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This is a qualitative study with four interviews, in four different preschools, in the same 

municipality. By making it so, it becomes a case study to describe a phenomenon in a 

municipality which also is the definition for this investigation. The purpose of my study is to 

examine what it means, in a municipality, to have different types of introduction at preschool. 

Where I ask the question why preschools choose to have a specific method of introduction 

and what are the basics and ideas behind the choice of the method? What significance do 

these different methods have to attachment theory? What do teachers think about the 

advantages and disadvantages with their choice of method? 

The versions of introductions are many and may vary; the duration of the introduction may 

vary from 1-3 days up to 3 weeks. The introduction is about getting to know and introduce 

adults and children in a preschool. The methods covered in this study are the parent active 

introduction methods and the traditional method of introduction on 2 – 3 weeks. Introduction 

is something that evolves into something particular to each preschool and department, and 

how good the introduction is does not have to do with the type of model or method used by 

the teacher but rather how teachers relate to parents and children. Which method teachers 

choose to use in their introduction does not matter as long as preschools find an approach or 

method that suits the department, parents and children. 

My conclusion is that there is a difference between the preschools in the municipality in 

regard to which method of introduction they choose to work with. Regardless of the method 

the teachers of the different preschools have chosen to work with, they still work towards the 

same goal, that parents and children should feel calm and secure, and that the teachers create a 



 
 

good connection to the parents and children in order to give the children a good start of 

preschool. What differentiates the various introduction methods is just how long each 

preschool believe that it takes for the children and parents to get sufficiently introduced. The 

most important thing is that the teachers have a strong commitment to the introduction and 

that they have a common approach, which is the common factor in all types of introductions.   
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1. Inledning   
Jag har valt att skriva om inskolning och vill undersöka hur valet av metod för inskolning ser 

ut. Vi lever i ett samhälle där föräldrar med barn har rätt till barnomsorg redan i tidig ålder 

och att veta vilken förskola föräldrar ska välja och hur inskolningen ska gå till för barnet och 

föräldrarna är inte lätt. I en tidningsartikel i Dagens Nyheter, ”Ny metod kan förkorta 

inskolningen på dagis”, som publicerades 2008-10-28 skriver Jenny Lundmark om en ny 

metod för inskolning av små barn i förskolan. Hon skriver från att gå från den långa 

traditionella inskolningen på 2 – 3 veckor, väljer allt fler förskolor att ha en kortare version av 

inskolning, den så kallade föräldraaktiva inskolningen. Det finns många benämningar på 

denna typ av inskolning och Stockholm är den kommun som förespråkar denna form av 

inskolning.   

Lundmark skriver vidare i tidningsartikeln att både pedagoger och föräldrar menar att det går 

lika bra med den kortare versionen, den föräldraaktiva inskolningen som med den långa 

traditionella inskolningsmetoden på 2 - 3 veckor. I den föräldraaktiva inskolningen anser både 

pedagogerna och föräldrarna att andra möjligheter för föräldrarna och barnet ges. Där 

föräldrarna är med sitt barn i miljön i förskoleverksamheten vilket har visat att de skapar en 

trygghet för barnet, istället för att föräldrarna ska vara mer i bakgrunden. Med den 

föräldraaktiva inskolningen får föräldrarna även inblick i förskolans verksamhet vad det gäller 

rutiner och föräldrarna får även lära känna pedagogerna på ett annat sätt vilket skapar en 

trygghet hos både föräldrarna som hos barnen (Lundmark 2008-10-28).     

I Lärarnyheter publicerade Annika Larsson en artikel 2011-05-13 ”Olika modeller för 

inskolning. Tid för inskolning. Förskolan har gjort nedslag hos tre olika förskolor som 

arbetar enligt olika modeller”. Även hon menar att de egentligen inte spelar någon roll vilken 

form av inskolningsmetod som pedagoger i förskolan väljer att använda, då pedagogerna gör 

egna anpassningar efter vad som passar verksamheten, pedagogernas erfarenheter samt 

barngruppen.     

 

1.1 Bakgrund och problem område  
I dagens samhälle finns det många förskolor och jag har uppmärksammat att det finns olika 

metoder för hur pedagoger på förskolor väljer att arbeta med inskolning för små barn i 

förskolan. I förskolans läroplan Lpfö 98 reviderad 2010, står det att förskolan ska ansvara för 
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att barnet, tillsammans med hemmet, ska ta ansvar för fostran och barnets utveckling. Samt att 

förskolan tillsammans med hemmet ger barnet ett rikt och mångsidig utveckling. Därför ska 

förskolan ansvara för att de skapar en tillitsfull och nära relation till hemmet. Det står också 

att förskolelärarna ska ansvara för: 

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

(Förskolans läroplan Lpfö 98, reviderad 2010:s 13). 

I och med detta är bakgrunden till valet av ämne och område, att pedagoger på förskolor i 

samma kommun använder sig av olika metoder vid inskolning av små barn. Jag vill med detta 

bidra till att få en förståelse för varför pedagoger väljer den metod för inskolning som 

pedagoger gör och om effekterna eller målet är detsamma. Vilka idéer eller vad för grund 

ligger det bakom valet av metod? Det är därför jag har valt att skriva om detta ämne. 

 

1.2  Traditionell inskolningen på 2 – 3 Veckor  
Lotta Hedin har skrivit boken ”Inskolning på daghem” (1987) och är förskollärare i 

Stockholm, pedagogkonsulent i Sundbyberg och planeringssekreterare i Solna. Hon har varit 

verksam inom barnomsorgen sedan 1972. Hon beskriver den klassiska inskolningen även 

benämnd vid namnet 2 – 3 veckors inskolning, och är en inskolningsperiod som sträcker sig 

till minst två veckor och brukar vara den längd som barnet behöver ha för att barnet ska 

uppleva en positiv inställning till förskolans verksamhet. Längden på inskolningen kan variera 

från barn till barn där det går fortare för vissa och för andra tar det längre tid (1987: 28). 

Syftet med denna modell är att skapa goda relationer mellan personal, barn och föräldrar 

(1987: 10). 

Denna typ av inskolning sker ofta i grupp där pedagoger har flera inskolningar samtidigt men 

kan i vissa fall ske enskilt. Gunilla Niss och Anna – Karin Söderström har skrivit boken ”Små 

barn i förskolan - den viktiga vardagen och läroplanen” (2006). Gunilla Niss är legitimerad 

psykolog och har lång erfarenhet som förskole- och skolpsykolog. Anna – Karin Söderström 

är förskollärare och har många års erfarenhet som förskolechef och rektor. De skriver att det 

är viktigt att barnet knyter an till minst två pedagoger för att det alltid ska finnas någon där för 

barnet om den ena pedagogen skulle vara borta. Den ena pedagogen fungerar som en fast 

resurs och den andra pedagogen fungerar som en rörlig resurs och är den som tar fram 

leksaker för att stimulera och locka barnet till lek. Första veckan vistas barnet i förskolan i en 
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timme om dagen, vilken tid på dagen det är kommer föräldrarna och pedagogerna överens 

om. Under timmen som barnet skolas in är den redan befintliga barngruppen ute så att 

verksamheten är ledig till de barnen inskolningen handlar om. Detta för att skapa en lugn och 

harmonisk miljö (2006: 111 – 116).   

Vidare skriver Niss och Söderström (2006) att under inskolningen är föräldrarna med i 

verksamheten under dagen. Syftet med inskolningen är att föräldrarna är med sitt barn i 

förskolans verksamhet och för att barnet ska känna sig trygg och när som helst kunna gå till 

föräldrarna för att ”tanka” på mer trygghet. Det är då viktigt att föräldrarna sitter på samma 

plats varje dag för att barnet lätt ska kunna söka sig till sina föräldrar om barnet behöver 

trygghet, detta också för att inte förvirra barnen med vem det är som är pedagog i och med att 

det kan vara många vuxna i verksamheten samtidigt. Det är pedagogen som ska bjuda in 

barnet till leken och visa att dem finns där för att stötta barnen i deras lek. Det är då bra om 

föräldrarna inte leker med barnet vilket ökar pedagogernas möjligheter till att få med barnet i 

leken (2006: 111 – 116).  

Niss och Söderström (2006) menar vidare att inskolningen är utformad och anpassad efter 

barnets behov och förutsättningar samt för att skapa en trygghet och ge barnet lust att vara i 

förskolan med pedagogerna. Första dagen är barnet i förskolan bara en timme om dagen för 

att sedan successivt utöka tiden. Anledningen till att man har korta tider under den första 

veckan är för att barnet inte ska bli trött och inte orka med. Föräldrarna lämnar barnet när 

pedagogen känner sig säkra på relationen till barnet. Under den sista delen av inskolningen är 

pedagogen ensamt med barnet under vilostunden och under måltiden för att på så sätt visa 

barnet att det är pedagogen som tar hand om barnet då föräldrarna inte är där (2006: 111 – 

116). 

Niss och Söderström (2006) säger vidare att efter inskolningen fortsätter ett efterarbete för 

pedagogerna, där de fortsätter att vänja in barnet i förskolan. Barnet känner nu tillräckligt 

många barn och vuxna för att ha en trygg bas för sin vistelse i förskolan, men allra viktigast 

för barnet är att barnet har knutigt an till pedagogerna. När barnet skapat en så god relation till 

barnen och pedagogerna och tycker att det är kul att vara i förskolan finns goda 

förutsättningar för en positiv vistelse i förskolan. Efter inskolningen är det viktigt att barnet 

har kvar korta dagar då det gynnar den dagen då barnet kommer att vara i förskolan längre 

dagar och därmed vinner barnet inget på att vara långa dagar i förskolan under 

inskolningsperioden. Efter inskolningen ingår det också att samtala med föräldrarna och 
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utvärdera hur inskolningen har fungerat, vad har fungerat bra och vad har fungerat sämre 

o.s.v. vilket också är en grund för pedagogerna att utveckla inskolningsarbetet och därmed 

blir starten ett bra avslut på inskolningen och en bra början för fortsatt arbete kring barnet 

(2006: 111 – 116). 

 

     1.3  Föräldraaktiv inskolning  

Marie Arnesson Eriksson är lärare i förskolan Svejserdalen i Mölndal. Hon har skrivit boken 

”En bra start - om inskolning och föräldrar kontakt i förskolan” (2010). Hon ger med denna 

bok sina mångåriga erfarenheter av lärare. Hon beskriver den föräldraaktiva inskolningen 

eller korta och heldags inskolningen som en inskolningsmetod som många förespråkar. 

Tanken eller syftet med denna typ av inskolning är att föräldrarna är med i inskolningen och 

är aktiva i förskolans verksamhet och dess rutiner. Här är det föräldrarna som visar barnet att 

förskolan är en rolig och trygg plats att vara på. Barnet har ingen speciell anknytningsperson 

utan tanken är att barnet ska knyta an till verksamheten och till samtliga pedagoger och till 

barnen med hjälp av sina föräldrar. Detta skapar en trygghet och även föräldrarna lär känna 

pedagogerna mer och verksamhetens rutiner, man tränar barnet på att vara i verksamheten. 

Fördelen är inte bara att föräldrarna får en insyn i verksamhetens rutiner utan även att det 

skapar en förståelse för pedagogens arbete. Den föräldraaktiva inskolningen kan se olika ut 

och pågå olika lång tid, detta är något som arbetslaget bestämmer tillsammans med 

föräldrarna (Arnesson Eriksson 2010: 30 - 31).  

