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Abstrakt 

Studiens syfte är att ge en fördjupad förståelse kring pedagogers upplevelser av området 

inskolning i förskolan. För att besvara syftet har studien utgått ifrån dessa frågeställningar; 

Hur upplever pedagogerna arbetet med inskolning i förskolan, relaterat till olika 

inskolningsmodeller? Hur väljer pedagogerna sina inskolningsmodeller och vilka 

överväganden görs? Vilka skillnader ser pedagogerna för barnen gällande trygghet och 

anknytning? Metoden som använts för att få svar på studiens frågeställningar var kvalitativa 

intervjuer som genomfördes med nio stycken pedagoger som alla tillhör samma 

rektorsområde där sex stycken pedagoger arbetar med yngre barn och tre stycken pedagoger 

arbetar med äldre barn. Studiens teoretiska utgångspunkt är John Bowlbys anknytningsteori 

då inskolning, oberoende av vilken inskolningsmodell man utgår ifrån, handlar om att bygga 

upp en anknytning till pedagogerna på förskolan. 

Av resultatet framkommer att traditionell tvåveckorsinskolning, som länge varit den enda 

inskolningsmodellen i förskolan, är den inskolningsmodell alla intervjuade pedagoger hade 

mest erfarenhet av. Numera utgår pedagogerna ifrån andra modeller när de skolar in barn i 

förskolan eftersom de upplevt att den gamla modellen inte varit optimal sett till barnens 

trygghet och anknytning. De flesta av pedagogerna har upplevt skillnader hos barnen gällande 

trygghet och anknytning kopplat till de olika inskolningsmodeller som de har erfarenhet av. 

En slutsats jag gör efter min studie är att valet av inskolningsmodell inte är det mest viktiga 

när det kommer till inskolningar utan att varje inskolning ska utgå från individen, det enskilda 

barnets behov. 
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1. Inledning 
När jag skulle skola in mitt första barn på förskolan kände jag mig lite pirrig och hade många 

funderingar kring hur det egentligen skulle gå för min lille son. Detta trots att jag själv har 

arbetat som barnskötare tidigare och därför har flertalet egna erfarenheter av att skola in 

andras barn. Men nu gällde det ju mitt eget barn och jag upplevde att trots att jag visste vad 

det handlade om i stort så kände jag ändå en liten gnutta oro. Skulle det bli en period med 

mycket separationsångest och gråt? Skulle min lilla gnutta av oro överföras på min son och 

påverka honom, eller skulle det fungera hur bra som helst? Tankarna och känslorna var många 

och just första mötet med förskolan är spännande och omvälvande för både barn och föräldrar. 

Niss (1988) betonar att det är en känslomässigt laddad situation för de allra flesta, föräldrarna 

styrs av sina känslor och sina förhoppningar av att det ska bli en bra inskolning för deras barn.  

Jag har erfarenheter av olika inskolningsmodeller, som pedagog och som förälder men jag har 

aldrig riktigt tänkt vidare kring det området förrän nu då jag är i slutet av min utbildning. Min 

kunskap generellt är större nu än vad den var då när jag som ny, oerfaren barnskötare 

genomförde min första inskolning. Dock upplever jag att området inskolning fortfarande 

känns som ett väldigt outforskat territorium med inga direkta direktiv gällande val av 

inskolningsmodell. Detta framhålls även av Simonson och Thorell (2010) som lyfter att den 

forskning som finns framförallt har fokuserat på inskolningsperioden i skolan. Så detta 

område är något jag är intresserad av att undersöka mer.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att ge en fördjupad förståelse kring pedagogers upplevelser av 

området inskolning i förskolan. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur upplever pedagogerna arbetet med inskolning i förskolan, relaterat till olika 

inskolningsmodeller? 

 Hur väljer pedagogerna sina inskolningsmodeller och vilka överväganden görs? 

 Vilka skillnader ser pedagogerna för barnen gällande trygghet och anknytning? 
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2. Bakgrund 
I förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2011) finns det riktlinjer som visar att 

förskolläraren ansvarar för att barn och deras föräldrar1 får en god introduktion i 

verksamheten. Förskolans uppdrag är också att verka för goda relationer mellan förskolans 

personal och barnens familjer och Arnesson Eriksson (2010) vill betona att det är viktigt att 

föräldrarna känner sig delaktiga och får god information kring hela inskolningsprocessen. 

För alla som arbetar inom förskolan är det en självklarhet att barnen behöver en 

inskolningsperiod där föräldrarna deltar. Hur barnets förskolestart blir har ofta betydelse 

under lång tid och därför är det viktigt att det görs en omsorgsfull planering inför 

inskolningen menar Niss och Söderström (2006). Samspelet mellan barnet och pedagogerna 

är den viktigaste delen av arbetet under inskolningen, att pedagogerna har lyckats få barnets 

förtroende och skapat en positiv relation till barnen är huvudmålet med inskolningen. Att 

börja i förskolan är en stor händelse för de flesta små barn och både barnen och deras 

föräldrar kommer till förskolan med skilda erfarenheter (Niss & Söderström, 2006).  

Inskolning i förskolesammanhang syftar ofta på den period där barn tillsammans med 

föräldrarna introduceras i förskolans verksamhet innan barnet lämnas själv på förskolan när 

föräldrarna börjar arbeta eller studera. Dock betonar Arnesson Eriksson (2010) att 

inskolningen pågår längre än de dagar eller veckor den officiella inskolningsperioden pågått. 

För barnet är det en lång process att bli en del i en grupp med allt vad det innebär. Detta lyfter 

även Broberg, Hagström och Broberg (2012) som framhåller att de flesta tänker att den dag 

föräldern lämnar barnet en hel dag på förskolan så är inskolningen slut men forskning visar att 

det kan ta lång tid innan barnet känner sig helt hemma i den nya miljön (Broberg et al, 2012). 

