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Creating security 

-Educators experiences of the introduction to preschool 

 

Abstract 

The purpose of my study is to highlight the knowledge of toddlers introduction to preschool 

from the educators perspective. Four educators have been interviewed about their experiences 

regarding toddlers introduction seen as a phenomenon. My thesis approach is inspired by 

phenomenology. My research questions focus on the following: educators experiences of 

different introduction models to preschool, what do the educators believe is significant for 

creating security for the child and can the educators see any changes regarding the 

introduction during their years in preschool? The surveys data is collected with the method of 

qualitative interviews followed by an analysis based on the phenomenological approach. In 

my findings I could see that the educators use what is called parent active introduction when 

introducing toddlers into preschool. The parents role during this model is to be active and help 

in the daily activities along with their children. All the educators had experiences with the old, 

traditional model in which the parents took a more secluded role. All the educators where 

satisfied with the model they were using during the introduction. They all mentioned the 

importance of making the parents feel comfortable and safe in the environment and how that 

could help when bonding with the toddler. The educators expressed that making the toddler 

and parent feel safe was the most important issue when introducing them to preschool. 
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Förord 

Tack till de pedagoger som ställde upp på intervjuerna.  

Tack till min familj som stöttat under skrivandet. Och ett stort tack till vänner och kollegor 

som lyssnat, reflekterat och diskuterat. 
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1. Inledning och problemområde 

Att börja på förskolan är en speciell händelse i både barn och föräldrars liv. Kanske har de 

aldrig haft någon kontakt med förskolan tidigare och har ingen erfarenhet av hur 

verksamheten fungerar. Det är en helt ny värld som öppnar sig för dem. Under inskolningen 

byggs ett förtroende mellan familjen och pedagogen, ett förtroende som kan vara avgörande 

för resten av förskoletiden. Att som pedagog skapa en trygghet för barnet och dess familj är 

viktigt och en del av förskolans uppdrag. Inskolningen på förskolan kan även vara första 

gången barnet är separerat från föräldrarna och första gången föräldrarna är ifrån sitt barn. I 

förskolans läroplan Lpfö 98 kan vi läsa att 

 

Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får 

en god introduktion i förskolan (Skolverket 2011, s. 13).  

 

Arbetslaget skall visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det 

utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer 

(Skolverket 2011, s. 13) 

 

Vad är viktigt vid en inskolning? Efter många år inom förskoleverksamheten börjar det att 

klarna för mig som pedagog. Jag har min egen erfarenhet att luta mig tillbaka på och nu, 

genom att utbilda mig till förskollärare, även en teoretisk grund att stå på. Klimatet inom 

förskolan har förändrats under mina år som yrkesverksam pedagog. Tidigare var förskolan en 

verksamhet som var avskild från familjen och hemmet. Det gick som en osynlig gräns mellan 

dessa två. Idag har den gränsen blivit mer och mer suddig. Familjerna och pedagogerna 

förväntas samarbeta för att skapa en så bra vistelse för barnet som möjligt. Psykologen 

Gunilla Niss påvisar att samspelet mellan barn och föräldrar utgår ifrån starka, känslomässiga 

band. Föräldrar har endast sitt eget barns bästa för ögonen medan pedagoger på förskolan har 

en hel barngrupp att skapa relationer till. På förskolan ses barnet som kompetent och barnet 

utmanas i aktiviteter anpassade efter barnets förmågor och ålder (Niss 2009, s. 23). 

Pedagogers samspel med familjerna kan visa barnets kompetens och utveckling, även om 

föräldrarna, som har ett känslomässigt band till barnet, inte ser detta hemma. Samarbetet 

mellan förskolan och hemmet kan då hjälpa barnet att utvecklas genom att föräldern har 

kunskapen om att barnets kompetens på förskolan. 
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Många förskolor har frångått inskolningen på två veckor till en inskolning som ska bli klar på 

tre dagar. Barnpsykologen Jenny Jägerfeld är skeptisk till den nya modellen med 

tredagarsinskolning. Hon menar att barnet ska hinna bygga upp en trygghet och anknytning på 

kort tid och att hon är tveksam till att det är möjligt. Däremot säger hon att det skiljer sig från 

barn till barn. En del barn har lättare vid inskolningen. Mycket beroende på tidigare 

erfarenheter, exempelvis om det varit med och hämtat ett äldre syskon på förskolan och redan 

då bekantat sig vid miljön (Edström 2017). Förskolläraren och författaren Marie Eriksson 

skriver att hon av egen erfarenhet inte anser att det är längden på inskolningen som är det 

viktiga, utan vad den innehåller. Pedagogers förhållningssätt och förutsättningar spelar stor 

roll. Det går inte att mäta hur bra en inskolning är och det gäller att pedagogen har en känsla 

och medvetenhet under inskolningstiden (Eriksson Arnesson 2010).  

Pedagogernas förhållningssätt är alltså betydelsefullt för en trygg och bra start i förskolan. Det 

är pedagogen som har ansvar för det nya barnet och dess familj. Det är pedagogen som ska 

visa de nya familjerna hur verksamheten fungerar och det är pedagogens ansvar att göra 

barnet och dess familj trygg i den nya miljön. I en artikel från tidningen Förskolan skriver 

Elisabeth Richter att forskning visar att pedagoger som arbetar med den nya 

tredagarsmodellen övervägande är positiva till den och anser att den bygger goda relationer 

mellan familjerna och pedagogerna. En fördel som pedagogerna ser är att föräldrarna är mer 

aktiva i inskolningen och därigenom får en större förståelse och inblick i verksamheten. Den 

föräldraaktiva tredagars modellen ställer högre krav på föräldern än vad den traditionella 

modellen gjorde, där föräldern förväntades vara passiv (Richter 2014). 

Åsikterna går isär vad det gäller de olika inskolningsmodellerna. Psykologerna tycks anse att 

den längre, traditionella, inskolningen är bättre. Medan pedagogerna som arbetar inom 

förskolan föredrar den nya, tredagarsmodellen. Något som de alla verkar vara överens om är 

dock att det är barnets trygghet som är det viktigaste. Men hur skapar man tryggheten för 

barnen, när de för första gången ska börja på förskolan? Detta är vad jag, i min undersökning 

vill söka svar på och för att begränsa studien har jag valt att undersöka detta genom 

pedagogers upplevelser och erfarenheter. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel ger jag en bakgrund till studien genom att redogöra för tidigare forskning av 

relevans inom området.  

Hösten 2016 var 501 000 barn, enligt Skolverket, inskrivna i den svenska förskolan. Störst 

andel, 95% är i åldern 4–5 år. Men Skolverket har under en tioårsperiod sett en ökning av 

inskrivna barn i alla åldersgrupper (Skolverket 2017, s.2). Barn tillbringar större delen av sin 

tid i förskolans verksamhet. Malin Broberg, psykolog, Birthe Hagström, förskollärare, och 

Anders Broberg, psykolog, argumenterar för att förskolans roll kanske borde vara annorlunda 

för de allra yngsta barnen mot vad den är för de äldre. Barns behov är olika i olika åldrar och 

därför bör kanske även förskolans utformning vara olika för olika åldrar? Barns utveckling 

sker i samspel mellan miljö och barnets egna förutsättningar. Erfarenheterna som barnet 

tillskansar sig i relation med andra vuxna, föräldrar och pedagoger, har betydelse för barnets 

vidare utveckling i livet (Broberg et al., 2012, s. 16).  

Torgeir Alvestad, lektor i pedagogik, m.fl. påpekar att förskollärare i de nordiska länderna är 

bekymrade för barnens trygghet eftersom det kan vara svårt att hitta trygghet i en ny, okänd 

miljö samt i de stora barngrupperna som finns i dagens förskola. Emellertid är förskollärarna 

från alla 3 nordiska länder överens om vikten av trygghet för barnen. Stora barngrupper gör 

att anknytningsprocessen tar längre tid eftersom barnen inte bara behöver knyta an till 

människor utan även till miljöerna runt omkring (Alvestad et al., 2013, s.10-11). Vidare 

skriver pedagogen Fanny Jonsdottir och fritidspedagogen Eva Nyberg att de lärare som de 

intervjuat lyfter fram trygghet som en avgörande faktor för ett gott samarbete mellan 

pedagoger och familjer. Författarna hänvisar till psykoanalytikern John Bowlby, 

upphovsmannen till anknytningsteorin som utgår från att varje enskild individ har ett behov 

av emotionell anknytning till en annan person för att överleva. Men det är inte bara trygghet 

som skapar ett gott samarbete. Att låta föräldrarna känna sig delaktiga i den pedagogiska 

verksamheten är även det en viktig ingrediens för att skapa en god relation. Oavsett vilken 

etnisk tillhörighet eller kulturell bakgrund så ska alla familjer bemötas på samma sätt 

(Jonsdottir & Nyberg 2013, s. 63-64).  

