden för barnets personlighetsutveckling och 

senare samspel med omvärlden (Askland & Sataøen, 2003).  

 

Enligt Susan Hart och Rikke Schwarz (2010) så är en av utgångspunkterna i 

Bowlbys teori att barnet ses som en i grunden social varelse som är benägen att 

kommunicera med och relatera till andra. Anknytningen utvecklas när barnet 

och omvårdnadspersonen samspelar och bildar grunden för en relation mellan 

dem, där barnet skapar inre representationer av sina erfarenheter av 

anknytning och söker trygghet och stöd hos anknytningspersonen. Med hjälp 

av dessa inre representationer konstruerar sedan barnet en modell av 

omvärlden och av sig själv som en agent i den. Hart och Schwarz (2010) 

beskriver Bowlbys begrepp trygg bas som att under det första året utvecklar 

barnet en rad nya färdigheter, och om den vuxna omvårdnadspersonen finns 

nära barnet och är beredd att reagera när det behövs uppmuntran, men bara 

ingriper när det är absolut nödvändigt, uppstår en trygg bas. Den trygga basen 

beskrivs som att vårdnadshavarna fungerar som en plattform från vilken 

barnet kan gå ut i världen och sedan återvända till i trygg förvissning om att 

det kommer att bli välkomnat, få fysiskt och emotionellt stöd och bli tröstat 
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och lugnat. När en individ känner sig trygg brukar han gå ifrån 

anknytningspersonen för att utforska. Blir han oroad, ängslig eller mår dåligt 

längtar han tillbaka efter den trygghet anknytningspersonen bidrar med. 

Enligt Bowlby (2010) är detta det typiska samspelsmönster mellan barn och 

förälder som han kallar utforskande utifrån en trygg bas. I takt med att barnet 

bildar inre representationer av sina anknytningserfarenheter uppstår den 

trygga basen som en funktion inom barnet. Det innebär att barnet organiserar 

sitt beteende så att det skapas en balans mellan att söka trygghet hos 

vårdnadshavarna och att utforska omgivningen. 
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Syfte, frågeställningar och 
metod 
Mot bakgrund av, och i konsekvens med, vad som tagits upp ovan redovisas 

nedan studiens syfte, frågeställningar och metod. Vi kommer även att 

redogöra för vårt urval och avgränsning, genomförande av datainsamlingen, 

analys och tolkning samt våra etiska överväganden. 

Syftet med studien är att undersöka likheter och skillnader i pedagogers och 

vårdnadshavares uppfattningar och upplevelser av inskolning till förskolans 

verksamhet. Vi vill närmare bestämt söka svar på följande frågeställningar: 

 

 Vad kännetecknar enligt pedagoger och vårdnadshavare en god introduktion 

till förskolan? 

 Hur skapar pedagoger en i anslutning till inskolningen tillitsfull relation till 

vårdnadshavare? 

 Känner vårdnadshavarna tillit till förskolans pedagoger efter inskolningen, och 

vilka uttryck tar i så fall detta sig? 

 

Vårt val av problemområde, syfte och frågeställningar öppnar för en kvalitativ 

snarare än en kvantitativ studie. En kvalitativ studie karaktäriseras enligt Alan 

Bryman (2008) som “en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet” (Bryman, 2008, s. 341). Den 

kvalitativa undersökningsmetoden är således tolkningsinriktad, tonvikten 

ligger på ord, till skillnad från en kvalitativ studie som ofta genom 

naturvetenskapliga synsätt ser verkligheten som objektivistisk och mätbar, där 

tonvikten ligger på siffror (Bryman, 2008). Även Backman (2008) menar att det 

kvalitativa synsättet riktar intresset mot hur individen tolkar och formar sin 

egen verklighet istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut. Vi menar 

att detta förhållningssätt svarar mot vårt kunskapsintresse och syftet med 

studien och det är alltså på dessa grundvalar som vårt val har fallit på det 

kvalitativa synsättet. 

 

Vårt syfte att undersöka personers upplevelser kräver en datainsamlingsmetod 

med förmåga att fånga in denna problematik. Mot denna bakgrund valde vi att 

använda semistrukturerade intervjuer. Vårt empiriska material består av sju 

intervjuer med tre pedagoger och fyra vårdnadshavare vid en 

småbarnsavdelning på en förskola i en mellanstor kommun i Västernorrlands 

län. För att testa vårt metodval genomfördes en provintervju med en 

vårdnadshavare med färska erfarenheter av inskolning vid en annan förskola 

än den där vår studie genomfördes. Detta gjorde att vi kunde se hur våra 

frågor uppfattades och om de kändes relevanta för att få svar på det vi ville 

undersöka och detta gav oss möjlighet att revidera intervjuguiden, lägga till 

och ta bort. Provintervjun gav oss också en möjlighet att känna efter hur det 
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fungerade att vara två under intervjun. Vi har intagit ett jämförande perspektiv 

för att visa på både likheter och skillnader i våra informanters uttalanden. 

Denna studie kan ses som ett exempel på hur vårdnadshavares och 

pedagogers erfarenheter och resonemang kring barns första inskolning i 

förskolan kan se ut vilket gör det svårt för oss att dra några generella 

slutsatser. 

 

Semistrukturerade intervjuer innebär att det upprättas en lista över de teman 

som ska beröras och frågor som ska besvaras under intervjun, det kallas ofta 

för en intervjuguide. Intervjuaren är flexibel och låter informanten berätta 

utifrån sitt perspektiv. Frågorna behöver således inte följa den ordning de står i 

guiden. Semistrukturerade intervjuer gav oss en bra förutsättning att ta del av 

informanternas personliga upplevelser. Den här typen av intervjuupplägg som 

Bryman (2008) beskriver den, gav oss en tydlig röd tråd genom samtalet, 

samtidigt som respondenten fått chansen att berätta fritt och utveckla sina 

tankar och idéer. Därmed gav det även oss en chans att ställa följdfrågor på 

informanternas berättelser (Bryman, 2008). Vi har skapat två olika 

intervjuguider (bilaga 1), en för pedagogerna och en för vårdnadshavarna. 

Detta beror på att de ser på ämnet ur skilda perspektiv och således ser 

frågorna också delvis olika ut. Alla våra informanter fick svara på frågorna i 

stort sett samma ordningsföljd. Vår avsikt med intervjuerna är att de ska ge oss 

en förståelse för pedagogernas och vårdnadshavarnas uppfattningar och 

erfarenheter av ett viktigt moment i förskolans verksamhet, vilket 

inskolningen är. 

 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av inspelningsfunktionen i våra 

mobiltelefoner. Detta gjordes för att underlätta transkriberingen och 

sammanställning av materialet. Bryman (2008) betonar det viktiga i att spela in 

intervjuerna för att kunna göra en detaljerad analys av materialet och för att 

fånga informanters svar i deras egna ordalag. Detta gör också att reliabiliteten 

d.v.s. tillförlitligheten i studien höjs. Om vi istället valt att anteckna under 

intervjun har vi enligt Kihlström (2007) riskerat att anteckna tolkningen av 

svaren och inte vad som egentligen sagts.  Samtliga informanter godkände att 

vi spelade in intervjun. Alla våra intervjuer genomfördes i avskilt liggande 

rum i förskolans lokaler för att få en lugn och ostörd miljö, vilket både Jan 

Trost (2010) och Bryman (2008) belyser vikten av. Varje intervju tog mellan 27 

och 45 minuter och berodde på svarens längd och vilka eventuella följdfrågor 

som uppkom. Vi avslutade alla våra intervjuer med att fråga om 

informanterna hade något att tillägga eller om de tyckte att det var något vi 

glömt att fråga om. 

Urval och avgränsning 

Vi har valt att utföra studien på en och samma förskola för att kunna jämföra 

pedagogernas upplevelser av inskolningen med vårdnadshavarnas. 

Inskolningen skiljer sig ofta åt från förskola till förskola så detta ger enligt oss 

en mer sammanhållen bild. Vi valde att prata med pedagoger och 

vårdnadshavare från småbarnsavdelningen eftersom de gör förstagångs-
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inskolningar. Vid höstterminens start genomförs vanligtvis många 

inskolningar till förskolan, vilket gav oss ett lämpligt tillfälle att undersöka 

detta. Kriterierna för våra informanter är således att de ska ha skolat 

in/inskolats inom en månad till förskolan vid terminsstarten hösten 2013. 

Informanterna i vår studie har valts utan tanke på ålder, utbildning eller 

könstillhörighet eftersom vi inte avser att göra några sådana jämförelser i vår 

studie. Att vi valt vårdnadshavare och pedagoger som gör inskolningen nu 

höjer trovärdigheten i vår studie till skillnad från om vi skulle valt att intervjua 

vårdnadshavare som inskolats för en längre tid sedan då risken för att de inte 

minns är större. 