Även för föräldrarna kan det ta lång tid att vänja sig vid den nya livssituation som uppstått där 

de inte längre själva ansvarar för barnet under dagen. Arnesson Eriksson (2010) vill därför 

vidga begreppet inskolning och se det som en del av helheten i verksamheten. Inskolning 

handlar givetvis om att lära känna nya barn och föräldrar och få dem att känna sig trygga i 

förskolan, men det är bara en första början menar Arnesson Eriksson (2010). Alla delar av 

verksamheten måste anpassas så den passar alla dessa små individer, den tid och kraft som 

satsas på inskolningen kommer igen under hela läsåret, det är viktigt att lägga ett stort 

engagemang på inskolningen och kontakten med föräldrarna (Arnesson Eriksson, 2010). 

Arnesson Eriksson (2010) menar också att föräldrarnas trygghet avspeglas på barnen, känner 

sig föräldrarna trygga i förskolan så känner barnen av det och kan i sin tur finna en egen 

trygghet. Här har pedagogerna en stor roll, pedagogernas förhållningssätt är en av de 

viktigaste faktorerna för allt arbete inom förskolan. Har pedagogerna ett genomtänkt 

förhållningssätt och utgår från en gemensam grund inger det trygghet hos både barn och 

föräldrar (Arnesson Eriksson, 2010). 

                                                           
1 Idag används ordet vårdnadshavare ofta i beskrivningen av de vuxna som har hand om barnet då det finns barn 

som har andra vårdnadshavare än sina biologiska föräldrar. Jag har valt att använda förälder/föräldrar i min 

studie då det var det ord som de intervjuade pedagogerna använde och det ord som även användes i litteraturen.  
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2.1 Inskolningsmodeller 

Idag kan inskolning ske på olika sätt, den mest förekommande inskolningsmodellen i 

förskolan har varit en så kallad traditionell inskolning som sker under en två till tre veckors 

period. Numera börjar fler och fler förskolor att använda sig av kortare inskolningsmodeller 

där föräldrarna har en större roll än vid en traditionell inskolningsmodell (Arnesson Eriksson, 

2010; Broberg et al, 2012). Niss (1988) påpekar att det inte finns enbart en metod för hur 

introduktion till förskolan ska gå till, flera olika metoder kan göra barnet delaktig i 

verksamheten på ett positivt sätt och jag kommer här lite kortfattat beskriva tre olika 

inskolningsmodeller som är vanligt förekommande i förskolan. 

2.1.1 Traditionell inskolning 

Traditionell inskolning, även benämnd tvåveckormodellen var länge den enda modell som var 

aktuell i förskolan framhåller Arnesson Eriksson (2010). Den traditionella inskolningen utgick 

oftast från ett schema med tider som utökades successivt under en tvåveckors period och 

inskolningen handlade i första hand om att barnet skulle bygga upp förtroende och tillit till en 

ny vuxen när den viktigaste trygghetspersonen, föräldern, inte längre fanns till hands (Niss, 

1998). Varje familj har en kontaktperson som sköter kontakten med föräldrarna och Niss 

(1988) lyfter att det är väldigt viktigt att etablera en positiv kontakt med föräldrarna. Den 

pedagog som utses till kontaktperson för en viss familj är också huvudansvarig för 

inskolningen för det barnet (Niss, 1988). 

I början av inskolningen är barnet och föräldern korta stunder på förskolan men mot slutet av 

den första inskolningsveckan utökas tiden och barnet får ta del av mer aktiviteter på förskolan 

och får bland annat prova på att äta på förskolan tillsammans med föräldern (Arnesson 

Eriksson, 2010). Under den andra inskolningsveckan förlängs barnets tider ytterligare och när 

barnet börjar visa att de knyter an och känner sig trygg med sin pedagog så får barnet prova 

vara korta stunder utan föräldern (Arnesson Eriksson, 2010). Niss och Söderström (2006) 

framhåller att anledningen till att inskolningen varar korta stunder i början är för att barnet 

inte ska hinna tröttna, det ska kännas roligt och det ska vilja komma tillbaka nästa dag. I slutet 

av andra inskolningsveckan börjar barnen äta och vila på avdelningen utan föräldern och 

barnen har nu lärt sig att det är pedagogerna som tar hand om dem i förskolan (Niss och 

Söderström, 2006). När inskolningsperioden är slut efter cirka tvåveckor återstår att vänja 

barnet vid de tider de ska gå i förskolan och det viktigaste är att barnet etablerat goda 

relationer till pedagoger och andra barn genom många positiva gemensamma upplevelser 

(Niss och Söderström, 2006). 

2.1.2 Föräldraaktiv inskolning 

En föräldraaktiv inskolning är en kortare inskolning, oftast är inskolningen klar på tre till fem 

dagar lyfter Arnesson Eriksson (2010). En tydlig skillnad mot den traditionella inskolningen 

är dels längden men även pedagogernas och föräldrarnas delaktighet. I en föräldraaktiv 

inskolning så kommer föräldern med sitt barn till förskolan och stannar i fem till sex timmar 

varje dag under en tredagars period. Alla pedagoger är aktiva i hela inskolningen tillsammans 

med de gamla barnen på avdelningen och utgångspunkten är att pedagogerna hela tiden finns 

på golvet nära barnen och är lekande förebilder. Föräldern sköter all omvårdnad av sitt barn 

och deltar i förskolans aktiviteter tillsammans med sitt barn under dagen, på så sätt signalerar 
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föräldern till sitt barn att det är roligt i förskolan. Att barnet inte behöver känna oro att bli 

lämnad skapar trygghet medan barnet vänjer sig vid de nya pedagogerna och förskolans miljö 

menar Arnesson Eriksson (2010). Det centrala med en föräldraaktiv inskolning är att det inte 

sker några avsked under den föräldraaktiva delen av inskolningen, föräldrarna är barnets 

trygghet under inskolningsperioden där barnen tränar sig att vara i förskolan snarare än att bli 

lämnade där. På den fjärde dagen lämnas barnet själv men den föräldraaktiva inskolningen 

följs ofta av en kortare jourperiod där barnet eventuellt har lite kortare dagar och föräldrarna 

är beredda att snabbt komma till förskolan om så behövs (Arnesson Eriksson, 2010). 