Enligt Broberg, Hagström och Broberg är anknytningsteorin idag den viktigaste psykologiska 

teorin om hur vuxna och barn förhåller sig till närhet, omsorg och beskydd. Anknytningen 

utvecklas under barnets tidigaste levnadsår och är en process som pågår mellan barnet och 

dess omvårdnadsperson, vanligtvis föräldrarna. Denna process skapar speciella psykologiska 
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band mellan barnet och föräldrarna. Anknytningen mellan barnet och personer i dess närhet 

ser olika ut beroende på hur samspelet har utvecklats mellan dem. Ett barn kan ha olika 

anknytningar till sin mamma och pappa. Teorin visar att anknytningen är en viktig del i 

barnets personlighetsutveckling och en process som påverkar barnets framtida nära relationer 

utanför familjen (Broberg et al., 2012, s. 33). Bowlby var med om att tillämpa sina teoretiska 

utgångspunkter i praktiskt handlande när han arbetade för världshälsoorganisationen (WHO) 

under 1950-talet. Hans uppdrag i WHO handlade om att ge stöd till barn som separerats från 

sina föräldrar. Under närmare 40 år kom Bowlby, tillsammans med utvecklingspsykologen 

Mary Ainsworth, att arbeta för att undersöka anknytningens betydelse för social och 

emotionell utveckling hos barn (Aroseus 2013). 

Psykologerna Marianne Brodin och Ingrid Hylander argumenterar för hur viktig inskolningen 

är för små barn. Barn är olika och därför är det viktigt som pedagog att vara lyhörd för barnets 

signaler innan man går vidare. En del barn tittar på pedagogen i smyg, medan andra är mer 

öppna och tar kontakt själva. Det gäller att bygga upp ett samspel mellan barn och pedagog. 

När man skolar in de yngsta barnen lägger man ofta mycket tid och omsorg på invänjningen. 

När de äldre barnen skolas in kan det vara lätt att tycka att de redan är vana vid att gå på 

förskola och därför kortas deras inskolningstid ner. Det kan i slutändan göra så att barnet inte 

lyckas skapa någon personlig kontakt med någon pedagog och därför inte känner den trygghet 

som är så viktig (Brodin & Hylander 2016, s. 107-108). Samspelet är inte bara viktigt mellan 

pedagog och barn utan även mellan pedagog och förälder. Hagström riktar i sin avhandling 

fokus mot det betydelsefulla samarbetet mellan pedagog och föräldrar. Hon framhåller vikten 

av att både föräldrar och pedagoger är medvetna om varandras betydelse för barnet vad det 

gäller anknytningen. Barnets föräldrar kan visa detta genom att tala gott om pedagogen, visa i 

ord och förhållningssätt, att pedagogen är en person som föräldrarna är trygga med och som 

de litar på och genom detta föra över sin känsla till barnet. Genom att göra på detta sätt så ger 

föräldrarna barnet en försäkran om att pedagogen är en god och tillitsfull vuxen. De ger 

därutöver sitt godkännande till barnet att längta och sakna sin pedagog. Pedagogen kan göra 

samma sak och tala väl och respektfullt om barnets föräldrar (Hagström 2010 s. 178). 

Hagström betonar alltså det betydelsefulla samarbetet mellan förskola och hem och Niss och 

förskolläraren Anna-Karin Söderström fortsätter inom samma tema när de skriver om vikten 

av att pedagoger samarbetar med barnets föräldrar. Små barn kan inte själva uttrycka i ord vad 

de vill och vad de tycker. Det gäller för föräldrar och pedagoger att tolka både verbal och 

icke-verbal kommunikation för att fånga upp vad barnet vill uttrycka. En viktig skillnad är 
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dock att pedagogerna har hela barngruppens väl i sitt fokus medan föräldrarna endast har sitt 

eget barn att se till. Det ligger likväl på pedagogernas ansvar att se till att ett gott samarbete 

utvecklas mellan förskolan och hemmet. Ett förtroende mellan föräldrar och pedagoger kan 

skapa en trygg grund för barnet och därigenom skapa tillit mellan barn och pedagog. En 

förälder som är trygg i att lämna sitt barn på förskolan signalerar detta och överför den 

känslan på sitt barn (Niss & Söderström 2006, s. 14-16). 

Annika Månsson, docent i pedagogik, skriver om hur synen på föräldrar i förskolan har 

förändrats genom åren. Tidigare var inte föräldrar delaktiga i förskolans verksamhet som de är 

i dagens läge. För ett tiotals år sedan var föräldrar inte välkomna in i förskolans lokaler utan 

var tvungna att lämna barnen i hallen. Att tydligt visa vart gränsen mellan förskola och hem 

gick var praxis. Idag är samarbetet mellan förskola och hem en viktig del i pedagogernas 

arbete. Föräldrarna är närvarande under inskolningen och där startar samarbetet och grunden 

för förtroende och trygghet läggs. Gränserna mellan förskolan och hemmet suddas ut 

(Månsson 2013, s. 82). 
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3. Teoretiskt perspektiv 

I min uppsats har jag valt att använda mig av ett fenomenologiskt vetenskapligt perspektiv för 

att undersöka pedagogers upplevelser och erfarenheter av inskolning. 

3.1. Fenomenologi 

Att undersöka något ur ett fenomenologiskt perspektiv betyder att rikta fokus mot hur världen 

framträder och upplevs av människan, subjektet. Man vill undersöka subjektets 

livsupplevelser. Människan strukturerar upp det hon upplever utifrån tidigare gjorda 

erfarenheter och uppgiften för fenomenologen är att beskriva tingen som de upplevs just här 

och nu. Att använda fenomenologin som metod är att gå in med öppet sinne, utan några 

förutbestämda åsikter eller förväntningar. Allt som vi tidigare har erfarit måste läggas åt sidan 

för att vi ska kunna undersöka fenomenet som det framträder ur subjektets perspektiv. Ett 

fenomen kan beskrivas och ses ur många olika perspektiv och en fenomenologisk analys 

kommer då att tillföra nya insikter och komplettera mina egna erfarenheter av fenomenet 

inskolning som jag undersöker (Thomassen 2007, s. 90-93).  

Psykologerna Steinar Kvale och Svend Brinkmann skriver att man med det fenomenologiska 

perspektivet kan undersöka ett fenomen eller en aktivitet utifrån en annan människas 

erfarenheter och upplevelser. Detta är ett perspektiv som med fördel kan användas i en 

kvalitativ undersökning för att kunna ta del av respondentens upplevelsevärld (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 42).  

3.2 Fenomenologin som metod 

När man använder fenomenologin som metod är det viktigt att minnas att fenomenologin är 

en beskrivande aktivitet och inte ett sätt att förklara hur saker faktiskt är. Pedagogerna Ulf 

Brinkjaer och Marianne Höyen förklarar att det finns fyra steg att förhålla sig till när man 

använder fenomenologin som metod. Det första är epoché. Det innebär att jag, som forskare, 

måste sätta mig själv vid sidan av. Min tidigare erfarenhet, upplevelse och förförståelse för 

fenomenet måste bortses ifrån för att jag ska kunna se fenomenet på ett nytt och klart sätt. 

Detta är en svår process som sällan lyckas helt och hållet. Det andra steget är den 

fenomenologiska reduktionen. Det innebär ungefär samma sak som föregående steg, men nu 

är man mer intresserad av att beskriva den process som människan känner när den upplever 

fenomenet. Det handlar om att kunna beskriva saker som de framstår och kunna beskriva 

upplevelsen av fenomenet. Metaforer och liknelser kan vara ett hjälpmedel att för att lättare 

kunna beskriva sin upplevelse så att andra förstår den. Det tredje steget handlar om att hitta en 



11 
 

strukturell beskrivning av erfarenheter eller en upplevelse. Man försöker finna ny kunskap 

och nya insikter. I det fjärde steget handlar det om att samla ihop till en beskrivning av 

fenomenet genom att använde sig av de tre föregående stegen. Fenomenologins mål är att man 

ska finna fenomenets kärna och beskriva det. Detta anses vara mycket svårt då 

fenomenologins kärna bara kommer att beskrivas utifrån forskarens perspektiv och därför 

aldrig kan bli fullständig (Brinkkjaer & Höyen 2013, s. 69-73). 

