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Abstract 

I have examined acclimatization models in pre-school. My emphasis is on the shorter 

acclimatization models. To begin pre-school is a big change, not only for small children, for 

the whole family as well. It is important to get a good acclimatization in pre-school, and one 

of the things it takes to achieve that is to interact with the parents. The reason why I chose this 

subject was because we have not studied much literature about this subject during our 

education to become pre-school teachers. I have intervjued five pedagogues about their 

experiences of the short acclimatization model. My aim is to find out why the pedagogues 

choose to apply the brief model. My questions are following:  

 What are the benefits with the short acclimatization model? 

 How do the pedagogues experience the parents participation during the 

acclimatization? 

 How are the flexibility on the number of days wich the acclimatization is calculate to 

go on? 

When I was studing the results of my intervjues I come to the conclusion that having a 

good relationship with the parents is very important. Childrens security and needs, and the 

pedagogues  responsibility are all parts of eachother and have to exist because the 

acclimatization of the children are going to be as good as possible. 

 

Keywords: security, need, interact, fleixibility, participation 

Nyckelord: trygghet, behov, samspel, flexibilitet, delaktighet 
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1. Inledning och bakgrund 

 

Begreppet Inskolning kan definieras på följande sätt: 

 

Inskolningen är starten på ett långt samarbete mellan hem och förskola. Under inskolningen 

möts föräldrar, barn och pedagog för första gången och kan börja lära känna varandra. För 

att barnets vistelse i förskolan ska bli så bra som möjligt måste samarbetet fungera mellan 

hem och förskola. En bra start lägger grunden för ett bra samarbete. Därför är inskolningen 

så oerhört viktig. (Granberg 1998:122)     

        

 

Inskolningen är en ny situation för föräldrar och barn som ställer andra krav på dem mot 

vad de är vana vid. Det är en period då föräldrarna styrs av sina känslor och förhoppningar. 

Förhoppningar om att det ska bli så bra som möjligt för deras barn. De flesta upplever det 

som en känsloladdad situation. Det kan kännas både spännande och intressant men också 

obehagligt och svårt. (Niss 1988:14) 

 

 

I läroplanen för förskolan så står det att arbetslaget ska ansvara för att varje barn tillsammans 

med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan (Lpfö98). Jag vill i det här arbetet ta 

reda på hur den introduktionen kan se ut. När ett barn inskolas på förskola så finns det olika 

modeller för hur det kan gå till. Jag har valt att inrikta mig på förskolor som arbetar efter den 

”nya” kortare inskolningsmodellen. Med kortare inskolning så menar jag den modell som tar 

cirka tre dagar istället för upp till två veckor eller längre.  Den längre modellen brukar 

vanligtvis kallas för den traditionella inskolningen eller tvåveckorsmodell. Jag upplever att 

den kortare inskolningsmodellen blir allt vanligare så av den anledningen har jag i mitt arbete 

valt att inrikta mig enbart på den. I min undersökning så har jag begränsat mig till fem 

förskolor. För att ta reda på hur pedagogerna på de olika förskolorna tillämpar den kortare 

inskolningen så kommer jag att intervjua en pedagog från respektive förskola. 
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Jag valde att skriva om inskolning i förskolan av den anledningen att det inte pågick några 

inskolningar under de perioderna då jag hade min verksamhetsförlagda utbildning.  Jag hade 

därför ingen möjlighet att få vara med och observera hur den gick till. I skolan så har vi inte 

heller läst några böcker som har berört ämnet något djupare. 

Det finns ingen tidigare forskning som visar på att någon modell skulle vara bättre än den 

andra. Efter att ha läst ett antal tidningsartiklar och tidsskrifter om inskolning så kan jag 

märka en tendens till att allt fler förskolor idag väljer att gå över till den ”nya” kortare 

inskolningsmodellen. Följande citat är från en förälder som har uttalat sig i Dagens Nyheter 

angående den korta inskolningen: ”Det funkar så bra att man inte tror att det är sant”. Samma 

pappa som uttrycker sig så säger även att han tycker den kortare invänjningen är helt 

överlägsen den traditionella flerveckorsmodellen (Dagens nyheter 2008-10-28).  

Jag riktar mig med det här arbetet till alla de som är inblandade i en inskolningssituation. Min 

förhoppning är att de efter att ha läst detta arbete ska ha fått en inblick i hur en kortare 

inskolning kan gå till. Det läsaren får ta med i beräkningen när han eller hon läser detta är att 

det med all sannolikhet inte ser riktigt likadant ut på varje förskola även om de arbetar efter 

liknande inskolningsmetoder. I den här uppsatsen så får läsaren ta del av fem olika 

pedagogers beskrivningar av hur just deras inskolning går till. 

Gunilla Niss är förskolepsykolog och har skrivit boken, Att börja i förskolan. Hon skriver att 

det främsta målet med inskolningen är att barnet ska få en bra och positiv start i förskolan. 

(Niss 1998:10) Men hur tillgodoser vi bäst alla barns olika behov vid inskolningen? I 

skollagen står det att verksamheten ska utgå från varje barns behov (skollagen). Det står även 

i läroplanen att arbetslaget ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och 

tillgodosedda och få uppleva sitt eget värde (Lpfö98). Det finns många böcker som tar upp 

och skriver om just detta. Jag kommer att återkomma till det här längre fram i mitt arbete.  

Hur skapas trygghet för det enskilda barnet och hur ser samspelet med föräldrarna ut. Vikten 

av ett bra samspel mellan pedagoger och föräldrar står även som en punkt i läroplanen. Det 

står att arbetslaget ska känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan 

förskolans personal och barnens familjer samt visa respekt för föräldrarna. (Lpfö98).  
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Samtliga av mina fem informanter har tidigare arbetat efter den traditionella 

tvåveckorsmodellen, även kallad för ”besöksmodellen” hos en informant. Vad upplever 

pedagogerna är den största skillnaden mellan de två modellerna? Även den korta modellen har 

flera olika benämningar som till exempel tredagarsmodellen, Stockholmsmodellen, 

Hedemoramodellen och föräldraaktiv inskolning. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att undersöka varför pedagogerna har valt att arbeta med den 

kortare inskolningsmodellen. Vad upplever de är skillnaden mellan den och 

tvåveckorsmodellen? Syftet är även att ta reda på hur pedagogerna upplever samarbetet med 

föräldrarna och deras delaktighet under inskolningen. 

 

1.Vilka fördelar upplever pedagogerna med den kortare inskolningsmodellen?  

2. Hur upplever pedagogerna föräldrarnas delaktighet under inskolningen?  

3. Hur flexibel är man på antalet dagar som inskolningen ska äga rum? 
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3. Begreppsdefinitioner 

Jag har en del centrala begrepp som är återkommande i hela examensarbetet och dessa är: 

Lpfö98, pedagog, föräldradelaktighet, anknytning och flexibilitet. Jag kommer under den här 

rubriken definiera varje begrepp och klargöra vad de står för i just det här sammanhanget.  

Lpfö98, pedagog och föräldradelaktighet 

Lpfö98 står för läroplan för förskolan. När jag i arbetet använder mig av ordet pedagog så 

innefattar det både barnskötare och förskollärare. De gånger som jag använder mig av 

begreppet föräldradelaktighet så menar jag, hur föräldrarnas delaktighet ser ut under 

inskolningen. 

Anknytning, samspel och flexibilitet 

Med anknytning så syftar jag på de första mötena mellan barn och pedagog. Begreppet 

anknytning innehåller så många olika delar som till exempel, trygghet och behov. Innan själva 

anknytningen kan ske så måste barnet känna sig trygg med pedagogen, de andra barnen, 

lokalerna och förskolans rutiner, och det måste få ta sin tid. Barn blir trygga först och främst 

genom att deras fysiska behov av omvårdnad tillgodoses och genom att bli bekräftad och bli 

sedd som den individ den är (Granberg 1998:10). 

I förskolans uppdrag så står det att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan. Förskolans uppgift innebär ett samarbete med föräldrarna för att ge varje barn 

möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar (Lpfö98). 

Begreppet flexibilitet, i den här undersökningen så har begreppet exakt den betydelsen som 

ordet står för, nämligen ”förmåga till anpassning till skilda situationer”(svenska ordboken 

1999:256). Hur flexibel är förskolan när det gäller inskolningen, exempelvis på antalet dagar?  

När jag använder mig av begreppet samspel så syftar jag på samspelet mellan barn-pedagog 

och pedagog-förälder. Ett annat begrepp med samma betydelse är interaktion. Det är ett 

socialt växelspel mellan personer i kontakt (svenska ordboken 1999:455). 
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4. Teori och tidigare forskning 

Anknytning 

Att skiljas från föräldrarna och bygga upp en tillit till nya människor är en process som tar 

mycket kraft och väcker starka känslor, särskilt hos de yngre förskolebarnen. Det finns inte 

något sätt att undvika det arbetsamma i den situationen, men det finns många sätt att minska 

osäkerheten och otryggheten (Niss 1998:9). Alla nya intryck och allt som är obekant och nytt 

ökar påfrestningen för barnet. Målet med första delen av invänjningen är att ge barnet ett 

maximalt positivt intryck (Niss 1998:46). Det fungerar som bäst för barnet när föräldern är 

med i bakgrunden och personalen använder leksakerna och leken i sin kontakt med barnet. På 

det viset lockar de till sig barnets intresse och barnet släpper så småningom föräldern mer och 

mer för att vara längre stunder tillsammans med personalen (Niss 1998:46).  

Interaktion/samspel 

När ett barn börjar på förskolan så förutsätter det ett känslomässigt samspel mellan tre parter: 

barn, föräldrar och pedagoger (Lind 1995:23). När barnet börjar i förskolan så blir det ett 

avbrott i kontakten mellan barnet och dess föräldrar. Det upplevs smärtsamt men utesluter inte 

att det längre fram kan leda trivsel. Förändringen leder troligtvis till en positiv utvidgning av 

vardagen. Men för att detta ska bli möjligt så är det avgörande hur den ömsesidiga 

anpassningen sker, mellan pedagog, barn och förälder. Anpassningsfasen har även betydelse 

för barnens fortsatta utveckling i förskolan (Lind 1995:23). 