2.1.3 Övervänjning/överinskolning 

Det är annorlunda att vänja över barn från småbarnsavdelning2 till syskonavdelning3 jämfört 

med att ta emot barn utifrån lyfter Niss (1988). Barnen som tidigare gått på en 

småbarnsavdelning känner både barn och personal på syskonavdelningen då de ofta träffas i 

den vardagliga verksamheten. De träffas på gården vid utelek, vid öppningar och stängningar 

och de har varit tillsammans när avdelningarna samverkar. De yngre barnen känner sig ofta 

stora och lite stolta när de får tillfälle att vara tillsammans med de äldre barnen. Det kan dock 

föra med sig att man ibland underskattar den betydelsen förändringen att börja på en 

syskonavdelning har för barnet framhåller Niss (1988). Precis som vid vanliga inskolningar är 

det viktigt för barnet att det finns en pedagog som tar hand om och visar barnet ett speciellet 

intresse. Är barnet i behov av den vuxnes stöd kommer det mesta fungera som vid en vanlig 

inskolning, att barnet håller sig i närheten av sin pedagog och successivt slussas in i en mindre 

barngrupp där leken och det roliga är det centrala. Om övervänjningen till syskonavdelningen 

sköts av personalen kommer barnet vara på både småbarnsavdelningen och 

syskonavdelningen under övervänjningsperioden och barnens pedagoger från 

småbarnsavdelningen blir tryggheten för barnen i den här processen (Niss, 1988; Niss & 

Söderström, 2006). Samarbetet avdelningarna emellan blir lika viktigt som när det gäller 

samarbetet mellan förskolan och föräldrarna vid inskolningar av barn som kommer utifrån 

lyfter Niss (1988). Det vill säga att personalen träffas och bestämmer tider och 

småbarnspersonalen lyfter relevant information om barnen för de som ska bli barnens nya 

pedagoger. Vidare framhåller Niss (1988) att det i den här processen är viktigt att bestämma 

hur kontakten med föräldrarna ska ske så de får en tydlig information kring allt som händer. 

En bra start kan vara att bjuda in föräldrarna till ett föräldramöte på den nya avdelningen 

framhåller Niss och Söderström (2006), då får den nya personalgruppen möjlighet att 

presentera sig och berätta hur deras verksamhet fungerar. Information är nödvändigt för att 

föräldrarna ska känna förtroende för den nya personalgruppen belyser Niss och Söderström 

(2006). Niss (1988) lyfter att denna form av övervänjning, som i min studie av pedagogerna 

benämns som överinskolning, är en väldigt praktisk och relativt smärtfri modell av 

inskolning. 

2.2 Studiens teoretiska utgångspunkt 

Den traditionella inskolningen har utgått från ett perspektiv där tryggheten och anknytningen 

varit det centrala vilket bland annat Arnesson Eriksson (2010) lyfter. I takt med att andra 

                                                           
2 På småbarnsavdelning går barn som är ett till tre år (Niss & Söderström, 2006). 
3 På syskonavdelning går barn som är tre till fem år (Niss & Söderström, 2006). 
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inskolningsmodeller utvecklats har andra perspektiv kommit fram och i dagens 

inskolningsmodeller kan man se kopplingar till det relationella perspektivet. Aspelin (2013) 

framhåller att ett relationellt perspektiv karakteriseras av ett intresse för vad som sker mellan 

människor där relationer är den huvudsakliga analysenheten. Inskolningar handlar väldigt 

mycket om att bygga relationer till andra människor men jag anser att det viktigaste under en 

inskolning är att bygga upp en anknytning till pedagogerna på förskolan, men även till de 

andra barnen som finns i gruppen. För att kunna bygga en relation krävs en trygg anknytning 

och därför kommer anknytningsteorin fungera som studiens teoretiska utgångspunkt. 

2.2.1 Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin är en teori som grundades av psykoanalytikern John Bowlby och han 

studerade bland annat de bekymmer som uppstod när barn tidigt blev separerade från sina 

mödrar (Broberg et al, 2012). Perris (1996) förklarar att Bowlby fick kritik för att han 

betonade att det var just separationer från modern4 som påverkade barnet negativt och han 

ändrade senare sin uppfattning och menade att det inte behöver vara den biologiska modern. 

Det kan vara en modersgestalt likväl, dock är det modern som studerats inledningsvis i 

Bowlbys tidiga studier menar Perris (1996). 

Bowlby studerade hur den tidiga relationen mellan barn och föräldrar utvecklades. Han kände 

sig länge frustrerad över de dominerande utvecklingspsykologiska teoriernas förklaringar till 

varför mamman och spädbarnet utvecklar en speciell relation till varandra och letade därför 

alternativa förklaringar; Vad var det som gjorde att barn i slutet av sitt första levnadsår 

reagerar med rädsla när de separeras från mamman samt vid åsynen av främlingar? 

Behaviorismens och psykoanalysens företrädare hade nått i stort sett samma svar på varför 

små barn älskar sina mammor: hennes förmåga att tillfredsställa barnets behov av föda gav 

uppkomst till en önskan om kontakt med henne (Broberg, 2006). Barns anknytningsbeteende 

var alltså mer eller mindre att betrakta som mer primära drifter men Bowlby var inte tillfreds 

med den förklaringen. Detta eftersom det fanns tydliga belägg för att spädbarn utvecklar en 

speciell relation även till närstående personer som inte kan amma dem, som pappan till 

exempel (Broberg, 2006). Bowlby kom i kontakt med djurspsykologen Harry Harlows studier 

som blev häftigt debatterade. Harlow genomförde en serie av banbrytande försök med apor 

och i resultaten som Harlow fann kunde Bowlby se att avkomman utvecklar en anknytning till 

sin omvårdare, en relation som inte är en effekt av mat. Med andra ord underminerade 

Harlows studie de utvecklingspsykologiska teoriernas förklaringar till anknytning. Bowlby 

fick med hjälp av Harlows studier starkt empiriskt belägg för sin teori att relationen mellan 

däggdjursungar och deras mödrar är resultatet av ett oberoende motivationssystem – 

anknytning (Broberg, 2006). 