3.3 Begreppsförklaringar 

Ordet fenomen kommer från grekiskan och betyder läran om det som visar sig. 

Fenomenologin använder sig av en liknande betydelse eftersom den fokuserar på hur olika 

fenomen visar sig för medvetandet (Nationalencyklopedi U.å) I min undersökning är det 

pedagogernas beskrivningar av fenomenet, inskolningen, som är av intresse för min uppsats. 

Med inskolning avses det moment i förskolans verksamhet när nya barn och föräldrar 

introduceras till verksamheten. Ordet inskolning är en väletablerad term i förskolans värld och 

pedagogerna använder den både i sitt arbete och när de talar med barnens föräldrar. 

Förskolans läroplan Lpfö 98 (2010) använder istället ordet introduktion för att namnge samma 

skede. Jag har medvetet valt att använda mig av ordet inskolning som ett verksamhetsnära 

begrepp som förtätar innebörden kopplade till både omsorg och lärande och som brukas av 

alla som arbetar inom förskolan.  

Med pedagoger avser jag alla som arbetar inom förskoleverksamheter, oberoende om de är 

förskollärare, barnskötare eller har annan utbildning relevant för förskolan.  

Ordet anknytning kommer från det engelska ordet attachment och beskriver det psykologiska 

bandet mellan två individer, i detta sammanhang bandet mellan barn och vuxen (Järtelius u.d.) 

Anknytning är ett begrepp som används för att förklara hur något litet hänger ihop och är 

beroende av något större. Teorin som utgår från begreppet visar på samspelet mellan 

omvårdnadspersonen och barnet och innehåller omvårdnadspersonens förmåga att skydda, 

trösta och hjälpa barnet att utforska omvärlden på ett tryggt sätt (Broberg et al., 2012, s. 33). 
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4. Inskolningsmodeller 

Hur barn skolas in i förskoleverksamheten kan se olika ut. När man talar om 

inskolningsmodeller är det generellt sett två olika man talar om. Den ena är det traditionella 

inskolningen och den andra är föräldraaktivinskolning. Här beskriver jag de två modellerna 

som tagits upp i min undersökning. 

4.1 Traditionell inskolning 

Den traditionella inskolningen, eller tvåveckorsmodellen som den även kallas, pågår under en 

tvåveckorsperiod då barnet gradvis skolas in på förskolan. Modellen är formad så att barnet 

tillsammans med sin förälder endast tillbringar korta stunder på förskolan första veckan. Man 

brukar starta med en timma för att sedan öka på allteftersom inskolningen fortskrider. En 

orsak till att man väljer den här modellen kan vara att barnet inte ska ledsna på att vara på 

förskolan, att det ska bibehålla sin positiva bild och vilja komma tillbaka och leka nästa dag. 

Veckan efter ökar man på vistelsetiden och föräldern får även börja lämna korta stunder. 

Viktigt är då att barnet knutit an till en pedagog som kan hjälpa till med de första avskeden 

(Niss & Söderström 2006, s. 113-114). 

4.2 Föräldraaktivinskolning 

Den nyare modellen, föräldraaktivinskolning, är en kortare variant av inskolning. Oftast pågår 

den under tre dagar och då är föräldern med under alla timmar på förskolan. Föräldern sköter 

allt som rör barnet, blöjbyte, matsituation och vila. En fördel med föräldraaktivinskolning är 

att den ger föräldern en tydlig inblick i förskolans verksamhet. Efter de tre dagarna är det dags 

för föräldern att lämna sitt barn och återgå till sitt arbete. En del förskolor vill att förälderna 

fortfarande ska finnas tillgänglig ifall barnet inte orkar en hel dag på förskolan (Eriksson 

Arnesson 2010, s. 30). 

När det gäller den nyare modellen så väljer många förskolor att vara flexibla vad det gäller 

inskolningslängden. Den beskrivs som en tredagarsmodell, men det kan variera utefter barnets 

behov. Det är föräldern som känner sitt barn bäst och därför är det även föräldern som väljer 

om tre dagar räcker eller om det krävs fler (Sundström 2009) 

Vem som kom på tredagarsmodellen är det idag ingen som kan svara på. Det antas vara en 

förskola i Stockholm, men ingen vet exakt. Och trots att det idag inte finns någon forskning 

på hur tredagarsmodellen påverkar barnens anknytning så väljer fler och fler förskolor att 

använda sig av den modellen (Lundbäck 2013). 
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4.3 Exempel på inskolningsscheman 

Den traditionella inskolningens schema kan se ut på följande vis. 

Dag 1. 10.00-11.00 

Dag 2. 10.00-11.00 

Dag 3. 10.00-11.00  

Dag 4. 9.30-11.00 

Dag 5. 9.30-12.00 Lunch 

Dag 6. 9.00-12.00 Lunch 

Dag 7. 9.00-14.00 Lunch och vila 

Dag 8. 9.00-14.00 Lunch och vila 

Dag 9. 9.00-15.00 Lunch, vila och mellanmål  

Dag 10. 9.00-15.00 Lunch, vila och mellanmål  

Under den traditionella inskolningen är föräldern med, men det är pedagogens uppgift att 

locka barnet till lek och till att delta i aktiviteter. Pedagogen bestämmer sedan när det är dags 

för föräldern att säga hejdå och gå iväg en stund.  

Ett schema för den föräldraaktiva inskolningen kan se ut på följande sätt. 

Dag 1. 9.00-11.00 

Dag 2. 9.00-15.00 

Dag 3. 9.00-15.00 

Dag 4. Barnets vanliga vistelsetid som bestäms av föräldrarna. 

Under den föräldraaktiva inskolningen är det föräldern som sköter barnet under dagarna. Och 

pedagogen kan då genom att observera föräldern se vad som gör barnet tryggt och hur 

föräldern hanterar olika situationer. Detta kan underlätta när föräldern inte är kvar på 

förskolan. Pedagogen har då lärt sig av föräldern vad barnet är van vid och hur det vill bli 

tröstat. 
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5. Syfte och frågeställning 

I detta kapitel kommer jag att kortfattat redovisa syftet med undersökningen samt redovisa 

mina frågeställningar. 

5.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att analysera inskolning av de yngsta barnen ur pedagogernas 

perspektiv. Jag vill beskriva och analysera pedagogernas kunskaper, upplevelser och 

erfarenheter av inskolning och hur de går tillväga för att ge barnen en trygg start i förskolan 

5.2 Frågeställning 

Mina frågeställningar är: 

 Vilka inskolningsmodeller har pedagogerna erfarenheter av?  

 Vad anser pedagogerna vara viktigt för att skapa en trygg inskolning?   

 Hur har inskolningen förändrats under pedagogernas yrkesverksamma år?  
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6. Metod 

I detta kapitel redovisas vilken forskningsmetod som använts, en genomgång hur 

undersökningen har genomförts samt urvalet av respondenter och bearbetning av materialet. 

6.1 Kvalitativa intervjuer 

Metoden jag har valt att använda mig av i undersökningen är intervjuer. Intervjuerna är av 

kvalitativ sort och är semistrukturerade, det betyder att endast några frågor är bestämda i 

förväg och att följdfrågorna förändras under varje intervju, beroende på svaren som ges på de 

förutbestämda frågorna. Pedagogerna Runa Patel och Bo Davidson menar att syftet med att 

använda den här intervjumetoden är att få respondenten att ge så personliga och kompletta 

svar som möjligt. Genom att använda en kvalitativ intervjumetod ges respondenten större 

chans att få svara med sina egna tankar, upplevelser och erfarenheter (Patel & Davidson 2011, 

s. 81-82). 

Jan Trost, sociolog, skriver att den kvalitativa intervjun präglas av frågor som är tydliga och 

enkla medan svaren från respondenten bör vara innehållsrika och personliga. Utformningen 

av intervjufrågorna är ostrukturerade vilket Trost förklarar är frågor som lämnar utrymme för 

öppna svarsalternativ i intervjun. Frågornas utformning lämnar alltså plats för respondentens 

egna personliga svar och beskrivningar (Trost 2010, s. 40). 