I boken Vygotskij i praktiken, bland plugghästar och fusklappar, skriven av Leif Strandberg 

så står det en del om interaktioner och samspel. Vygotskij menade att samspel är lärande och 

utveckling. Enligt Vygotskijs teorier om interaktioner så lägger inte interaktioner bara 

grunden för hur man samspelar utan det lägger även grunden till en intellektuell och 

emotionell utveckling (Strandberg 2006:47,48). 
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Olika namn för samma modell 

Stockholmsmodellen, Knivstamodellen, heldagsinskolning med mera är egentligen olika 

namn för samma sak. Modellen innebär att barn och föräldrar är i förskolan tillsammans i 

cirka 3 dagar. Den har på senare tid vunnit mark över den långa inskolningen, som tar cirka 

två veckor (Larsson, Annika 2010. Tid för inskolning. Förskolan, 7:16).  

 En jämförelse av den korta och den långa inskolningsmodellen. 

Den långa inskolningen börjar med att barnet är i förskolan bara någon timme utan förälder, 

sedan utökas tiden succesivt. Föräldern börjar så småningom lämna barnet ensamt med 

ansvarspedagogen. Många förskolor gör ofta egna anpassningar i modellen men grunden är 

densamma (Larsson, Annika 2010. Tid för inskolning. Förskolan, 7:16). 

Den korta inskolningen kom för några år sedan. Barnet går hela dagar redan från första dagen. 

Föräldrarna är med de första tre hela dagarna. På fjärde dagen vinkar de och går iväg. 

Förskollärare Marie Arnesson Eriksson säger att det inte finns några studier som visar på att 

en modell skulle vara bättre än en annan. Förskolorna väljer att utgå från någon av modellerna 

och anpassar den sedan utifrån den egna verksamheten och pedagogernas erfarenheter. Marie 

Arnesson Eriksson säger att hon egentligen inte tror att formen är det viktiga utan vad man 

gör inom den, vad man har för förhållningssätt (Larsson, Annika 2010. Tid för inskolning. 

Förskolan, 7:17). 

 Enligt Niss så finns det inte bara en arbetsmetod som är den rätta utan det finns många olika 

sätt att arbeta på som kan leda till goda resultat för barnens vistelse i förskolan (Niss 1998:7). 

Niss betonar vikten av ett bra samarbete med föräldrarna. Hon skriver även om kontakten som 

etableras innan invänjningen. Hon menar på att den kontakten påverkar samarbetet mellan 

föräldrarna och personalen under invänjningen. Vilket i sin tur påverkar samspelet mellan 

barnet och personalen. Niss anser att när personalen får föräldrarnas förtroende så underlättar 

det för barnen att själva vilja ha kontakt med personalen (Niss 1998:8). När Niss använder sig 

av begreppet invänjning så menar hon den period då ett barn tillsammans med någon av sina 

föräldrar startar sin förskolevistelse (Niss 1998:7). 
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Pedagoger och föräldrar eftersträvar att barnen ska få en så bra start som möjligt på förskolan 

och det som behövs för detta kan beskrivas i följande punkter: 

 Att föräldrarna får förtroende för personalen redan innan barnet börjar sin invänjning. 

 Att föräldrarna ger sitt stöd till barnet i kontakten med personal och övriga barn under 

invänjningen. 

 Att föräldrar och pedagogers uppgifter är tydligt uttalade dem emellan och tydliga 

gentemot barnet. 

 Att barnet tidigt får många positiva upplevelser i förskolan. 

 Att barnet får ett sådant förtroende för personalen att det kan vända sig till dem för att 

få stöd och hjälp vid behov. 

                              (Niss 1998:10-11). 

En annan intressant bok är förskoleboken, skriven av förskolläraren Ann Granberg. I den 

skriver hon bland annat om att det är viktigt att tänka på att det är både barnen och föräldrarna 

som inskolas. Det är inte bara barnet som ska känna sig tryggt och trivas i förskolan utan det 

är minst lika viktigt att föräldrarna känner sig trygga, trygga med att deras barn blir väl 

omhändertagna (Granberg 1998:125). Föräldrar har ofta motstridiga känslor inför att lämna 

bort sina barn och det gäller oavsett om det är första, andra eller tredje barnet som skolas in. 

De motstridiga viljorna kan ge dem dåligt samvete och föräldrarnas osäkerhet avspeglas i 

relationen mellan sig själv och barnet, samt i förmågan att kunna skiljas åt. Vid inskolningen 

bör därför stor vikt läggas på att vinna föräldrarnas förtroende så att det litar på att deras barn 

har det bra i förskolan. Granberg anser att det finns stor chans till trygga barn om föräldrarna 

är trygga (Granberg 1998:125) 

Om personalen skulle bemöta barnet med avståndstagande så känner föräldrarna att 

personalen tar avstånd från dem också. Riktar personalen kritik mot barnet så uppfattar 

föräldrarna det som kritik mot sig själva. Får barnen beröm så blir föräldrarna glada och stolta 

och betraktar det som ett erkännande av sig själva (Granberg 1998:26).  
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Lene Lind är även hon förskollärare och har skrivit boken, Närhet, känslor, utveckling – om 

samspel pedagoger – barn – föräldrar. Hennes bok tar bland annat upp att en nära kontakt är 

en förutsättning för uppfostran och utveckling. Enlig Lind så bestämmer den nära stabila 

kontakt som vi upplever under vår barndom hur vi som barn och senare vuxna klarar av livets 

övriga förhållanden (Lind 1995:15). Barnets nära relation till den betydelsefulla vuxna 

fungerar som uppfostran genom de känslor och reaktioner som barnet möts med. Ju mindre ett 

barn är desto större är deras beroendeförhållande till de vuxna. De vuxna har ett ansvar som är 

helt avgörande för barnets mentala hälsa. Det ansvaret består i att tillgodose barnens 

grundläggande och känslomässiga behov som att se till att barnen får mat, sömn, omsorg, 

kärlek och förståelse med mera (Lind 1995:16).  Det är de närmaste i familjen som alltid 

kommer att ha störst betydelse för barnet. Därefter de vuxna som har ansvar för och ger barnet 

omsorg när föräldrarna är på arbetet (Lind 1995:16). En väsentlig del av pedagogens uppgift 

är att vara medveten om hur betydelsefull den nära kontakten med barnet är. Den nära 

bindningen mellan barn och vuxna är viktig och en förutsättning för mental hälsa. Det är den 

kontaktens innehåll och kvalitet som är avgörande för hur barnet kommer att uppfatta sig själv 

och andra (Lind 1995:16). De vuxna som barnen har en nära anknytning till, deras attityder 

och känslor påverkar barnen starkt. Om barnen blir bemötta med kärlek, omsorg och värme av 

ansvariga vuxna, som också vågar sätta gränser så leder detta till självkänsla hos barnen (Lind 

1995:17). En viktig person att knyta an till för barnets utvecklig är pedagogen, eftersom de 

flesta barn vistas en relativt stor del av dagen på förskola (Lind 1995:18). Lind skriver även 

mer specifikt om inskolningen. Hon anser att det bör bara praxis att det nya barnet har sin 

mamma eller pappa med sig under hela inskolningen på småbarnsavdelningen. Under den 

tiden ska barn, föräldrar och pedagoger lära känna varandra och etablera ett tillitsfullt 

förhållande. Det är varierande hur lång inskolningsperioden är (Lind 1995:26). Vidare så 

skriver Lind om vikten av att barnet och pedagogen etablerar en kontakt medans föräldrarna 

är närvarande. Detta är för att när föräldrarna är med så har barnet en känslomässig säkerhet 

och kan lättare knyta an eller stifta nya bekantskaper. Skulle barnet lämnas till vuxna de ännu 

inte känner, och föräldrarna samtidigt lämnar det så utsätts barnet för en känslomässig chock 

(Lind 1995:26). När pedagoger och föräldrar senare är överens om att de kan lämna barnet så 

är det pedagogens ansvar att hjälpa föräldrarna att ta ett tydligt avsked och se till att dessa 

situationer avlöper bra. Med tydliga avsked menas att föräldrarna ska överlämna barnet till 

pedagogen, säga hej då till barnet och vinka.  Det är viktigt att barnet ser föräldern gå för om 

barnet inte uppfattar det och bara upptäcker att föräldern plötsligt har försvunnit så lägger det 
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grunden för osäkerhet och rädsla för att viktiga personer som barnet är beroende av plötsligt 

kan lämna det (Lind 1995:27). Även för de lite äldre barnen 3-7 år så bör invänjningen följa 

de principer som beskrivits för småbarnet. Föräldrarna ska även här vara med i början som en 

trygghetsfaktor. Det är också betydelsefullt för barn i den här åldern att ha en fast 

vuxenanknytning på avdelningen (Lind 1995:28). Det är vid första mötet och under 

invänjningen som grunden läggs för ett bra samarbete mellan pedagog och föräldrar (Lind 

1995:185). 

Barnomsorg för de yngsta är skriven av Ingrid Pramling. Hon är barnomsorgsforskare och 

förskollärare. Pramling skriver i sin bok att slutsatser man kan dra från barns vistelse utanför 

hemmet, tillexempel på daghem är att det finns en utvecklingspotential i att barnet där får ett 

utvidgat socialt nätverk. Barnet får en större behållning av vistelsen om den karakteriseras av 

bindning, familjäritet och en känslighet för barnets signaler (Pramling 1993:24). Pramling tar 

även upp begreppet trygghet, ett av de mest använda begreppen när man talar om småbarn. 

Man hör ofta att barn måste bli trygga för att kunna fungera på daghem medans andra menar 

att trygghet i sig är ett mål för verksamheten i småbarnsgrupper. Enligt Pramling så är 

trygghet tillit, tillit till sig själv och andra människor (Pramling 1993:25). Pramling anser att 

en bindning aldrig kan bli för stark om den är till barnets bästa. Barnets behov av att ha en 

bindning till någon är stark och det måste varje barn få någonstans. Alla barn bär med sig 

varje betydelsefull bindning genom hela livet inom sig, som något att återvända till även om 

personen inte finns närvarande längre (Pramling 1993:111). 

Ytterligare en intressant bok är Planeringsteori för förskolan av Mia Maria Rosenqvist, 

adjunkt i pedagogik.  Hon beskriver bland annat hur föräldrarnas attityd till förskolan är en 

viktig kvalitetsaspekt. (Rosenqvist 1993:64) Hon skriver även en del om föräldrasamverkan. 

Syftet med föräldrasamverkan är att ge dem insikt i den pedagogiska verksamheten och göra 

dem medvetna om deras betydelse för förskolan. Syftet är även att skapa umgängesform. Den 

skapas genom daglig kontakt, föräldrakaffe, föräldramöten och föräldrasamtal (Rosenqvist 

1993:58). 
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5. Metod och material 

Till störst del är det mina intervjuer som ligger till grund för detta examensarbete. Övrigt 

material som jag har använt mig av och hänvisat till är läroplanen för förskolan och 

pedagogiska böcker och tidsskrifter om ämnet. 