 

På den aktuella avdelningen jobbar totalt fyra pedagoger varav tre blev 

intervjuade eftersom den fjärde nyligen börjat jobba och inte har någon 

erfarenhet av inskolning. Totalt fjorton barn går på avdelningen varav åtta var 

inskolade under terminsstarten 2013. Samtliga av de åtta barnens 

vårdnadshavare blev tillfrågade att ställa upp i denna studie. Fyra av 

vårdnadshavarna valde att ställa upp på intervju. Alla de inskolade barnen är 

mellan 14 och 18 månader. Två av vårdnadshavarna har skolat in barnens 

äldre syskon på förskolan, en av vårdnadshavarna har ingen tidigare 

erfarenhet av inskolning och den fjärde har två äldre barn men ingen direkt 

erfarenhet av deras inskolning. 

 

Vårt val av undersökningsobjekt innebär att vi inte kan göra anspråk på 

representativitet i statistisk mening, utan i strikt bemärkelse är vår studie 

relevant för den förskola vi undersöker. Vi överlämnar åt läsaren att själv 

avgöra om våra resultat även kan vara intressanta i ett vidare sammanhang. 

Genomförande av datainsamling 

Kontakten med förskolan togs via pedagogerna som tillfrågades personligen 

och tid för intervjuer bokades in. Vi satte upp vårt missiv (se bilaga 2) på de 

åtta nyligen inskolade barnens hyllor. Fyra vårdnadshavare svarade och 

bokade tid för intervju via telefon. Samtliga intervjuer genomfördes i 

förskolans arbetsrum samt personalrum vilka låg avskilda från avdelningarna 

och bidrog med en lugn och tyst miljö. Vid ett tillfälle avbröts vi i början av 

intervjun då rummet behövde användas till annat och vi fick byta till ett 

närliggande rum. Detta var dock endast ett kortare avbrott och utöver att det 

möjligtvis bröt isen och fick informanten att slappna av, påverkades inte 

intervjun på något för oss märkbart sätt. Vi utförde samtliga intervjuer 

utspridda under tre veckor för att kunna tillmötesgå informanternas 

möjligheter att deltaga. Under intervjuerna var vårt mål att komma så nära 

informanternas faktiska upplevelse av inskolningen som möjligt. För att få 

intervjusituationen att likna ett vanligt samtal och inte riskera att ge 

respondenten en känsla av att bli utfrågad, var vi noga med att sitta snett mot 

varandra. Detta gör det enligt Hilmar Hilmarsson (2008) möjligt att vika av 

med blicken och tänka mellan stunderna av ögonkontakt. Vidare gör detta att 

situationen enligt honom känns avslappnad och mer naturlig än om 

placeringen varit rakt framför informanten. 
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Vi var båda med under samtliga intervjuer. En av oss ställde frågorna och den 

andra observerade med möjlighet att ställa följdfrågor. Detta var något som vi 

diskuterade innan och vi tog i beaktande att den som blir intervjuad kan känna 

sig besvärad av att ha två personer närvarande. Vi övervägde detta men kom 

fram till att fördelarna är fler än nackdelarna. Två intervjuare som är samspelta 

kan utföra en bättre intervju, få ut större informationsmängd och förståelse än 

vad endast en skulle göra (Trost, 2010). Att vi varit två under intervjuerna 

förhöjer också reliabiliteten det vill säga trovärdigheten på studien enligt Sonja 

Kihlström (2007) som kallar detta för interbedömarreliabilitet. Att vi båda var 

med vid intervjuerna gjorde också att vi kunde diskutera och reflektera 

tillsammans över vad vi sett och hört under intervjun. 

Analys och tolkning 

Vi har utgått från Martyn Denscombes (2009) fem steg i processen för att 

analysera kvalitativa data.  Efter genomförd intervju var vi noga med att 

transkribera samma dag som intervjun genomfördes, detta för att minska 

risken för feltolkningar då intervjun fortfarande är färsk i minnet. Vi har varit 

noga med att transkriberingarna har sett lika ut, att vi till exempel haft samma 

sätt att visa på pauser eller när informanten varit ohörbar. Vi har givit varje 

transkriberad intervju en unik kod i referenssyfte, i vårt fall en egen färg. Detta 

överensstämmer väl med Denscombes första punkt som han valt att kalla 

förberedelse av data. Därefter har vi ytterligare bekantat oss med materialet 

genom att läsa igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger. 

Denscombe kallar detta steg för förtrogenhet med data. Nästa steg i processen är 

enligt Denscombe tolkning av data. Vi har då skiljt ut delar som vi sett som 

betydelsefulla för vår studie. Därefter har vi sökt efter likheter och skillnader i 

informanternas svar. Vi anser att vi lagt lika mycket fokus på båda. Vår data 

har sorterats in i övergripande teman, för att sedan sorteras in i ytterligare 

underteman. Pedagogernas och vårdnadshavarnas svar har skiljts åt i 

resultatdelen för att tydligare visa på en jämförande analys. Det är dessa svar 

vi sedan resonerar om och jämför i vår diskussion. Oavsett vilket typ av 

forskning som begås, är det alltid lika viktigt att påvisa sin trovärdighet genom 

vad Denscombe kallar för verifiering av data. Detta har vi gjort genom att 

konsekvent i texten lyfta fram ifall vi gjort något som stärker eller försvagar 

vår studie på någon av punkterna validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet 

och objektivitet. Enligt Denscombe är trovärdigheten hos en kvalitativ studie 

svår att bedöma med hjälp av ovanstående kriterier. Han menar vidare att det 

inte är möjligt att kontrollera forskningskvaliteten genom att upprepa 

forskningen på samma sätt som är möjligt för en kvantitativ studie. Detta av 

två anledningar, dels menar Denscombe att det praktiskt taget är omöjligt att 

kopiera en social inramning, som han kallar det. Dels menar han också att 

forskaren tenderar att bli så nära involverad i datainsamlingen och analysen 

att det blir omöjligt för en annan forskare att producera identiska data 

(Denscombe, 2009). Det sista steget är presentation av data och handlar om att 

redogöra för den process som leder från data till forskarens slutsatser. Enligt 
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Denscombe står kvalitativa forskare inför en särskild utmaning när 

analysprocessen ska skildras. Den kvalitativa analysprocessen är komplicerad 

och kan inte presenteras lika tydligt som en kvantitativ studie kan, genom 

statistik, vilket gör att stora datavolymers analysprocess kan presenteras på ett 

kortfattat sätt. Den kvalitativa forskarens utmaning är istället att presentera en 

komplicerad analys av en stor mängd data baserad på ord och bilder, inom 

ramen för en relativt liten mängd text (Denscombe, 2009) vilket vi gjort under 

denna rubrik. 

Etiska överväganden 

Vi har under vår studie följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer och 

anvisningar (Vetenskapsrådet, 2011). Enligt vetenskapsrådets informationskrav 

och samtyckeskrav informerades våra informanter om syftet med vår studie och 

att deras deltagande i studien var frivilligt. Vi informerade dem även om att de 

när som helst och utan förklaring kunde välja att avbryta sin medverkan. Detta 

gjordes både i missiv och i början av varje intervju. I enlighet med 

konfidentialitetskravet har vi garanterat våra informanters anonymitet och 

säkerställt att de i vår uppsats inte går att identifieras av utomstående. 

Materialet har förvarats och behandlats på ett sådant sätt att obehöriga inte har 

kunnat ta del av det. Vi har även följt nyttjandekravet som säger att uppgifter 

insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. 

Vårt insamlade material har endast använts i denna studie och vi har 

garanterat att inspelat material skall raderas vid avslutat arbete. 
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 Resultat  
Här kommer vi att beskriva den undersökta förskolans inskolning, 

pedagogernas och vårdnadshavarnas allmänna reflektioner om de två 

modellerna som erbjuds av denna förskola, deras tankar om informationen 

som lämnas kring inskolning, Hur relationen mellan hem och förskola 

hanteras samt deras tankar om olika roller under inskolningen. 

Inskolningen: Två inskolningsmodeller 

Vi börjar med att beskriva inskolningen vid denna förskola som vi fått den 

beskriven för oss av pedagogerna och vårdnadshavarna under intervjuerna. 

Familjerna har fått ett brev hem någon månad innan inskolningens början med 

en inbjudan till en inskolningsträff, samt vilken tid de ska komma till 

inskolningen och telefonnummer till förskolan ifall frågor skulle dyka upp. 