Eftersom att föräldrarna hela tiden är med i leken och i verksamheten är det upp till barnet att 

ta eget initiativ till att leka men har sina föräldrar där som ett tryggt stöd. Barnet själv tar 

steget till att knyta an till pedagogerna och till de andra barnen. Så småningom behövs inte 

föräldrarna där och det är dags att vinka och lämna. Det handlar om ett givande och tagande 

mellan föräldrar och barn och pedagog (Arnesson Eriksson 2010: 33) 

Utifrån detta vill jag undersöka om de faktiskt handlar mer om vad man gör inom varje 

enskild inskolning samt vilket förhållningssätt man har än om vilken metod eller modell man 

använder inom inskolningen. Olika förskolor väljer att gå olika vägar och det handlar mer om 

vad man gör inom varje inskolning och vilket förhållningssätt som man har, snarare än vilken 

metod eller modell pedagoger väljer att använda. 
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2. Syfte och frågeställning  
 

   2.1 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka idéer eller vilka grunder som ligger bakom valet 

av metod och vad dessa metoder har för betydelse för inskolningen. Utöver detta vill jag veta 

vad pedagogerna har för mål med sin inskolning och om de anser att det finns några för och 

nackdelar med valet av metod för inskolning. 

2.2 Frågeställningar 

 Varför väljer förskolor att ha en viss inskolningsmetod och vilka är grunderna och 

idéerna bakom valet av inskolningsmetod?  

 Vad har dessa olika inskolningsmetoder för betydelse för anknytningsteorin? 

 Vad anser pedagogerna om för och nackdelar med val av metod?  

 

3. Teoretiska utgångspunkter   
Här kommer jag att presentera anknytningsteorins betydelse för att skapa känslomässiga band 

till barnen samt vad de innebär att vara en kompletterande anknytningspersons på förskolan 

för barnet och innebörden av att ha ett professionellt föräldrasamarbete.   

 

3.1  Anknytningsteori ur barnets perspektiv  
Teorin presenteras i boken ”Anknytningsteori – betydelse av nära känslomässiga relationer” 

skriven av Broberg Anders, Granqvist Pehr, Ivarsson Tord och Risholm Mothander Pia. 

Boken är skriven av alla tillsammans och därmed är det ingen antologi. Anders Broberg är 

legitimerad psykolog och psykoterapeut och numera arbetar han som professor i klinisk 

psykologi vid Göteborgs universitet. Även dem andra författarna av boken är doktorander, 

professor eller överläkare inom psykologi, psykoterapeuter och utvecklingspsykologin. Nedan 

kommer jag endast att nämna Broberg m.fl. som referens.    

Broberg m.fl. skriver att under barnets första levnadsår så har barnet en stor anknytning till 

sina föräldrar, men med tiden så utvecklas barnet och ser mer av det som omgivningen kan 

erbjuda. Föräldrarna som anknytningsperson fungerar normalt sett som en trygg bas för barnet 
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som i sin tur gör så att barnet vågar utforska världen, så när barnet upplever fara eller hot 

återvänder de till sina föräldrar för att söka trygghet. Hur barnet väljer att använda sina 

föräldrar som en trygg bas har att gör hur föräldrarna utvecklas tillsammans med sitt barn. 

Barnet har olika strategier eller alternativa mönster för hur de knyter an till sina föräldrar, 

detta för att får ett så bra beskydd som möjligt. Kort sagt är definitionen på anknytning viktig 

och de handlar mer om hur vuxna och barn specifikt utvecklar och bevarar förmågan att 

använda sina utvalda personer som källor för trygghet och beskydd vid faror och hot, än hur 

barnet tycker om någon i största allmänhet. Det är i interaktionen samspelet mellan föräldrar 

och barnet som anknytningen utvecklas (2006: 157 – 158). Utifrån funktionen trygg bas har 

nu barnet i slutet av sina levnadsår utvecklat olika förmågor. Dessa funktioner har blivit en 

form av ett beteendesystem för att barnet ska kunna hitta en balans för sitt skapande och sitt 

trygghetssökande (Broberg m.fl. 2006: 165).  

Vidare skriver Broberg m.fl. att redan i tidig ålder skiljs barnet från sina anknytningspersoner 

då de i tidig ålder är ifrån sina föräldrar under större delen av dagen. Under det första 

levnadsåret är barnet tillsammans med sina föräldrar, men vid andra året är majoriteten barn 

inskriven i en förskoleverksamhet. Samhället är uppbyggt på så sätt att det är ett stöd för 

barnfamiljer som måste förena försörjning med barnanpassning. Men vid ett eller två års ålder 

tillbringar de flesta barnen sin dagliga tid i någon form av barnomsorg. Detta ställer barnets 

anknytningsperson på prov då barnet inte accepterar nya vårdare hur som helst. Men oftast har 

de flesta barnen någon form av anknytning till andra personer i from av syskon eller mor och 

farföräldrar, vilket gör det lättare för barnet att ytterligare utveckla parallella relationer som 

har samma syfte. Till exempel en förskoleverksamhet som byggs på tanken att små barn 

gynnas av att vara tillsammans med andra barn och vuxna än sina föräldrar. Barn stimuleras 

av att vara i en åldersanpassad pedagogisk verksamhet samtidigt som föräldrarna får 

möjlighet att både vara småbarnsföräldrar och yrkesutövare (Broberg m.fl. 2009: 177 – 180).  

 

 3.2 Anknytningsteorin ur pedagogernas perspektiv   

Birthe Hagström har skrivit en Akademisk doktorsavhandling vid Malmö Högskola (2010) 

”Kompletterande anknytningsperson på förskolan”. Hon säger att arbeta på förskolan med 

små barn så bör man som pedagog ha en relationskompetens som innebär att kunna vara 

känslig för barnets signaler. Det vill säga att kunna tolka och svara på vad barnet vill, samt 

kunna samarbeta så att barnet känner att det blir förstått. Under tre års ålder kommunicerar 

oftast barn genom att uttrycka känslor. Barnet förstår oftast vad som sägs till dem men har 
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svårare att bli förstått. På så sätt måste den kompletterande anknytningspersonen i förskolan 

kunna möta barnet på ett sådant sätt att barnen känner att de blir förstådda och bekända. Detta 

ställer höga krav på den yrkesmässiga pedagogen att ha denna kompetens (Hagström 2010: 47 

– 48).  

Hagström skriver vidare att pedagogiskt arbete med små barn kräver bra yrkesmänniskor som 

har förmågan att skilja på sitt eget känsloliv med barnet. Alla pedagoger bär med sig sina egna 

erfarenheter och upplevelser när det gäller olika samspelsupplevelser. I och med detta kan det 

omedvetet eller medvetna känslor väckas till liv i det pedagogiska arbetet med barnen vilket 

kan hindra pedagogen från att ta barnets perspektiv. Det gäller att vara empatisk i sin yrkesroll 

och kunna besvara barnets känslor och som pedagog måste man ha kunskap om sin egen 

betydelse i relationen vilket spelar roll för barnets utveckling. Det vill säga att pedagogen 

måste förstå sin egen betydelse av den (Högström 2010: 48 – 49).  

Hagström menar också att det krävs en positiv inställning med arbete som kompletterande 

anknytningspedagog och det handlar om att skapa en trygghet hos barnet och därmed även 

hos föräldrarna (2010: 99). Det kan pedagoger göra genom att skapa kontinuitet och struktur 

på vardagen genom att upprepa saker och ting på ett likartat sätt vilket ger förutsättningar för 

barnen att minnas vardagsrutinerna från en dag till en annan. Det som skulle kunna upprepas 

varje dag är till exempel mottagandet på morgonen, måltiderna, vilan och avslutningen på 

dagen. I och med detta medför att barnet så småningom kan förvänta sig vissa återkommande 

händelser vilket ses som en grund för vidare relationsutveckling. Pedagogen måste även visa 

en vardaglig omsorg till barnet och kunna svar på dessa behov för att skapa en trygghet till 

barnet. Genom detta läggs grunden till barnets egen förmåga att kunna identifiera olika sorters 

känslor och även att barnet själv kan reglera de känslor som väcks (Hagström 2010: 166 – 

170).         

Vidare menar Hagström att arbeta som anknytningsperson eller utföra omsorgshandlingar i 

förskolan är krävande och kräver en förmåga till empati. Det är en förutsättning att pedagogen 

har förståelse för de känslor och behov som barnet uttrycker (2009: 170). Förskolan är en 

verksamhet som erbjuder föräldrarna hjälp med barnet när det gäller fostran, lärandet och 

utveckling. Det kan då lätt bli att föräldrarna upplever känslan av att pedagogerna ifrågasätter 

dem och därmed kan föräldrarna uppleva en form av rädsla av att inte duga som förälder 

(2009: 197). Det är då viktigt att det sker ett bra samarbete mellan föräldrarna och pedagogen 

vilket är en förutsättning för barnet. Både pedagogerna och föräldrarna bör tala respektfullt 
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om varandra med barnet, både hemma och i förskolan vilket gör att det blir lättare för barnet 

att knyta an till förskolans pedagoger (Hagström 2009: 178).    

 

    3.3 Professionellt föräldrasamarbete    
Elisabeth Jensen och Helle Jensen har skrivit boken ”Professionellt föräldrasamarbete” 

(2008). Elisabeth Jensen är fil. Kand. i pedagogik och lektor i didaktik vid lärarutbildningen i 

Århus. Hon är även doktorand vid Danmarks pædagogiska Universitet samt utbildad 

förskollärare. Helle Jensen är legitimerad psykolog och handledare i psykoterapi. De menar 

att vara professionell i sitt arbete kräver vissa kompetenser som pedagoger bör utveckla. 

Kärnan i en duktig och professionell lärares yrkesutövning är att kunna agera här och nu och 

även att kunna göra bedömningar av situationen, samt att även visa handlingskraft som 

bygger på att pedagogen reflekterar över sin egen praktik (Jensen 2008: 9 – 10).  

Jensen menar vidare att som lärare i förskolan är det viktigt att kunna samarbeta med alla 

föräldrar och alla barn. Syftet är att samarbetet ska höja barnets kvalitativa utbyte av att gå i 

förskolan och är förutsättningen för att uppnå ett så brett utbyte som möjligt och bör därför 

prioriteras i verksamheten (2008: 42). Förskolan är en verksamhet där det dagligen sker en 

dialog mellan föräldrarna och förskollärarna där förskolläraren samarbetar med föräldrarna 

om barnets trivsel, utveckling och lärande. Allt som rör barnet och dess utveckling och trivsel 

är det som samarbetet handlar om, samt utbyta information om barnets liv som kretsar kring 

dessa två världar: hemmet och förskolan. Allt som rör barnet är viktigt och betydelsefullt att 

samtala och samarbeta om, allt för att barnet ska trivas och utvecklas (Jensen 2008: 47 – 48).  

 

4. Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning på ämnet. Vad har tidigare sagts 

om inskolning och dessa olika metoder, vad finns det för metoder och vad har 

inskolningsmetoden för betydelse vid inskolningen samt varför väljer pedagoger den 

inskolningsmetoden som dem gör och vad ligger då till grund för detta val.   

Att hitta tidigare forskning om inskolning och dess metoder har inte varit lätt. Den person som 

jag många gånger har stött på är Gunilla Niss. Hon var verksam inom förskolan och skrev tre 

böcker om inskolning på 1980-talet. Hon är legitimerad psykolog och arbetar inom förskola, 
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skola och socialtjänst som handledare och utbildare i programmet ICDP/Vägledande samspel. 