Staffan Stukát är fil.dr i pedagogik och i hans bok, Att skriva examensarbete inom 

utbildningsvetenskap så tar han upp att det finns många sätt att utföra forskningsintervjuer på, 

beroende på vilket spelrum man ger den intervjuade personen. Han anser att ju större detta 

utrymme är, desto bättre är möjligheten för att nytt och spännande material ska kunna komma 

fram (Stukát 2005:37). 

I min undersökning så använde jag mig av kvalitativa intervjuer som metod. Jag valde att 

använda mig av den här metoden för att man på det här sättet bäst kommer åt pedagogernas 

tankar, värderingar och attityder. En kvalitativ intervju kännetecknas av att informanten själv 

formulerar sina svar, till skillnad från den kvantitativa intervjun, där man kryssar för sina svar 

på frågorna (Larsen 2009:83). Man ger även informanterna möjlighet att göra egna 

reflektioner och presentera sina egna åsikter.  

Samtliga intervjuer var formella, det vill säga vi hade i förväg bestämt tid och plats för vart 

intervjuerna skulle äga rum. Två av intervjuerna skedde via e-post.  

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

6. Forskningsetiska principer 

Informationsbreven som jag skickade ut till de berörda pedagogerna innehöll kort information 

om mig själv och mitt ärende. Förutom det så innehöll brevet de grundläggande riktlinjerna 

som vi har att rätta oss efter, nämligen de fyra huvudkraven: 

1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet 

Informationskravet betyder att de som berörs av studien ska informeras om studiens syfte och 

om att deltagandet är frivilligt. Detta klargjorde jag tydligt i mitt brev till pedagogerna. 

Samtyckeskravet betyder att deltagaren i en undersökning själva har rätt att bestämma över 

sin medverkan, vilket jag också tydliggjorde i mitt brev. Konfidentialitetskravet innebär att 

man som forskare måste ta hänsyn till de medverkandes anonymitet. Personen ska även vara 

införstådd med att alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet betyder att 

informationen som samlats in endast får användas för forskningsändamål. Informationen får 

inte utnyttjas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Stukát 

2005:130-132). I mitt brev så skrev jag att deras svar endast kommer att användas till mitt 

examensarbete. 

Alla ovanstående krav stod klart formulerade i mitt informationsbrev till pedagogerna. Jag 

klargjorde även tydligt för mina informanter att efter det att mitt arbete har blivit godkänt så 

kommer alla deras svar som finns både på inspelningar och e-post att raderas. 
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7. Metoddiskussion 

Jag behandlar citaten i examensarbete på två olika sätt. De citat som är på fyra, fem rader och 

längre markerar jag genom att göra indrag, ett så kallat blockcitat. På det viset blir det tydligt 

att det är ett citat.  De korta citaten presenteras i den löpande texten. Citaten markeras då med 

citationstecken som markerar att det är ett citat. Efter det så följer författarnamn, årtal och 

sidnummer, allt inom parentes (Stukát 2005:165). Övriga svar och hänvisningar återberättar 

jag så att det blir referat istället. De citat som finns med i arbetet återges ordagrant utan några 

förändringar (Stukát 2005:165). 

Två av mina informanter svarade via e-post. Det som är speciellt med att genomföra e-

postintervjuer är att jag inte kan se informantens reaktioner på frågorna. Informanten svarar 

en sak men deras kroppsspråk kanske visar på någonting helt annat. Det finns även en risk för 

att det lättare blir ett missförstånd. En fördel med ovan nämnda intervjuer är att de var 

strukturerade intervjuer, resultatet blir i och med det lättare att behandla och bearbeta (Stukát 

2005:38). 

8. Urval  

 Jag har intervjuat fem pedagoger från fem olika förskolor. Alla informanter är kvinnor i 

åldern 36-47 år. Fyra av förskolorna ligger relativt nära varandra med endast några mils 

avstånd, (dock i tre olika kommuner) och den femte förskolan ligger i Dalarna. Anledningen 

till att jag valde att intervjua just de här pedagogerna berodde på närhetsprincipen och 

kontakter. De fem pedagogerna som jag har intervjuat har olika utbildning. Tre av dem är 

förskollärare och de andra två är barnskötare. Alla informanter arbetar efter den korta 

inskolningsmetoden. Tre av pedagogerna arbetar med barn i åldern 1-3 år, en arbetar med 1-2 

åringar och en pedagog arbetar just nu med femåringar men har tidigare arbetat med de yngre 

barnen. Jag har anonymiserat både förskolor och pedagoger genom att ge dem fingerade 

namn. Jag har valt att kalla mina informanter för Lisa från förskolan Tulpanen, Alice från 

förskolan Rosen, Emelie från förskolan Liljan, Caroline från förskolan Blåklockan och 

Annika från förskolan Tussilago. 
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9. Genomförande 

Den första kontakten med informanterna togs genom telefonkontakt och e-post. Nästa steg var 

att jag skickade ut informationsbrev via e-post till de berörda pedagogerna. Det innehöll kort 

information om ämnet och de etiska riktlinjer som vi har att förhålla oss till (se separat 

rubrik). Tre av intervjuerna ägde rum på förskolan där pedagogerna arbetar. Enligt Stukát så 

ska miljön där intervjuerna genomförs vara så ostörd som möjligt och upplevas som trygg (för 

båda parterna). (Stukát 2005:40) De andra två skedde via e-post. Detta på grund av avståndet i 

det ena fallet och tidsbrist i det andra fallet. De tre intervjuerna där jag åkte ut till de olika 

förskolorna tog ungefär mellan trettio- fyrtio minuter vardera. 

10. Intervjuerna 

 Jag har genomfört både strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Två av intervjuerna 

skedde ju via e-post och de två intervjuerna var strukturerade. Där gick det till på det viset att 

jag skickade intervjuguiden till mina informanter och frågorna i den stod i en bestämd 

ordningsföljd. De som kännetecknar de strukturerade intervjuerna är att intervjuaren använder 

sig av ett fastställt intervjuschema, ordningsföljden och formuleringen på de frågorna är 

bestämda (Stukàt 2005:38).  

De övriga tre intervjuerna var till stor del ostrukturerade på det viset att jag inte höll mig till 

ordningsföljden på mina frågor. När man genomför en ostrukturerad intervju så är 

intervjuaren medveten om vilka ämnesområden som ska täckas in och man har ofta en 

checklista till hjälp.  Frågorna ställer man i den ordningen som situationen inbjuder till (Stukàt 

2005:39). Ska man göra undersökningar där man har begränsat med tid och inte så stor 

erfarenhet av intervjuer så rekommenderas en viss grad av struktur. En viss struktur gör det 

även enklare än jämföra svaren. (Larsen 2009:84) Jag lät således inte intervjuguiden styra 

intervjun på det viset att jag avbröt informanten om hon kom in på en annan fråga utan jag lät 

dem svara på frågorna i lugn och ro. Ibland var det så att de svarade så utförligt på frågorna så 

att de i och med det besvarade flera av mina frågor på en gång. Intervjuguiden används då 

som en slags checklista och innan intervjuerna avslutades så såg jag till att alla ämnena eller 

frågorna på checklistan hade besvarats. Jag inledde mina intervjuer med att ställa 

bakgrundsfrågor om tillexempel ålder, utbildning för att senare övergå till mina huvudfrågor. 

Det ger intervjun en mjuk öppning och frågor som är lätta att svara på (Larsen 2009:86). Jag 
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spelade in intervjuerna med en diktafon så att jag skulle kunna koncentrera mig på att lyssna 

på informanterna och deras svar i lugn och ro utan att behöva skriva ner deras svar samtidigt. 

Jag ville inte riskera att inte hinna anteckna allt det som pedagogerna sa och kanske därmed 

även riskerat att missa någon viktig detalj i pedagogernas svar. 

11. Analys och resultatredovisning 

Jag har i intervjuerna hittat sju teman, benämning och beskrivning av modell, 

delaktighet/samspel, material, flexibilitet, reflektion, ansvar och till sist fördelar/nackdelar. 

När jag presenterar resultatet av intervjuerna så kommer jag att redovisa ett tema i taget och 

jag börjar med hur pedagogerna benämner och beskriver inskolningsmodellen. 

Benämning och beskrivning av inskolningsmodell   

Här under så redovisas informanternas benämning av inskolningsmodellen och hur 

inskolningen går till i praktiken.  

Den första pedagogen som jag intervjuar heter Lisa, hon berättar att de på hennes förskola 

Tulpanen benämner modellen tredagarsinskolning. Hon tillägger direkt att den tar en vecka 

men att den heter tredagarsinskolning. Hon fortsätter med att berätta hur den första kontakten 

går till. De börjar med att skicka vykort till barnen. På vykortet står datumet för 

inskrivningssamtalet.  Om det är ont om tid på grund av att barnet ska börja inom en mycket 

kort tid så ringer pedagogerna till föräldrarna istället. Om så är fallet så bokas 

inskrivningssamtalet per telefon istället (Intervju Lisa 101014).  

 När föräldern kommer på inskrivningssamtalet så går en personal iväg och pratar med honom 

eller henne. Under detta samtal så är det inga barn med. De tar då upp och går igenom lite 

olika punkter, bland annat om hur barnet är, om det är några speciella saker som pedagogerna 

behöver veta som exempelvis allergier. Efter det så berättar Lisa eller hennes kollegor om 

förskolan och vilka rutiner som de har där. Sen följer information om hur själva inskolningen 

kommer att gå till. Den börjar tillexempel på måndagen och då kommer föräldern tillsammans 

med barnet och de är kvar mellan 9-14, tre dagar, måndag, tisdag och onsdag. Då är det 

föräldrarna som har huvudansvaret för barnet. Pedagogerna finns runtomkring och tar hand 

om de andra barnen.  Föräldrarna har ansvaret med matningen, med vilandet, med blöjbyten, 
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precis som i deras vardagliga liv. På fjärde dagen lämnar föräldern barnet, de kommer in en 

kvart, tjugo minuter och går sedan hem, barnet är kvar. Så gör man de två sista dagarna sen är 

det klart. Måndagen efter är det på schema (Intervju Lisa 101014). 