Anknytningshierarkin är ett begrepp kopplat till anknytningsteorin och med det menas att 

barn normalt sett utvecklar anknytningsrelationer till flera personer där vissa relationer är 

viktigare än andra. Anknytningsrelationerna blir hierarkiskt organiserade menar Broberg et al 

(2012) och i toppen finns den person som varit den fastaste punkten i barnets tillvaro, 

huvudanknytningsfiguren, som är den person barnet i första hand går till för att få trygghet. 
                                                           
4 Bowlby använde ordet modern i sina tidigare studier och jag valde att behålla det ordet. När Bowlby 

genomförde sina studier var det under en tid där modern i första hand vårdade barnet. 
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Därefter kommer andra personer som också är viktiga i barnets liv som barnet söker trygghet 

hos ifall huvudanknytningsfiguren inte finns tillgänglig just då. Broberg et al (2012) menar att 

om barnet har tillgång till alla sina anknytningsfigurer när en fara uppstår och söker efter 

trygghet så väljer barnet inte slumpmässigt mellan dessa anknytningsfigurer utan går till den 

person som barnet organiserat högst i sin anknytningshierarki. För pedagogerna i förskolan 

innebär detta att det är svårt för personer lägre ner i hierarkin att trösta ett litet barn så länge 

personer högre upp i hierarkin finns närvarande. Med andra ord kan det vara svårt för en 

pedagog att trösta barnet vid exempelvis en jobbig lämning på morgonen så länge barnets 

förälder är kvar. När föräldern går så söker barnet tröst hos pedagogen istället då personen 

som var högre upp i hierarkin inte längre finns i barnets direkta närhet (Broberg et al, 2012). 

Perris (1996) betonar att i Bowlbys studier har det framkommit att ju starkare anknytning 

barnet har till huvudanknytningsfiguren desto lättare får barnet att knyta an till andra 

människor. Broberg et al (2012) lyfter att barn generellt kan ha en till fem 

anknytningsrelationer och det innebär för förskolan att man kan räkna med att ett enskilt barn 

skapar en anknytningsrelation till högst en pedagog på förskolan. Vissa förskolor utgår ifrån 

ett synsätt att barnen inte ska knyta an mer till en pedagog än en annan då alla pedagoger har 

lika stor del i barnets vardag. Ett sådant synsätt kan försvåra utvecklingen av en 

anknytningsrelation enligt Bowlbys teori framhåller Broberg et al (2012). Den moderna 

forskningen kritiserar Bowlbys teori enligt Broberg (2006) som framhåller att ett barn mycket 

väl kan ha flera anknytningspersoner på samma gång, det är med andra ord inte begränsat till 

ett visst antal. Vidare menar Broberg (2006) att en annan kritik mot Bowlbys teori är att han 

till stor del utgick från att det var mödrar som var anknytningsfigurer, idag menar man att det 

finns andra personer som också fungerar som barnets anknytningsperson, som pappan eller 

syskon. Harris (2009) anser att anknytningsteorin underskattar barnet, hon menar att barn 

bevisligen kan konstruera olika arbetsmodeller för alla personer som är viktiga i barnets liv. 

Ett barn kan ha en trygg anknytning till en person samtidigt som barnet har en otrygg 

anknytning till en annan (Harris, 2009). 

Bowlby hade ett nära samarbete med Mary Ainsworth som med sina studier av barns olika 

anknytningsstrategier bidrog till formandet av anknytningsteorin. Resultatet från Ainsworths 

studie visade på att barn utvecklar olika anknytningsmönster beroende på relationen till 

anknytningspersonen (Broberg, 2006). Ainsworth benämner dessa anknytningsmönster som 

trygg, otrygg undvikande och otrygg ambivalent där barn med en trygg anknytning utforskar 

och upptäcker sin omgivning när inga hot förekommer och söker sig till sin 

anknytningsperson vid en otrygg situation. Barn med otrygg undvikande anknytning använder 

inte föräldern som trygghet utan undviker kontakt med föräldern då denne kommer tillbaka 

efter en separation. Barn med otrygg undvikande anknytning uppvisar inte ett behov av 

trygghet utan kan framstå som självständiga individer. Barn som har en otrygg ambivalent 

anknytning visar ofta stark önskan om kontakt med föräldern men får inte den bekräftelsen 

tillbaka. Det kan vara så att föräldern tidigare har visat oförutsägbara beteenden gentemot 

barnets signaler så barnet vet därför inte hur föräldern kommer reagera. Vissa barn med en 

otrygg ambivalent anknytning skaffar sig mindre förtroende för sin egen förmåga och riskerar 

därmed att bli väldigt passiva medan andra barn kan skruva upp sitt anknytningsbehov genom 

att till exempel bli klängiga och gnälliga (Broberg, 2006; Broberg et al 2012). 
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Broberg et al (2012) betonar att det mest centrala inom anknytningsteorin är begreppet trygg 

bas. Det beskriver två aspekter av den vuxnes omsorgsförmåga nämligen att vara en trygg bas 

för barnets utforskande samt att utgöra en säker hamn, dit barnet kan återvända ifall det 

upplever hot eller fara. Genom att barnet känner att det finns en trygg bas att återvända till 

vågar barnet utforska, känns det otryggt så beger sig barnet tillbaka till den säkra hamnen 

(Broberg, 2006). Perris (1996) beskriver begreppet trygg bas mer ingående och framhåller att 

begreppet introducerades av Mary Ainsworth och blev en väldigt viktigt del i Bowlbys 

anknytningsteori. Enligt Bowlby måste barnet och moderns (eller den person som utövar 

hennes funktion) beteenden komplettera varandra för att en trygg anknytning ska skapas. 