Eftersom hon är psykolog borde det vila på vetenskapliga grunder och inte enbart på egna 

erfarenheter. Hon har även varit med och skrivit andra böcker, bland annat en bok som heter 

”Förskola för de allra minsta – på gott och ont” (2009). Det är en antologi och är skriven av 

Gunilla Niss samt av Birgitta Lidholt som är fil.dr i pedagogik och legitimerad psykolog och 

av Magnus Khilholm som är psykoanalytiker och barnpsykiater. Jag kommer också att 

använda mig av en annan författare, Camilla Wessman. Hon har skrivit boken ”Välkommen 

till förskolan” (2010). Wessman är cand.mag i pedagogik med specialisering inom integration 

av barn i förskolan. Anställd som konsulent i en förskola år 2004 för att utveckla pedagogiska 

metoder i samband med pedagogiken ”Den integrerande Baggrund”. Dessutom anställd som 

konsulent i ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom förskolan i Hillerød Kommun, Danmark.  

En annan författare som jag nämnde i bakgrunden är Marie Arnesson Eriksson. Hon skrev en 

bok år 2010 och är den enda som efter Gunilla Niss som har skrivit om inskolning för små 

barn i förskolan. Eftersom att hennes bok inte vilar på vetenskapliga grunder och endast på 

egna erfarenheter har det varit svårt att hitta det som jag är ute efter men kan se ett samband 

mellan hennes åsikter och skrivande om inskolning som hos Gunilla Niss och Camilla 

Wessman. Samt att det som dem författarna tar upp känns mest relevant för denna studie. 

Även Marie Arnesson Eriksson nämner i sin bok att även hon inte hittat tidigare forskning på 

ämnet inskolning. Gunilla Niss, Marie Arnesson Eriksson och Camilla Wessman är dem 

författare som jag kommer att utgå från när det gäller tidigare forskning om inskolning då det 

är dem som känns mest relevant för denna undersökning.  

 

Boken ”Förskola för de allra minsta – på gott och ont” (2009) utgår jag från Niss kapitel, 

”samspel mellan barn och vuxna” där hon skriver om den dagliga samvaron med barn och 

menar att i den dagliga verksamheten är bemötandet avgörande för att barnet ska känna värme 

och kärlek. Pedagogernas motivation till att vara med barnet och deras förhållningssätt är en 

förutsättning för att skapa goda relationer och för att skapa ett positivt samspel. I den dagliga 

samvaron skapas en känslomässig bindning och en fysisk omsorg. För att hitta till den 

känslomässiga bindningen görs genom den fysiska omsorgen i form av att man ger barnet 

mat, byta på dem, klä på dem, leker med dem, och det är genom detta som den känslomässiga 

bindningen skapas mellan barnet och pedagogen. I och med det får barnet erfarenhet i hur det 

är att vara med andra än sina föräldrar och barnets självbild skapas och därmed känner barnet 

att de betyder något för andra vilket har stor betydelse för hur andra barn och pedagoger 

bemöter detta barn (2009: 18). 
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Niss menar vidare att det är i relationer med andra som vi blir någon vilket i en 

förskoleverksamhet ligger hos den vuxnes ansvar att visa intresse för den enskilda individen. 

Ibland kan det hända att vissa barn har svårt för att skapa kontakt med dem vuxna vilket kan 

bero på flera orsaker. Det är då extra viktigt att pedagogen hittar ett sätt att nå fram till barnet 

som gör att de känner sig trygga. Detta är något som kräver stort engagemang och kompetens 

av pedagogerna (2009: 19 – 20).  

 

I kapitel tre ”Barnets start i förskolan” skriver Niss att när barnet börjar förskolan möter det 

lilla barnet och föräldrarna en helt ny värld som både föräldrarna och barnet ska bli trygga i. 

Att bli trygg och hemmastadd i förskolan tar tid och det är viktigt att det också får göra det. 

Att utforma och skapa invänjning och inskolningsmetoder i förskolan kräver ett stort 

engagemang och samarbete mellan personalen och föräldrarna så att det passar såväl barnet 

och föräldrarna som den redan befintliga barngruppen. Allra viktigast är nog att vinna 

föräldrarnas förtroende av trygghet på ett sätt så att det ger barnet en positiv inställning och 

inblick i verksamheten för barnet (2009: 25). 

 

Niss säger att i och med starten i förskolan förändras livet för föräldrarna och barnet. Alla har 

vi olika erfarenheter av hur inskolning och invänjningen kan gå till, allt från ingen erfarenhet 

alls till tidigare erfarenheter av inskolning. Visa föräldrar har haft tidigare barn som de har 

skolat in och för vissa är det helt nytt. Dessa erfarenheter kan påverka hur relationerna byggs 

upp mellan pedagoger och föräldrar, pedagoger och barn och föräldrar och barn. Förskolan är 

en gruppverksamhet och det är då viktigt att de barn inskolningen handlar om får lära sig att 

vara i större grupper (2009: 29 – 30).  

 

En annan bok som Niss har skrivit är ”Gruppinvänjning med små barn” (1987) där hon 

menar att gruppinskolningar kräver mycket av pedagogerna. En bra förberedelse innan 

invänjningen är en förutsättning för att få det att fungera. Kort sagt går invänjningen till på så 

sätt att föräldrarna är med i verksamheten och man delar ofta in barnen i små grupper. Hur 

lång tid inskolningen tar beror på barnets behov och förutsättningar (Niss 1987: 18).  
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Wessman (2010) säger att när ett barn tas emot på förskolan tar man emot en helt ny familj, 

där barn och familj kommer till förskolan med skilda erfarenheter. För pedagogerna på 

förskolan är det viktigt att pedagogerna kommer underfund med vad det är för erfarenheter 

som barnet kommer till förskolan med så att pedagogerna på bästa sätt kan integrera den nya 

familjen i förskola. Hur pedagoger integrerar nya familjer i förskolan skiljer sig från förskola 

till förskola (Wessman 2010: 5). 

  

Vidare skriver Wessman att pedagogerna och den redan befintliga barngruppen kan prata, vid 

exempelvis samlingar, om det nya barnet så att det inte är helt främmande när ett nytt barn ska 

börja i förskolan. En annan sak som pedagoger kan göra i förskolan är att involvera barnen i 

inskolningen. Det vill säga att pedagogerna utser ett barn till barnfadder för det nya barnet. 

Detta innebär att barnfaddern är den som kommer att ta hand om det nya barnet i förskolan 

men pedagogerna är alltid med och hjälper till. När pedagogerna visar den nya familjen runt 

på förskolan kan barnfaddern berätta för det nya barnet och familjen vad det är man kan göra i 

förskolan. Detta gör att familjen redan den första dagen får ett ansikte på de kommande 

lekkamraterna, samt så lär sig det nya barnet känna några få barn istället för att genast behöva 

förhålla sig till hela barngruppen. Detta medför att det sedan underlättar för det nya barnet att 

ta steget att söka kontakt med flera barn (Wessman 2010: 51).  

 

Wessman skriver också att det på förskolan diskuteras hur lång tid som bör vara avsatt för 

inskolningen, där många kommit fram till en ungefärlig tid. Det vill säga att det måste vara en 

växelverkan mellan de resurser som finns på förskolan och vad den nya familjen är i behov 

av. För vissa barn tar det längre tid att skola in och behöver ha sina föräldrars uppmärksamhet 

längre medan det för vissa barn tar kortare tid. Vidare menar Wessman att pedagogerna och 

föräldrarna bör ha en dialog med varandra om vilka förväntningar som man har på 

inskolningen, vilket också spelar roll för hur lång tid inskolningen ska ta. Allra viktigast är att 

barnet får tid på sig att vänja sig vid den nya förskolan med sin familj, tills pedagogerna och 

föräldrarna är överens om att föräldrarna kan lämna (Wessman 2010: 34).        

 

Marie Arnesson Eriksson säger att variationerna på inskolning är många och kan se olika ut, 

allt från att det kan hålla på i 1 – 3 dagar eller upp till 3 veckor. Inskolning handlar om att lära 

känna och introducera vuxna och barn i en förskoleverksamhet, men är också en del av hela 

verksamheten och är en process som fortgår under flera veckor (2010: 13). Vilken metod som 

pedagogerna väljer att använda vid inskolning har ingen betydelse så länge pedagoger hittar 
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ett arbetssätt eller en metod som passar avdelningen, föräldrarna och barnen. Allt för att 

barnet ska trivas och utvecklas. Även riktlinjerna från förskolans läroplan Lpfö 98 reviderad 

2010 ger pedagogerna en stor frihet till egen tolkning av vad och hur en inskolning ska gå till 

(Arnesson, Eriksson 2010: 11 och 12). 

 

Arnesson Eriksson skriver också att oavsett vilken metod som väljs vid inskolning är 

förberedelserna av stor betydelse för den redan befintliga barngruppens behov, vad det är som 

passar bäst vid tillfället, praktiska förberedelser, samt samarbetet mellan avdelningarna. Även 

utomhusmiljön försöker pedagogerna anpassa i så stor utsträckning som möjligt och även till 

barngruppen när pedagogen har inskolning så att pedagogerna ser till alla barn, men även till 

de barn eller barnen inskolningen handlar om (2010: 20 – 23). Inskolning är något som kan 

ske på olika sätt och ställer höga krav på pedagogerna för hur pedagoger väljer vid en 

inskolning. Inskolningsmetoderna är egentligen i stort sätt samma sak och leder till samma 

sak men att de olika metoderna tar olika långt tid och om föräldrarna ska vara delaktiga eller 

hålla sig i bakgrunden. Oavsett hur pedagoger väljer att arbeta strävar förskolor efter samma 

mål, det vill säga att föräldrarna ska känna sig lugna och trygga och att pedagoger skapar en 

bra kontakt till föräldrarna och barnen. Det är viktigt att pedagogerna har ett stort engagemang 

vid inskolning och att pedagogerna har ett förhållningssätt som är den gemensamma faktorn 

vid alla typer av inskolningar, vilket bygger på ett relationsskapande och ett samspel till 

föräldrar och barn så att de kan känna sig trygga i pedagogens närvaro (2010: 28 och 29). 

Variationerna på inskolning är många och olika. En inskolning är något som växer fram till 

något eget på varje förskola och avdelning, och hur bra inskolningen är har inte att göra med 

vilken typ av modell eller metod för inskolning som förskolor använder utan snarare hur 

pedagogerna förhåller sig till föräldrar och barn. Samt hur pedagoger lägger upp tiden och 

efterarbetet för inskolningen (Arnesson, Eriksson 2010: 11 och 12). 

 

”Inskolningen blir starten för vad varje barn kan bli utifrån de förutsättningar vi skapar” 

(Arnesson Eriksson 2010: 13). 

5. Metod och material   
Här kommer jag att presentera vilken metod och material jag har använt mig av i 

undersökningen, samt hur det gick till när jag samlade material till mitt empiriska material 

med intervjuer. 
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5.1 Metod val 
För att samla in material till min undersökning har jag valt att utgå från den kvalitativa 

metoden av intervjuer, som ger mig möjlighet till en helhetsförståelse av ett fenomen. 