Vårdnadshavare Orange säger bland annat: “dom skickade brevet först där det 

stod att vi skulle träffas och inskolningen skulle börja på måndag och vi skulle träffas 

på informationsträff på fredag och gå i genom allt”.  De har även fått information 

om två olika inskolningsmodeller att välja mellan. ”Först fick vi information om 

de här olika inskolningarna vi kunde välja mellan, om vi ville ha de här långa dagarna 

eller om vi ville ha många dagar och lite på varje och på de två tre sista dagarna är det 

lite längre.” (Vårdnadshavare Rosa) 

 

På inskolningsträffen har de nya familjerna fått träffa alla pedagoger som 

arbetar på förskolan. De har fått sett på lokalerna och fått möjlighet att ställa 

frågor. De har också fått möjligheten att välja mellan två inskolningsmodeller, 

en kort inskolning på tre dagar och en längre på fem dagar. ”Här har vi liksom 

två sätt som föräldrarna får välja på, den ena är en lång då är det måndag till fredag ... 

och så den andra varianten då, den är måndag till onsdag från nio till två och då är 

föräldern här hela tiden” (Pedagog Röd). Den kortare har drag av det vi i 

bakgrunden beskriver som föräldraaktiv inskolning, och den som är fem dagar 

har mer drag som liknar den traditionella. Alla tre pedagoger säger att den 

kortare modellen har införts enligt vårdnadshavarnas önskemål. 

 

Den kortare inskolningen som den genomförs på denna förskola beskrivs av 

pedagogerna i vår studie som tre hela dagar där vårdnadshavare och barn 

kommer klockan nio och går hem klockan tre. Vårdnadshavaren är med sitt 

barn under hela den tiden. På den fjärde dagen lämnas barnet på morgonen 

och hämtas sen på eftermiddagen. Tiderna kan dock variera utifrån 

vårdnadshavarnas önskemål. 

 

Den längre inskolningen beskrivs som följer av pedagogerna. Första dagen 

kommer vårdnadshavare och barn till förskolan och stannar i ungefär en 

timme. Nästa dag stannar de lite längre, två till tre timmar ungefär och då 

stannar de även och äter lunch. Tredje dagen stannar de ytterligare lite längre 

och om det känns bra testar de även att säga hejdå för första gången, och 
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vårdnadshavaren sätter sig i personalrummet en stund så att pedagogerna lätt 

kan hämta den om barnet behöver det. Pedagog Lila säger att tanken med 

denna inskolningsmodell är att tiden barnet är på förskolan utökas allt 

eftersom. Detta för att barnet ska få en trygg invänjning. De tränar även på att 

säga hej då och barnet får pröva på att vara själv med pedagogerna under 

korta stunder, detta anpassas efter vad barnet behöver. Röd pedagog säger att 

ofta blir det en variant av båda modellerna. 

Informanternas allmänna reflektioner om 
inskolningsmodellerna 

Pedagogerna säger att införandet av tredagarsinskolningen på denna förskola 

kommer av att vårdnadshavare har efterfrågat en kortare inskolning. Pedagog 

Grön och Lila säger att det är på grund av vårdnadshavares tidsbrist, “många 

föräldrar är så stressade nu för tiden och har så mycket annat så dom har inte tid” 

(Pedagog Grön). Pedagogerna Röd och Lila är tydligt kritiska till denna modell 

och de föredrar den längre modellen. Pedagog Röd säger om den kortare 

modellen att det inte känns riktigt bra att de inte övar på att säga hej då utan 

bara lämnar på den fjärde dagen. Pedagog Grön är mer osäker på vilken hon 

tycker är den bästa och hon ser fördelar med den kortare, hon säger: “Jag har 

svårt att säga vad som är det bästa, sen så tror jag faktiskt att det är bättre för barnet 

om föräldern är med ett par dagar, hela dagar. Jag kan inte säga att det är så men jag 

tror det”. När vi frågar pedagogerna vad som är vanligast att vårdnadshavarna 

väljer svarar pedagog Lila att de allra flesta väljer den längre inskolningen. 

Hon säger att detta kan bero på att pedagogerna säger till vårdnadshavarna att 

välja den längre om de frågar. Pedagog Röd säger att: “Vi har sagt att den längre 

inskolningen är att föredra, många ville inte det men ja.”. Vilket vi tolkar som att 

många vårdnadshavare önskar den korta inskolningen med får ändå rådet av 

pedagogerna att välja den längre. Både Röd och Lila pedagog hänvisar till 

forskning som visar att längre inskolningar har en positiv inverkan på 

relationsskapandet hos barnet. 

 

Samtliga barns inskolningar har pågått omkring en vecka. Både Blå, Rosa och 

Gul vårdnadshavare har själva sett till att ha två veckor till sitt förfogande. 

Efter en lång tid av mamma/pappa-ledigheter och egna rutiner, tyckte samtliga 

vårdnadshavare att hela inskolningsdagar 9-15 kändes som för långa dagar för 

deras barn. Eftersom de flesta även planerat in en längre inskolning, fanns 

inget behov av att komprimera inskolningsprocessen till tre dagar. Blå 

vårdnadshavare säger att längden på inskolningen är upp till barnet och att de 

planerat med en extra vecka om det behövts “Att ta långa dagar så här på en gång 

känns som en chock ... Jag känner också att hon är så ung, jag vill ha det gradvis” 

(Vårdnadshavare Rosa). 

 

För att sammanfatta så har denna förskola valt att erbjuda två olika 

inskolningsmodeller. En kortare på tre dagar, och en längre på cirka fem dagar 

eller fler. Den kortare inskolningsmodellen har enligt pedagogerna införts 

enligt vårdnadshavares önskemål, samtidigt som pedagogerna själva är 

kritiska till den korta inskolningen och råder vårdnadshavarna att välja den 
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längre. Dock har samtliga vårdnadshavare i denna studie svarat att den korta 

inskolningen med långa dagar känts för jobbig för deras små barn och att de 

inte haft något behov av att komprimera inskolningsprocessen till tre dagar. 

Hur ser informanterna på information om inskolning? 

Samtliga pedagoger tycker att det är viktigt att få en kontakt med 

vårdnadshavarna innan inskolningens början och att det är viktig för att lägga 

en grund till relationen dem emellan. De nämner alla att det är viktigt att 

vårdnadshavarna vet vem som kommer att möta dem första dagen. Röd och 

Grön tar också upp rutinerna under inskolningen som en viktig sak att 

informera de nya familjerna om. “Liksom såhär att måndag då är det så, tisdag då 

är det så, onsdag då är det ... och så vidare. Så att man har en bild i huvudet hur det 

ska vara, för när man kommer som helt ny då är det så mycket intryck också.” 

(Pedagog Grön). När vi frågat pedagogerna vilken information de faktiskt ger 

ut till de nya familjerna inför inskolningar, svarar de att den informationen inte 

är så omfattande. “Jag tror inte dom får någon information just, bara när de ska 

komma hit och vårat telefonnummer, att ring om ni vill komma hit innan eller har 

några frågor. Det är väl det” (Pedagog Grön). Vidare berättar hon att det inte är 

så vanligt att vårdnadshavarna ringer och ställer frågor innan inskolningen. 

 

Vårdnadshavarna har blandade åsikter om vad som är viktigt att veta inför en 

inskolning. Tre av dem (Gul, Orange och Rosa) vill veta så mycket som möjligt 

om vad de gjorde på förskolan när de lämnat sitt barn och vilka regler som 

gäller. Vad får barnen ta med sig till förskolan och vad bör inte medtas? Allt 

detta var nytt för en av vårdnadshavarna och hon uttryckte en stark förvirring 

kring detta.  

Man vet inte om det är tillåtet att ta med saker eller inte och man blir 

förvirrad om man kommer hit och de säger att man inte får ta med saken … 

De kanske måste sätta upp en lapp någonstans så föräldrar får veta, vi gör 

många saker utan att veta vad vi gör. (Vårdnadshavare Orange)  

Dessa tre tar även upp information om rutiner som en viktig sak. 

"Grundläggande information. så här lång tid är det planerat åtminstone första dagen 

och såhär kommer det se ut ... ge information om hur deras rutiner ser ut" 

(Vårdnadshavare Gul). Vårdnadshavare Orange menar att den informationen 

är viktig även om man har ett barn på förskolan sedan tidigare, då rutiner 

förändras hela tiden. “Det är fyra år sedan jag hade mitt första barn på den här 

avdelningen och det är mycket som ändras. För vårdnadshavare Blå var det 

viktigare med information första gången hon gjorde en inskolning, den här 

gången kände hon inte att det var lika viktigt eftersom hon tyckte att hon hade 

koll på förskolan och personalen redan. “Visserligen hade de ett informationsmöte 

som jag inte gick på … eftersom jag kunde förskolan och någorlunda personalen.” 

(Vårdnadshavare Blå) Samma vårdnadshavare uttrycker senare en önskan om 

att hon hade velat veta vem som skulle ta emot dem på inskolningen. Även om 

hon hade ett barn på förskolan sen tidigare så hade det börjat ny personal 

under hennes mammaledighet. “Och just att man får veta vilken personal det är 

som kommer att ta emot en, för nu vet ju jag att det har kommit nytt folk som inte 

varit här från början” (Vårdnadshavare Blå). 
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Sammanfattningsvis så skiljer det sig lite i vad pedagogerna tycker är viktig 

information att ge till de nya familjerna och vad de i själva verket ger ut för 

information inför inskolningen. Den information som pedagogerna ansåg var 

viktig var också den information som vårdnadshavarna eftersökte. 