6.2 Urval 

Jag har valt att intervjua fyra stycken pedagoger. De pedagoger som jag har valt att intervjua 

har alla mångårig yrkeserfarenhet, alla har arbetat mellan 5 och 30 år i förskolan. Valet av 

pedagoger är gjort genom det som Trost kallar bekvämlighetsurval. Detta betyder att man tar 

personer som passar för det man undersöker. Trost menar att detta är en vanlig metod att 

använda för att få fram ett urval och även en praktisk metod (Trost 2010, s. 140).  

En av pedagogerna är utbildad barnskötare, men har det pedagogiska ansvaret på sin 

avdelning. Den andra av pedagogerna är utbildad förskollärare, men arbetar i förskoleklass. 

Den tredje pedagogen är utbildad förskollärare och arbetar med de äldre barnen på förskolan. 

Den fjärde pedagogen arbetar som förskolechef, men är även hon utbildad förskollärare. De 

pedagoger jag har valt ut har alla erfarenhet av att skola in de yngsta barnen, de barn som 

tidigare inte har haft någon erfarenhet av förskolan. Endast en av pedagogerna arbetar idag 

med de yngsta barnen. Alla pedagoger är kvinnor. 

Pedagogerna arbetar på två olika förskolor i en närförort till Stockholm. De intervjuade har 

arbetat i både kommunala och privata verksamheter. I dagsläget arbetar dock alla inom 

enskilda verksamheter. Förskolorna har inget samarbete med varandra. Den ena förskolan 
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startades 1995 och den andra startade i början på 2017. Den äldre förskolan använde sig 

tidigare av den traditionella inskolningen, tvåveckorsmodellen, men har i dagsläget bytt till 

tredagarsmodellen, föräldraaktivinskolning. Den nystartade förskolan använder sig även den 

av tredagarsmodellen, föräldraaktivinskolning.  

Nedan visas en tabell över de intervjuade pedagogerna. 

 

Namn  Yrkesbefattning Yrkesverksamma år 

Pedagog A  Förskolechef  24 år 

Pedagog B  Förskollärare  6 år 

Pedagog C  Förskollärare  15 år 

Pedagog D  Barnskötare  9 år 

 

6.3 Genomförande 

Undersökningen inleddes med att söka och samla in relevant litteratur och vetenskapliga 

artiklar av relevans för ämnesområdet för att kunna ringa in en frågeställning. Jag valde att 

strukturera min inläsning av litteraturen genom att föra ett lässchema och samtidigt anteckna 

relevant information och litteraturhänvisningar. Parallellt med min inläsning har jag skrivit 

inledningen till min undersökning och tidigare forskning samt mina teoretiska 

utgångspunkter.  

Intervjuerna har jag genomfört två per vecka, totalt två veckor och fyra intervjuer. Efter varje 

intervju har jag transkriberat materialet samma dag, allt för att behålla informationen, känslan 

och miljön färskt i minnet. 

6.4 Bearbetning 

Mitt arbete med materialet började parallellt med att jag transkriberade de inspelade 

intervjuerna som jag hade genomfört. Jag lyssnade på de inspelade intervjuerna och skrev 

sedan ned dem i textformat på datorn. Därefter skrev jag ut materialet för att kunna läsa 

igenom det och samtidigt göra anteckningar i marginalen. Jag läste igenom det nedskrivna 

materialet upprepade gånger. I linje med vad Patel och Davidson påpekar är det först efter 

flera genomläsningar som jag började urskilja mönster och se teman i svaren (Patel och 

Davidson 2011, s. 123).  

Trost skriver om tre steg som krävs för att bearbeta materialet. Det första steget är att samla in 

material. Det andra steget är att analysera materialet och det tredje steget är att tolka 

materialet. Dessa steg är beroende av varandra, men kommer nödvändigtvis inte i denna 
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ordning utan är sammankopplade. Under insamlingen av materialet pågår en tolkning och en 

analys och under transkriberingen fortsätter automatiskt analyserandet och tolkandet (Trost 

2010 s. 147-148).  

6.5 Etiska överväganden 

De etiska överväganden jag tagit har jag gjort för att visa respekt för de personer som deltar i 

undersökningen. Personerna i undersökningen har vid första kontakten informerats om 

undersökningens huvudsakliga innehåll och syfte i god tid innan intervjuerna genomförts. 

Detta gick till genom att jag skickade ut ett informationsbrev samt ett samtyckesdokument. 

De personer som deltagit i intervjuer har meddelats om att de när som helst under intervjun 

kunde välja att avbryta intervjun. De har även informerats om att deras anonymitet skyddas 

och att deras identitet inte kommer att kunna utläsas i undersökningen. De har även 

informerats om att det de säger i intervjun endast kommer att användas av mig i min 

undersökning. 

Mina etiska överväganden grundar sig i huvudkraven från vetenskapsrådet. De kraven är 

följande. 

Informationskravet 

Jag har informerat de berörda om undersökningens syfte. 

Samtyckeskravet 

De berörda har haft möjlighet att avbryta intervjun när som helst. 

Konfidentialitetskravet 

All information har anonymiserats så att de berördas identiteter inte går att fastställa. 

Nyttjandekravet 

Det material som jag har fått tillgång till används endast till min undersökning (Patel & 

Davidson 2011, s. 63). 

 

Alla som arbetar inom förskolan lyder under sekretess. Därför är det viktigt att nämna att inga 

barn kommer att nämnas vid namn under intervjun. De fall som eventuellt kommer att påtalas 

kommer därför att vara anonymiserade.  
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7. Resultat 

Här presenterar jag resultatet av min undersökning. För att göra resultaten tydliga använder 

jag citat från intervjuerna. Pedagogerna benämns som pedagog A, pedagog B, pedagog C och 

pedagog D för att behålla deras anonymitet. I resultatet har jag utgått från ett fenomenologiskt 

synsätt, det vill säga att jag har försökt se på pedagogernas upplevelser utifrån ett så 

fördomsfritt och förhållningslöst perspektiv som möjligt.  

7.1 Pedagogernas upplevelse av inskolningsmodeller 

Min presentation av intervjuerna visar att tre av fyra pedagoger har erfarenhet av att arbeta 

med den traditionella modellen av inskolning, tvåveckorsinskolning. Den fjärde pedagogen 

har endast personlig erfarenhet av, i egenskap av förälder, den traditionella modellen. Alla 

pedagoger arbetar i dagsläget efter tredagarsmodellen. De pedagoger som tidigare arbetat 

efter den traditionella modellen upplevs alla vara överens om att tredagarsmodellen är mer 

effektiv och, ur deras perspektiv, bättre för barnen. Även den pedagog som bara har erfarenhet 

av tredagarsmodellen upplever att den gynnar barnet. 

Pedagogerna upplever att de hinner skapa en första anknytning och trygghet med barnen 

under dessa tre dagar, men att inskolningen fortsätter en längre tid trots att den officiella 

inskolningen sägs vara färdig. Pedagog C resonerar kring sin upplevelse av att skapa trygghet 

på tre dagar. 

Man kan få en fingervisning om att det är möjligt, men man kan inte få det på 

tre dagar. Men man kan få en fingervisning om att det kommer att gå att få en 

anknytning till barnet. Och sedan får man jobba vidare på det (2017.10.31). 

Även om alla pedagoger säger sig uppleva möjligheten att skapa en anknytning till barnen på 

tre dagar så tolkar jag pedagog Cs upplevelse som att hon har vissa tvivel på detta. 

Pedagogerna beskriver alla sin övertygelse om att anknytningen är viktig och att båda 

inskolningsmodellerna fungerar. Pedagog D reflekterar över de två olika modellerna. 

Jag upplever att barnen känner sig ändå trygga med de där tre dagarna om jag nu 

ska jämföra med de här två veckorna som var förut. Att det inte är större 

skillnad (2017.11.01). 

Under intervjuerna beskriver pedagogerna de skillnader som de upplevt mellan de två olika 

inskolningsmodellerna. De beskriver hur de upplevde att den äldre, längre modellen blev mer 

hattig och utdragen. Den traditionella inskolningen som tidigare användes har funnits länge 
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inom förskolan och är den modell som pedagogerna jämför med när de reflekterar över 

inskolningen som fenomen. Pedagogerna beskriver en känsla som inte längre verkar stämma 

överens med hur de upplever fenomenet inskolning. Pedagogerna förklarar hur föräldrarna, 

under den traditionella inskolningen, skulle sitta passiva på en anvisad plats och vara tråkiga, 

medan pedagogerna skulle vara roliga, attraktiva och locka barnen in i verksamheten. Enligt 

pedagogernas erfarenheter bestod den längre inskolningen till större del av avsked istället för 

att öva barnen i att vara en del av verksamheten som den kortare inskolningen tycks bestå av. 