Fördelen med denna typ av metod är att jag som forskare, vid intervjutillfällena ges möjlighet 

att ställa följdfrågor till mina informanter för att på så sätt få kompletterande och få 

fördjupande svar. Även missförstånd kan redas ut och därmed kan ämnet presenteras 

ytterligare vilket ger mig en större förståelse av det som studerats (Larsen 2009: 26 – 27). Den 

kvalitativa metoden har sin utgångspunkt i den hermeneutiska forskningstraditionen som 

handlar om läran om tolkningen. Vidare framhäver den hermeneutiska forskningstraditionen 

att det inte går att vara objektiv när man gör en subjektiv undersökning. Det vill säga att 

forskaren själv är alltid med och påverkar studien då det är forskaren som väljer de frågor som 

ska ställas samt är en del av tolkningen och är den som analyserar svaren. När forskaren möter 

sina informanter kan hon/han inte vara osynlig och neutral vilket även kan påverka 

personkemin för hur de går under intervjuerna, liksom forskarens egna erfarenheter och 

förkunskaper påverkar arbetet också (Thomassen, 2006).    

 

5.2 Tillvägagångssätt, urval och avgränsning  
För att samla material till min undersökning har jag valt att göra fyra stycken intervjuer, på 

fyra olika förskolor i samma kommun. Jag vill med detta ta reda på förskolelärarnas syn på 

inskolning och deras val av metod vid inskolning av barn i förskolan. Jag vill ta reda på varför 

förskolelärarna i samma kommun väljer att ha olika inskolningar om målet eller effekten av 

inskolningen är desamma. I och med detta blir det en fallstudie för att beskriva en företeelse i 

en kommun vilket också är min avgränsning för denna undersökning. Det vill säga att jag 

avgränsar min undersökning till en kommun.  

Det började med att jag bestämde vilken kommun det var som jag vill titta närmare på och 

som jag kände av intresse att undersöka. Därefter valde jag förskolor för att sedan komma 

fram till de informanter som jag ville intervjua. Jag valde fyra olika kommunala förskolor och 

fyra förskollärare för att få en inblick i hur de valt att göra vid inskolning och vad det är som 

ligger till grund till det valet av modell vid inskolning som förskolorna och förskollärarna 

väljer. I och med detta får jag en jämförelse mellan dessa fyra förskolor. Jag började med att 

kontakta förskolecheferna för att få deras godkännande innan jag kontaktade förskolorna och 
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enheterna. Jag presenterade mig och talade om att jag ville komma för att göra en intervju 

med en förskollärare kring inskolning på deras förskola. Jag fick positiva gensvar och utifrån 

det fick jag förskollärare som ställde upp på att bli intervjuade. När jag valde ut informanter 

att intervjua så använde jag mig av ett så kallat ”godtyckligt urval” och det blev ett urval 

delvis baserad på ”självreflektion”. Det vill säga jag frågade personer som jag trodde skulle 

vara lämpliga att svara på frågorna och de personer som var snabbast med att svara ja till att 

bli intervjuade (Larsen 2009: 77). 

 

5.3 Intervjuerna  
Mina intervjuer har jag använt mig av en kvalitativ metod där informanterna får svara fritt på 

frågor istället för att kryssa i färdiga svarsalternativ. Detta med syfte av att få en förståelse av 

mitt valda ämne (Larsen 2007:83). Mina intervjuers utformning är halvstrukturerade 

intervjuer. Det vill säga att man i en ostrukturerad intervju har en intervjuguide med frågor 

som ska samtalas kring och tas upp under ett ganska fritt samtal. Enligt Larsen är det bra om 

man har en viss grad av struktur när man intervjuar för att styra in informanterna på mitt val 

av ämne som jag har valt så att informanterna diskuterar det som jag vill undersöka. Med 

hjälp av en intervjuguide blir intervjun strukturerad till en viss grad men samtidigt ger det 

möjlighet till informanten att fritt diskutera ämnet och därmed kan jag ställa följdfrågor för att 

styra in informanterna på det ämne jag valt att undersöka (Larsen 2007:83 – 84). Men 

eftersom risken finns att vissa saker inte kommer med om man styr intervjun för mycket har 

jag dock försökt att inte vara för strikt med ordningen på frågorna. 

 

5.4 Bearbetning av data 
När jag intervjuade mina informanter fick dem själva bestämma var det ville bli intervjuade 

och när det skulle ske. Jag gjorde fyra stycken intervjuer där jag träffade informanterna på 

deras förskola och det var där som intervjun skedde. Varje intervju tog cirka 30 – 45 minuter 

vardera. Under intervjun, i samtycke med informanterna, så spelade jag in intervjun för att det 

sedan skulle bli lättare att komma ihåg vad det var informanterna sa. Samtidigt som jag 

spelade in så antecknade jag i mitt anteckningsblock för att vara helt säker på att jag fick med 

allt som informanterna sa. När intervjun var gjord tackade jag för mig och därmed började 

bearbetningen av data. Jag transkriberade allt på papper för att sedan koda och hitta relevanta 
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begrepp eller aspekter som jag ansåg belyste min undersökning och som jag sedan valde att ha 

till min resultatredovisning.     

 

5.5 Validitet och Reliabilitet  
Eftersom att jag har valt en kvalitativ metod till min undersökning gör att validitet är god. 

Detta eftersom att jag valt att göra intervjuer tillåts informanterna att ta upp saker som de 

själva betraktar som viktigt. I och med detta kan man göra ändringar under arbetets gång om 

man upptäcker att det finns flera förklaringssätt. Detta är en process som är flexibel och som 

gör att man kan ändra sina frågor vart eftersom, vilket bidrar till en högre validitet. Reliabilitet 

skulle i denna undersökning vara låg eftersom att jag valt att använda mig av en kvalitativ 

studie som ger svar på vad informanterna tänker kring inskolning (Larsen 2009:80-81).  

 

5.6 Forskningsetik   
Jag använder mig av intervjuer av pedagoger som metod och tar stor hänsyn till dessa etiska 

principer. Viktigast är att den intervjuade får veta syftet med arbetet och vad materialet 

kommer att användas till, och självklart att informanterna är anonyma under hela forskningen 

så att man inte på några omständigheter kan tyda vem det är. 

Det handlar om att man följer vissa etiska lagar och riktlinjer som samhället kräver vid 

utformande av ett vetenskapligt arbete. Jag har under min undersökning varit etiska medveten 

och utgått från dem fyra etiska kraven som Stukát skriver om (Stukát 2005:130-123).  

Informationskravet: Vid informationskravet gäller det att han eller hon som forskningen avser 

är informerad om vad forskningen har för syfte och vad undersökningen kommer att handla 

om, samt hur resultatet kommer att presenteras.  Det är också viktigt att informanten får reda 

på att deltagandet är frivilligt och att hon eller han när som helst kan välja att avstå från sin 

medverkan. 

Samtyckeskravet: Informanterna fick själv välja om de ville delta där de har all rätt att 

bestämma på vilka villkor som de ska delta och hur länge som de vill delta. Det vill säga att 

pedagogerna i fråga ska kunna avbryta när de känner att det inte vill delta längre och utan att 

det följs av några negativa följder av det, och eftersom att alla pedagoger är myndiga behövs 

inget samtycke från vårdnadshavare, de väljer själva om de vill delta eller inte.  
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Konfliktkravet: Informanterna som är med och medverkar i forskningen ska vara anonyma 

och man ska inte på några omständigheter kunna identifiera informanterna som deltagit i 

forskningen. 

Nyttjande kravet: Den information och de material som jag samlat in för min forskning och 

mitt arbete får endast användas till de ändamål och det syftet som var tänkt och materialet får 

inte säljas vidare utan endast för eget bruk. 

 

5.7 Presentation av Kommunen 
Den kommun som jag har valt att göra en fallstudie av är en kommun som ligger i 

Södermanlands län. Kommunen är ganska liten men har dock inte fått fram exakt hur många 

invånare som finns. Kommunen är inte så mångkulturell med inte så många olika bakgrunder 

och kulturer. I kommunen finns det totalt nio stycken förskolor var av två är 

föräldrakooperativa förskolor. Fyra av dem har jag valt att titta närmare på och är kommunala 

förskolor. 

 

6. Resultat och analys   
I detta avsnitt kommer jag att presentera mitt empiriska material och mitt resultat utifrån mina 

intervjuer. Samt varva mitt empiriska material med tidigare forskning och med min teoridel 

utifrån mitt syfte och frågeställningar. De rubriker som jag valt att ha i denna del är: två olika 

metoder som växer fram till något eget på varje förskola, hur väljs metoderna på vilka 

grunder, anknytning och att vara ett kompletterande anknytningsperson på förskola och vad 

det innebär att ha ett professionellt föräldrasamarbete.   

Mina informanter och förskolorna har jag valt att nämna vid namnet: förskola 1 och därmed 

pedagog 1, förskola 2 och pedagog 2, förskola 3 och pedagog 3 och förskola 4 och pedagog 4. 

 

6.1 Två olika metoder som växer fram till något eget på varje förskola  
Marie Arnesson Eriksson säger att variationer på inskolning är många och olika, allt från att 

de kan hålla på i 1 – 3 dagar eller upp till 3 veckor. Inskolning handlar om att man lär känna 

vuxna och barn i en förskoleverksamhet men är också en del av hela verksamheten och är en 

process som fortgår under flera veckor och att verksamheten måste anpassas till hela gruppen 
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(2010: 13). Dem inskolningsmetoder som kommunen och förskolorna använder är den 

traditionella inskolning på 2 – 3 veckor och den föräldraaktiva inskolningen. Utifrån mitt 

empiriska material från mina intervjuer gör fyra förskolor som jag besökt olika. Tre av 

förskolorna använder sig av inskoningsmodellen den så kallade föräldraaktiva inskolningen 

var av en har den traditionella inskolningsmetoden på 2 - 3 veckor. Det som jag upptäckte hos 

förskolorna är att dessa modeller inte följs strikt för hur metoderna beskriver att det ska gå till, 

utan att förskolorna och pedagogerna som jag intervjuat gör sin egen variation och sin egen 

variant av modellerna men använder modellerna som en grund för att sedan vidare utveckla 

dem till sin egen. På förskola 1, 2 och 3 används den föräldraaktiva inskolningen men skiljer 

sig åt kring hur pedagogerna på varje förskola gör inom denna modell och vad dem vill kalla 

den. 

Tanken och syftet med den föräldraaktiva inskolningen är enligt Lundmark (2008-10-28) att 

föräldrarna är med sitt barn i miljön i förskoleverksamheten vilket har visat att de skapar en 

trygghet för barnet, istället för att föräldrarna ska vara mer i bakgrunden. Med den 

föräldraaktiva inskolningen får föräldrarna även inblick i förskolans verksamhet vad det gäller 

rutiner och föräldrarna får även lära känna pedagogerna på ett annat sätt vilket skapar en 

trygghet hos både föräldrarna som hos barnen. Samt att barnet bör redan från början vara där 

den tiden som barnet kommer att vistas på förskolan då föräldrarna jobbar (Lundmark 2008-

10-28). 