Hur hanteras relationerna mellan pedagoger och 
vårdnadshavare? 

För att lägga en bra grund till deras relation, tycker samtliga pedagoger att den 

första kontakten är betydelsefull. Pedagog Röd säger att det är viktigt att 

vårdnadshavarna får känna sig viktiga och pedagog Lila säger att ju 

personligare kontakten är desto bättre blir det. Som det ser ut idag har 

familjerna fått ett brev hem. Två av pedagogerna, Grön och Lila, tycker dock 

att det optimala vore att även ringa till de nya familjerna, för att i ännu större 

utsträckning lägga en god grund för en bra relation dem emellan. 

 

Förskolan har för första gången i år anordnat ett inskolningsmöte för alla 

vårdnadshavare som ska skola in sina barn. Detta motiverar pedagogerna med 

att de får ett tillfälle att träffa vårdnadshavarna och besvara alla frågor och 

funderingar som de sällan hinner med mitt under inskolningen, då de vill 

fokusera på barnen i första hand. Pedagog Lila säger att när vårdnadshavarna 

fått komma till förskolan och bekantat sig med lokalerna och personalen och 

ställt sina frågor så blir de tryggare med att ta ett steg tillbaka under 

inskolningen. Detta ger pedagogerna möjlighet att lägga fokus på barnet under 

inskolningen. Under detta möte kan vårdnadshavarna välja vilken 

inskolningsmodell de vill utgå ifrån. Detta gör pedagogerna genom att prata så 

mycket de kan med vårdnadshavarna om vilka intressen de har, vad de jobbar 

med och om deras barn. Pedagogerna tycker att det är viktigt att 

vårdnadshavaren kan lita på dem och de jobbar hårt för att få dem trygga. 

Efter lämning kan de ringa upp vårdnadshavarna för att berätta hur det går, 

och vad de gör. Detta bidrar också till att stärka relationen. 

 

Pedagogerna är väl medvetna om att avskedet är en av de känslosammaste 

situationerna vid inskolningen “Det är ingen som tycker det är roligt, Det är 

hemskt” (Pedagog Lila). Pedagog Röd berättar att de är tydliga med att förklara 

för vårdnadshavaren hur de ska göra. Hon har sett att många vårdnadshavare 

gärna vill stanna lite extra om de märker att barnet blir ledset, men att de då 

bara drar ut på det och att det blir jobbigare för både barnet och 

vårdnadshavaren. Pedagog Röd säger också att det är viktigt att 

vårdnadshavaren får veta att pedagogerna hör av sig på en gång om det inte 

går bra.  

 

Vid dessa svåra situationer är det extra viktigt att pedagogerna finns som stöd 

för de nya familjerna. Ett sätt att agera som stöd uttrycker pedagog Röd när 

hon förklarar att de under inskolningen hela tiden berättar för 

vårdnadshavaren hur de kommer att gå tillväga och vad de ska göra så de 

slipper fundera själva. Hon menar vidare att det under denna stressiga 
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situation för vårdnadshavarna är viktigt att de är tydliga mot 

vårdnadshavarna genom att berätta om vad de gör och att de ringer till 

familjerna om barnet är väldigt ledset vid separationen. Pedagog Grön berättar 

också om att vara tydlig, vilket är viktigt vid själva avskedet. Enligt henne och 

Lila vill många vårdnadshavare dröja kvar men att hon som pedagog då får gå 

in och berätta för vårdnadshavaren att ett kort avsked är bäst för barnets skull, 

och vi tolkar det som att pedagogerna alltid sätter barnet i första rummet. 

 

Sammanfattningsvis beskriver pedagogerna att relationen mellan dem och 

vårdnadshavarna är otroligt viktig och att första kontakten är betydelsefull för 

att lägga grunden till en välfungerande relation. För att skapa denna goda 

relation, lägger pedagogerna till exempel stor vikt vid att vara tydliga över vad 

som gäller i svåra situationer eller att ringa till vårdnadshavarna efter en svår 

lämning. 

Informanternas tankar om olika roller under inskolningen 

Pedagogernas syn på sin egen roll 

Alla tre pedagoger beskriver sin egen roll under inskolningen som aktiv och 

stödjande. De vill skapa en trygg relation både till vårdnadshavaren och till 

barnet. Pedagog Röd säger angående hennes roll under inskolningen att det är 

hon som ska vara aktiv med barnet och att det också ligger i hennes roll som 

pedagog att informera vårdnadshavaren vad som kommer att hända och vad 

de ska göra. Hon går tillbaka till sin egen inskolning med sitt eget barn och 

säger att “man vill att någon ska berätta vad man ska göra för annars går man bara 

runt eller sitter och leker med sitt barn”. 

 

Under inskolningen vill pedagogerna fokusera på barnet, visa att de finns där 

men utan att göra sig allt för viktiga. Pedagogerna vill att barnet ska bli 

självständigt, men de vill ändå att barnet ska känna att de kan söka trygghet 

hos dem när vårdnadshavarna inte är där. Under inskolningen säger 

pedagogerna att de försöker att vara spännande och roliga, visa på leksaker till 

exempel. De anser att det är viktigt att skapa en bra kontakt till barnet under 

inskolningen och de beskriver lite olika sätt , de försöker till exempel att se vad 

de är som barnet är intresserade av. Enligt vad pedagogerna säger är 

förutsättningarna för att kunna skapa en god kontakt med barnet att de som 

pedagoger är medvetna om att alla är olika. Det krävs en flexibilitet och 

fingertoppskänsla enligt pedagogerna. De säger också att det är viktigt att läsa 

av barnet och känna av situationen. Lila pedagog säger att hon får kontakt 

med vissa barn på en gång, medan det med andra tar längre tid.   

Det beror på vad det är för barn. vissa får man kontakt med på en gång och 

vissa får man slå knut på sig själv för att ta reda på vad de tycker om så man 

kan göra någonting tillsammans. det är svårt men man försöker med 

ögonkontakten att läsa av och ibland så får man sitta och läsa en saga men 

det är två meter mellan och det är ändå okej. (Pedagog Lila) 
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När det gäller ansvarsfördelningen pedagoger emellan så talar pedagogerna 

även här om vikten att vara flexibla. De är alla delaktiga i inskolningen men en 

pedagog har någon form av huvudansvar. De känner dock att de kan ta hjälp 

av varandra. Grön pedagog säger att även om hon har huvudansvaret under 

inskolningen så kan hon be någon av de andra att också vara med, då kan de 

ha en lite större barngrupp inne tillsammans med barnet som skolas in, och att 

detta blir tryggt för alla. De är inte heller främmande inför att byta om barnet 

skulle fatta tycke för någon annan i personalgruppen än den som har 

huvudansvaret för den inskolningen. Pedagog Lila säger att det alltid finns 

barn som fattar tycke för någon speciell pedagog och bara tyr sig till den och 

då försöker de lägga upp det så att barnet får vara med den pedagogen så 

mycket som det är möjligt, allt i syfte att få barnet att känna sig tryggt.  

Men sen har man ju alltid något barn som kanske väljer bara ... och då får 

den vara med ... så mycket det går. när ... är här så är de kompisar. Det kan ju 

vara så i två tre veckor och sedan är det borta. Man måste få barnet tryggt. 

Allt det där löser sig. Man har ju aldrig haft någon som varit kritisk i ett år. 