Bowlby beskriver en mors olika anknytningsbeteenden dels utifrån omvårdnadsaspekten och 

dels utifrån återförandeaspekten. Återförandeaspekten är en företeelse som även kan iakttas i 

djurriket där Bowlby nämner exemplet med en djurhona som omsorgsfullt återför sina ungar 

till boet när de avlägsnat sig så långt bort att det är farligt för dem (Perris, 1996). Utforskandet 

av omgivningen är den viktigaste aspekten för att barnet ska kunna lära sig nya saker och 

såsmåningom bli en självständig individ. När barn konfronteras med nya saker som kanske är 

spännande, eller någon ny okänd person måste barnet besluta sig för om det vågar närma sig 

och utforska det nya och spännande eller om det ska låta sig skrämmas och dra sig undan. I 

sådana sammanhang har modern en avgörande roll för barnets fortsatta lust att utforska 

omvärlden enligt Bowlby (Perris, 1996). Om relationen till den vuxna präglas av otrygghet 

påverkas barnets förmåga att undersöka världen negativt framhåller Broberg et al (2012). 

Barnet kan då inte lita på att den vuxne finns där när barnet behöver det. Vidare beskriver 

Broberg et al (2012) att den trygga basen och dess funktion kan beskrivas som ett osynligt 

gummiband trätt över både barnet och föräldern. Så länge barn och föräldern håller sig inom 

radien för gummibandet i slappt läge så märker ingen något speciellt, men om barnet eller 

föräldern förflyttar sig för lång bort från den andre sträcks gummibandet vilket genast blir 

märkbart. Barnet blir oroligt och även föräldern känner ett visst obehag särskilt om barnet inte 

längre är inom synhåll och denna obehagskänsla gör att barn och/eller föräldern minskar 

avståndet till den andre tills allt är frid och fröjd igen (Broberg et al, 2012). Diametern på 

gummibandet är beroende av många olika saker, barnets ålder och temperament är en del men 

också hur välbekant den plats och de människor där barnet och förälderns befinner sig på är. 

Kärnan i begreppet trygg bas är att den ska utgöra en sorts språngbräda för utforskning och 

nyfikenhet hos barnet menar Perris (1996). Samtidigt innebär begreppet att barnet är förvissat 

om att de kan återvända till den vuxne som utgör basen om något skrämmande eller hotfullt 

plötsligt skulle inträffa. På så sätt kan barnet fortsätta vara avslappnat och leka fritt (Perris, 

1996). Begreppet upplevd trygghet lyfts av Broberg et al (2012) och med det menas att det 

som är avgörande för det lite äldre barnets känsla av trygghet är barnets visshet om att 

föräldern eller pedagogen finns där och kommer svara positivt på barnets behov närhelst det 

behövs, snarare än den vuxnes omedelbara fysiska närhet.  

2.3 Tidigare forskning 

Simonsson och Thorell (2010) nämner att vare sig nationellt eller internationellt är forskning 

med fokus på inskolningsperioden särskilt omfattande. De vill med sin studie bidra med 

ytterligare kunskaper kring inskolningsområdet i förskolan. Tidigare studier har beskrivit 
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barnens första möte med förskolans värld som inskolningsbarnets anpassning till den redan 

befintliga förskolestrukturen. I inskolningsprocessen har barnet setts som ett objekt. 

Simonsson och Thorell (2010) fann dock i sin studie att inskolningen är en komplex process 

där både inskolningsbarnet, pedagogerna och förskolegruppen ingår. Inskolningspraktiken 

görs av inskolningsbarn och inskolningsbarnet är en aktiv aktör i inskolningsprocessen och 

vill i olika grad skapa relationer och knyta kontakter. Med andra ord är barnet vid inskolning 

inte bara ett objekt utan en medskapare i de relationer som uppstår under 

inskolningsprocessen. Vidare framhåller Simonsson och Thorell (2010) att relationsbygget till 

kamraterna är betydelsefull under inskolningen, barn skapar arenor för lek och ofta baseras 

interaktionerna barnen emellan på någon slags artefakt, som en leksak. Nya barn vill knyta 

kontakter och skapa relationer och de gamla barnen är nyfikna på de nya barnen som de ser 

som potentiell lekkamrat. 

Hårsman (1994) har i sin avhandling lagt störst vikt vid just anknytningsteorin och den är 

central i hennes studie för att förstå barn och föräldrars separationer vid daghemsstarten5. Ett 

syfte med Hårsmans studie var att identifiera individuella variationer hos barnen kopplat till 

hur de reagerar och agerar i separationen från föräldrarna och vidare i anpassningsprocessen 

när barnen börjar i förskolan. Den vanligaste förekommande inskolningsmodellen i Hårsmans 

studie är den traditionella tvåveckorsmodellen där en pedagog har huvudansvaret för 

inskolningsperioden. I studien kunde Hårsman (1994) se att under de första veckorna på 

förskolan reagerade barnen negativt vid separationen från modern6, som i Hårsmans studie 

framställs som huvudbindningsperson. Kvaliteten och karaktären i relationen mellan barn och 

modern antas ha betydelse för barnets separationsreaktioner, trygga barn förväntas ha en 

generellt högre tolerans mot separationer än otrygga barn. Annat som spelar in är barnets 

tidigare erfarenheter av att bli bortlämnade. Här menar Hårsman (1994) att det framkommit 

att barn som är vana att bli bortlämnade hos mor-och far föräldrar till exempel, eller barn som 

haft barnvakter då föräldrarna varit borta, inte hade lika starka separationsreaktioner som de 

barn som inte var vana att bli separerade från föräldrarna. I förskolan är det därför viktigt att 

det finns en eller flera ersättningspersoner för barnet och med ersättningsperson menas inte att 

förskolepersonalen ska ersätta modern eller föräldrarna utan att det ska finnas möjligheter för 

barnet att få en personlig, nära och stabil relation med i första hand en vuxen omvårdare för 

att minska separationsreaktionerna (Hårsman, 1994). 