På förskola 1 har man valt att utgå ifrån den föräldraaktiva inskolningsmetoden men 

pedagogerna inte vill kalla den för den korta metoden eller 2 – 3 dagars metoden i och med att 

det inte tar tre dagar att vänja in ett barn förskolan. Detta är pedagogerna tydliga med att tala 

om för förädlarna att de ska finnas tillgängliga i två veckor för att föräldrarna ska kunna 

komma med kort varsel om pedagogerna behöver avbryta när föräldrarna lämnar den tredje 

eller fjärde dagen om barnet skulle vara ledsen eller om de skulle vara något annat. På 

förskola 2 har pedagogerna arbetat med både den långa traditionella inskolningsmetoden och 

med den som pedagogerna använder idag är den föräldraaktiva inskolningsmetoden, men har 

valt att kalla den för 3 - 4 dagars inskolning. Pedagogen säger att alla gör vi lite olika kring 

den korta modellen, en del kör strikt tre dagar medan andra är mer flexibla. Men på förskola 2 

har pedagogerna gjort som så att i fyra dagar är föräldrarna med hela dagar och sen får 

föräldrarna vara standby i ett par dagar så att de ska kunna komma med kort varsel om det 

skulle behövas. Allt beror på hur det går för barnet, vissa barn behöver bara ett par dagar 

andra barn behöver längre tid på sig. Pedagogerna är ganska flexibla och man utgår alltid från 
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barnet och dess behov. På förskola 3 även här använder pedagogerna sig av den föräldraaktiva 

inskolningsmetoden och dessa pedagoger säger att föräldrarna ska vara tillgängliga i två 

veckor. På förskola 3 gör pedagogen även denna modell till sin egen och pedagogerna är 

flexibla och anpassar inskolningsmetoden efter barnets behov. 

Gemensamt för förskola 1, 2 och 3 är att alla pedagoger utgår från den föräldraaktiva 

inskolningsmodellen och att pedagogerna är flexibla inom modellen och utgår från föräldrarna 

och barnets behov. Det som jag också upptäckte som var gemensamt för dessa förskolor är att 

pedagogerna påpekar till föräldrarna att dem ska vara standby under två veckor och kunna 

komma med kort varsel om så skulle behövas och menar att inskolningen kanske inte är klar 

efter den tredje eller den fjärde dagen. Pedagogerna på förskola 1 tycker att den föräldraaktiva 

inskolningsmetoden i synnerhet är bra för att föräldrarna får en inblick i verksamheten och 

därmed blir föräldrarna trygga och då får pedagogerna trygga barn. Vidare säger pedagogen 

på förskola 1 att inskolningsmetoden måste vara något som pedagogerna i synnerhet tror på, 

tror pedagogerna på metoden så kommer det att fungera för då förmedlar pedagogerna det. 

Pedagog 1 säger vidare att fördelen med den föräldraaktiva inskolningen är att den känns mer 

rättvis och speglar verkligheten och den känns bättre för barnet och föräldrarna. Pedagog 1 

säger även vidare att hon inte förstår vad det är man vinner på den långa traditionella metoden 

för med den föräldraaktiva inskolningen är föräldrarna med hela dagen och man gör denna 

metod till sin egen och anpassar den till sin egen verksamhet och till föräldrarna och barnet, 

och pedagogerna kan dra ut på metoden om det skulle behövas. På förskola 3 tycker pedagog 

3 också att den föräldraaktiva inskolningsmetoden upplevs som mer naturlig och pedagogerna 

lär känna föräldrarna på ett annat sätt och barnet får även vistas i förskolan med sin största 

trygghet som är föräldrarna. Nackdelen som pedagog 1, 2 och 3 upplever är att det kan bli 

jobbigt när det blir flera inskolningar samtidigt med många föräldrar samtidigt och det kan 

upplevas som att det blir rörigt för barnen att veta vem det är som är pedagog och vilka som är 

föräldrarna. Vidare säger pedagogerna att det går att lösa på så sätt att pedagogerna delar upp 

dagen och har inskolning både på för och eftermiddag. En annan bra lösning är när 

pedagogerna har gruppinskolningar, som Niss och Söderström (2006) beskriver att föräldrarna 

sitter på samma plats varje dag för att barnet lätt ska kunna söka sig till sina föräldrar om 

barnet behöver trygghet, detta också för att inte förvirra barnen med vem det är som är 

pedagogerna, i och med att det kan vara många vuxna i verksamheten samtidigt (2006: 111 – 

116). 
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På förskola 4 däremot har pedagogerna valt att ha en lång inskolning på 10 – 12 dagar, det vill 

säga den långa traditionella inskolningen på 2 – 3 veckor och är den förskolan som skiljer sig 

åt från dem övriga förskolorna 1, 2 och 3. Inom denna inskolningsmetod är pedagog 4 noga 

med att säga att den första dagen pratar pedagogerna mycket med bara föräldrarna och resten 

av dagarna får föräldrarna gärna sitta i soffan så att det är pedagogerna på förskola 4 som 

söker kontakt med barnet. Men så länge föräldrarna är kvar är det dem som sköter blöjbyte 

och om barnet bli ledsen. Pedagogerna på förskola 4 försöker locka med lek för att få kontakt 

med barnet och visst får föräldrarna vara med och gå runt men kanske inte vara den som leker 

med barnet utan det är pedagogerna som vill och ska erbjuda det roliga. Pedagog 4 säger att 

dem har inskolning 45 minuter varje dag och ibland har det hänt att pedagogerna har haft lite 

längre dagar mot slutet men att det fungerar mycket bättre med bara 45 minuter om dagen. 

Pedagogerna tycker att det går bra att bara ha 45 minuter så varför ändra tiden då? 

Pedagogerna menar att man egentligen inte behöver öva barnet på att äta och sova på 

verksamheten utan det viktiga är att pedagogerna får kontakt med barnet. Pedagogerna på 

förskola 4 har inte alltid gjort på det här sättet. Tidigare inom denna metod gjorde 

pedagogerna som så att barngruppen var ute medan en pedagog var inne med det barnet som 

inskolningen handlade om. Men pedagogerna har upptäckt att det går lika bra att barngruppen 

är med vid inskolningen. Pedagog 4 resonemang kan kopplas till Wessman (2010) som säger 

att pedagoger i förskolan kan involvera barnen i inskolningen. Det vill säga att pedagogerna 

utser ett barn till barnfadder för det nya barnet. Detta innebär att barnfaddern är den som 

kommer att ta hand om det nya barnet i förskolan men pedagogerna är alltid med och hjälper 

till. När pedagogerna visar den nya familjen runt på förskolan kan barnfaddern berätta för det 

nya barnet och familjen vad det är man kan göra i förskolan. Detta gör att familjen redan den 

första dagen får ett ansikte på de kommande lekkamraterna, samt så lär sig det nya barnet 

känna några få barn istället för att genast behöva förhålla sig till hela barngruppen. Detta med 

för att det sedan underlättar för det nya barnet att ta steget att söka kontakt med flera barn 

(Wessman 2010: 51). 

Eftersom att pedagogerna på förskola 4 arbetar mycket i grupper med barnen har pedagogerna 

även valt att göra det vid inskolningen, det vill säga att två pedagoger är inne med en 

barngrupp och så tar pedagogerna emot det barnet som inskolningen handlar om. Vidare säger 

pedagogerna att det inte får vara för många barn och att pedagogerna tillsammans väljer ut en 

pedagog som ansvara för inskolningen. Vidare säger pedagog 4 att det inte har prövat haft 

inskolningar på annat sätt och menar att det är bra som den är, varför ska man då ändra om det 
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fungerar så bra? Pedagog 4 menar vidare att dem känt med den korta metoden, den 

föräldraaktiva inskolningen att det har känts jobbigt, rörigt och onödigt att ha långa och korta 

dagar bara för att föräldrarna ska få en inblick i hur jobbig en dag kan vara och menar att 

föräldrarna kan ju ändå inte påverka verksamheten ändå, då föräldrarna ändå måste gå till 

arbetet. Vidare säger pedagog 4 att viktigast är att få kontakt med barnet. Pedagog 4 tror att 

den korta inskolningen, den föräldraaktiva inskolningen är lite för att visa föräldrarna 

verksamheten och att den långa där ligger mer fokus på barnet. Pedagog 4 har känt att den 

metoden som dem arbetar med är bra och menar att alla är vi olika pedagoger och jobbar inte 

på samma sätt. 

Gemensamt för förskola 1, 2, 3 och 4 är att förskolorna strävar efter samma mål, det vill säga 

att få trygga föräldrar och barn. Arnesson Eriksson uttrycker det som så att inskolning är 

något som kan ske på olika sätt och ställer höga krav på pedagogerna för hur pedagoger väljer 

att arbeta vid en inskolning. Inskolningsmetoderna är egentligen i stort sätt samma sak och 

leder till samma sak men att de olika metoderna tar olika långt tid och om föräldrarna ska var 

delaktiga eller hålla sig i bakgrunden. Oavsett hur pedagoger väljer att arbeta strävar 

pedagoger efter samma mål, det vill säga att föräldrarna ska känna sig lugna och trygga och 

att pedagoger skapar en bra kontakt till föräldrarna och barnen. Det är viktigt att pedagogerna 

har ett stort engagemang vid inskolning och att pedagogerna har ett förhållningssätt som är 

den gemensamma faktorn vid alla typer av inskolningar, vilket bygger på ett 

relationsskapande och ett samspel till föräldrar och barn där de kan känna sig trygga i 

pedagogens närvaro (Arnesson, Eriksson 2010: 28 och 29). 

 

6.2 Hur väljs metoderna på vilka grunder     
Utifrån detta förstår jag det som att varje förskola gör sin egen version av 

inskolningsmetoderna, men vad grundar dessa metoder sig på och vad är det som gör att 

pedagoger väljer som dem gör och varför har förskolor inte samma inskolningsmetod? I 

förskolans läroplan Lpfö 98 reviderad 2010, står det att förskolan ska ansvara för att barnet, 

tillsammans med hemmet, ska ta ansvar för fostran och barnets utveckling. Samt att förskolan 

tillsammans med hemmet ger barnet ett rikt och mångsidig utveckling. Därför ska förskolan 

ansvara för att de skapar en tillitsfull och nära relation till hemmet. Det står också att 

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

(Förskolans läroplan Lpfö 98, reviderad 2010:s 13). 

Den här beskrivningen av förskolans läroplan Lpfö 98 reviderad 2010 ger förskolorna en 

ganska fri tolkning av hur pedagogerna ska göra vid inskolning och hur det ska gå till och det 

ger inga tydliga riktlinjer. Eftersom att inte läroplanen ger några tydliga verktyg eller riktlinjer 

kring hur en inskolning ska gå till valde jag att titta på om kommunen hade några riktlinjer för 

hur inskolningen ska gå till eller hur förskolor bör arbeta med inskolning. Det finns inga 

riktlinjer men däremot rekommendationer för hur varje förskola bör arbeta med inskolning. 

De förskolor jag besökt för att intervjua har fått dessa rekommendationer från kommunen som 

säger så här:  

• Under inskolningen vänjs barn och föräldrar in utifrån individuella förutsättningar.  

• Inskolningen tar ca 2 veckor. 

• Inskolningen är klar när personalen och föräldrarna är överens om att barnet är tryggt och 

har landat i verksamheten.    

Även detta ger inga tydliga riktlinjer eller verktyg för hur förskolor bör arbeta med inskolning 

och därmed ger både läroplanen Lpfö 98 reviderad 2010 och kommunens rekommendationer, 

pedagogerna stor frihet till egen tolkning av arbetet med inskolning. Arnesson Eriksson menar 

att en inskolning är något som växer fram till något eget på varje förskola och avdelning, och 

hur bra inskolningen är har inte att göra med vilken typ av modell eller metod för inskolning 

som förskolor använder utan snarare hur pedagogerna förhåller sig till föräldrarna och barnen. 