(Pedagog Lila) 

Pedagogernas syn på vårdnadshavarnas roll 

När vi bett pedagogerna att fundera över vårdnadshavarnas roll under 

inskolningen berättar de att vad vårdnadshavarna gör naturligt ofta skiljer sig 

åt, ”vissa är ju så lugna, vissa sätter sig i en soffa och sitter där, och andra är ju med 

hela tiden och vill inte alls lämna” (Pedagog Grön). De uttrycker också att det är 

väldigt olika vad barnen behöver. Alla tre pedagoger ser gärna att 

vårdnadshavarna tar en passiv roll, men de uttrycker också att om barnet 

behövde mycket stöd så ska vårdnadshavaren naturligtvis finnas där nära 

barnet. Vi uppfattar att pedagogerna hela tiden får överväga hur pass mycket 

de ska “styra” vårdnadshavarna utifrån vad barnet behöver. ”Jag försöker att 

vara aktiv och ta kontakt med barnet för då tycker jag att föräldern blir lite mer passiv 

och drar sig lite tillbaka, samtidigt måste föräldern finnas där så att barnet kan komma 

bort och hämta lite ... ja gå dit och säga hej” (Pedagog Röd). Ibland känner 

pedagogerna att de måste säga till vårdnadshavare att stiga tillbaka och Lila 

pedagog säger bland annat att  

Vi måste ju få ta över, det blir ju inte bra om man inte släpper sitt barn heller 

men oftast brukar det lösa sig … men ser man att det blir problem och jag 

inte alls får komma nära barnet, då måste man säga att nu får du, även om 

barnet gråter så måste du släppa. Man försöker att göra det lite försiktigt så 

barnet känner att det gå bra. Vi brukar ju säga att barnen kommer aldrig 

välja oss så länge föräldrarna är kvar det är väldigt få som gör det. Vi får 

förklara för föräldrarna att nu går vi in på samlingen och då förväntar jag 

mig att du följer med, eller nu får du lägga henne också får jag titta hur du 

gör. Så föräldrarna har ett stort jobb. (Pedagog Lila) 

Vårdnadshavares syn på sina egna roller 

Samtliga vårdnadshavare beskriver sin roll under inskolningen som relativt 

passiv. De flesta satt lite på avstånd för att ge barnet och pedagogerna 

utrymme, men tillräckligt nära för att finnas till hands om barnet behövde 
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dem. Vårdnadshavare Blå berättar att hennes barn sällan varit borta från henne 

tidigare, vilket gjorde att hon fick hålla sig mycket i bakgrunden, “Ett och ett 

halvt år hemma så vem hänger man på? jo, mamma!”. Vårdnadshavare Blå och Gul 

berättade att detta var det svåraste under inskolningen och att de gärna ville 

gå fram och hjälpa till hela tiden. Men båda säger också att de visste att det var 

viktigt att låta pedagogerna ta över. Vårdnadshavare Rosa tycker till skillnad 

från Gul och Blå, att hennes roll i bakgrunden bara kändes bra. Hon tyckte att 

det var roligt att se sitt barn upptaget med nya intryck och inte brydde sig så 

mycket om henne. Men ibland fick hon gå fram och visa sig för att barnet inte 

skulle sakna henne för mycket och bli ledset. Vårdnadshavare Orange berättar 

att hon satt med mycket på golvet och lekte och tittade på när barnet träffade 

de andra barnen, men hon var tveksam över vilken roll hon borde tagit under 

inskolningen av hennes barn. Pedagog Grön vet inte om det är positivt eller 

negativt för föräldern om de frågar hur vårdnadshavarna vill göra med saker, 

som vilken tid de ska komma dagen efter eller om pedagogen ska bestämma 

vilken tid. Vissa vårdnadshavare vill ha tydliga strukturer och vissa vill inte 

det. 

 

Att lämna över ansvaret över sitt barn några timmar varje dag, är en stor och 

mycket känslosam upplevelse enligt vårdnadshavarna. De berättar för oss om 

olika saker som de upplevde som jobbigast under inskolningen, till exempel 

att kliva upp en viss tid varje morgon nu när de börjar jobba. Men samtliga 

vårdnadshavare var överens om att det svåraste var att lämna ifrån sig sitt 

barn. Vårdnadshavare Oranges inskolning hade varit tuff och hon hade haft 

lika svårt att släppa sitt barn som hennes barn hade att släpa henne. “Det var 

svårt för mig att lämna henne när hon gråter, jag tänkte.. ska jag ta med henne 

tillbaka? Men nej hon behöver stanna här och jag måste också börja jobba” 

(Vårdnadshavare Orange). Samma vårdnadshavare berättar vidare att hon 

tycker det är svårt att lämna över sitt barn till utomstående, och att hon därför 

också tycker inskolningen är så viktig. Vårdnadshavare Blå säger att “När man 

lämnar och så är det skrik och grin. Då är det bara att gå, sen är det mamma-hjärtat 

som klappar, men aah, det går över”. Hur tuff och svår inskolningarna än varit, 

uttrycker samtliga vårdnadshavarna en trygghet hos pedagogerna på 

förskolan. De vet att pedagogerna ringer om det skulle vara något och att de 

får stöd när det känns svårt. “Jag är aldrig orolig när jag lämnar mitt barn fast hon 

grinar, för jag vet att dom kan ta hand om henne” (Vårdnadshavare Orange). 

Sammanfattning 

Två av pedagogerna är klart kritiska till den korta modellen, medan en av 

pedagogerna kan se vissa fördelar. De hävdar att den föräldraaktiva modellen 

införts på förskolan för att vårdnadshavare efterfrågar den, men att de avråder 

familjerna från att välja den. Pedagogerna anser att det är viktigt att få en 

kontakt med de nya familjerna innan inskolning börjar, för att lägga en bra 

grund till en god relation. De anser att vårdnadshavarna bör få veta vem som 

kommer att möta dem vid inskolningen och hur inskolningen kommer att gå 

till, samt vilka rutiner förskolan har. De fokuserar på barnet under 

inskolningen och tycker att det är viktigt att vårdnadshavarna kan lita på dem. 
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För att inskolningen ska passa alla familjer tar de upp faktorer som flexibilitet 

och fingertoppskänsla. Samtliga pedagoger anser att det är viktigt att vara ett 

stöd för familjerna under denna känslomässiga period. 

 

Samtliga vårdnadshavare tycker att hela dagar känns för långa för deras barn 

och att de därför har valt den längre inskolningsmodellen med gradvis 

utökning av tiden. Alla vårdnadshavare utom en nämnde att de vill ha så 

mycket information som möjligt inför inskolningen, så som rutiner, hur 

inskolningen ska gå till, förskolans regler och vem som kommer att ta emot 

dem på inskolningens första dag. Dessa uttrycker dock att de fått för lite 

information inför inskolningen. Samtliga vårdnadshavare upplever att det är 

känslosamt att lämna ifrån sig sitt barn. Men de känner att de får stöd av 

pedagogerna. Samtliga vårdnadshavare säger att deras roll under inskolningen 

är relativt passiv och flera av dem uttryckte att det var svårt att hålla sig i 

bakgrunden. De uttrycker alla att de känner tillit till pedagogerna och att de är 

trygga med att lämna sina barn på förskolan. 

 

Både pedagoger och vårdnadshavare är överens på de flesta punkter. De delar 

uppfattning om vilken information som vårdnadshavarna borde få inför 

inskolning. Båda parter föredrar den traditionella inskolningsmodellen framför 

den föräldraaktiva. Pedagogerna lägger stor vikt vid relationsskapandet med 

familjerna och fokuserar på barnet under inskolningen, vilket har resulterat i 

att vårdnadshavarna känner tillit till pedagogerna. Pedagogerna hävdar att 

förskolan har infört den korta modellen på vårdnadshavares önskan, detta är 

dock inget vårdnadshavarna i denna studie ger uttryck för. Informanterna är 

överens om vilken information som är viktig. Trots det så ger inte förskolan ut 

den information till vårdnadshavarna som pedagogerna själva tycker är viktig 

och som vårdnadshavarna efterfrågar.  
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 Diskussion och slutsatser 
Inledning 

Vi kommer här att inleda med en metoddiskussion för att sedan i en 

resultatdiskussion koppla samman resultatet av datainsamlingen med vår 

teoretiska referensram, vårt syfte och våra frågeställningar. Här kommer vi att 

diskutera studiens resultat utifrån anknytningsteorin som är vår teoretiska 

referensram och i förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar. Vi har 

under vår analys urskiljt tre tydliga teman som vi kommer att resonera kring i 

vår diskussion. Dessa är: Inskolningsmodellerna, relationsskapandets 

betydelse och informationen kring inskolning. Under dessa teman finner vi 

även svar på de frågeställningar vi haft med oss genom undersökningen. Efter 

resultatdiskussionen följer avslutande reflektioner där vi även ger förslag till 

vidare forskning. 

Metoddiskussion 

Vi anser att valet av kvalitativ intervju som metod har tjänat studiens syfte. 

Om vi istället använt oss av enkäter eller observationer hade det inte gett 

samma resultat. Som vi upplever det har det varit nödvändigt med inspelat 

material. Vi skulle ha förlorat mycket på att bara skriva ner svaren. 

Inspelningarna var också värdefulla för gemensam reflektion mellan oss 

intervjuare. Vi var väl förberedda inför varje intervju och vi anser att frågornas 

utformning har gett oss bra resultat. Vi upplever dock att om vi hade haft mer 

erfarenhet av intervjuer hade vi kunnat få ut ännu mer relevant information. 

Tillsammans reflekterade och diskuterade vi mycket efter varje genomförd 

intervju samt när vi lyssnade på och arbetade med intervjuerna, tolkade och 

analyserade svaren. Genom detta tycker vi att vi har fått en mer utförlig bild 

av hur pedagoger och vårdnadshavare resonerar kring inskolning. 

Tidsaspekten har satt vissa käppar i hjulet för oss då studie inte kunde göras så 

utförligt som vi hade önskat. Detta resulterade i att vi har fått begränsa oss till 

endast en förskola.  