Pedagog B uttrycker sin upplevelse av tvåveckorsinskolningen. 

När jag började så körde man tvåveckors. Några timmar här och några timmar 

där. Nu är det ju tredagars typ överallt och jag tycker nog att det är bättre 

faktiskt, att man vänjer sig vid att föräldrarna är mer aktiva. För det kunde ju 

vara så på tvåveckors, då bara kunde man säga: gå iväg en liten stund och sen 

kommer du tillbaka. Det blir ju ännu mer avsked än vad det behöver bli 

(2017.10.25). 

Flera av pedagogerna återkommer till sina erfarenheter av detta med att ta avsked. Att under 

den traditionella inskolningen blev det många smärtsamma avsked för barnet. Resultatet visar 

att pedagogerna verkar uppleva den längre inskolningsmodellen som en jämn ström av avsked 

som skapar oro hos barnet medan den föräldraaktiva modellen ses mer som att tränas att vara 

på förskolan. Pedagogerna förklarar att eftersom föräldern är med barnet och sköter om det så 

får pedagogerna tips om hur de ska bemöta barnet när föräldern inte längre finns tillgänglig. 

7.2 Hur skapar pedagoger trygghet 

I resultatet framgår att trygghet är en viktig ingrediens för en bra inskolning. Under 

intervjuerna nämns ordet trygghet upprepade gånger och pedagog C berättar om sin 

upplevelse av att skapa trygghet för barnet. 

Jag tycker att det är viktigt att barnet får en trygg kännedom om lokalerna och 

leksakerna och vad som finns och vad som förväntas av barnet. För det behöver 

de veta redan när de är väldigt små. Och känna sig trygg i lokalen, var finns 

olika saker och vem kan jag be om hjälp och vad är ok (2017.10.31). 

Jag tolkar pedagogens upplevelse av skapandet av trygghet, att miljön runt omkring har stor 

betydelse för inskolningen. Att låta barnen lära känna innemiljön i lugn och ro och lära känna 

de vuxna runt omkring sig. Pedagogerna beskriver ett arbetssätt där inskolningen får ta tid, att 
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den anpassas efter barnets behov och efter pedagogernas gjorda erfarenheter. I mitt resultat 

visar det sig att även pedagog B har samma känsla för miljöns betydelse under inskolningen. 

Inskolning är en så viktig del. Min förra chef sa att vi inte fick lämna gården 

första halvåret. Och så är det ju. Först ska barnet bli tryggt inne, sedan på gården 

och till sist trygg i närmiljön (2017.10.25). 

Pedagogerna uttrycker att det inte endast är barnen som ska känna trygghet, utan även 

föräldrarna. Att ge föräldrarna ett bemötande som visar att de i lugn och ro kan lämna sina 

barn och veta att de blir väl omhändertagna. Enligt pedagogerna så startar tryggheten hos 

barnen hos dess föräldrar. Pedagog B beskriver sin upplevelse av att skapa trygghet för 

föräldrarna. 

Att den känner tillit till pedagogerna. Känner sig bemött av pedagogerna. Att de 

får feedback också, av pedagogerna, hur det går och alltså att man bemöter dem 

på det sättet som, vissa kanske har ett jättebehov av att prata och kolla hur det 

var under dagen. Jamen det är också jätteviktigt att man bemöter föräldrar för då 

känner dem trygghet. För känner föräldrar trygghet till pedagogerna så känner ju 

barnen automatiskt sig trygga (2017.10.25). 

Genom att man skapar trygghet för föräldern så skapar man trygghet för barnet. Det är något 

som pedagogerna återkommer till genom intervjuerna. Tre av de fyra pedagogerna nämner 

detta nästan ordagrant. Resultatet visar att pedagogerna upplever detta som grunden till en bra 

inskolning. Pedagogerna beskriver hur de försöker skapa en personlig relation till familjerna, 

men att ändå hålla en professionell ton. Det är en balansgång som pedagogerna uttrycker är 

svår, men att om man lyckas så skapar det en tillit från föräldrarna.  

Pedagog D ger ett exempel på hur hennes personliga erfarenhet hjälper henne i hennes 

yrkesprofession. 

En bra inskolning, men jag skulle nog säga att det är att få både barnen och 

föräldrarna trygga med oss pedagoger och förstå vår verksamhet, vad vi gör. För 

det där kan ju vara jättesvårt för föräldern att komma hit till främmande 

människor och lämna sina barn. Och det är rätt skönt ändå när man själv har haft 

den erfarenheten med sina egna barn tycker jag. När man sen också kan ta emot 

föräldrar och barn och se…eller man har mer förståelse för att jaha det här 

behöver de (2017.11.01). 
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Jag tolkar pedagog Ds beskrivning som att hon upplever sig som en bättre pedagog genom sitt 

föräldraskap. Pedagog D berättar att hon har lättare för att sätta sig in i hur föräldrar känner 

när de lämnar sitt barn på förskolan för att hon själv har erfarenhet av det. Hon beskriver sitt 

eget första möte med förskolan när hon blev mamma och förklarar att hon utgår från hur hon 

själv kände när hon skolade in sitt eget barn. Pedagog D beskriver hur hennes personliga 

erfarenhet av inskolning hjälper henne i hennes professionella erfarenhet. Flera av 

pedagogerna uttrycker att de tar hjälp utav sina egna personliga erfarenheter för att stötta 

föräldrar under inskolningen. De menar att de då kan visa och förklara att de också vet och 

förstår hur det känns när föräldrarna ska lämna för första gången och genom det bygga upp en 

tillitsfull relation. 

Pedagog A beskriver sin upplevelse av att ta emot ett barn för första gången efter att 

inskolningen är avslutad. 

Likväl hur viktigt det är att berätta för föräldrarna när de lämnar sitt barn för 

första gången, att även fast det gör ont i hjärtat och de är så ledsna. Så ska du stå 

där med ett leende och säga: Hej då! Mamma kommer snart. Och det är ju ofta, 

ofta en inskolning sker när barnet är mellan 1–2 år och det är första gången man 

tar farväl av sitt eget barn och lämnar över det till en främmande person. Och stå 

då med glädjen och göra det och visa att det här är helt ok fast jag håller på att 

gå sönder inombords. Och jag tror, berättar man för föräldrar att man VET hur 

de känner, då blir det också en trygghet för dem (2017.10.23). 

Majoriteten av de intervjuade pedagogerna upplevs vara överens om att det är viktigt för 

föräldrarnas trygghet att man som pedagog är tydlig med vad som förväntas av föräldrarna. 

Att förklara för föräldrarna hur de ska göra för att få en så bra lämning som möjligt är en 

viktig del i tryggheten som skapas vid inskolningen. Pedagogerna beskriver hur de visar 

föräldrarna varje moment under inskolningen och samtidigt förklarar varför de gör si och 

varför de gör så. 

När är då inskolningen färdig?  Resultatet visar att tre av fyra pedagoger upplever att det tar 

en längre tid än de tre avsatta dagarna, men att de inte kan sätta fingret på när det är färdigt. 

De beskriver att inskolningarna tar olika lång tid och att man aldrig kan säga på rak arm när 

den är klar. Ett schema för inskolningsdagarna delas ut till föräldrarna, men med det kommer 

även en förklaring att pedagogerna är flexibla och följer barnets och föräldrarnas behov. 
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Pedagog D upplever att det tar tre dagar, dock reflekterar hon vidare om att arbetet med 

inskolningen inte tar slut då. 

Inskolningen är ju klar, kanske säger man, efter tre dagar. Fast det känns ju som 

att man får lägga ner väldigt mycket den första månaden. För det handlar ju om 

att hitta nya sidor. De växer ju fram hela tiden, hos barnet och hos oss 

pedagoger. Ju säkrare och tryggare barnet blir så uppstår det ju nya saker. Så jag 

skulle nog säga att det tar nästan en månad (2017.11.01). 

Sammanfattningsvis upplever pedagogerna att det räcker med tredagarsinskolning, men att 

arbetet fortsätter en längre tid efter att de dagarna är klara. Hur lång tid det tar verkar vara 

individuellt enligt pedagogerna. Olika barn tar olika lång tid på sig. 