Min andra informant heter Alice och hon arbetar på förskolan Rosen. Hon börjar efter mina 

bakgrundsfrågor är avklarade att berätta hur hon och hennes kollegor benämner 

inskolningsmodellen.  Först förklarar hon att hon inte vet vad modellen heter, men betonar i 

varje fall att det är en kort version. Hon funderar lite på om den heter tredagars, men betonar 

återigen att det är den korta versionen. Hon tillägger direkt efteråt att de även fortsätter andra 

veckan, fast då med lite mindre tid. (Intervju Alice 101020) 

Vi kommer in på hur invänjningen går till och då får jag veta att den alltid börjar på tisdagar, 

och det är en timme mellan klockan 9.30 – 10.30.  Barnet tillsammans med mamman eller 

pappan är med och bekantar sig med pedagogerna, oftast är alla barn inne då också. Vidare 

dag två och tre så har tiden utökats till mellan klockan 9.30- 14.00 ungefär. Det är lite olika, 

behöver barnet komma hem och vila då stannar de bara till klockan 12.00. Alice berättar att 

vissa vill stanna till klockan 14.00 och då får de göra det.  Föräldern är med hela dagarna. 

Onsdagen och torsdagen ser det likadant ut, föräldrarna äter lunch och är med i verksamheten. 

De är och finns för barnet och sen ska pedagogerna försöka locka med barnen ibland. På 

fredagen så kommer de till klockan 9.00, klär av barnet och vinkar. Tanken är då att barnet 

ska vara själv mellan klockan 9.00 -14.00. Skulle det inte fungera av någon anledning, barnet 

är ledsen exempelvis så ringer pedagogerna upp föräldrarna igen. Men Alice betonar att det 

har gått jättebra, och just på mindre barn.  Andra veckan då går de måndag till torsdag mellan 

klockan 9.00 -14.00.  Föräldern ska då vara hemma eller kunna komma direkt från jobbet ifall 

det skulle hända något.  Man ska alltid beräkna att inskolningen tar två veckor. Hon 

förtydligar då att inskolningen är på en vecka men att de gärna vill ha den tryggheten både för 

sig själva och för barnet. Hon säger vid flera tillfällen att det har funkat bra och att det är 

roligt att föräldrarna är med också. Pedagogerna lär känna föräldrarna på ett annat vis mot att 

träffa dem bara en timme varje dag. Ser pedagogerna att det funkar då får de gå ifrån och ta en 

fika under de här dagarna. Småbarn är lite lättare att inskola än ett barn som är tre år. Barn 

som är tre till fyra år menar hon på, där är det lite mer känsligt, barnen är mer medvetna om 

att mamma eller pappa ska gå. Så där kan det dra ut på tiden ibland berättar hon (Intervju 

Alice 101020). 
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Jag frågade Alice om jag hade uppfattat henne rätt när hon beskrev hur första 

inskolningsdagen såg ut, att det” bara” var ett kort möte på en timme. Hon bekräftar detta och 

utvecklar sitt svar genom att berätta att de under den timmen ska få chansen att bekanta sig 

med lokaler, fröknar och kompisar. (Intervju Alice 101020).  

Direkt efter det här så pratar vi om hur den första kontakten med föräldrarna ser ut, hur den 

går till. Först får de ett papper från kommunen om vilka barn som kommer. Därefter så 

antingen ringer eller skriver de ett brev till föräldrarna. Den första inskolningsdagen är ju 

alltid på en tisdag, så på måndag förmiddag brukar de ha ett informationsmöte för nya 

föräldrar. Där tar de upp och berättar hur inskolningen kommer att gå till och vad som 

förväntas av föräldrarna.  Frågor som föräldrarna har besvaras också på informationsmötet. 

Alice betonar att oftast så skickar de ut en inbjudan till inskolningen. På den inbjudan så står 

bland annat namnen på de pedagoger som arbetar på förskolan och även tiden till 

informationsmötet som är på måndagen, dagen innan deras inskolning börjar. Ibland så ringar 

pedagogerna till föräldrarna istället för att skicka brev. Då har oftast pedagogerna fått pappret 

(från kommunen) exempelvis på torsdagen och barnet börja på tisdagen. Det kan bli så om 

föräldrarna har egna önskemål, då kan det bli snabba beslut (Intervju Alice 101020). 

Min tredje informant heter Caroline och hon är en av pedagogerna som jag intervjuade via e-

post. Hon arbetar på förskolan Blåklockan och där benämner de modellen de arbetar efter för 

”Hedemoramodellen”. Caroline skriver att hon inte vet riktigt hur länge de har följt den 

modellen, men att det är åtminstone tio år. Hon skriver också att de tidigare har haft 

inskolning under två veckor. Då började föräldrar och barn med korta besök i förskolan, dessa 

besök utökades tidsmässigt efterhand. Dessa inskolningar upplevdes som långdragna av både 

föräldrar och personal.  Tanken då var att barnen skulle ”träna” på alla moment under dagen 

(e-postintervju Caroline101020).   

Inskolningen pågår från måndag till fredag under en vecka och inför inskolningen har 

pedagogerna varit i kontakt med föräldrarna och gjort upp om ett hembesök. Om föräldrarna 

av någon anledning inte vill att pedagogerna kommer hem så kan den första kontakten ske 

exempelvis i en lekpark eller dylikt, men det händer nästan aldrig. Några dagar innan 

inskolningen ska börja så skickar pedagogerna hem ett vykort till barnet.  Det uppskattas 

jättemycket av barnen tillägger Caroline, att de får kort från sin nya ”fröken”. På måndagen 

görs ett hembesök en timme på förmiddagen och sedan kommer barnet och hälsar på en 
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timme på eftermiddagen. Anledningen till det är att barnet ska se ett känt ansikte när de 

kommer till förskolan första gången och dessutom så kan det alltid vara bra att kunna knyta an 

till något hemma, vid behov. Om barnet har syskon i förskolan så hoppar de över hembesöket. 

Ofta är barnet då redan bekant med både lokaler och personal. Detta bestäms alltid i samråd 

med föräldrar. Tisdag till torsdag är det inskolning mellan klockan 9.00 - 11.00. Tanken med 

detta är att barnen ska tycka att det är roligt hela tiden på förskolan och de ska längta tillbaka 

till nästa dag. Caroline ser också en fördel med att man inte blir upplåst till ett barn en stor del 

av dagen.  Både enskilda - och gruppinskolningar sker på detta sätt (e-post intervju Caroline 

101020). 

Annika är min fjärde informant och hon är den andra pedagogen som intervjuades via e-post.  

Annika och hennes kollegor kallar inskolningsmodellen som de arbetar efter för föräldraaktiv 

inskolning. Det är tredje året som de arbetar efter denna modell. Innan hade de en modell som 

de kallade för en ”besöksmodell” och då kom föräldrar och barn och hälsade på cirka en 

timme och sedan utökades tiden. Föräldrarna skulle vara passiva och pedagogerna locka till 

intressanta saker. Efter drygt en vecka vinkade föräldern och gick iväg en stund. Sedan 

utökade man förälderns frånvaro succesivt” (e-postintervju Annika 101025). 

Annika beskriver den föräldraaktiva inskolningen så att efter det att föräldrarna har tackat ja 

till platsen så bjuds de in till ett samtal på cirka 30 minuter. De har då fått hem information 

om hur inskolningen går till och vad de kan förväntar sig av pedagogerna på förskolan 

tussilago. Under samtalet så får föräldrarna berätta om barnet och sedan så visar pedagogerna 

runt på förskolan. När inskolningen sedan börjar kommer barnet och föräldern mellan klockan 

9.00 -14.00 cirka tre dagar (e-postintervju Annika 101025). 

 

Föräldern är med hela tiden och stöttar barnet under dagarna. Föräldern försöker vara som 

vanligt med sitt barn. När barnet sedan känns trygg i miljön, efter 3-5 dagar, lämnar föräldern 

barnet. Barnet går sedan 9-14 själv och man förlänger sedan tiden för att stämma överens med 

den verkliga tiden. Vi uppmanar föräldrarna till kortare dagar i början så att inte barnen 

behöver bli så trötta. Efter 5 veckor har vi uppföljningssamtal och kollar hur föräldrarna 

upplever inskolningen och hur vi tycker att det går (e-postintervju Annika 101025). 
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Annika berättar att det är antalet barn som avgör om de använder sig av grupp eller enskilda 

inskolningar. På hösten är det fler barn och under terminen kan det komma enskilda barn (e-

postintervju Annika 101025). 

Den femte och sista pedagogen som jag träffar och intervjuar heter Emelie. Hon arbetar på 

förskolan Liljan. Hon berättar följade när vi pratar om benämning av modell, ”Vi har bestämt 

att vi inte kallar det för tredagars, man ska inte säga någon benämning av ett visst antal dagar 

för det kan man få äta upp”. (Intervju Emelie 101021) Hon utvecklar sitt resonemang med att 

berätta att hon upplevde att det fanns väldigt mycket papper som föräldrar ska fylla i. Hon 

började tänka kring frågan, hur är det att vara en ”förskolefamilj”? ”Om man aldrig har mött 

förskolan tidigare, vad möts man av? Är det bara pappersexercis kring barnet eller hur går 

mötet till? Då kommer man in på att det finns olika modeller, och pedagogerna på Liljans 

förskola säger inte att de använder sig av den föräldraaktiva, utan de säger att de har olika. 

Pedagogerna väljer beroende på hur det ser ut, hur många barn de tar emot. Emelie berättar att 

det är mer och mer så att de tar in inskolningar under året. Det är inte så att de stora 

inskolningarna sker i augusti/september som det var förut utan det händer saker hela tiden 

förklarar hon. Ibland är det gruppinskolningar, ibland är det ett barn som kommer. Ibland 

kommer barn från en annan förskola som redan är förskolevana, så det finns en massa olika 

modeller. Man märker det också på barnet, hur trygg är familjen, hur trygg är barnet? Det går 

olika snabbt! Det som Caroline och hennes kollegor har fokuserat mycket på är hela 

bemötandet ifrån förskolan, vad är det man ska fylla i för papper, på vilket sätt och så vidare. 

Så det som de bestämde var att två förskolor i deras område skulle prova den här 

föräldraaktiva inskolningsmodellen nu i höstas och sen skulle de utvärdera den lite på Liljan. 

Det som kommit fram hittills är att det var mycket som var positivt med den föräldraaktiva 

inskolningen! (Intervju Emelie 101021). 