Samt hur pedagogerna lägger upp tiden för förberedelse och efterarbetet för inskolningen. 

Vilken metod som pedagogerna väljer att använda vid inskolning har ingen betydelse så länge 

pedagogerna hittar ett arbetssätt eller en metod som passar avdelningen, föräldrarna och 

barnen. Allt för att barnet ska trivas och utvecklas (Arnesson Eriksson 2010: 11 och 12). 

Förskolorna 1, 2, 3 och 4 har valt att arbeta olika och valt olika tillvägagångssätt. Vidare säger 

pedagogerna att det är vid nätverksträffar som pedagoger får nys om nya inskolningsmetoder 

eller om det är någon pedagog på andra enheter som läst eller hört andra förskolor som arbetat 

med en viss metod. Utifrån detta väljer varje förskolorna att göra det som dem tycker passar 

bäst. Förskola 1, 2 och 3 arbetade tidigare med den långa traditionella inskolningsmetoden på 

2 – 3 veckor men har utvecklat detta och vågat ta steget till att pröva den nya korta 

inskolningen, den föräldraaktiva inskolningen. Vilket dessa förskolor är väldigt nöjda med 
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och upplever det som positivt och har även fått feedback av föräldrarna som upplever den som 

mycket positiv. Det är bara förskola 4 som valt att ha kvar den långa traditionella 

inskolningsmetoden på 2 - 3 veckor, men att pedagog 4 upplever att den är bra och ser ingen 

idé eller mening med att byta om det nu fungerar så bra och även dem har fått positiv 

feedback av föräldrarna. När jag frågade om föräldrarna får vara med och påverka 

inskolningsmetoden så säger alla pedagoger att det är pedagogerna på varje enhet som 

bestämmer vilken inskolningsmetod som dem har och arbetar med, men att pedagogerna alltid 

har en dialog med föräldrarna. En annan sak som jag också kan se som förskolorna har 

gemensamt är det mål som pedagogerna strävar efter vid inskolningen. Oavsett vilken 

inskolningsmetod som pedagogerna använder och arbetar med har de som mål att få trygga 

föräldrar och barn och att dem ska bli trygga med pedagogerna, samt belyser pedagogerna 

vikten av att vilja barnets bästa. 

   

6.3 Anknytning och att vara ett kompletterande anknytningsperson på 

förskolan 
Utifrån mitt empiriska material har jag uppmärksammat att när pedagoger diskuterar dem 

olika inskolningsmetoderna så kommer diskussionerna in på att diskutera olika 

anknytningsrelationer och bland annat vad det innebär att vara en kompletterande 

anknytningsperson på förskolan. Pedagogerna på förskola 1, 2, 3 och 4 belyser vikten av att 

arbeta med anknytning till barnen och till föräldrarna.    

När jag frågade mina intervjupersoner hur de har valt att arbeta med anknytningspersoner på 

deras förskolor berättar pedagog 1 att de inte arbetar med anknytningspersoner på samma sätt 

som förut, då det så lätt blir sårbart för barnet om den pedagogen skulle vara borta. Vidare 

berättar pedagog 1 att hon läst på om anknytningsteorin och enligt anknytningsteorin är det 

rent ”farligt” att lämna barnet från föräldrarna under de 12 – 24 månader. Detta är inget som 

pedagogerna informerar föräldrarna om och alla gör vi så gott vi kan. Pedagog 1 säger också 

att vi lever i ett sådant samhälle som vi gör så kan man inte alltid göra så mycket åt det. Enligt 

min teoridel om anknytning kan jag koppla pedagog 1 resonemang till Broberg m.fl. (2009) 

som beskriver att barnet under det första levnadsåret är barnet tillsammans med sina föräldrar, 

men vid andra året är majoriteten barn inskriven i en förskoleverksamhet. Samhället är 

uppbyggt på så sätt att det är ett stöd för barnfamiljer som måste förena försörjning med 

barnanpassning. Vid ett eller två års ålder tillbringar de flesta barnen sin dagliga tid i någon 

form av barnomsorg. Förskoleverksamheten som byggs på tanken att små barn gynnas av att 
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vara tillsammans med andra barn och vuxna än sina föräldrar. Barn stimuleras av att vara i en 

åldersanpassad pedagogisk verksamhet samtidigt som föräldrarna får möjlighet att både vara 

småbarnsföräldrar och yrkesutövare (Broberg m.fl. 2009: 177 – 180). I och med detta ställer 

de stora krav på pedagogers kompetens hur de väljer att arbeta med anknytningspersoner i 

förskolan. Jag har uppmärksammat utifrån mina intervjuer att det skiljer sig beroende på 

vilken inskolningsmetod som pedagoger utgår från, där pedagogerna menar att det blir 

naturligare för hur man arbetar kring anknytning utifrån vilken inskolningsmodell man arbetar 

med. Det som förskola 1, 2, 3 och 4 har gemensamt är att dem alla arbetar med 

anknytningspersoner och belyser det som en viktig aspekt.     

På förskola 2 berättar pedagog 2 att pedagogerna arbetade med anknytningspersoner och det 

gjorde pedagoger mycket i den långa inskolningsmetoden på 2 - 3 veckor och då knöt barn an 

till en person. Detta tycker pedagogerna på förskola 2 att det blev väldigt sårbart när 

pedagogen blev sjuk och då var dem tvungna att lämna barnet till en annan pedagog som inte 

hade den anknytningen. På förkola 3 berättar pedagog 3 att dem har ansvarsbarn, det vill säga 

att pedagogen är mer med de barn man ska ha ansvar för. Vidare belyser pedagog 3 att med 

den föräldraaktiva inskolningsmodellen så blir det mer naturligt att barnet knyter an till flera 

pedagoger, att barnet knyter an med en personal men lättare även med hela personalgruppen 

vilket även pedagog 2 berättar. Pedagogerna på förskola 3 hjälper barnet att knyta an genom 

att man inväntar barnet så att det är dem som söker kontakt, tar det längre tid för barnet att 

knyta an så är det naturligt att det tar längre tid. På förskola 4 använder pedagogerna den 

långa traditionella inskolningsmetoden på 2 - 3 veckor som grund för sin inskolning och 

genom den så arbetar pedagogerna med anknytningspersoner på så sätt att arbetslaget 

tillsammans bestämmer vem som har hand om inskolningen men att dem talar om för 

föräldrarna att det även kan vända sig till alla pedagoger med frågor. Pedagog 4 menar att det 

är lätt att föräldrarna tror att det är bara den pedagogen som tar hand om inskolningen, att det 

är den pedagogen som föräldrarna kan vända sig till med frågor om saker och ting. Pedagog 4 

menar att alla barn är allas och pedagogerna hjälps åt med alla barn.     

När det gäller den långa traditionella inskolningsmetoden på 2 - 3 veckors säger Niss och 

Söderström (2006) att det är viktigt att barnet knyter an till minst två pedagoger för att det 

alltid ska finnas någon där för barnet om den ena pedagogen skulle vara borta. (2006: 111 – 

116). Vidare menar Niss och Söderström att föräldrarna lämnar barnet när pedagogen känner 

sig säkra på relationen till barnet. Under den sista delen av inskolningen är pedagogen ensamt 

med barnet under vilostunden och under måltiden för att på så sätt visa barnet att det är 
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pedagogen som tar hand om barnet då föräldrarna inte är där (2006: 111 – 116). Arnesson 

Eriksson menar att inom den föräldraaktiva inskolningsmetoden är tanken eller syftet med 

denna typ av inskolningsmetod att föräldrarna är med i inskolningen och är aktiva i förskolans 

verksamhet och dess rutiner. Här är det föräldrarna som visar barnet att förskolan är en rolig 

och trygg plats att vara på. Barnet har ingen speciell anknytningsperson utan tanken är att 

barnet ska knyta an till verksamheten och till samtliga pedagoger och barn med hjälp av sina 

föräldrar (Arnesson Eriksson 2010:30 och 31).  

Pedagog 1 säger vidare att det också handlar om att föräldrarna skapar förtroende för 

pedagogerna och deras arbete så att barnet känner det. Om föräldrarna inte gör det så menar 

pedagog 1 att det inte spelar någon roll hur bra kontakt man har med barnet. Förmedlar 

föräldrarna att det här inte blir så bra då blir det inte det, det gäller att ha fingertoppkänsla så 

att man inte trampar någon på tårna menar pedagog 1.  Även pedagog 2 belyser vikten av att 

få en bra första relation och kontakt med föräldrarna så att de känner sig välkomna och att de 

tycker att det ska bli kul att barnet börjar i förskolan. Pedagogernas resonemang kring arbetet 

med anknytningspedagog kan kopplas till teoridelen som Hagström (2010) tar upp där den 

kompletterande anknytningspersonen i förskolan måste kunna möta barnet på ett sådant sätt 

att barnen känner att de blir förstådda och bekända. I och med detta ställer det höga krav på 

den yrkesmässiga pedagogen att ha denna kompetens (2010: 47 – 48).  Det gäller att vara 

empatisk i sin yrkesroll och kunna besvara barnets känslor och som pedagog måste man ha 

kunskap om sin egen betydelse i relationen vilket spelar roll för barnets utveckling. Det vill 

säga att pedagogen måste förstå sin egen betydelse av den (Hagström 2010: 48 – 49). Vidare 

menar Hagström att det också krävs en positiv inställning med arbete som kompletterande 

anknytningspedagog och det handlar om att skapa en trygghet hos barnet och därmed även 

hos föräldrarna (Hagström 2010: 99).  

För att skapa trygghet i förskolan och tillsammans med barnet och föräldrarna menar 

pedagogerna på förskolorna 1, 2, 3 och 4 att det är viktig med kontinuitet i personalgruppen. 

Vidare säger pedagogerna att i förskolan har barnet och föräldrarna alltid roligt och 

pedagogerna har mycket att erbjuda till barnen och de är lättare att intressera dem, och på 

något sätt är det föräldrarna som pedagogerna måste övervinna. Blir barnet trygg och 

tillfredsställd i förskolan så blir det bra.  

Vidare säger pedagogerna på förskola 1, 2, 3 och 4 att vid lämningen av barnet är det viktigt 

att pedagogerna förklara hur de går till och även att föräldrarna förklarar för sina barn att det 
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kommer tillbaka och att föräldrarna har ett pokerface som fortsätter att visa att det här är bra, 

förmedlar föräldrarna det så blir det bra. Pedagogerna säger också att det är viktigt att det är 

föräldrarna som lämnar sina barn så att det inte är pedagogerna som tar barnet vid lämning. 

Det är i denna situation som det också är viktigt att föräldrarna fortsätter att visa att det här är 

bra och att inte ge upp, och därmed ha ett pokerface och vara glada när de lämnar sitt barn. 

Även Hagström (2010) belyser vikten av att ha kontinuitet och struktur i verksamheten för att 

skapa trygghet. Detta kan pedagoger göra genom att upprepa saker och ting på ett likartat sätt 

vilket ger förutsättningar för barnen att minnas vardagsrutinerna från en dag till en annan. Det 

som skulle kunna upprepas varje dag är till exempel mottagandet på morgonen, måltiderna, 

vilan och avslutningen på dagen. I och med detta medför att barnet så småningom kan 

förvänta sig vissa återkommande händelser vilket ses som en grund för vidare 

relationsutveckling. Pedagogen måste även visa en vardaglig omsorg till barnet och kunna 

svara på dessa behov för att skapa en trygghet till barnet. Genom detta läggs grunden till 

barnets egen förmåga att kunna identifiera olika sorters känslor och att även barnet själv kan 

reglera de känslor som väcks (Hagström 2010: 166 – 170). Vidare menar Hagström att arbeta 

som anknytningsperson eller utföra omsorgshandlingar i förskolan är krävande och kräver en 

förmåga till empati. Det är en förutsättning att pedagogen har förståelse för de känslor och 

behov som barnet uttrycker (2009: 170).     