 

Av studiens fyra vårdnadshavare är det bara en som helt saknar tidigare 

erfarenhet av inskolning till förskola. Två vårdnadshavare har tidigare skolat 

in barnens syskon till samma förskola, vilket troligtvis har påverkat vår studies 

resultat. Vi tolkar det som att vårdnadshavares upplevelser av en inskolning 

varierar ifall de varit med om en inskolning tidigare eller inte, vilket betyder 

att vårt resultat hade sett annorlunda ut ifall urvalet endast varit 

vårdnadshavare som skolat in till förskolan för första gången, eller om alla 

hade haft barn på förskolan sedan tidigare. 
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Resultatdiskussion 

Inskolningsmodeller 

Den traditionella inskolningsmodellen går ut på att barnet successivt och 

under en längre period testar att vara på egen hand i den nya omgivningen, 

medan vårdnadshavarna finns tillgängliga. I likhet med Bowlbys (2010) 

anknytningsteori finns vårdnadshavarna på avstånd och tillgängliga för barnet 

att balansera mellan att söka trygghet och att utforska omgivningen. Det vill 

säga utforskande utifrån en trygg bas (Bowlby, 2010; Hart & Schwarz, 2010). 

Med den traditionella inskolningen får barnen tillsammans med 

vårdnadshavarna tid att utforska den nya miljön och utveckla de inre 

representationerna. 

 

Den föräldraaktiva inskolningsmodellen utesluter inte att vårdnadshavarna 

fungerar som en trygg bas under de dagar de är där. Men det förutsätter att 

barnet under den kortare tid en föräldraaktiv inskolning pågår, hunnit 

utforska och börjat knyta an till pedagogerna som ur anknytningsteorin skulle 

kunna representera de föräldrasubstitut, som Bowlby (2010) nämner.  

 

Eftersom många vårdnadshavare numera tycks efterfråga den korta 

inskolningen, och med tanke på den aktuella debatten i media blir detta något 

som förskolor och kommuner runt om i landet måste ta ställning till. Det ligger 

som sagt på kommunernas och förskolornas ansvar att utforma 

inskolningsmodeller som passar dem, samtidigt som vårdnadshavarnas åsikter 

bör tas i beaktande. Kanske borde de fråga sig vilka konsekvenser detta får för 

utformandet av inskolningsmodeller? Bör förskolor landet runt anta en så pass 

outforskad inskolningsmodell? 

 

Enligt vad vi har uppfattat under vår undersökning har den aktuella förskolan 

arbetat fram en egen modell för inskolning som lånat drag från både den 

föräldraaktiva och den traditionella modellen. Deras egna modell tar vanligtvis 

fem dagar men karaktäriseras likt den traditionella av att den sker successivt, 

den börjar med ett besök på cirka en timme och sedan stannar barn och 

vårdnadshavare allt längre dagar på förskolan och vårdnadshavarna förväntas 

hålla sig passiva. Under denna tid övar de även på att vara ensamma utan 

vårdnadshavarna kortare stunder, tills de är redo att säga hejdå på riktigt för 

första gången. Utifrån de beskrivningar av en föräldraaktiv inskolning som vi 

funnit kan den ta mellan tre till tio dagar, med hela dagar på förskolan och där 

vårdnadshavaren förväntas vara aktiv med barnet. Studiens 

undersökningsförskola har alltså tagit konceptet för en traditionell inskolning 

och komprimerat den till cirka fem dagar istället för mellan två till tre veckor. 

De erbjuder dessutom en “snabb” inskolning på tre dagar, där 

vårdnadshavaren är med hela dagar i enlighet med den föräldraaktiva 

inskolningsmodellen. Men enligt pedagogerna i vår studie råder de 

vårdnadshavarna att välja den “längre” inskolningen som tar fem dagar. De 

hänvisar till forskning som visar att längre inskolningar har en positiv 

inverkan på relationsskapandet hos barnet. Detta anser vi kan uppfattas som 
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att anknytningsteorin ligger till grund för hur förskolans pedagoger uppfattar 

att en inskolning bör läggas upp. Förskolans vårdnadshavare har enligt 

pedagogerna önskat en kortare inskolning, vilket de säger är anledningen till 

att den finns att välja. De vårdnadshavare som deltagit i denna studie 

uttrycker dock ingen önskan om en snabb inskolning. Tvärtom är tre av fyra 

förberedda på en längre inskolning och samtliga känner efter en lång tid av 

föräldraledighet att långa dagar inte passar deras barn. De ser många fördelar 

med att successivt skolas in i verksamheten och de är alla nöjda med 

inskolningens längd. Vi har dock inte frågat ifall vårdnadshavarna fått rådet 

att välja den längre eller om det varit deras egna val. En fundering som dök 

upp hos oss under arbetet var, varför förskolan har valt att erbjuda tredagars 

inskolning då pedagogerna i vår studie endera ställer sig tveksam eller är 

tydligt kritiska till modellen. Borde inte pedagogers kunskap ligga som grund 

till ett så viktigt val istället för önskemål från vårdnadshavare? Eftersom det i 

läroplanen står att arbetslaget ska beakta vårdnadshavarnas synpunkter när 

det gäller planering och genomförande av verksamheten (Skolverket, 2010), 

tänker vi oss att det skulle kunna ligga till grund för förskolans val att erbjuda 

den kortare inskolningen. Vi tänker också att den längre modellen på cirka fem 

dagars successiv invänjning kanske redan är en kompromiss mellan vad 

pedagogerna tycker är viktigt vid en inskolning och vårdnadshavarnas behov 

av en inskolning som går snabbt. 

 

Som vi ser det kan metoden kanske vara bra från ett verksamhetsperspektiv. 

Det blir inte så många dagar som pedagogerna behöver anpassa verksamheten 

efter vårdnadshavarnas närvaro. Den kan också vara bra från ett 

föräldraperspektiv, den går fort och de får en inblick i verksamheten men är 

den bra ur anknytningssynpunkt? Barnet kanske behöver mer tid för att bli 

tryggt. Vi utgår från att de inskolande barnen har skapat en trygg bas hos sina 

vårdnadshavare, vilket gör att de enligt Bowlby nu är i takt med att också bilda 

den trygga basen som en funktion inom sig själv (Hart & Schwarz, 2010). Det 

innebär att barnet organiserar sitt beteende så att det skapas en balans mellan 

att söka trygghet hos vårdnadshavarna och att utforska omgivningen. När 

barnet ska skolas in på förskolan tycker vi att det blir helt naturligt att utgå 

från att alla barn har kommit olika långt i arbetet med att känna sig trygg i sig 

själv. Detta betyder vidare att barnen behöver olika mycket tid med sina 

vårdnadshavare (Hart & Schwarz, 2010). Utifrån ovanstående resonemang kan 

vi dra slutsatsen att en föräldraaktiv inskolning mycket väl kan passa de barn 

som kommit långt i arbetet med att känna sig trygga i sig själva. Men det 

betyder också att det finns barn som inte alls kommit så långt i det arbetet, och 

som behöver en längre inskolning. 

Relationsskapandets betydelse 

Vi uppfattar att pedagogerna i vår studie har som mål med inskolningen att få 

barnet tryggt hos dem samt att få en god relation till vårdnadshavaren. Utifrån 

anknytningsteorin som den är beskriven av Askland och Sataøen (2003) ses 

barnet som en i grunden social varelse vilket betyder att barnet försöker att 

skapa nya band till de pedagoger och barn de möter vid inskolningen. När 
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vårdnadshavarna inte är i närheten och barnet  därmed saknar sin trygga bas, 

söker den nya kontakter. När barnet möter andra omvårdnadspersoner utöver 

vårdnadshavarna, samspelar de och bildar grunden för en till trygg bas. Där 

kan barnet i framtiden söka trygghet när den så behöver det. Pedagogerna i 

vår studie tycker att det är viktigt att vårdnadshavarna kan lita på dem. För att 

varje barn ska skolas in på bästa möjliga sätt är de mycket flexibla och försöker 

forma varje inskolning efter varje barns behov och vårdnadshavarens 

önskemål. Sandberg och Vourinen (2007) betonar att en god kontakt mellan 

hem och förskola är gynnsam för barnens välbefinnande, utveckling och 

lärande. Även Jovanovic (2011) visar på detta i sin studie. Sandberg och 

Vourinen (2007) hävdar vidare att om relationen mellan pedagoger och 

vårdnadshavare är präglad av ömsesidighet, maktbalans och känslomässig 

värme så ökar det förskolans möjlighet att på ett positivt sätt bidra till barnens 

utveckling. Trots att pedagogerna på den undersökta förskolan lägger det 

största fokuset på barnen under inskolningen, så lägger de ändå stor vikt vid 

att skapa en god relation till deras vårdnadshavare. De pratar med 

vårdnadshavarna om allt de gör på dagarna och tycker det är viktigt att 

vårdnadshavarna känner sig trygga med förskolan och med dem som 

pedagoger. Denna trygghet från vårdnadshavarnas sida känner barnen mycket 

väl av och tar efter menar Xu (2006). Både hennes och Jovanovics (2011) 

resultat visar att interaktionerna mellan vårdnadshavare och pedagog sätter 

tonen för varje barns förskoleupplevelse. Även Caldenius (2008) betonar vikten 

av att vårdnadshavarna får ett förtroende för pedagogerna. Detta förtroende 

gör att de klarar av att lämna över sitt barn till förskolan på ett tryggt sätt 

vilket är grundläggande för barnets inskolning och för den fortsatta 

förskolevistelsen. En slutsats vi har dragit av detta är att det är lika viktigt för 

vårdnadshavarna att blir inskolade som det är för barnen. 