Utifrån anknytningsteorin menar Hårsman (1994) att om separationen är längre eller mer 

omfattande än vad barnet utifrån sin utvecklingsålder kan tolerera kan den ge upphov till 

öppna separationsreaktioner som vilda protester och gråt. Ju mer omfattande och längre 

separationen är ju starkare reagerar barnet. Vidare framhålls att andra faktorer också påverkar 

barnets separationsreaktioner som miljön, ju mer främmande den nya miljön och de nya 

vuxna är desto starkare antas barnets separationsreaktioner bli (Hårsman, 1994). 

                                                           
5 Hårsman (1994) använder begreppet daghem i sin studie, fortsättningsvis förskola då det är det begrepp som 

används idag. 
6 Även Hårsman (1994) använder ordet modern i sin studie och jag har även här valt att behålla det ordet. 

Hårsman (1994) betonar att det var modern som sågs som huvudbindningsperson förr. 
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Hårsman (1994) poängterar att det är viktigt att ha i åtanke att alla barn är olika och kommer 

således reagera olika under inskolningsprocessen i förskolan, därför är det viktigt att vara 

uppmärksam för barnets egna signaler. Att se till att miljön är berikande och inbjudande för 

barnet med aktiviteter som lockar till lek antas gynna barnets anpassning och utveckling på 

längre sikt och bidra till att minska separationsreaktionerna. Närvaron av ett annat barn som är 

bekant för det nya barnet är också en faktor som antas minska barns negativa 

separationsreaktioner (Hårsman, 1994). 

I studien kunde Hårsman (1994) se att barnen genomgår en anpassningsperiod efter den 

officiella inskolningsperioden är över. Denna anpassningsperiod sträcker sig till cirka sju 

veckor efter förskolestarten och då började man se att barnen anpassar sig till den nya miljön, 

de uppvisade inte samma separationstecken som de gjorde i början när den dagliga 

separationen från föräldern kunde vara uppslitande. Vidare såg Hårsman (1994) att efter dessa 

sju veckor av anpassning så valde inte barnen sin pedagog i första hand i lika stor utsträckning 

som tidigare.  

En annan viktig faktor som Hårsman (1994) fann i sin studie var att relationen mellan hemmet 

och förskolan var viktig och Hagström (2010) påpekar att för barn som upplever omsorgsbrist 

hemma så blir förskolan en möjlighet att etablera trygga anknytningsmönster. Fungerar 

anknytningen i förskolan för dessa barn så kan det ha avgörande betydelse för barnets 

fortsatta utveckling. I sin avhandling som handlar om kompletterande anknytningspersoner på 

förskolan så lyfter Hagström (2010) att det är viktigt att pedagogerna i förskolan har en 

kunskap om utvecklings och anknytningsteorier. Saknas denna kunskap kan pedagogen aldrig 

bli den person barnet knyter an till i förälderns ställe. Vidare framhåller Hagström (2010) att 

barnens första möte med förskolan är särskilt viktigt för grunden till anknytning sker redan 

där. Barndomen är idag mer institutionaliserad än vad den var förr och det innebär att barn 

idag spenderar väldigt mycket av sin tid i förskolan vilket gör att man kan anta att barnets 

relationer till pedagogen kommer att ha likheter med relationen till föräldrarna. Således blir 

pedagogernas förmåga att förmedla såväl fysisk som känslomässig omsorg desto viktigare 

(Hagström, 2006). Dock poängterar Hagström (2006) att det saknas empiriskt belägg för en 

sådan tanke men erfarenhetsbaserad kunskap finns där pedagogens roll som kompletterande 

anknytningsperson varit föremål för utveckling och intresse. Där har forskning om barns 

anknytning visat att barnet är i behov av tillitsfulla relationer för sin utveckling (Hagström, 

2006). 

Broberg et al (2012) betonar vikten av att barnen under inskolningstiden får möjlighet att lära 

känna och forma minst en trygg relation till en pedagog. Denna person kan då fungera som en 

tillfällig anknytningsperson under separationen från föräldern. Många tidigare teorier och 

forskning har fokuserat primärt på modern och barnets anknytning till varandra men nyare 

forskning visar att anknytning sker till fler personer även utanför den direkta familjen lyfter 

Recchia (2012). Marty, Readdick och Walters (2005) belyser att barn skapar flera 

anknytningsrelationer och de bygger på ständigt pågående interaktioner mellan barnen och 

anknytningspersonerna. När anknytningsrelationer bildas utanför familjen, till exempel i 

förskolan, så liknar anknytningsprocessen den som sker inom familjen. Faktorer som kan 
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påverka kvaliteten på anknytningen är bland annat gruppstorlek och den fysiska miljön på 

förskolan samt låg personalomsättning lyfter Marty et al (2005).  

Broberg et al (2012) framhåller att en översikt av studier gjorda från 1977 till 2005 i olika 

länder visade en tydlig trend; fler barn hade trygga relationer i förskolan i de tidigare 

studierna. Med andra ord hade andelen trygga relationer i förskolan minskat, särskilt under 

1990- och 2000 talen, vilket sammafaller med ett ökat fokus på läroplaner och utbildning och 

ett mindre fokus på små barns omsorgsbehov i förskolan och deras känslomässiga utveckling. 

Broberg et al (2012) visar även på en stor studie där man undersökt sambandet mellan 

inskolningens längd och stress hos barnen. I den studien fann man intressanta samband mellan 

kvaliteten på anknytningen och inskolningens längd. Broberg et al (2012) framhåller vidare 

att i andra studier har man sett skillnader mellan hur barn med trygg respektive otrygg 

anknytning har reagerat i de olika faserna under inskolningen.  