7.3 Samarbete med föräldrarna 

Tidigare i resultatet har jag nämnt att pedagogerna upplever samarbetet och kommunikationen 

med föräldrarna som en stor del i arbetet vid en inskolning. Att vara tydlig och öppen med 

vilka förväntningar som finns på föräldrarna från pedagogernas håll, men även vad 

föräldrarna kan förvänta sig av pedagogerna är en del som synliggörs i resultatet. Pedagog A 

förklarar hur hon arbetar med kommunikationen under inskolningen. 

Man förklarar och visar, vi gör så här för att till exempel när vi går in, vid 

övergångar, mindre grupper. Varför vi gör det, för att föräldrarna ska få en 

förståelse för hur deras barn ska ha det. Så när de lämnar dag nummer fyra då 

vet de hur dagen fungerar (2017.10.23). 

Att förklara och visa konkret under inskolningen tycks vara något som pedagog A upplever 

som viktigt för samarbetet mellan pedagoger och föräldrar. Att ge föräldrarna en inblick i 

verksamheten och därigenom en förståelse för hur barnets dagar kommer att se ut. Pedagog C 

beskriver hur hon upplever kommunikationen mellan pedagog och förälder. 

En bra kommunikation och en visad respekt för att jag förstår hur du tänker och 

känner. Men också en tydlighet från oss pedagoger vad vi förväntar oss av 

föräldern. Det tycker jag är minst lika viktigt. För det här är ingen 

serviceinrättning. Vi ska inte serva föräldrarna för mycket, utan det är ett 

givande och tagande. Men att man har en öppen dialog. Det vinner man långt på 

(2017.10.31). 
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Genom pedagogernas erfarenheter och upplevelser kan jag se att de upplever tydlighet som 

något värdefullt. Att förklara för föräldrarna vad de kan förvänta sig från pedagogerna och 

vad pedagogerna förväntar sig av föräldrarna.  

7.4 Att arbeta med ansvarspedagoger 

Alla fyra pedagoger har erfarenheter av att arbeta med det som ibland kallas 

ansvarspedagoger. En ansvarspedagog är den pedagog som är utsedd som barnets första 

kontakt vid inskolningen, den pedagog som har ansvaret för inskolningen av barnet. 

Resultatet visar att pedagogerna upplever det som problematiskt med att ha endast en pedagog 

som är ansvarig. De uttrycker att det är bättre att låta barnet knyta an till alla i arbetslaget 

istället för en enskild pedagog. Pedagog B resonerar kring sin upplevelse av 

ansvarspedagoger. 

Nä jag tycker inte alls att det är bra. Jag tycker att det är bra om barnet blir van 

med alla pedagogerna (2017.10.25). 

Pedagog C förklarar hur hon upplever arbetet med ansvarspedagoger. 

Jag har gjort det och sedan så har det varit jättestruligt för barnen har inte klickat 

med den pedagogen. Så när jag blev ansvarig så sa jag det att jag vill att barnet 

väljer ansvarspedagog och sen så får den pedagogen fokusera på barnet. Sen ska 

ju alla hjälpas åt, men det är den som tar emot, tröstar, den första tryggheten. För 

barn kan inte ha anknytning till många samtidigt, speciellt inte nya. Så jag 

tycker att man måste variera och man måste utgå från barnet (2017.10.31). 

Pedagogernas beskrivningar tyder på att de både upplever att det inte fungerar att arbeta med 

ansvarspedagoger. Deras upplevelser skiljer sig däremot ifrån varandra. Pedagog B upplever 

problematiken med att barnet ska knyta an till en enskild pedagog istället för till alla i 

arbetslaget och pedagog C upplever att det handlar om kemin mellan pedagogen och barnet. 

Om inte kemin fungerar, att pedagog och barn inte ”klickar”, då blir inskolningen svårare. 

Pedagog A upplever att arbetet med ansvarspedagoger fungerar, om man är villig att byta 

pedagog under inskolningens gång om samspelet mellan barn och pedagog inte fungerar. Hon 

beskriver det som något naturligt att barnen väljer ut en pedagog som de tyr sig till. 

Man väljer ju ut, så funkar ju vi människor. Man väljer ut någon med likadan 

röst som mamma, som liknar pappa. Alltså vi är ju sådana som människor. 

Barnet binder ju upp sig på en pedagog, inte tvärtom. Och sedan när barnet är 
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tryggt med att vara med dig så kommer den att söka sig till de andra 

pedagogerna (2017.10.23). 

Pedagog As upplevelse skiljer sig något från de andras. Hon beskriver ett scenario där det inte 

är något negativt att använda sig av en ansvarspedagog. Hennes upplevelse är att barnen ändå 

knyter an till en särskild pedagog. Jag tolkar beskrivningen som att pedagog A upplever att 

förskolan och arbetslaget behöver vara flexibla och lyhörda inför barnets behov. Att ha en 

ansvarspedagog som första kontakt vid inskolning men att sedan kunna vara förberedd på att 

kemin inte stämmer och därför kunna byta pedagog. Dock säger pedagog A även att det är bra 

om barnen blir trygga med alla pedagoger eftersom man aldrig kan veta hur arbetslagen ser ut 

efter en termin. Då kan det vara svårt för barn som bara är trygga med en pedagog.  

7.5 Förändringar 

Enligt resultatet av pedagogernas upplevelser så har det skett förändringar inom inskolningen 

på förskolan. Det handlar inte bara om vilken modell man har övergivit till förmån för en 

annan utan även ett nytt sätt att tänka kring inskolningen. Pedagog A förklarar att de numera 

arbetar mer systematiskt med inskolningen. 

Vi har ju utvärderat varje inskolning. Vad var det vi gjorde förra inskolningen 

som inte funkade. Vad kan vi göra annorlunda. Hur kan vi få det bättre. Och så 

skriver man upp det och så gör man och så går man tillbaka och tittar. Ja det 

gick ju bättre för att vi gjorde så här. Då får man in en bra systematik 

(2017.10.23). 

Min tolkning av det som pedagog A beskriver är att hon upplever att inskolningen har gått 

från att vara mer av ett förbipasserande moment till att vara något man kan använda för att se 

sina egna brister och utvecklingsmöjligheter. Pedagog C beskriver sin upplevelse kring 

förändringar som skett. 

Inskolningen har nog förändrats till att förut var det bara vi pedagoger som 

skulle gör allt jobb. Det har förändrats till ett samarbete. Positivt och mer 

förståelse för barnets behov av anknytning. Det är min upplevelse i alla fall. 

Förut var det bara: du får ta den pedagog som vi har ansett att du ska vara med, 

bestämt det ska funka. Pedagogerna dikterar allt och föräldrarna får bara ta. Så 

var det när jag började. Men idag tycker jag mer att det är ett samspel och på 

barnets, utefter barnets behov och familjens behov (2017.10.31). 
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Pedagogerna uttrycker att inskolningen har blivit en del av deras kvalitetsarbete i förskolan 

och att inskolningen tidigare varit något som bara gjordes utan reflektion över vad som blev 

bra och vad som blev mindre bra. Idag tycks det vara ett lyhört samarbete mellan pedagoger 

och familjerna. Pedagogerna beskriver hur inskolningen numera utgår från varje barn och 

föräldrars behov, att det finns en plan men att den kan förändras utifrån familjernas önskemål 

och behov. Den känslan jag får när jag lyssnat på pedagogerna är att de alla upplever 

inskolningen som ett viktigt och värdefullt moment för barnets fortsatta förskoletid.  
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8. Diskussion och slutsatser 

Här presenterar jag en metoddiskussion, resultatdiskussion samt de slutsatser jag har kommit 

fram till. 