Utifrån mitt empiriska material av mina intervjuer av pedagoger på fyra förskolor i en 

kommun arbetar pedagogerna med anknytningspedagoger på förskolorna och belyser vikten 

av hur betydelsefullt det är för barnet att få en trygghet i förskolan och därmed vinna 

föräldrarnas förtroende för pedagogerna arbete. Vidare menar pedagogerna att det nu är lättare 

för barnet och föräldrarna att knyta an till hela barngruppen samt till alla pedagoger. Med 

hjälp av dem inskolningsmetoderna som pedagogerna arbetar med idag är det lättare att knyta 

an än vad det var förut när pedagoger arbeta med den långa traditionella inskolningsmetoden 

på 2 – 3 veckor.     

 

6.4 Professionellt föräldrasamarbete 

Diskussioner kring anknytning och att vara en kompletterande anknytningspedagog på 

förskolan gör att diskussionerna även kommer in och på vad det innebär att ha ett 

professionellt föräldrasamarbete.  
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Hagström (2010) beskriver förskolan som en verksamhet som erbjuder föräldrarna hjälp med 

barnet när det gäller fostran, lärandet och utveckling. Det kan då lätt bli att föräldrarna 

upplever känslan av att pedagogerna ifrågasätter dem och därmed kan föräldrarna uppleva en 

form av rädsla av att inte duga som förälder (2009: 197). Det är då viktigt att det sker ett bra 

samarbete mellan föräldrarna och pedagogerna vilket är en förutsättning för barnet. Både 

pedagogerna och föräldrarna bör tala respektfullt om varandra med barnet, både hemma och i 

förskolan vilket gör att det blir lättare för barnet att knyta an till förskolans pedagoger 

(Hagström 2009: 178). Pedagogerna på förskola 1, 2, 3 och 4 säger att det är väldigt nöjda 

med den inskolning som de arbetar med på deras förskola, eftersom att föräldrarna får vara 

med i verksamheten vilket gör att även pedagogerna känner att en annan kontakt till 

föräldrarnas skapas och därmed får även föräldrarna kontakt med dem andra barnen i 

verksamheten. Pedagog 3 säger att man gör allt för att komma överens med föräldrarna och 

det gäller att även stötta föräldrarna, samt att ha en öppen dialog om allt. Vidare säger 

pedagog 3 att barnet får komma in i verksamheten i lugn och ro och eftersom att föräldrarna 

är med hela tiden så får barnet uppleva allt nytt med sin största trygghet. Även pedagog 2 

säger att barnet och föräldrarna blir lättare trygga när föräldrarna får vara med och se vad 

pedagogerna gör i förskolan, blir föräldrarna trygga blir barnet också det. I och med det får 

föräldrarna en relation med dem andra barnen och dem vuxna vilket speglar av sig på det nya 

barnet och på så sätt skapar pedagogerna trygghet till barn och föräldrarna. På förskola 3 

berättar pedagog 3 att man hela tiden bollar tankar och idéer om allt, speciellt när det börjar 

bli dags att lämna sitt barn i förskolan. På förskola 3 ser man alltid till att ha en bra dialog till 

föräldrarna och checkar hela tiden av med föräldrarna så att dem verkligen känner att det kan 

prata och fråga dem om saker och om det skulle vara något. På förskola 4 säger pedagog 4 att 

man skapar en bra kontakt med föräldrarna genom att man pratar med dem och att man 

verkligen lyssnar på dem.  

Jensen (2008) menar vidare att som lärare i förskolan är det viktigt att kunna samarbeta med 

alla föräldrar och alla barn. Syftet är att samarbetet ska höja barnets kvalitativa utbyte av att 

gå i förskolan och är förutsättningen för att uppnå ett så brett utbyte som möjligt och bör 

därför prioriteras i verksamheten (2008: 42). Förskolan är en verksamhet där det dagligen sker 

en dialog mellan föräldrarna och förskollärarna där förskolläraren samarbetar med föräldrarna 

om barnets trivsel, utveckling och lärande. Allt som rör barnet och dess utveckling och trivsel 

är det som samarbetet handlar om, samt utbyta information om barnets liv som kretsar kring 
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dessa två världar: hemmet och förskolan. Allt för att barnet ska trivas och utvecklas (Jensen 

2008: 47 – 48). 

Jensen (2008) och Hagström (2010) belyser viktiga aspekter kring vad det innebär att ha ett 

professionellt föräldrasamarbete. Utifrån mitt empiriska material av mina intervjuer så 

upplyser även pedagogerna vikten av att ha ett professionellt föräldrasamarbete och menar att 

det är A och O. Vidare säger pedagogerna på förskola 1, 2, 3 och 4 att det nu är lättare att 

skapa kontakt med föräldrarna då man har ett nytt tänk vad det gäller inskolningsmetoderna. 

Det vill säga att föräldrarna får vara med under inskolningen i förskolans verksamhet, detta 

gäller dem båda inskolningsmetoderna som jag tagit upp, den långa traditionella på 2 – 3 

veckor och den föräldraaktiva inskolningen.    

 

7. Diskussion och slutsats    
I denna del av uppsatsen kommer en diskussion att presenteras utifrån resultat och 

analysdelen. Arbetet ska dessutom för att det ska bli tydligt, redogöras utifrån samma rubriker 

som i resultatdelen. Dessa rubriker är följande: Två olika metoder som växer fram till något 

eget på varje förskola, hur väljs metoderna på vilka grunder, anknytning och att vara ett 

kompletterande anknytningsperson på förskolan, samt vad det innebär att ha ett professionellt 

föräldrasamarbete. Avslutningsvis kommer jag att sammanfatta materialet med en slutsats och 

även förslag på vidare forskning kommer att ges.  

 

 

7.1 Två olika metoder som växer fram till något eget på varje förskola      
Inskolning och dess inskolningsmetoder är många och olika liksom så arbete kring inskolning. 

Det som jag har uppmärksammat när jag varit ute på intervju är att det skiljer sig åt vilken 

inskolningsmetod varje förskola och enhet arbetar med. Det som jag har kommit fram till vad 

det gäller vilka inskolningsmetoder som finns och som kommit upp till diskussion av mina 

informanter är: den långa traditionella inskolningen på 2 – 3 veckor och den föräldraaktiva 

inskolningsmetoden. När det gäller valet av metod väljer mina informanter olika där tre av 

förskolorna arbetar utifrån samma metod, den föräldraaktiva inskolningen, medan en av 

förskolorna arbetar med den långa traditionella inskolningen på 2 - 3 veckor.   
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Som jag nämnde i resultat och analysdelen så arbetar förskola 1, 2, och 3 med den 

föräldraaktiva inskolningen. Pedagogerna upplever den inskolningsmetoden som en väldigt 

bra metod för att föräldrarna får en inblick i förskolans verksamhet och därmed blir 

föräldrarna trygga och då får pedagoger trygga barn. Vidare menar pedagogerna att den 

föräldraaktiva inskolningsmetoden upplevs som mer naturlig och pedagogerna lär känna 

föräldrarna på ett annat sätt och barnet får även vistas i förskolan med sin största trygghet som 

är föräldrarna. Pedagogerna känner också att den föräldraaktiva metoden känns mer rättvis 

och naturlig och speglar mer verkligheten för hur dagen kommer att se ut för barnet på 

förskolan. Den enda nackdelen som pedagogerna upplever är att det kan bli lite rörigt när det 

blir flera inskolningar samtidigt med många föräldrar och det lätt kan bli svårt för barnet att 

veta vem det är som är pedagog.  

På förskola 4 däremot har pedagogerna valt att arbeta med den långa traditionella 

inskolningen på 2 – 3 veckor och pedagogerna där tycker att den är bra och att det fungerar 

bra och ser ingen mening med att ändra om det fungerar så bra. Pedagog 4 säger vidare att 

dem har känt med den korta metoden, den föräldraaktiva inskolningsmetoden, att det känts 

jobbigt, rörigt och onödigt att ha långa och korta dagar bara för att föräldrarna med ska få en 

inblick i hur jobbig en dag kan vara. Föräldrarna kan ju ändå inte påverka verksamheten och 

menar att föräldrarna ändå måste gå till jobbet. Pedagog 4 tror att den korta inskolningen, den 

föräldraaktiva inskolningen är lite för att visa föräldrarna verksamheten och att den långa där 

ligger mer fokus på barnet.  

Min tolkning av pedagogernas sätt att arbeta kring inskolning är att det mer verkar handla om 

vad man gör inom varje inskolningsmetod och vilket förhållningssätt pedagoger har än vilken 

metod som pedagoger väljer. Vilket även pedagogerna och tidigare forskning nämner. När jag 

intervjuade pedagog 1, 2 och 3 upplevde jag väldigt positiva åsikter kring den föräldraaktiva 

inskolningen, där dem ser den mer som att man måste våga pröva nytt och att pedagogerna får 

med föräldrarna i verksamheten på ett helt annat sätt än med den långa traditionella 

inskolningsmetoden kring hur pedagoger arbetade förut med den. Denna känsla fick jag inte 

av pedagog 4 och upplevde henne som mer kritisk till den föräldraaktiva inskolningsmetoden 

där hon inte kunde se syftet med metoden. Pedagog 4 resonemang tolkar jag som att det är 

motsägelsefullt att säga så som pedagogen sa med tanke på att enligt förskolan läroplan Lpfö 

98 reviderad 2010, står det att förskolan ska ansvar för att barnet, tillsammans med hemmet, 

ska ta ansvar för fostran och barnets utveckling. Samt att förskolan tillsammans med hemmet 

ger barnet ett rikt och mångsidig utveckling. Därför ska förskolan ansvara för att de skapar en 
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tillitsfull och nära relation till hemmet (Förskolans läroplan Lpfö 98 reviderad 2010). 

Samtidigt så påpekar pedagog 4 att vi är alla olika pedagoger och jobbar inte på samma sätt. 

Jag anser att pedagoger inte får glömma det som står i läroplanen där det ska ske ett samarbete 

mellan förskola, pedagog och hem. Men samtidigt så arbetar förskola 4 med ett 

föräldrasamarbete på ett annat sätt med den inskolningsmetoden som de pedagogerna har valt 

att arbetar med.  

 

7.2 Hur väljs metoderna på vilka grunder   
Vilka grunder som ligger bakom valet av metod är otydliga och enligt dem riktlinjer som jag 

tittat närmare på är dels läroplanen, och rekommendationer som är från kommunen som ges 

till varje förskola. Ingen av dessa ger några klara riktlinjer och därmed ges det stor frihet till 

egen tolkning av hur förskolor vill arbeta med inskolning. Jag har inte heller hittat någon 

tidigare forskning om vad dessa metoder grundar sig på, utan det är något som växer fram till 

något eget på varje förskola. Som gemensamt mål har alla pedagoger att det vill få trygga barn 

och trygga föräldrarna och det är väl det som det hela handlar om egentligen, än vilken 

inskolningsmetod som pedagoger väljer att arbeta med. Jag håller med pedagog 1 resonemang 

som säger att inskolningsmetoden måste vara något som pedagogerna i synnerhet tror på och 

då förmedlar man det och då blir det bra.  