 

Emelie har själv läst mycket om olika inskolningsmodeller och berättar att hon tillsammans 

med rektorn (under förra terminen) satte ihop ett inskolningsmaterial som man skulle kunna 

använda sig av i deras område. En mall för att det skulle se lite lika ut. Min upplevelse när jag 

lyssnar på Emelie är att, det märks tydligt att hon är väldigt engagerad i detta och av just den 

anledningen så får jag så detaljrika och utförliga svar. När vi fortsätter att prata om 

inskolningsmetoden de arbetar efter och hur de benämner den så uttryckte Emelie att hon 
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tyckte det var spännande, av den anledningen att de på förskolan där hon arbetar, relativt 

nyligen diskuterade olika inskolningsmodeller i ledningsgruppen där hon ingår. Hennes 

förskola hör till ett förskoleområde med sju förskolor som alla har samma rektor. Hon berättar 

fortsättningsvis att det var under det här mötet som tredagarsmodellen kom på tal, eller 

”ploppade upp” som hon uttryckte det.  Pedagogerna på förskolan Liljan har fram tills den här 

terminen arbetet efter ”den gamla” modellen som tar två veckor, ”där föräldrarna ska sitta och 

vara tråkiga och vi ska knyta an till barnen” (Intervju Emelie 101021).  

Hon fortsätter att berätta att det var när hon bytte från en avdelning med barn i åldern 3-6 år 

till 1-3år som hon blev nyfiken på olika inskolningsmodeller. När barnen är tre år då är de 

oftast redan invanda. Även om de flyttar inom förskolan så har de koll på rutiner.  När de fick 

nya barn så fick de äldre barnen hjälpa till och skola in. Emelie uttrycker att det var 

jättefantastiskt!  Hon ger ett exempel på hur det kunde gå till: 

 

Kom nu ska vi få en ny tjejkompis, nu ska vi visa henne runt. Då kan man nästan släppa dem 

med de stora sexåringarna så visar de, här målar vi, här kan du ta penslar. Det blir ett helt annat 

sätt. Föräldrarna är lugnare också. Sen när vi tog emot tolv nya barn och vi hade tre ”gamla” 

tänkte jag, gud hur blir det här? (Intervju Emelie 101021).  

 

Vidare så berättar hon om en psykolog vid namn Gunilla Guvå. Guvå har skrivit böcker om 

att skapa grupper och mycket om anknytningsmönster. Guvå kallade alla rektorer i 

kommunen till ett möte för att hon var orolig över tredagarsbenämningen. Att det blir så att 

man kan skola in ett barn till en verksamhet och att barnet inte knyter an till någon person. För 

att man lägger fokus på att inskolningen bara ska ta tre dagar. Det här slår igenom när de blir 

större för då är det så att de inte knutit an till vuxna, varpå man tappar fokuset. Man är van vid 

och man kan gå i skolan, men man har inte förstått att det finns vuxna i skolan som man 

behöver. Så enligt Emelie så höjer Guvå ett varningens finger för detta! Benämn det gärna att 

föräldrarna är aktiva – en föräldraaktiv inskolning gentemot den föräldrapassiva inskolningen 

där du som förälder ska sitta och vara tråkig och låta pedagogerna knyta an. Men hon 

betonade, nämn inget antal dagar, utan säg alltid att det tar upp till fjorton dagar, så att man är 

beredd på det. Pedagoger från olika förskolor träffas i många olika nätverksgrupper och 
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många av förskolorna i kommunen har använt sig av tredagarsmodellen. Emelie avrundar 

frågan med att säga att alla pedagoger då blev intresserade och nyfikna på tredagarsmodellen. 

(Intervju Emelie 101021)  

Gemensamt för mina informanter är att de alla upplever att det är positivt att föräldrarna är 

med barnen under inskolningen. En av fördelarna är att de får en inblick i verksamheten, en 

annan att de lär känna både personalen och de andra barnen. I en artikel i Dagens nyheter så 

sa en pappa som blev intervjuad om den korta inskolningen att han tyckte modellen var bra 

dels för att han fick insyn i rutiner och sen så fick han även en helt annan förståelse för 

pedagogernas arbete. Samma pappa berättar också att han upplever att barnen blir tryggare 

när föräldern är självklar i miljön. Barnet blir inte misstänksamt på samma sätt som det kan 

bli med den traditionella modellen (Dagens Nyheter 2008). Eftersom det är en inskolning för 

både föräldern och barnet i början så är det viktigt att även föräldern känner sig trygg. När 

föräldrarna överlåter barnet till andra vuxna så vidarebefordrar de samtidigt de känslor som de 

är uppfyllda av. Dessa går som signaler till barnet när föräldrarna lämnar dem (Lind1995:23). 

Barn är känsliga för sina föräldrars sinnesstämning så därför ger trygga föräldrar trygga barn. 

Den tryggheten får föräldrarna genom att vara med sitt barn under hela inskolningen tror jag 

efter att ha lyssnat på vad mina informanter har berättat.  

Föräldrarnas delaktighet/samspel   

De två första dagarna är det i princip föräldrarna som tar hand om sitt barn. Därefter börjar de 

gå ifrån korta stunder och när fredagen kommer så är det i stort sett bara en vanlig lämning – 

hämtning. (e-post Intervju Caroline 101020). Annika har ett liknande svar. Hon berättar att 

föräldrarna är aktiva i den här modellen. De byter blöja, klär på och leker med barnet. De 

dröjer sig kvar om barnet ger sig ut på egna utflykter men finns där för att fylla på trygghet. 

Pedagogerna vill att föräldrarna är som de brukar vara med sina barn (e-post Intervju Annika 

101025). 

Alice svar skiljer sig lite från de övriga pedagogernas svar. Medans övriga pedagoger berättat 

att ”deras” föräldrar är aktiva så berättar hon att de på förskolan Rosen vill att föräldrarna inte 

ska vara så aktiva utan att de helst ska sitta i en soffa och vara tråkiga. Det är barnet som ska 

släppa föräldern resonerar de. Föräldern ska därför inte göra så mycket utan det är pedagoger 

och barngruppen som ska bli intressanta, och miljön. Föräldern ska helst sitta någonstans och 
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läsa en bok. Alice betonar dock att om barnet till blir ledsen och kommer till föräldern, eller 

kryper upp i knäet, så är det absolut okej (Intervju Alice 101020). Jag blir nyfiken och frågar 

om föräldrarna hjälper till och är med vid lunchen och vid blöjbyten som de övriga 

informanterna har berättat att ”deras” föräldrar är vid den korta inskolningen. Det här 

bekräftas och hon säger att andra dagen (då det är hela dagen) då sköter föräldern blöjbytena 

och sitter med vid måltiderna. Men hon förklarar att tanken just vid måltiderna är att barnet 

ska sitta närmare pedagogen än sina föräldrar. Just för att försöka leda över till pedagogen och 

det brukar funka bra. Föräldrarna får också berätta hur de har det i matsituationer hemma, vad 

barnet inte tycker om, om det dricker vatten eller mjölk och så vidare. (Intervju Alice 101020) 

Lisa berättar om en liknande föräldradelaktighet på deras förskola Tulpanen. Hon svarar att 

föräldrarna har hela ansvaret för barnet de tre första dagarna av inskolningen.  Precis som Lisa 

berättade tidigare när hon beskrev hur inskolningsprocessen går till så är det föräldrarna som 

har ansvaret vid maten, vilan och blöjbytena. I och med det så är de ju verkligen delaktiga i 

inskolningen. (Intervju Lisa 101014) 

Precis som Lisa och som Alice före henne så har även Emelie liknande svar på samma fråga. 

Hon svarar nämligen även hon att föräldrarna är med de tre första dagarna och att de då är 

aktiva, på det viset att de också (precis som föregående pedagoger också har berättat) sitter 

med vid måltiderna, är med sina barn utomhus och deltar i den övriga verksamheten. (Intervju 

Emelie 101021) 

Här har pedagogerna liknande svar med endast ett undantag. Medans Emelie, Lisa, Caroline 

och Annikas svarar att föräldrarna under deras inskolningar är aktiva genom att de deltar vid 

måltiderna och är de som har ansvaret för barnet, så svarar Alice att föräldrarna hos dem är 

delaktiga men inte speciellt aktiva, förutom då även de deltar vid måltiderna. Hon berättar att 

föräldrarna ska hålla sig i bakgrunden och vara tråkiga. Detta skiljer sig markant från de fyra 

övriga pedagogernas svar.  

All litteratur som jag har läst om ämnet visar på att samspelet mellan pedagog och föräldrar är 

en mycket viktig faktor för att barnet ska få en så bra start som möjligt i förskolan . Det är 

även viktigt för ett fortsatt bra samarbete. Enligt Lind så krävs det när barn börjar i förskolan 

ett nära och känslomässigt samspel mellan barn, föräldrar och pedagoger. Detta samspel har 

betydelse för den trivsel och utveckling som de var för sig upplever (Lind 1995:23).  
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Att föräldrarna och pedagogerna känner sympati för varandra och hyser ömsesidig tillit är en 

viktig faktor. Känslorna som föräldrarna är uppfyllda av när de lämnar sina barn till andra 

vuxna är signaler som vidarebefordras till barnen. I det här så är pedagogen en centralfigur 

eftersom hennes inlevelseförmåga, attityder och känslor är avgörande för hur barnen och 

föräldrarna kommer att uppleva den nya situationen (Lind 1995:23).  

Granbergs bok tar också upp vikten av ett bra samspel. Förskolan och hemmet är två världar 

som tillsammans ska verka för att ge barnen en förtroendegivande och trygg uppväxtmiljö. 

Det måste finnas ett samspel mellan förskolans personal och föräldrar. De båda världarna 

måste därför bindas ihop till en trygg enhet. Samspelet är till för barnen (Granberg 1998:24). 

Samspelet eller föräldrasamverkan som det står i Granbergs bok har sju följande syften: 

 Att få både barn och föräldrar att känna sig trygga i förskolan 

 Att knyta samman barnets båda världar, hem och förskola 

 Att stärka föräldrarna i föräldrarollen 

 Att pedagogerna ska lära känna barn och föräldrar så att de kan ges individuellt stöd 

 Att hem och förskola ska kunna komplettera varandra 

 Att göra barnets förskoledag synlig för föräldrarna 

 Att samarbeta kring barnets utveckling 

           (Granberg 1998:27). 

Enligt Lind så främjas och grundläggs den känslomässiga utvecklingen genom nära 

känslomässiga anknytningar, först och främst i de primära förhållandena. Mellan föräldrar och 

barn, mellan syskon och i betydelsefulla kontakter mellan barnet och andra 

familjemedlemmar Vikten av det känslomässiga samspelet och den påverkan det har på 

barnets karaktärsutveckling beror på vilken betydelse och kvalitet de nära kontakterna har för 

barnet. (Lind 1995:49) 
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Samspelet som samtliga pedagoger hävdar att de har med föräldrarna är viktigt för att barnen 

ska få en bra anknytning till pedagogerna. Det här styrks även av Pramling, Hon nämner inte 

någonstans att anknytning endast skulle vara möjlig till en pedagog i taget, utan tolkar jag 

henne rätt så kan barnet knyta an till flera pedagoger samtidigt. Jag tokar det så för att längre 

fram i Pramlings resonemang så säger hon nämligen att alla barn bär med sig varje 

betydelsefull bindning inom sig genom hela livet. (Pramling 1993:1119). 