8.1 Metoddiskussion 

Den metod som jag använt mig av i studien är kvalitativa intervjuer. Jag genomförde fyra 

stycken intervjuer inom loppet av två veckor. Den första intervjun skiljer sig från de sista 

intervjuerna eftersom jag upplevde mig bli bättre på att ställa relevanta frågor och styra 

tillbaka samtalet till området om de intervjuade svävade iväg.  Jag utgick från mina 

frågeställningar när jag förberedde mina intervjufrågor. Jag använde mig utav ett antal fasta 

frågor som stöd under intervjuerna, men följdfrågorna varierade beroende på respondenternas 

svar. Min teknik förbättrades under processen och jag upplever mina följdfrågor som mer 

relevanta ju fler intervjuer jag genomförde. Det var dock svårt att veta vid intervjutillfället vad 

som skulle vara relevant för studien och därför var det även svårt att veta vilka följdfrågor 

som var viktigast att ställa. Något som uppenbarades under intervjuerna var samarbetet mellan 

föräldrar och pedagoger. Jag önskar att jag hade kommit med fler relevanta följdfrågor utifrån 

det då alla respondenter nämnde det under intervjuerna. Mina frågeställningar ändrades under 

studiens gång, då några av dem gick in i varandra. Sammanfattningsvis så var detta en metod 

som fungerade för att nå det syfte som studien hade. 

I det fenomenologiska tillvägagångssättet som jag valde att använda mig av var avsikten att 

jag skulle inta ett så fördomsfritt förhållningssätt som möjligt. Jag skulle lägga alla mina 

erfarenheter, upplevelser och kunskaper om fenomenet åt sidan. Jag upplever att det var svårt 

att helt bortse från mina tidigare erfarenheter och upplevelser om inskolning som jag har fått 

genom mitt yrkesverksamma liv. Min reflektion är att detta är något man behöver öva på 

många gånger för att kunna få ett så bra resultat som möjligt. 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med min undersökning har varit att ta del av pedagogers upplevelser av inskolningen 

av de yngsta barnen och utgångspunkten för min undersökning har präglats av det som 

Brinkkjaer och Höyen nämner som epoché. Detta innebär att jag i praktiken försökt, på ett 

fördomsfritt sätt, studera fenomenet inskolning som det upplevs för de pedagoger jag har 

intervjuat och samtidigt försökt att bortse från mina egna erfarenheter, upplevelser och 

kunskaper. Genom att utföra denna epoché hos mig själv så har jag utmanats att skapa nya 

tankar och en ny förståelse för inskolningen (Brinkkjaer & Höyen 2013, 69–70). 
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Under undersökningens gång har jag upptäckt att det finns lite forskning på inskolningen för 

barn i förskolan. Den mesta litteraturen handlar om anknytningsteorin och dess grunder. Dock 

är debatten om de två olika inskolningsmodellerna något som ofta tas upp i media. 

Jag har fått uppfattningen, genom denna undersökning, att det finns två läger vad det gäller de 

två modellerna. I det ena lägret finns psykologer som verkar anse att den nya, föräldraaktiva 

inskolningsmodellen, inte är bra för barnens anknytning och att den traditionella modellen var 

bättre. I det andra lägret finns de pedagoger som arbetar med inskolningarna på förskolan. 

Deras upplevelser är att barnen snabbare kommer in i förskoleverksamheten och att det inte är 

någon problematik med anknytningen på tre dagar.  

Hagström argumenterar i en artikel i tidningen Förskolan mot den kortare inskolningen. Hon 

tror inte att det är för barnens skull som den har införts utan istället för föräldrarnas skull. Hon 

menar att det tar längre tid än tre dagar att bygga en trygg relation med en ny person. I samma 

artikel intervjuas förskolechefen för en förskola i Göteborg. Hon hävdar att den kortare 

inskolningen är bättre för att föräldrarna får möjlighet att se hur verksamheten drivs och de får 

även chans att få träffa de andra föräldrarna i barngruppen. Hon menar även att det ger 

pedagogerna möjlighet att arbeta ihop barngruppen tidigare (Lundbäck 2013).  

Resultatet av min undersökning visar samma sak som förskolechefen talar om i artikeln. 

Pedagogerna anser att den föräldraaktiva inskolningen fungerar bra och att de kan skapa 

trygghet och knyta an till barnen på den tiden. De menar också att de under dessa tre dagar 

lyckas få föräldrarna trygga genom att föräldrarna får en inblick i verksamheten och på så vis 

känner sig trygga med att lämna sitt barn hos pedagogerna.  

Broberg, Hagström och Broberg argumenterar för att det inte är längden på inskolningen som 

spelar roll utan istället hur tryggt anknutna barnen är till sina föräldrar. Tryggt anknutna barn 

hade, enligt författarna, en längre inskolning än vad de barn som hade en otrygg anknytning. 

De menar att det beror på att föräldrar till tryggt anknutna barn är mer lyhörda inför barnens 

behov och signaler och därför gav barnet mer tid på sig (Broberg et al., 2012, s. 152-153). 

Inskolningens längd har kanske inte så stor betydelse utan det är barnets grundtrygghet och 

anknytning till föräldrarna som är väsentlig.  

Flera av de intervjuade har använt meningen ”trygga föräldrar ger trygga barn”. I 

undersökningen har jag märkt att fokus verkar ligga på föräldrarnas trygghet under 

inskolningen och inte på barnens trygghet och anknytning. Detta har förvånat mig en del då 

det står i förskolans läroplan att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god 
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introduktion i förskolan (Skolverket 2011, s. 13). Jag tolkar läroplanen som att fokus ligger på 

att barnet får en god introduktion tillsammans med sina föräldrar och inte tvärtom. Men det är 

ju min upplevelse och tolkning av läroplanen och andra pedagoger tolkar läroplanen på andra 

sätt.  

De pedagoger som har intervjuats i denna undersökning arbetar alla med den föräldraaktiva 

tredagarsmodellen. De är alla överens om att den nya modellen är bättre än den traditionella 

modellen. Några uttryckte att det var bra att föräldrarna fick en inblick i verksamheten och att 

de som pedagoger fick inblick i förhållandet mellan föräldrar och barn.  

Eriksson nämner att en fördel med en föräldraaktivinskolning är just det att föräldrarna får en 

insyn i verksamheten. Det skapar en förståelse för pedagogernas arbete och vad verksamheten 

handlar om. Hon nämner även att många föräldrar uttrycker att det är skönt att inskolningen 

går fort och inte är så utdragen (Eriksson Arnesson 2010, s. 30).  

Än en gång reflekterar jag över att det är föräldrarna som uttrycker att det är skönt att 

inskolningen är snabbt avklarad. I en artikel i pedagogiska magasinet säger pedagogen Maria 

Simonsson att hennes undersökning av den föräldraaktivainskolningen visar att pedagoger 

som använder sig av modellen endast kan se positiva resultat. Pedagogerna tycker sig lära 

känna föräldrarna på ett bättre sätt och att föräldrarna blev tryggare i och med att de var 

delaktiga i verksamheten (Gran 2017).  

Det kanske är det som är grunden till en lyckad inskolning? Att föräldrarna känner sig trygga 

och lugna med att lämna sitt barn till pedagogerna. Det är ju det dyrbaraste de har. Att då ha 

fått möjlighet att se vad som sker under dagarna är troligtvis mycket uppskattat. Ett gott 

samarbete mellan förskola och hem är värdefullt. Det gynnar både barn, föräldrar och 

pedagoger.  

Niss och Söderström förklarar att föräldrarna är barnens viktigaste personer och föräldrarna i 

sin tur är de viktigaste för pedagogerna vad det gäller samarbetet. En bra stämning mellan 

pedagoger och föräldrar gynnar barnens vistelse på förskolan och utan en god 

föräldrarkontakt försvårars pedagogernas arbete med barnen. För att förskolan ska kunna vara 

ett stöd för familjerna krävs det ett samarbete som grundar sig i tillit och förtroende och det 

ansvaret är pedagogernas (Niss & Söderström 2015, s. 16-17). 

Det står även i förskolans läroplan att Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna 

ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens 
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familjer (Skolverket 2011, s. 13). Jag upplever att samarbetet mellan förskola och hem har 

utvecklats under åren och det visar även resultatet av min undersökning.  

Pedagogerna uttrycker att de värdesätter samarbetet mellan förskola och hem, men att det är 

viktigt att vara tydlig inför föräldrarna vilka förväntningar som finns. Niss beskriver hur 

pedagogerna måste vara medvetna om vad förskolans uppdrag innebär och hur de ska kunna 

uttrycka detta till föräldrarna. Föräldrar som inte förstått vad förskolan innebär har större risk 

att ställa orimliga krav på pedagogerna och verksamheten. Tydligheten av vad som är 

förskolans ansvar och vad som är förälderns är en del av pedagogens uppdrag för att få 

samarbetet att fungera (Niss & Söderström 2015, s. 63).  