   

7.3 Anknytning och att vara en kompletterande anknytningsperson på 

förskolan     
Pedagogerna som jag har intervjuat arbetar med anknytningspersoner på olika sätt beroende 

på vilken inskolningsmetod som förskolorna arbetar med. De pedagoger som arbetar utifrån 

den föräldraaktiva inskolningsmetoden menar att det blir mer naturligt att man inte jobbar 

med anknytningspersoner på samma sätt som pedagoger gjorde tidigare i den långa 

traditionella inskolningen på 2 – 3 veckor. Pedagogerna på förskola 1, 2 och 3 menar att när 

man arbetar utifrån den föräldraaktiva inskolningen är tanken att barnet ska knyta an till 

barngruppen och till alla pedagoger. På förskola 4 där använder dem den långa traditionella 

inskolningsmetoden på 2 – 3 veckor och där arbetar inte pedagogerna med 

anknytningspersoner på det sättet som var tanken med denna typ av inskolningsmetod 

tidigare. Pedagogerna arbetar med ansvarsbarn vid inskolning och det är en pedagog som har 

ansvar för inskolningen men att barnet knyter an till pedagogerna och till barnen tillsammans 
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med sina föräldrar. Det som förskola 1, 2, 3 och 4 har gemensamt är att dem alla jobbar med 

anknytningspersoner och belyser det som en viktig aspekt. Niss och Söderström (2006) även 

dem menar att det är viktigt att barnet knyter an till minst två pedagoger för att det alltid ska 

finnas någon där för barnet om den ena pedagogen skulle vara borta (2006: 111 – 116). Alla 

vill vi ju barnets bästa där pedagogerna menar att allas barn är allas och man hjälps åt med 

alla barn. Hagström (2010) menar att den kompletterande anknytningspersonen i förskolan 

måste kunna möta barnet på ett sådant sätt att barnen känner att de blir förstådda och bekända. 

I och med detta ställer det höga krav på den yrkesmässiga pedagogen att ha denna kompetens 

(2010: 47 – 48).  Vidare menar Hagström att det också krävs en positiv inställning med 

arbetet som kompletterande anknytningspedagog och det handlar om att skapa en trygghet till 

barnet och därmed även till föräldrarna (Hagström 2010: 99).     

Min tolkning av pedagogernas arbete som kompletterande anknytningsperson på förskolan är 

bra och pedagogerna belyser vikten av få trygga barn men också att vinna föräldrarnas 

förtroende. Detta för att det är viktigast att barnet blir trygg med alla pedagoger och med den 

redan befintliga barngruppen. Att barnet bara skulle knyta an till en pedagog gör att det kan 

bli sårbart om pedagogen skulle vara borta, och därmed belyser jag och pedagogerna vikten 

av att barnet knyter an till flera, vilket även tidigare forskning menar på också. Det är 

betydelsefullt för barnet att få en trygghet i förskolan och därmed vinna föräldrarnas 

förtroende för pedagogerna arbete och därför bör barnet knyta an till flera pedagoger och till 

barngruppen och inte endast bara till en pedagog.       

7.4 Professionellt föräldrasamarbete  
I och med arbetet med inskolning och att vara en kompletterande anknytningsperson gör att 

diskussionerna leder oss in på vad det innebär att ha ett professionellt föräldrasamarbete, 

vilket jag även nämnde i resultat och analysdelen. Hagström (2010) beskriver förskolan som 

en verksamhet som erbjuder föräldrarna hjälp med barnet när de gäller fostran, lärandet och 

utveckling. (2009: 197). Det är då viktigt att det sker ett bra samarbete mellan föräldrarna och 

pedagogen vilket är en förutsättning för barnet. Både pedagogerna och föräldrarna bör tala 

respektfullt om varandra med barnet, både hemma och i förskolan vilket gör att det blir lättare 

för barnet att knyta an till förskolans pedagoger (Hagström 2009: 178). 

Pedagogerna på förskola 1, 2, 3 och 4 säger att det är väldigt nöjda med den inskolning som 

dem haft på deras förskola, eftersom att föräldrarna får vara med i verksamheten vilket gör att 

även pedagogerna känner att en annan kontakt till föräldrarnas skapas och därmed får även 
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föräldrarna kontakt med dem andra barnen i verksamheten. Barnet får komma in i 

verksamheten i lugn och ro och eftersom att föräldrarna är med hela tiden så får barnet 

uppleva allt nytt med sin största trygghet. Jensen (2008) menar att som lärare i förskolan är 

det viktigt att kunna samarbeta med alla föräldrar och alla barn. Syftet är att samarbetet ska 

höja barnets kvalitativa utbyte av att gå i förskolan och är förutsättningen för att uppnå ett så 

brett utbyte som möjligt och bör därför prioriteras i verksamheten (2008: 42). 

Min tolkning av pedagogernas arbete med föräldrarna är att jag upplever det på samma sätt 

som dem, att genom inskolningen och det tänk som pedagoger har idag om inskolning gör att 

föräldrarna är delaktiga i verksamheten på ett annat sätt. Genom detta arbete så anser jag att 

pedagogerna uppfyller det mål som läroplanen förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 anger och 

därmed blir det mer tydligare med den tanke som pedagogerna har om dem 

inskolningsmetoderna som dem arbetar med.  

Utifrån detta så bör pedagoger arbeta med att ha en bra dialog med föräldrarna och göra 

föräldrarna delaktiga i förskolans verksamhet. Föräldrarna blir trygga när föräldrarna får vara 

med och se vad pedagogerna gör i förskolan, blir föräldrarna trygga blir barnet också det. Det 

handlar om att man alltid och dagligen har en dialog med föräldrar och att dem känner ett 

förtroende till pedagogerna så att föräldrarna ska kunna prata med pedagogerna om allt som 

rör deras barn och förskolans verksamhet.  Min vision och tanke är att förskolan är en plats 

för föräldrar och barn och att det är föräldrarnas och barnens förskola där pedagogerna 

utvecklar arbetet med barnen tillsammans med föräldrarna.  

 

8. Sammanfattning  
Utifrån tidigare forskning, teoridelen och utifrån mitt empiriska material av intervjuer har jag 

kommit fram till vad det gäller inskolningsmetoderna, att det verkar vara något som växer 

fram till något eget på varje förskola och enhet. Några direkta riktlinjer finns inte för vad som 

ligger till grund för hur pedagoger väljer att arbeta med inskolning på förskolan. Pedagogerna 

som jag intervjuat väljer inskolningsmetod utifrån erfarenheter och med hjälp av idéer från 

varandra på till exempel nätverksträffar. Hur pedagogerna väljer är upp till var och en att 

bestämma och pedagogerna gör sin egen version av dem olika inskolningsmetoderna.  

När det gäller arbetet som kompletterande anknytningsperson på förskolan så belyser 

pedagogerna vikten av få trygga barn men också att vinna föräldrarnas förtroende. Alla 
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pedagoger som jag intervjuat lägger vikten på att barnet bör knyta an med alla pedagoger och 

med den redan befintliga barngruppen vilket är betydelsefullt för barnet för att få en trygghet i 

förskolan. Föräldrarna blir trygga när föräldrarna får vara med och se vad pedagogerna gör i 

förskolan, blir föräldrarna trygga blir barnet också det. Det handlar om att pedagoger alltid 

och dagligen har en dialog med föräldrar och att föräldrarna känner ett förtroende till 

pedagogerna så att föräldrarna ska kunna prata med pedagogerna om allt som rör deras barn 

och förskolans verksamhet.   

Sammanfattningsvis och slutsatsen som vi kan dra av denna undersökning är att det mer 

handlar om vad pedagoger gör inom varje enskild inskolning samt vilket förhållningssätt 

pedagoger har än om vilken metod eller modell förskolor använder vid inskolningen. I och 

med detta krävs det att pedagogen är professionell i sitt yrke som pedagog och därmed har en 

bra dialog med föräldrarna för att skapa trygghet till föräldrar och barn. Alla vill barnets bästa 

och alla pedagoger har som mål med inskolningen att få trygga barn och föräldrar och därmed 

är inskolningsmetoderna något som växer fram till något eget på varje förskola.  

 

9. Vidare forskning  
Med tanke på att det inte varit lätt att hitta vetenskaplig forskning visar på att ämnet inte är så 

djupt undersökt. Vidare forskning på ämnet kring inskolning skulle kunna vara att ta reda på 

vem det är som är grundaren till dessa inskolningsmetoder eller som kommer på idéerna kring 

dessa inskolningsmetoder. Finns det någon som är grundare eller är det, det som jag fått fram 

i min undersökning att det är något som växer fram till något egen på varje förskola och att 

pedagoger nappa åt sig idéer av andra pedagoger. 
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 Intervju på förskola 3 med pedagog 3 Datum 2012-10-19 

 Intervju på förskola 4 med pedagog 4 Datum 2012-10-23 
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Bilaga 1  

Intervjuguide till pedagoger 

Hur länge har du arbetat i yrket? 

Du kan väl börja med att berätta lite om verksamheten? Avdelningar? Pedagogerna osv.?  

 Inskolning och metod:  

1. Hur känner du inför en inskolning?  

2. Hur förbereder ni er inför en inskolning? Vad bör man tänka på?   

3. Vilka metoder finns det för inskolning? Vilken betydelse har dessa metoder för 

inskolningen?  

4. Med vilken typ av inskolning arbetar ni med? Vilken metod har ni valt att använd? Hur går 

den till?   

5. Vilka grunder ligger bakom valet av metod?  

6. Vem är de som avgör vilken metod de är som ni använder vid inskolning? 

7. Arbetar ni med anknytningspersoner? Vad innebär de i så fall för dig?  

8. Hur hjälper du barnet att knyta an?   

Föräldrar och barn: 

9. Vad känner föräldrarna om inskolningen hos er?  

10. Vad tycker föräldrar? 

11. Vad anser ni om föräldrarna roll vid inskolning? 

12. Bör föräldrarna vara mer aktiva eller inte? 

13. Vad är viktigt under inskolningen för att barnet ska bli trygg i förskolan? 

14. Får föräldrarna vara med och påverka hur inskolningen och valet av metod vid inskolning 

ska gå till? I så fall hur, på vilket sätt? 

15. Hur får barnen positiva och roliga upplevelser under inskolningen?    
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16. Hur stödjer du föräldrar och barn vid lämningen?  

För och nackdelar metod:  

17. Vad är målet med eran inskolning? Tycker ni att den metoden är bra? Varför tycker ni att 

den är så bra? 

18. Har ni prövat andra metoder? Vilka? I så fall varför har ni byt?  

19. Tror du att man har samma mål med inskolning oavsett vad de är man väljer för metod? 

Varför?  

20. Om målet och effekten med inskolning är detsamma, varför tror du då att man väljer den 

typ av inskolning som man gör? Vad grundar de sig på?  

21. Varför har man inte samma?  

22. Skulle inte inskolningen kunna blir mer ”jämlik” om man hade samma inskolningsmetod? 

Att föräldrar, barn och pedagoger har samma förutsättningar? 

23. Finns det för och nackdelar med val av metod?   

24. Utvärderar ni inskolningen? Hur utvärderar ni inskolningen med föräldrarna?  

 