Recchia (2012) lyfter i sin studie att små barn som byter avdelning till en med äldre barn är en 

särskilt intressant grupp att studera. Detta därför att anknytningsrelationer har en väldigt stor 

betydelse under de första tre åren i barnets liv. Förändringsprocessen som uppstår vid 

övergången från en småbarnsavdelning till en avdelning med äldre barn kan innebära 

särskilda utmaningar för barnet. De står då inför uppgiften att utveckla nya relationer med nya 

barn och pedagoger och då är anknytningen en viktig del menar Recchia (2012). Vidare 

framhåller Recchia (2012) att för de yngre barnen blir pedagogen en källa till stöd och tröst 

genom övergångprocessen och pedagogerna har en viktig roll i denna process. Det är 

betydelsefullt med en långsam övergång där barnen får vara med och bestämma tempot och 

att upprätthålla goda relationer med vuxna genom hela övergångsprocessen anses vara en 

central komponent för att lyckas menar Recchia (2012). Dock är det viktigt att ha i åtanke att 

olika barn behöver olika mycket stöd av pedagogerna under dessa övergångsprocesser, det 

finns alltså inte en generell mall som fungerar likadant för alla barn. Alla barn är olika 

individer och ska bemötas därefter (Recchia, 2012). 

I en artikel av Elisabeth Richter publicerad i tidningen Förskolan (Richter, 2014) lyfts ett 

projekt genomfört 2012 av Maria Simonsson och Ingrid Karlsson. De är båda forskare på 

Linköpings universitet och de har undersökt föräldraaktiv inskolning. Resultatet från detta 

projekt har forskarna presenterat på Förskolebiennalen7 120914 men jag har via mail fått 

besked av Ingrid Karlsson att publikationen i sin helhet inte finns tillgänglig för allmänheten i 

dagsläget. Det som framkom i artikel som förövrigt var en intervju med Maria Simonsson 

kring resultatet av projektet var av relevans för min studie så därför vill jag lyfta delar ur 

artikeln här. 

Maria Simonsson och Ingrid Karlsson har i resultatet av sitt projektarbete sett övervägande 

positiva reaktioner. Förskolepersonalen upplever att föräldrarna är både mer aktiva och 

samarbetar mer. Vid en traditionell inskolning är pedagogen mer i förgrunden medan 

                                                           
7 Förskolebiennalen är en återkommande arena för forskare och praktiker och arrangeras av Linköpings 

universitet. Förskolebiennalen erbjuder föreläsningar, seminarier, workshops och utställningar. Den vänder sig 

framför allt till de som arbetar i förskolan, men även till politiker och tjänstemän med förskolan som 

verksamhetsfält.  
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föräldern har en mer passiv roll men vid en föräldraaktiv inskolning är tanken att föräldern är 

mer aktiv. Det leder till att både barnet och föräldern tillsammans blir trygga i förskolan men 

ställer samtidigt högre krav på föräldern. Simonsson menar att relationer mellan barnet och 

pedagogen skapas genom föräldern.  

Den kortare inskolningsmodellen har fått en hel del kritik, Simonsson menar att de som 

kritiserat den kortare inskolningsmodellen åberopar anknytningsteorin och hon håller med om 

att det är viktigt att skapa anknytning och bygga relationer. Dock framhåller hon att även i en 

föräldraaktiv inskolning så byggs relationer och det skapas anknytning men att det sker med 

hjälp av föräldrarna. I resultatet av projektet framkom det att de intervjuade pedagogerna 

ansåg att föräldrarnas känslor gentemot förskolan smittar av sig på barnet. Om föräldern visar 

positivitet och trygghet så skapas förutsättningar för att även barnet känner sig tryggt och trivs 

på förskolan. 

2.4 Förankring i lagar och förordningar 

Det står inget specifikt gällande inskolning i Skollagen (SFS 2010:800), dock kan man läsa i 

8:e kapitlet som rör förskolan att verksamheten ska erbjuda barnen en trygg omsorg samt 

stimulera barns utveckling och lärande. Vidare står det att förskolans personal ska genomföra 

fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare gällande barnets utveckling.   

I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2011) benämns inte heller begreppet 

inskolning, men det framkommer i riktlinjerna för förskola och hem att ”förskollärare ska 

ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i 

förskolan”(s.13). Vidare lyfter Lpfö 98 (Skolverket, 2011) att förskolans arbete med barnen 

ska ske i ett förtroendefullt och nära samarbete med hemmen. 
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3. Metod 

3.1 Metodval – intervju 

Trost (2010) lyfter att syftet med en studie är avgörande för vilken metod man bör använda 

och menar att om man är intresserad av att försöka hitta ett mönster i studien så är en 

kvalitativ metod rimlig. Kvalitativa studier omfattar ofta färre antal personer men försöker 

undersöka djupare medan en kvantitativ studie mer omfattar ett större antal deltagare och 

bygger på statistiska analyser (Patel och Davidsson, 2003). Stukát (2011) menar att i 

kvantitativa undersökningar är syftet att hitta ett mönster som antas gälla generellt, det vill 

säga i princip för alla människor och en sådan metod blir därmed inte relevant i den här 

studien. Vidare framhåller Stukát (2011) att det kvalitativa synsättet växt fram ur de 

humanistiska vetenskaperna med hermeneutik och fenomenologi som grund. I ett kvalitativt 

synsätt är huvuduppgiften att tolka och förstå de resultat som framkommer, inte förklara, 

generalisera och förutsäga menar Stukát (2011). Materialet bearbetas av forskaren genom 

olika former av kvalitativ analys där forskarens egna känslor, erfarenheter och tankar spelar 

roll och ses som en tillgång för tolkningen menar Stukát (2011). Dock har kvalitativ forskning 

kritiseras av många framhåller Stukát (2011) och detta betonar även Johansson och Svedner 