 

Material 

 

Vi skickar hem en inbjudan till samtal, information om inskolningen, anhörighetsuppgifter, 

tidsuppgifter och ett papper om barns lek. (Tidigare även ett fotografi) Vi kollar igenom materialet 

varje år för att se om det är aktuellt fortfarande (e-postintervju Annika 101025). 

Vi delar ut en folder om förskolan. (Skickades tidigare ut med ansökningsblanketterna. Vet inte 

hur det görs nu. Vi har haft en stor omstrukturering av skolförvaltningen i vår kommun under året 

som gått) och ett häfte om vår förskola inför inskolningen. Oftast har vi den med oss under 

hembesöket. Lite papper om aktuella telefonnummer, ”tycka – om - lista”(för de yngsta) och dylikt 

delas också ut då. Vi försöker kolla över materialet med jämna mellanrum för att se att de är 

aktuella, men det görs inte med något bestämt intervall (e-postintervju Caroline 101020). 

 

Emelie berättar att det är fyra papper som delas ut till en början. Dessa papper ligger i 

välkomstbrevet som skickas ut när föräldern har tackat ja till förskolan. De fyra papprena är, 

själva välkommen - brevet där det bland annat står information om förskolan, antalet barn, hur 

många förskollärare och barnskötare som jobbar och en presentation av dem. Nästa papper är 

information om hur en dag på förskolan kan se ut. Olika rutiner, frukost, lunch och 

mellanmålstider, vila, öppettider med mera. Tredje pappret är abonnemang på placeringstider, 

föräldrarnas arbetstider och när de hämtar och lämnar barnet på förskolan. På sista pappret ska 

föräldrarna skriva ner blandad information om sitt barn, exempelvis om barnet har några 

allergier och vad barnet helst leker med. Det sista pappret tar föräldern med till första mötet 

med pedagogerna och pratar runt (intervju Emelie 101021).  
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Vi lämnar alltid ut en krislapp som föräldrarna ska fylla i och sen har vi den här om fotografering, 

där föräldrarna får godkänna eller inte godkänna om vi får fotografera barnen och lägga ut dem på 

hemsidan och sådana saker. Det är de två lapparna som föräldrarna får (intervju Lisa 101014). 

 

Alice är enig med Emelie när det gäller mängden papper/information som delas ut till 

föräldrarna. De har båda två uttryckt att det är väldigt mycket papper i samband med en 

inskolning. 

Man får alltid en lapp, vem är jag? Och då är det föräldrarna som ska skriva det. Sen får man en 

lapp om kläder, höst – vår – vinter – sommar, vad vi rekommenderar. Sen får man alltid den här 

lappen också med tider hur invänjningen ser ut så att de har en grund och kan också lyfta frågor 

och tankar som de får. Sen är det barnens tider sen när inskolningen är över, föräldrarnas 

arbetstider. Sen är det en om smitta, om olika barnsjukdomar, magsjuka, ögoninflammation. 

Information om vad som gäller då. Det blir en hel bibba med papper, ibland så kan man ta det lite 

pö om pö, det som är viktigt lyfter vi först (Intervju Alice 101020). 

 

Under den här rubriken hittar jag inget som skiljer pedagogernas svar ifrån varandra. 

Pedagogerna delar ut liknande material till föräldrarna. Det gemensamma däremot är att de 

alla anser att det är väldigt mycket papper och information som delas ut. Emelie betonar detta 

genom att säga att de av den anledningen delar upp det lite. Det viktigaste materialet skickas 

hem först i välkomstbrevet, därefter får föräldrarna ytterligare lite information vid 

inskrivningssamtalet, och sedan ytterligare lite vid själva inskolningen. Hon uttrycker att det 

blir mycket information för de vill gardera sig att allting kommer med i lagom doser. Men 

Emelie anser att det är svårt. Hon säger följande: 

 

Man märker att när man ska lämna sitt barn för första gången då är fokus på att de får äta, sova och 

få blöja. Då ska jag stå och, ni vet att ni har rätt till… eller, nu har vi den här fotograferingslappen. 

Det är så mycket så man får ta lite i taget. (Intervju Emelie 101021) 
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Flexibilitet på antalet dagar  

 

Vi är ganska flexibla när det gäller antalet dagar. Oftast håller vi hårt på att inskolningen ska pågå 

minst fem dagar. Ibland är det så att föräldrar är väldigt oroliga och då kan de naturligtvis få längre 

tid på sig. Jag upplever ändå att de allra flesta barn är trygga på förskolan efter fem dagar och då 

kan de också delta i övriga aktiviteter/rutiner utan problem. Under alla år vi har haft den här 

modellen är det ytterst få barn som inte klarar av att bli inskolade på den här tiden. (e-postintervju 

Caroline 101020) 

 

Annika berättar precis som Caroline gjorde att de är flexibla. Hon berättar att om barnet är 

nyfiket och framåt så brukar de hålla sig till tre dagar. Är barnet däremot mycket runt sin 

förälder så tar de extra dagar (e-postintervju Annika 101025). 

Alice berättar att det helt beror på barnet och dess ålder.  Hon berättar att en inskolning kan ta 

tre månader ibland. Pedagogerna ser helst att barnet får lite kortare dagar i början om 

inskolningen inte fungerar. Som Alice berättade tidigare i intervjun så är tanken att barnen 

tillsammans med sin förälder ska vara på förskolan mellan klockan 9.00 – 14.00 de tre första 

dagarna. Men om det av någon anledning inte visar sig fungera så vill pedagogerna att de 

dagarna ska kortas ner lite (Intervju Alice 101020). 

 

Vi håller inte stenhårt på det. För vissa barn kan ju kräva att föräldrarna är med fyra dagar och det 

gör vi klart för föräldrarna under inskrivningssamtalet, att det kan dra ut på tiden. Så att de är 

medvetna om det. Så det är alltid bra om man har en vecka tillgodo innan man börjar arbeta. Vissa 

barn där kan det räcka att föräldrarna är med två dagar och sen funkar det. Så där är vi väldigt 

flexibla!(Intervju Lisa 101014). 

 

Emelie berättar att den informationen som hur många dagar inskolningen tar står på ett av 

papprena som de skickar hem i välkomstbrevet till föräldrarna. Där skriver de att inskolningen 

beräknas ta mellan fem till fjorton dagar (Emelie betonar då att de har tagit i lite). De skriver 

också där att en förälder ska delta. Det gör upp senare hur mycket föräldern ska delta men 
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Emelie trycker lite på vikten av att föräldrarna ska avsätta två veckor för inskolningen. Hon 

säger därpå att föräldrarna kanske kan börja jobba redan efter en vecka. Det är något de 

märker när de har mött barnet och familjen (Intervju Emelie 101021). 

Här har alla väldigt liknande svar, nämligen att de alla anser att de är flexibla på antalet 

inskolningsdagar. De är barnets behov och vad barnet behöver som styr antalet 

inskolningsdagar. De flesta pedagogerna gör föräldrarna medvetna om att det kan dra ut på 

tiden, men att det även kan gå fortare än beräknat. De som alla har svarat och som man kan 

dra som en slutsats är att: alla inskolningar ser olika ut och är individuella, av den enkla 

anledningen att barnen är olika och har olika behov. 

 

Reflektion tillsammans med kollegor efter avslutad inskolning? 

Det förekommer väldigt sällan någon reflektion omkring inskolningen. Det skulle vara om det är 

stora problem att vi funderar lite extra, men det förekommer, som sagt, väldigt sällan(e-

postintervju Caroline 101020). 

Annika berättar att de inte har avsatt någon speciell tid för reflektion, men hon berättar att de 

däremot dagligen kollar hur de tycker att det går för barnen. Detta för att veta hur de skall 

fortsätta arbeta (e-postintervju Annika 101025). 

 

Ja det tar vi upp på måndagar i vårt arbetslag. Där går vi igenom enskilda barn som tillexempel 

vid en inskolning. Hur har det fungerat, det dokumenteras och tas med sen i det första samtalet 

som är mellan två till tre månader efter inskolningen (Intervju Alice 101020). 

 

Efter de här tre dagarna så gjorde vi i min personalgrupp så att vi, nej men hur tycker vi att det 

går? Har du knutit an till kajsa? För det är ju vårt jobb parallellt, även fast föräldrarna är där så ska 

vi fortfarande jobba för att knyta an (Intervju Emelie 101021). 
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Tre av mina informanter har inte någon avsatt tid till reflektion, men de uttrycker på olika sätt 

att de trots det reflekterar över arbetet. Annika berättar att de på hennes förskola tussilago 

dagligen kollar hur de tycker att det går för barnen. Detta för att veta hur de ska fortsätta. 

Alice var den enda av pedagogerna som berättade att de har en dag avsatt för detta. På 

måndagar har de arbetslag och vid det tillfället tar de upp och diskuterar enskilda barn, som 

exempelvis under en inskolning. Caroline säger att de endast reflekterar om de skulle vara 

något problem, men betonar att det förekommer väldigt sällan.  

 

Ansvar 

Jag pratade lite med mina informanter om hur de bestämde vilken pedagog som skulle ha 

ansvar för de olika inskolningarna och bad dem berätta lite om hur den fördelningen kan se ut. 

Använder de sig av en förutbestämd ansvarspedagog till barnen eller inskolar de kanske 

barnen gemensamt? 

 

Den pedagog som har barnet vid sitt matbord har huvudansvaret. Men alla pedagoger är med och 

skolar in barnen genom att vara med i verksamheten. Vi försöker dela inskolningen jämt så att alla 

får nya ansvarsbarn. (e-postintervju Annika 101025) 

 

Tidigare gick vi nog efter principen turordning, men det tycker jag att vi har gått ifrån. Förra året 

ändrade vi vår verksamhet från 1-5-årsavdelningar till åldersindelade grupper. Det gör också att vi 

tänker lite annorlunda. Nu är tanken att en personal ska följa med barnen när de byter avdelning 

och då tar vi hänsyn till det när vi bestämmer vem som ska inskola. (e-postintervju Caroline 

101020) 

 

Emelie berättar att inskolningarna sköts gemensamt, på sätt och vis. Vid gruppinskolningar så 

avvaktar de och ser vilket barn som tyr sig till vilken pedagog. De delar upp ansvar på andra 

saker som till exempel att se till att alla papper kommer in från föräldrarna. Det måste det 

finnas något system för, för annars slinker det emellan. (Intervju Emelie 101021) Lisa nämner 



28 

 

också att alla är med vid alla inskolningar, men hon säger att de delar upp barnen vid 

inskrivningssamtalen och det barnet tittar de lite extra på. (Intervju Lisa 101014) 

 

Vi binder aldrig upp en pedagog på ett speciellt barn utan den som jobbar den har invänjningen 

och sen går några ut, har vi en liten barngrupp då stannar alla inne eller så går vi ut allihopa med 

föräldrarna. Vi är aldrig som förr, då var det ju en fröken som skulle ha det barnet, men så är det 

inte nu, utan vi är alla ihop(Intervju Alice 10102). 