 

Samtliga vårdnadshavare i vår studie uttryckte likt forskning och litteratur att 

det är svårt och känslosamt att lämna sitt barn på förskolan. En av 

vårdnadshavarna berättade att hon haft en tuff inskolning där både hon och 

barnet kämpade med att släppa taget “Det var svårt för mig att lämna henne när 

hon gråter, jag tänkte ska jag ta med henne tillbaka? Men nej hon behöver stanna här 

och jag måste också börja jobba”. Samma vårdnadshavare uttryckte även att det 

var svårt att lämna över sitt barn till utomstående. En av de andra 

vårdnadshavarna sa att “När man lämnar och så är det skrik och grin. Då är det 

bara att gå, sen är det mamma-hjärtat som klappar, men aah, det går över”. När 

barnet tycker avskedet är jobbigt och blir ledset visar det enligt Bowlbys 

anknytningsteori (Askland & Sataøen, 2003) på att vårdnadshavarna är 

barnens trygga bas och att barnet försöker behålla närheten till den. Niss (1991) 

menar att problem vid lämningen ofta beror på vårdnadshavarnas oro eller att 

de ställer sig tveksamma till personalens omhändertagande. Denna oro ser 

även Hock et al. (1989) i deras undersökning om mödrars separationsångest. 

De såg i sin studie att mödrar med hög grad av separationsångest inte litar på 

att andra har samma möjligheter som de själva att ta hand om deras barns 

fysiska eller emotionella behov. Enligt Niss (1988) är vårdnadshavares 

förhållande till sina barn helt naturligt ett mer känslomässigt än 
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förnuftsmässigt förhållande. Hon menar att det därför är viktigt att möta dessa 

utifrån att de är starkt känslomässigt engagerade i sina barn. Hon lyfter också 

att det är viktigt att vara medveten om att en förskolestart kan väcka starka 

känslor. 

 

Pedagogerna i vår studie uttrycker att avskedet är en av de känslosammaste 

situationerna vid inskolningen. En av pedagogerna berättar att de under 

inskolningen är tydliga med att förklara för vårdnadshavaren hur de ska göra, 

att hon berättar för vårdnadshavaren att deras barn förmodligen kommer att 

bli ledset, men att det är bra att göra ett kort och tydligt avsked. Detta är även 

en av de andra pedagogerna tydlig med, hon säger att vårdnadshavarna gärna 

får stanna hur länge de vill, men när de säger hej då så måste de gå. Vilket 

stämmer överens med det Xu (2006) sett i sin studie, där pedagogerna såg det 

som sin roll att tydligt förklara för vårdnadshavaren att ett snabbt avsked gör 

situationen lättare för barnet, även om det är svårt för vårdnadshavaren att 

lämna sitt barn. Även om vissa av vårdnadshavarna i vår studie upplever att 

inskolningen varit svår så uttrycker samtliga vårdnadshavarna att de finner en 

trygghet hos pedagogerna på förskolan. Detta tycker vi bland annat syns när 

en av vårdnadshavarna säger “Jag är aldrig orolig när jag lämnar mitt barn fast 

hon grinar, för jag vet att dom kan ta hand om henne”.  Något som pedagogerna i 

vår studie gör för att stärka vårdnadshavarnas känsla av trygghet är att de är 

tydliga med att de hör av sig på en gång ifall det skulle vara något, vilket två 

av pedagogerna tar upp. En säger bland annat att de är tydliga med att säga till 

vårdnadshavarna att de alltid hör av sig till dem ifall barnet är allt för ledset 

för att det ska kännas okej. Detta märker vi också när vi pratat med 

vårdnadshavarna, två av dem nämner att de vet att pedagogerna ringer på en 

gång om det är något, och att de uppfattar detta som något som känns bra. 

Samtliga uttrycker också att de får stöd av pedagogerna när något känns svårt. 

Information och den första kontakten 

Det vi såg under vår studie var att information är viktigt. När det är dags för 

en ny familj att möta förskoleverksamheten, vet de kanske inte vad de kan 

förvänta sig. Inte heller för den som redan har barn i verksamheten är det 

självklart att känna att de vet allt. Många frågor och funderingar som kräver 

svar. Vi upptäckte att vårdnadshavarna saknade viss information kring deras 

inskolning. Enligt Caldenius (2008) är det brukligt att från förskolans håll först 

informera om förskolan, dess verksamhet samt syftet med inskolningen. Vad 

som anses som viktig information inför inskolning är pedagogerna och 

vårdnadshavarna i denna studie överens om. Det som nämndes var regler, 

rutiner och hur inskolningsdagarna kommer att se ut, vad de kommer att göra 

under inskolningen. Både pedagoger och vårdnadshavare nämnde också att 

det var viktigt att få veta vem som ska möta upp familjen den första 

inskolningsdagen. Det vi såg var att pedagogerna inte alls ger 

vårdnadshavarna den information som de själva anser är viktigt att få. Den 

information som vårdnadshavarna har fått innan är datum för inskolning, 

förskolans kontaktuppgifter och information om de två inskolningsmodellerna 

samt en inbjudan till ett inskolningsmöte. Vi tycker att det är intressant att 
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pedagogerna svarade olika på vad de tycker att vårdnadshavarna bör få veta 

och vilken information de faktiskt ger till dem. Vi såg också att den 

information som vårdnadshavarna tyckte att de saknade var samma 

information som pedagogerna ansåg var viktig. 

 

Tre av vårdnadshavarna ville veta så mycket som möjligt om förskolans regler 

och rutiner. Just information om rutiner ansåg de var viktigt, och en 

vårdnadshavare säger också att den informationen är viktig även om man 

skolat in ett barn till förskolan tidigare då rutiner förändras hela tiden. En 

annan vårdnadshavare tyckte att information om rutiner var viktigast när hon 

skolade in sitt första barn vid förskolan, vilket stämmer överens med 

Jovanovics (2011) studie där han sett att vårdnadshavare i större utsträckning 

söker information om rutiner eller aktiviteter om de har yngre barn på 

förskolan. Han menar att om pedagogerna bidrar med sådan information till 

“nya vårdnadshavare” hjälper det dem att skapa rutiner och få en känsla av 

tillit till pedagogerna (Jovanovic, 2011). 

 

Förskolan i vår studie har för första gången startat inskolningen med att 

erbjuda ett inskolningsmöte som kan vi anta fungerar som det som Sandberg 

och Vourinen (2007) kallar ett introduktionssamtal. Syftet med detta möte var 

enligt pedagogerna att ge vårdnadshavarna möjlighet att ställa frågor och få 

information om förskolan. Detta för att pedagogerna under själva inskolningen 

vill fokusera på barnet som ska inskolas. 

 

Sammanfattningsvis leder ovan redovisade teoretiska spegling av våra 

empiriska data fram till följande två slutsatser: 

 

 Utifrån anknytningsteorin kan en kort/föräldraaktiv inskolning mycket 

väl passa de barn som kommit långt i arbetet med att känna sig trygga i 

sig själva. Men det betyder också att det finns barn som inte alls 

kommit så långt i det arbetet, och som behöver en längre inskolning. 

 

 För att vårdnadshavarna ska kunna fungera som en trygg bas i det lilla 

barnets utforskande av förskolan och alla de nya vuxna och barn det 

möter, behöver vårdnadshavarna också känna sig trygga. 

Vårdnadshavarnas känslor avspeglas ofta hos barnet. Detta innebär att 

det är lika viktigt att skola in vårdnadshavarna till förskolan som det är 

att skola in barnet. 

Avslutande reflektion 

Under arbetet med analysen blev det tydligt för oss att inskolning är något av 

en balansakt. Enligt läroplanen (Skolverket, 2010) ska arbetslaget “känna ansvar 

för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens 

familjer” (Skolverket, 2010, s. 13). Förskollärare ska “ansvara för att varje barn 

tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion till förskolan” (Skolverket, 

2010, s. 13). Förskolepedagoger ska se till vårdnadshavarnas önskemål och 

barnets behov. Pedagogerna måste ta hänsyn till och vara försiktig med de 
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“gamla” barnen på avdelningen som också är med om en förändring och i 

vissa fall får möta många nya vuxna och barn under denna period. Pedagogen 

ska vara ett stöd för vårdnadshavaren och barnet vid de situationer som 

tenderar att vara jobbiga som till exempel lämningar.  