I intervjuerna har pedagogerna fått beskriva sina erfarenheter och upplevelser av att arbeta 

med ansvarspedagoger. Det vill säga att en pedagog blir ansvarig för ett barn under 

inskolningen och att det är den pedagogen som tar den första kontakten med föräldrarna och 

med barnet. Flera av pedagogerna uttryckte att de inte ansåg att det var ett bra arbetssätt att 

arbeta med ansvarspedagoger. Endast en pedagog tyckte att det fungerade, men även hon 

ansåg att man inte skulle stirra sig blind på det utan vara öppen för att byta pedagog om det 

inte fungerade.  

Jag håller med alla pedagogerna i den här frågan. Jag tycker att det är att måla in sig i ett hörn 

att slå fast vem som är ansvarig och sedan vägra byta. Innan barnet kommer till förskolan så 

vet vi inte vad det är för en person och till vem barnet kommer att ty sig. Dock anser jag att 

för förälderns skull så kan det vara bra med en ansvarspedagog. Då har föräldern en person 

som de kan ställa frågor till och så vidare. Många gånger tror jag att pedagoger är oroliga för 

att framstå som att de favoriserar barn om barnen tyr sig extra mycket till en. 

Niss argumenterar för att det inte finns någon risk att barnen blir extra fästa vid en enskild 

pedagog i förskolan. Att ge barn mer trygghet skapar inte ett känslomässigt beroende hos 

barnet utan istället kan det hjälpa till att utveckla barnets lust att utforska sin omvärld. Niss 

påvisar även att barn rangordnar sina anknytningspersoner. Oftast är föräldrarna högst och det 

handlar om att barnet känner vilken person som kan ge det bäst skydd och tröst. På förskolan 

sker samma sak. Barnet tyr sig till den pedagog som de känner sig tryggast med, instinktivt. 

Det gäller för pedagogerna i förskolan att förstå att de har olika betydelser för barnen och att 

de förstår och ser sig själva som viktiga anknytningspersoner (Niss & Söderström 2015, s. 27-

28).  
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Broberg, Hagström och Broberg talar för vikten av att barnet får möjlighet att skapa 

åtminstonde en trygg relation till en enskild pedagog under inskolningen. Den pedagogen kan 

sedan ses som en tillfällig anknytningsperson när föräldern lämnat på förskolan. Pedagoger 

kan skapa en relation till barnet som är av samma kvalitét som den relation barnet har till sina 

föräldrar. Men det innebär inte att pedagoger och föräldrar är lika viktiga för barnet. Bara att 

pedagoger kan vara lika lyhörda inför barnets behov och signaler som dess föräldrar är. 

Författarna talar om en trend som råder där barns trygga reltioner på förskolan minskar. De 

menar att detta kan bero på förskolans fokus på läroplaner, utbildning och lärande. Barnens 

känslomässiga utveckling  och behov av omsorg har halkat åt sidan och detta är oroande då 

relationen till pedagogen är en del i barnens förutsättningar för lek och lärande (Broberg, et al 

2012, s. 151-152).  

Jag tror inte att vi inom förskolan ska vara så oroliga för att vi binder upp barnen vid oss. 

Istället ska vi inse vilken stor betydelse vi har för barnens utveckling och vilken glädje det är i 

att ha en sådan betydande roll i barnens liv. 

Under intervjuerna har pedagogerna fått beskriva sina erfarenheter och upplevelser angående 

förändringar som skett under deras yrkesverksamma år. Jag har reflekterat över att flera av 

pedagogerna berättat om hur mycket bättre samarbetet med familjerna blivit, men även hur 

mycket mer krav som ställs på dem som pedagoger.  

Niss och Söderström betonar vikten av tydlighet i samarbetet med föräldrarna. Om 

pedagogerna sätter gränser och visar föräldrarna vad de kan förvänta sig av förskolan blir 

samarbetet enklare och mer positivt. Föräldrar behöver veta och förstå vad de kan vara med 

och påverka i verksamheten, men även vad de inte kan påverka. Som pedagog står man 

många gånger inför frustrerade föräldrar som ställer orealistiska krav. Att som pedagog då 

veta vad förskolans uppdrag innebär blir en förutsättning för att kunna bemöta föräldrarnas 

önskemål och krav. Viktigt är att förstå att man inte alltid kan enas och tycka lika, utan istället 

acceptera att saker och ting ser olika ut hemma och på förskolan (Niss & Söderström 2015, s. 

75-76).  

Eriksson fortsätter inom samma tema vad det gäller föräldrasamarbetet. Vikten av tydlighet. 

Det vi säger som pedagoger är inte alltid det som föräldrarna hör. Ibland glömmer vi bort att 

förklara på ett ”föräldraspråk” istället för att använda vårt ”pedagogspråk”. Vi använder ord 

och begrepp som kan tyckas vara självklara för oss som arbetar inom förskolan, men som kan 

vara främmande för föräldrarna. Eriksson skriver att vi pedagoger har en viktig uppgift i 
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förskolan och det är att stärka föräldrarna i att de vet bäst vad det gäller deras eget barn 

(Eriksson Arnesson 2010, s.128-130).  

Med fenomenologin som metod gäller det att söka kärnan i fenomenet, i detta fall 

inskolningen (Brinkkjaer & Höyen 2013, s.69-73). Som forskare är det en svårighet då man 

inte alltid kan lyckas bortse från sina egna upplevelser och erfarenheter. Kärnan i min 

undersökning, upplever jag, är pedagogernas upplevelse av att tryggheten hos barnen startar 

hos föräldrarna. Detta är något som alla pedagogerna återkommer till gång på gång. 

8.3 Slutsatser 

Under undersökningens gång har jag kommit till nya insikter vad det gäller inskolningen av 

de yngsta barnen. Att sätta sina egna erfarenheter vid sidan av har varit svårt. Men att försöka 

komma förbi mina egna fördomar angående den föräldraaktiva inskolningen har varit väldigt 

nyttigt. Mina slutsatser av denna undersökningen är framförallt att tryggheten skapas i 

samarbete med föräldrarna och att vi tycks ha gått ifrån ett barnfokus till ett föräldrafokus vad 

det gäller inskolningen. Dock betyder inte skiftet av fokus att det skulle vara något negativt. 

Pedagogerna uttrycker en erfarenhet, en förståelse och en kunskap om att barn blir trygga 

genom sina föräldrar och jag upplever av deras beskrivningar att de alla är måna om att skapa 

en sådan trygg miljö som möjligt.  

8.4 Förslag till vidare forskning 

Under processen har många nya frågor väckts hos mig. En av dem är inskolningen för de 

äldre barnen, de som redan gått på förskola och nu har bytt av någon anledning. Flera av de 

intervjuade pedagogerna nämnde att de barn som redan gått på förskola på något sätt bara 

slussas in i verksamheten. Man menar att de redan kan förskolans rutiner då de oftast ser 

hyfsat lika ut på olika förskolor. Hur påverkas dessa barn under inskolningen? Får de en 

möjlighet att knyta an till en speciell pedagog? Detta vore intressant att undersöka närmare. 

Det vore även intressant att då få möjlighet att intervjua både pedagoger och föräldrar för att 

se hur deras upplevelser ser ut. 
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10. Bilagor 

Här presenterar jag bilagor till undersökningen. 

10.1 Intervjufrågor 

 Namn: 

 

 Vilken roll har du på förskolan? (Förskollärare/barnskötare) 

 

 Hur många år har du arbetat med barn? 

 

 Vilka inskolningsmodeller har du erfarenhet av? 

 

 Vad upplever du att en bra inskolning innebär? 

 

 Vad är viktigt för att barnet ska känna sig tryggt?  

 

 Vad är viktigt för att föräldern ska känna sig trygg? 

 

 Arbetar ni med ansvarspedagoger?  

 

 Hur upplever du det? 

 

 Hur bestämmer ni vem som har ansvaret?  

 

 Kan ni byta ansvarspedagog om ni märker att barnet tyr sig mer till någon annan? 

 

 När upplever du att en inskolning är färdig? 

 

 Hur upplever du att inskolningen har förändrats under dina verksamma år? 
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10.2 Samtyckesbrev/informationsbrev 

 

 

Hej! 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om pedagogers upplevelser och erfarenheter av 

inskolning för de yngsta barnen. 

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er mellan vecka 42 och 44. 

Jag skulle då vilja intervjua er med hjälp av ljudinspelning. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

 

Vänliga hälsningar,  

Theresé Lidgren 

 

 