 

Här har pedagogerna lite varierande svar.  Lisa säger bestämt att alla pedagoger är med vid 

alla inskolningar. Emelie berättar att det ser olika ut beroende på barnen. Hon menar att man 

inte kan bestämma i förväg vem som ska ta hand om vilket barn. De avvaktar lite och ser vem 

av pedagogerna barnet tyr sig lite extra till. Det som är gemensamt för pedagogerna är att 

samtliga har sagt att de delar upp ansvaret för tillexempel at se till att alla papper kommer in 

och vem som ska ha vilket inskrivningssamtal. Lisa berättar att när de gör den uppdelningen 

så tittar ju pedagogerna lite extra på just det barnet vars inskrivningssamtal de ska ha. 

Modellens eventuella fördelar/nackdelar  

Det framkom tydligt under intervjuerna att alla fem pedagoger tycker att den korta 

inskolningsmodellen är bättre än tvåveckorsmodellen. 

Att föräldrarna får vara sig själva är den stora vinsten. Förr blev det konstigt när föräldern skulle 

sitta och vara tråkig. Vilka signaler ger det barnet? Vad mamma/pappa är konstig, vad är detta för 

ställe? Föräldrarna får en fysisk inblick i vår verksamhet. Man kan berätta vad vi gör men när man 

får vara med så minns man mycket mer. Inskolningen blir familjär. Föräldrarna lär känna alla barn 

och barnen lär känna familjerna. Är det fler barn lär föräldrarna känna varandra. Att pedagogerna 

får längre sammanhängande tid med barnen. En del barn har en startsträcka och här hinner alla 

komma igång. Det finns säkert fler fördelar med det är dessa som jag kommer på (e-postintervju 

Annika 101025). 

Den här metoden, föräldrarna visar ju att det här är okej. Föräldrarna är med på precis allting och 

då ser ju barnen att det här är ok. Mamma gör det här, då kan ju jag också vara här och göra det 

här. Jag kan leka, jag kan äta. Det är ok, mamma säger att det är ok att vara här för mamma är 

med. Till skillnad från tvåveckorsmetoden, då satt föräldrarna i en soffa och var tråkiga, och det är 
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klart då tycker ju inte barnen heller det är kul. Då skulle ju inte föräldrarna vara delaktiga utan bara 

komma en kort stund, hann inte komma in i leken, ingenting, utan det var dags att gå hem, när det 

roliga började då gick man hem. Föräldrarna godkänner ju det här också och det är det som är 

skillnaden. Barnen blir mycket tryggare när föräldrarna är med! (Intervju Lisa 101014) 

 

Lisas resonemang förankras även i Niss teorier. Samarbetet mellan föräldrarna och 

pedagogerna är viktigt för att själva inskolningen ska bli så bra som möjligt. Ser barnen att 

föräldrarna är trygga med pedagogerna så underlättar det för barnen att vilja ha kontakt med 

personalen.(Niss 1998:8). Under de här cirka tre dagarna så har ju pedagogerna och 

föräldrarna hela tiden ett pågående samspel. Detta i sin tur leder till att barnet känner sig trygg 

och söker sig under de här dagarna till pedagogen mer och mer. Jag tror att kontinuiteten är 

nyckeln som gör att den korta inskolningen fungerar så bra, Den för med sig en trygghet till 

barnet som är väldigt betydelsefull. 

 

Från början bytte vi modell, eftersom den andra tog för mycket tid i anspråk. Man kände sig helt 

låst till ett barn och var ganska trött efter att ha varit ”på topp” en längre tid av dagen. Nu kan jag 

över huvud taget inte förstå att man drog ut på inskolningen så länge och då var vi också väldigt 

oflexibla när det gällde tiden. Det var två veckor som gällde, punkt och slut. (e-postintervju 

Caroline 101020) 

 

Alice nämner att när de använde sig av tvåveckorsmodellen så blev det så utdraget, en timme 

första veckan gav ingenting, barnet hade precis börjat leka, nej då skulle de hem. Den här 

modellen känns mycket tryggare. De tycker den funkar bra och ett plus är att föräldern får 

vara med på ett annat sätt. (Intervju Alice 101020). 

 

Det som är värdefullt är ju att föräldrarna får en inblick i vad förskolan erbjuder på ett helt annat 

sätt än vad vi kan berätta om, de får se, de får vara med, de sitter med vid måltiderna. Första 

gången som barnen äter sitter mamman med och då kan vi observera tillexempel om barnet dricker 

ur pipmugg, om de äter själva eller om föräldrarna matar. Sen går vi ut och då får de leka ute och 

se vad vi har att erbjuda utomhus. Det är jättebra om det regnar under inskolningsperioden för då 
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upptäcker föräldrarna vilka kläder som behövs. Det var mycket värdefullt för sådant där kan ta tid 

annars när man ska prata om det och speciellt när man har föräldrar som kanske inte förstår 

svenska. Men då ser de. (Intervju Emelie 101021) 

 

Emelie gav ett exempel på detta: om barnen målar så ser föräldrarna att kläderna kan bli 

kladdiga och förstår att då behöver de kanske inte sätta på barnen de finaste skjortorna 

exempelvis (Intervju Emelie 101021). 

Samtliga pedagoger har övervägande fördelar att berätta om. Nästan alla pedagoger nämner 

vid något tillfälle under intervjun att de har fått positiv respons från föräldrarna. Annika 

tycker att den största vinsten med den korta modellen är att föräldrarna får vara sig själva. 

Hon berättar och jämför hur det var tidigare då de använde sig av en besöksmodell, liknande 

tvåveckorsmodellen där de började med ett besök på en timme och sen utökades tiden. Annika 

beskriver att föräldrarna då skulle sitta och vara tråkiga och vara passiva. Nu är de aktiva och 

är med sitt barn i alla aktiviteter på förskolan. Annika menar att den modellen de använde sig 

av tidigare gav fel signaler till barnen, vad konstig mamma/ pappa är, vad är det här för ställe? 

Lisa lyfter fram att skillnaden mellan den kortare inskolningsmodellen gentemot den 

traditionella tvåveckorsmodellen är att föräldrarna godkänner inskolningen. Hon säger också 

att hon upplever att barnen blir tryggare när föräldrarna är med. När Lisa säger att föräldrarna 

godkänner inskolningen så tolkar jag det som att hon menar, i och med att föräldrarna är 

aktiva och med hela tiden i det som händer på förskolan så ger de sitt godkännande och 

signaler på det viset till barnen att det här är okej. Det här resonemanget stöds också av Lind 

som säger att barnet får en känslomässig säkerhet när föräldrarna är närvarande. De vågar då 

bland annat utforska omgivningen och stiftar lättare nya bekantskaper. (Lind 1995:26). 

En annan vinst med den kortare modellen tar en annan pedagog upp. Enligt Caroline så är det 

en vinst att inskolningen går så snabbt. Anledningen till att Caroline och hennes kollegor på 

blåklockan bytte modell berodde från början berodde på att den tidigare modellen tog så 

mycket tid i anspråk. Hon uttrycker sig på följande sätt: 
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Caroline berättar att hon nu inte kan förstå hur de över huvud taget kunde dra ut på 

inskolningen så länge. På den tiden var de också väldigt o flexibla när det gällde tiden berättar 

hon. Det var två veckor som gällde, punkt och slut (e-postintervju 101020). 

                                                                                  

Samtliga av mina informanter nämnde vid något tillfälle under intervjun (både de ”vanliga 

och e-postintervjuerna) begreppet trygghet. Även om jag inte hade någon fråga där jag 

specifikt frågade efter barns och föräldrars trygghet så kom de automatiskt in på det under 

andra frågor och diskussioner. Flera frågor gick även in lite i varandra och berörde liknande 

saker. Man skulle kunna sammanfatta/uttrycka det så att tryggheten löper som en röd tråd 

genom hela inskolningen och är en förutsättning för att inskolningen ska bli lyckad. 

 

12. Slutsatser, diskussion och sammanfattning 

Jag kommer i det här avsnittet att sammanfatta och gå igenom mitt resultat, det jag har 

kommit fram till och även diskutera runt detta. Jag avslutar avsnittet och hela uppsatsen med 

förslag till vidare forskning. 

Syftet med arbetet har varit att undersöka varför mina informanter har valt att arbeta med den 

kortare inskolningsmodellen. Syftet var även att ta reda på hur pedagogerna upplever 

samarbetet med föräldrarna och deras delaktighet under inskolningen.  

Det som framkom under intervjuerna var att pedagogerna till en början bestämde sig för att 

prova den kortare modellen. Därefter valde samtliga pedagoger och deras kollegor på de olika 

förskolorna att fortsätta med modellen för att de var så nöjda och upplevde så mycket fördelar 

med inskolningsmodellen. 

Det man kan konstatera är att alla pedagoger vid ett flertal tillfällen under intervjuerna nämner 

begreppen, trygghet och behov. De är något som de har gemensamt. 

Generellt kan sägas att alla mina informanter har svarat väldigt liknande på de flesta av 

frågorna, vilket även framgår tydligt i resultatet. De som de flesta pedagogerna nämner och 
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tar upp som de stora fördelarna är bland annat föräldrarnas aktiva delaktighet i inskolningen, 

att de får en annan inblick i verksamheten och att de lär känna pedagogerna och de andra 

barnen. I och med att de är aktiva så blir det en mer naturlig inskolning mot när de tidigare 

skulle sitta och vara tråkiga. Just den delen är det många av pedagogerna som betonar. 

På den andra frågan svarar alla att de upplever föräldrarnas delaktighet som enbart positivt. 