 

Pedagogerna i vår studie talar mycket om att vara flexibla och om att veta när 

det är dags för vårdnadshavare att ta ett steg tillbaka och att se och känna när 

barnet är redo att vara ensam en stund för första gången. Pedagogerna talar 

om att visa för barnet att de är där för dem, men att ändå ge dem utrymme att 

bli självständiga. Det är tydligt att pedagogerna hela tiden jobbar mot att få 

barnen trygga till exempel genom ett gemensamt ansvar för inskolningarna 

och att de anpassar sig till barnen och situationerna medan de uppkommer. De 

nämner själva flera gånger att de arbetar mycket flexibelt. Pedagogerna i vår 

studie tycker att det är viktigt att de nya familjerna kan lita på dem och de 

jobbar hårt för att få dem trygga. Vårdnadshavarna i vår studie har samtliga 

uttryckt en skuld och oro för att lämna sina barn på förskolan. Enligt Jovanovic 

(2011) speglas vårdnadshavarens attityd i samtal till pedagoger över till barnet. 

Om vårdnadshavarna får en känsla av att barnet har det bra på förskolan så 

känner barnet det, vilket gör det viktigt att vårdnadshavarna känner sig trygga 

på förskolan och med pedagogerna. Även fast det är barnet som i första hand 

inskolas, är det viktigt att vårdnadshavarna också skolas in. Hjälper 

pedagogerna dem att må bra och känna sig trygga så blir det bättre för barnet.  

 

Avslutningsvis vill vi återgå till våra frågeställningar. Vad kännetecknar enligt 

pedagoger och vårdnadshavare en god introduktion till förskolan? En god 

introduktion kännetecknas enligt våra informanter av bra och tydlig 

information om vad som ska hända, vem som ska möta upp första dagen, hur 

dagarna kommer att se ut och hur inskolningen är upplagd. En god 

introduktion enligt pedagogerna innebär också att vara flexibel och att följa 

barnens behov. Samt att det skapas en god relation till vårdnadshavarna och 

barnen. Detta för oss vidare till följande frågeställning: Hur skapar pedagoger en i 

anslutning till inskolningen tillitsfull relation till vårdnadshavare? Pedagogerna 

uppgav att de pratar mycket med vårdnadshavarna om vardagliga saker och 

de visar intresse för barnet och familjen. Under inskolningen försöker de att 

tydligt berätta vad som kommer att ske. De finns som stöd för 

vårdnadshavarna vid svåra situationer, som vid lämningen, och ringer alltid 

om det skulle vara något. Slutligen till den sista frågeställningen: Känner 

vårdnadshavarna tillit till förskolans pedagoger efter inskolningen, och vilka uttryck 

tar i så fall detta sig? Samtliga av vårdnadshavarna uttrycker att de känner tillit 

till och har fått förtroende för pedagogerna, det tar sitt uttryck genom att de 

kan lämna ett barn som är ledset med känslan av att barnet är tryggt och 

omhändertaget av pedagogerna. 

 

Förslag till vidare forskning är att göra en liknande studie som denna, men på 

flera olika förskolor för att få ett resultat som generella slutsatser kan dras 

ifrån. Utifrån hur dagens forskningsläge ser ut kring inskolning till förskolan 
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ser vi även att mer forskning kring hur det lilla barnet påverkas av de olika 

inskolningsmodellerna behövs. 
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

 

Hej, förälder som inskolar eller just inskolat barn på förskolan! 

Vi är två studenter, Frida Forsberg och Sandra Sjöstedt som läser sista 

terminen på lärarprogrammet inriktning mot förskola vid 

Mittuniversitetet i Härnösand. I vår utbildning ingår det att skriva ett 

examensarbete på 15hp (högskolepoäng). Det ämne vi valt är inskolning 

i förskolan. Vårt syfte med studien är att undersöka vilka upplevelser 

föräldrar har av inskolningen samt pedagogers erfarenheter av 

inskolningen av barn som inte tidigare har erfarenheter av förskolans 

pedagogiska verksamhet. Det är dessa upplevelser och personliga 

erfarenheter av inskolning som utgör grunden för resultatet så 

intervjuer är av stor vikt för vårt examensarbete. 

 

Det skulle betyda mycket för oss och denna studie om du skulle vilja 

dela med dig av dina erfarenheter och din upplevelse av er inskolning. 

Din medverkan är frivillig och din anonymitet garanteras av oss. Du 

kan när som helst under intervjun och utan vidare förklaring välja att 

avbryta ditt deltagande. Intervjuerna genomförs på en ostörd plats i 

någon av förskolans lokaler. Vi hoppas att kunna genomföra dessa 

intervjuer någon gång under v. 37 och v. 38 
 

Kryssa i ditt svar nedan... 

 

□ Vill delta. 

□ Vill inte delta. 
 

 

Namn: 
 

Vill kontaktas via Telefon/Mail: 
 

Vid frågor når ni oss via mail eller telefon. 

Frida: frfo****@student.miun.se / 07******** 

Sandra: sasj****@student.miun.se / 07******** 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  

Pedagogintervju 

Hej, 

(Sekretessinfo) 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du jobbat i förskolan? 

Vilken erfarenhet har du av inskolning? 

Hur många inskolningar brukar ni ha varje terminsstart? 

Hur skulle du beskriva att inskolningen på din förskola ser ut? 

     - Har ni format dessa rutiner själva eller följer ni en förbestämd mall? 

Kan vi i så fall få ta del av mallen? 

    - Har det alltid sett likadant ut eller hur såg det ut förr? 

    - Hur förbereder ni inför en inskolning? Vad görs innan själva 

inskolningen startar? 

    finns det en tanke med det? 

Hur tas den första kontakten med de nya familjerna? 

   -Har du några fler förslag på hur en bra första kontakt kan skapas? 

Vad tycker DU är viktigt för föräldrar att veta inför en inskolning? 

Vilken info FÅR föräldrar av er innan inskolningen? 

Beskriv din roll under inskolningen? 

Beskriva föräldrarnas roll under inskolningen? 

Hur ser ansvarsuppdelningen mellan pedagogerna ut under inskolningen? 

Hur ser ansvarsuppdelningen ut mellan pedagog och föräldrar? 

Hur skulle du beskriva att samarbetet med föräldrarna ser ut under 

inskolningen? 

Hur skapar ni en god kontakt med barnet? 

Hur skapar ni en god kontakt med föräldrar? 

Hur hanterar ni situationer då föräldrarna verkar väldigt oroliga? 

Vilka situationer skulle du säga att föräldrarna kan uppleva som jobbiga? 

Vilka situationer brukar vara jobbigast för föräldrarna enligt dig? 

Hur hanterar ni dessa situationer? 

- Hur lång tid tar en inskolning? 

På vilket sätt utvärderar ni inskolningen? ev. följdfråga: Hur involveras 

föräldrarna i utvärderingen? 

(Vilken typ av uppföljning har ni efter en inskolning?) 
 

Är det någonting du skulle vilja lägga till som vi missat eller utveckla 

något? 



  

 

 

Vårdnadshavarintervju 

Hej, 

När började ni er inskolning? 

När avslutade ni den? 

Hur gammalt är ditt barn? 

Vilka tidigare erfarenheter har du av förskolan? 
 

Berätta om hur det kändes inför inskolningen... 

(vad var dina förväntningar eller vad var du orolig för?) 

Hur såg kontakten med förskolan ut innan första inskolningsdagen? 

Vem var det som tog kontakten? 

Har du något annat förslag på hur en bra första kontakt hade kunnat 

skapas? 

- Isf hur? 

Vad anser du är viktigt för föräldrar att få veta inför en inskolning? 

Vilken information fick ni från förskolan inför inskolningen? 

Berätta för oss hur inskolningen gick till? 

Hur skulle du beskriva din kontakt med pedagogerna? 

Hur ser du på din roll under inskolningsprocessen? 

- Höll du dig tillbaka eller deltog du aktivt 

Hur såg ansvarsfördelningen ut mellan dig och pedagogerna? 

Hur skulle du beskriva att inskolningen fungerade för ditt barn? 

Berätta hur inskolningen upplevdes av er föräldrar… 

Vilka utmaningar tyckte du att inskolningen gav? 

Hur stöttade pedagogerna er då? 

Tycker du att längden på inskolningen var bra, 

- Skulle du velat ha fler eller färre dagar? 

Vad skulle du vilja ändra på eller göra annorlunda om du var med om 

en ny inskolning? 

Vad skulle du säga att du är mest nöjd med? 

Är det någonting du skulle vilja lägga till som vi missat eller utveckla 

något? 
 

 