En av pedagogerna anser att det är just föräldrarnas delaktighet under inskolningen som är 

den stora skillnaden mellan de båda inskolningsmodellerna. Detta är något som Lind betonar 

också. Hon menar att föräldrarnas närhet ger barnen en känslomässig säkerhet. De kan då 

lättare knyta an och stifta nya bekantskaper. (Lind 1995:26). Det hon påpekar kan ses som den 

största och mest väsentliga skillnaden mellan de båda inskolningsmodellerna. Det som många 

av pedagogerna påpekar, nämligen att det bara är positivt att föräldrarna är med under hela 

inskolningen, det anser Lind borde vara praxis. (Lind 1995:26). 

På den tredje och sista frågeställningen har alla pedagoger svarat att de är anser att de är 

flexibla vad gäller antalet inskolningsdagar. Informanterna har varit eniga om vad det är som 

styr antalet dagar, nämligen barnens behov. Så det jag kan konstatera är att antalet 

inskolningsdagar regleras av barnens behov. Antingen utökas antalet dagar och i vissa fall när 

pedagogerna tillsammans med föräldrarna upplever att barnet är tryggt, nyfiken och ”släpper” 

föräldrarna tidigt då kan antalet dagar minskas. 

Gemensamt för alla pedagoger är att samliga är nöjda med sin inskolningsmodell och det 

betonar de på flera olika sätt. Jag väljer att nämna samtliga informanters svar på nytt i denna 

fråga eftersom jag tycker det är extra roligt att lyfta positiva svar. Dels berättar många om den 

positiva responsen från föräldrarna och de berättar om de stora fördelarna på följande sätt: 

Annika beskriver att hon upplever att den största vinsten är att föräldrarna får vara sig själva 

(e-post intervju Annika101025). Lisa säger att hon tycker den stora positiva skillnaden är att 

föräldrarna visar för barnen genom att vara med i verksamheten och delta i alla aktiviteter 

tillsammans med barnet att det här är okej. Detta menar Lisa både underlättar och påskyndar 

hela inskolningsprocessen (intervju Lisa 101014). Alice betonar att hon tycker att den här 

modellen känns mycket tryggare. Hon ser det också som ett plus att föräldrarna är med på ett 

annat sätt, som hon uttrycker det (intervju Alice 101020). Emelie lyfter fram föräldrarnas 

delaktighet under inskolningen. Hon menar att det är det som är så värdefullt med den här 

modellen, att de får en inblick i vad förskolan har att erbjuda på ett bättre sätt än om 
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pedagogerna enbart skulle ha informerat om detta. De får informationen och kunskapen 

genom att aktivt delta i verksamheten. Detta ser Emelie som en av de stora fördelarna med 

den här inskolningsmodellen (Intervju Emelie 101021).  

Enligt Caroline så är en av vinsterna som hon nämner med den kortare modellen just 

tidsskillnaden. Caroline beskriver att tvåveckorsmodellen tog för mycket tid i anspråk och den 

resulterade samtidigt i att pedagogerna kände sig trötta efter att ha ”varit på topp” under en 

längre tid av dagen (e-postintervju Caroline 101020). 

Att informanternas inskolningsmodell fungerar så bra trots mindre antal dagar tror jag beror 

på kontinuiteten och ett bra innehåll. Jag tror helt klart mer på att vara på förskolan under en 

längre sammanhängande tid, mot att komma korta stunder under en längre period. 

Den första kontakten med föräldrarna tas antingen genom vykort eller telefonsamtal. Där står 

eller förmedlas tiden för ett inskrivningssamtal. Under inskolningens gång så har föräldrarna 

och pedagogerna en fortlöpande dialog, dyker det upp tankar, frågor och funderingar hos 

föräldrarna så tas de upp på en gång. 

Det förekommer variationer mellan inskolningarna, av den enkla anledningen att alla barn och 

vuxna är unika och samspelet dem emellan ser olika ut vid varje ny inskolning. Barnens 

behov varierar och därmed varierar även själva inskolningsprocessen och antalet dagar som 

inskolningen tar. Alla pedagoger har svarat att det är barnets behov som styr antalet 

inskolningsdagar. 

Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik på Göteborgs universitet. Hon vill inte 

uttala sig om hon tycker att den ena metoden är bättre än den andra utan istället så efterfrågar 

hon en modell där förskolan har en dialog med föräldrarna om hur invänjningen ska läggas 

upp utifrån familjens behov (Dagens Nyheter 2008-10-28). Det tycker jag låter som någonting 

som jag skulle vilja skriva under på! 

Jag anser som en informant redan varit inne på tidigare att man borde frångå 

tredagarsbenämningen helt, för då hamnar fokuset på (enligt mig) helt fel saker, nämligen 

antalet dagar som inskolningen kommer att ta.  Varför inte kalla modellen för en flexibel 

individanpassad inskolning helt enkelt, när det är det som det i praktiken handlar om! Det som 
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jag kom fram till i min undersökning var att det var just så det såg ut. Inskolningen är 

verkligen flexibel och anpassad efter varje barn!  

Efter den här undersökningen så har jag fått en bild av hur inskolningarna går till på de fem 

olika förskolorna där mina informanter arbetar. Jag har förstått hur viktigt det är att sträva 

efter att ha ett bra samspel med föräldrarna. Att etablera ett förtroende är av vikt för att skapa 

de bästa förutsättningarna för barnet och dess fortsatta utveckling och lärande. Detta har blivit 

tydligt först och främst genom pedagogernas berättelser men även efter att ha läst tidigare 

forskning och övrig litteratur om inskolningar i förskolan. Litteraturen som jag hittade och 

använde mig av är inte purfärskt, det vill säga, de flesta böckerna är från slutet av åttiotalet 

och början av nittiotalet. Jag anser trots detta att den ändå är relevant eftersom synen på barns 

behov, trygghet och pedagogens ansvar i stort sett är den samma. Det som kommer att 

förändras när den nya läroplanen kommer (i Juli 2011) är att mera ansvar kommer att läggas 

på pedagogen. Detta upplever inte jag som något negativt utan jag tror tvärtom att det endast 

kommer att leda till en mer positiv utveckling i förskolan. En utveckling som kommer att 

gynna både barn, föräldrar och pedagogerna själva. Det stod mest om den individuella 

tvåveckorsmodellen i böckerna som jag lånade och hänvisar till. Detta är inte så konstigt med 

tanke på att tredagarsmodellen är relativt ny, den har endast funnits i några år så där är 

förklaringen till att det inte finns så mycket litteratur om den modellen ännu. Det som jag har 

läst om tredagarsmodellen har jag läst i diverse artiklar och tidskrifter, men den största 

informationen har jag såklart fått ifrån mina informanter som praktiserar modellen. 

En avslutande personlig reflektion, kan en inskolning som bara tar tre dagar ibland verkligen 

fungera och vara bra för barnet? Ja visst, varför skulle det inte fungera! Jag tror precis som 

förskolläraren Marie Arnesson Eriksson sa i ett reportage i tidsskriften Förskolan.  Hon sa att 

hon inte tror att det är formen som är det viktiga, utan vad man gör inom den och vad man har 

för förhållningssätt. (Förskolan 2010, 7:17). Efter min undersökning så känner jag mig ännu 

mer övertygad om att det fungerar. Det fungerar riktigt bra till och med! 
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13. Vidare forskning 

Om jag skulle fördjupa mig ytterligare i det här ämnet så hade det varit spännande att 

intervjua föräldrar också. Föräldrar med erfarenhet av båda inskolningsmodellerna, både den 

kortare modellen och den traditionella tvåveckorsmodellen. Då hade vi även fått höra deras 

åsikter och upplevelser av de båda modellerna. Vad de tyckte var bra och kanske mindre bra.  

Det hade även varit intressant att vara med vid en inskolning och observerat om den gick till 

på det viset som pedagogerna beskrev. 
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                           Informationsbrev till pedagoger                               Bilaga 1                                           

 

                                     Hej! 

Jag heter Anna-Lena Trolle. Jag läser sista terminen på lärarutbildningen mot yngre åldrar på 

Södertörns högskola. Jag ska nu påbörja mitt examensarbete och jag har valt att skriva om 

olika inskolningsmetoder i förskolan. 

Anledningen med detta brev är att jag nu undrar om jag skulle kunna få intervjua någon 

pedagog på er förskola om inskolningsmetoden som ni har valt att använda er av? Intervjun 

tar ca 30 minuter. 

Deltagandet är frivilligt! 

Uppgifterna kommer inte att användas till något annat än till mitt examensarbete. Alla 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 

Arbetet kommer att bli offentligt och finnas i en sökmotor som heter DIVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet).  

Undersökningen kommer att vara anonym. Inga namn på varken informanter eller förskola 

kommer att nämnas i arbetet. Om jag väljer att skriva namn på pedagogerna som jag 

intervjuar så kommer dessa namn att vara fingerade. 

Hoppas på er medverkan! 

Med vänliga hälsningar/ Anna-Lena Trolle 
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                Intervjuguide                              Bilaga 2                      

 

1. Ålder, utbildning, Hur länge har du arbetat på förskola? Vilken ålder är det på barnen 

på din avdelning och hur stor barngrupp är det just nu (och max vad ni tar in)? 

 

2. Vilken inskolnings/invänjningsmodell arbetar ni efter på ”din” förskola? 

- Hur länge har ni arbetat med den modellen? Hur såg det ut tidigare? 

       3. Förklara gärna utförligt hur hela inskolningsprocessen ser ut, från första kontakten med  

           Föräldrarna till det att inskolningen är klar. (Hur tas första kontakten, vykort,  

           hembesök?) Använder ni er någon gång av gruppinvänjningar eller alltid enskilda?  

            

4. Vad för slags material delas ut till föräldrarna (före och under inskolningen). Hur ofta 

uppdateras det materialet? 

 

5. Hur ser föräldrarnas delaktighet under inskolningen ut, hur aktiva är de? 

 

6. Hur skulle du beskriva att er flexibilitet på antalet dagar och 

föräldranärvaron/aktiviteten ser ut, håller ni stenhårt på 3d/2v? 

 

7. Om det finns någon skillnad i uttalad metod mot det faktiska tillvägagångssättet, hur 

ser den skillnaden ut i så fall? 

 

8. Efter att en inskolning är avslutad har ni avsatt tid för reflektion då tillsamman med 

kollegorna. Vad fungerade bra, vad fungerade mindre bra? 

 

9. Hur bestämmer ni vem av pedagogerna som ska ha ansvar för inskolningen? (någon 

form av ”rullande schema”, eller turordning på det?) Eller alla gemensamt? 

 

10. Hur kommer det sig att ni har valt att arbeta efter just den här (er) metod och inte den 

andra? Lite tankar bakom ert val av metoden? 

 

11. Arbetar ni efter något mer styrdokument än Läroplanen? 

                    Tack för din medverkan! 