(2006). Stukát (2011) menar att i kritiken mot kvalitativ forskning lyfts bland annat att den 

anses vara alltför subjektiv med en låg grad av replikerbarhet, det vill säga att resultatet beror 

på vem som utfört tolkningen. Vidare menar kritikerna att det låga antalet 

undersökningspersoner begränsar möjligheterna till generalisering (Stukát, 2011). Johansson 

och Svedner (2006) framhåller att det förekommer en överanvändning av kvalitativa 

intervjuer i examensarbeten, ett skäl menar Johansson och Svedner (2006) är att många 

böcker i forskningsmetodik rekommenderar just kvalitativa metoder. Vidare lyfter Johansson 

och Svedner (2006) att beroende på vad man ska undersöka så kan kvalitativa intervjuer ge 

för lite underlag för generella slutsatser i en studie. Trots den kritik som ovanstående 

författare lyfter gällande användandet av en kvalitativ intervju så anser jag att en kvalitativ 

intervju är relevant att använda i min studie. Detta därför att jag ämnar undersöka 

pedagogernas upplevelser och erfarenheter av inskolning och då anser jag att en kvalitativ 

intervju kommer ge mig relevant information för att efter bearbetning kunna besvara studiens 

syfte. Trost (2010) framhåller att när målet med intervjun är att den intervjuade ska få 

möjlighet att resonera och dela med sig av sina tankar så lämpar sig en kvalitativ intervju bäst.  

Jag valde att genomföra mina intervjuer på ett semistrukturerat sätt eller låg standardiserad 

intervju som bland annat Trost (2010) lyfter. Det innebär att det finns färdiga frågor som ger 

möjlighet till svar av öppen karaktär (se bilaga 2) vilket gör att det finns underlag för 

följdfrågor (Trost, 2010). Patel och Davidsson (2003) menar att det finns två aspekter att 

beakta när vi arbetar med frågor för att samla information. Vi måste dels tänka på hur mycket 

ansvar som bör lämnas till intervjuaren gällande frågornas utformning, detta kallas grad av 

standardisering. Trost (2010) lyfter att vid en hög standardisering så är frågorna och 

situationen densamma för alla intervjuade som till exempel vid en enkätundersökning. Låg 

standardisering innebär då motsatsen, variationsmöjligheterna är stora och den intervjuade får 

gärna styra ordningsföljden och följdfrågor baseras på tidigare svar. Den andra aspekten som 

Patel och Davidsson (2003) lyfter kallas grad av strukturering och det innebär är att vi måste 
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tänka på i vilken utsträckning intervjupersonen ges möjlighet att utifrån egen inställning eller 

tidigare erfarenhet fritt tolka frågorna. Det handlar alltså om vilket svarsutrymme som 

intervjupersonen får, är intervjun helt strukturerad finns det ett väldigt litet svarsutrymme. Är 

intervjun ostrukturerad däremot så lämnar frågorna ett större svarsutrymme för 

intervjupersonen. Frågor som har öppna svarsalternativ ses som ostrukturerade och graden av 

strukturering beror på hur vi formulerat frågan. Intervjuer där syftet är att göra en kvalitativ 

analys av resultaten kallas intervju med låg grad av standardisering och låg grad av 

strukturering (Patel & Davidsson, 2003;Trost, 2010). 

3.2 Urval 

Patel och Davidsson (2003) menar att utifrån problemformuleringen måste det bestämmas 

vilka individer som ska medverka. Jag var i kontakt med ett rektorsområde som efterlyste 

studenter till ett samarbete vilket betyder att urvalsområdet var klart innan arbetet med studien 

påbörjades. Urvalsområdet bestod av ett flertal förskolor med olika ålderssammansättningar 

och jag hade inte möjlighet att intervjua representanter från alla avdelningar till den här 

studien då det skulle bli allt för tidskrävande. I samråd med ansvariga för rektorsområdet 

beslutade vi att jag skulle genomföra åtta intervjuer på olika förskolor för att på så sätt få en 

mer samlad bild av hela området. Trost (2010) framhåller att åtta eller färre intervjuer är att 

föredra då det kan bli svårt att hantera och få en överblick över materialet om det är alltför 

stort upptagningsområde. Alla intervjuade pedagoger som deltog i min studie hade mellan 10-

30 års erfarenhet av att arbeta inom förskolan och alla nio deltagare hade erfarenheter av olika 

inskolningsmodeller. 

3.3 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) belyser fyra huvudkrav gällande forskningsetiska principer i 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som jag kommer utgå ifrån. Det första är 

informationskravet som handlar om att forskaren ska informera de berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Samtyckekravet är den andra och den innebär att deltagarna i en 

undersökning själva har möjlighet att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet 

betyder att uppgifter om personer i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Samt 

nyttjandekravet som innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas 

för forskningsändamål. Denna information fick samtliga berörda deltagare i min studie i ett 

informationsbrev som jag formulerat (se bilaga 1) och jag fick hjälp att förmedla detta brev 

till berörda parter innan jag kontaktade de pedagoger som deltog i min studie. Vid själva 

intervjuerna började jag med att belysa de forskningsetiska principerna och klargjorde mer 

tydligt de fyra huvudkraven samt att jag informerade om allt material kommer förstöras efter 

att uppsatsen är färdig. Patel och Davidsson (2003) framhåller att det är viktigt att klargöra på 

vilket sätt individens bidrag kommer att användas och om det är konfidentiellt eller inte. Jag 

lyfte också att jag gärna ville spela in intervjun och frågade om godkännande för detta. 

Samtliga gav sitt muntliga godkännande. 

3.4 Genomförande 

Jag tog kontakt med berörda avdelningar och bestämde tid för intervjun med en av 

pedagogerna i arbetslaget och frågade samtidigt om de ville se intervjufrågorna i förväg vilket 
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de flesta ville. Därefter genomfördes åtta intervjuer med nio stycken pedagoger, samtliga 

kvinnor och varje arbetslag fick själva besluta vilken pedagog som skulle delta i min studie. 

En av intervjuerna genomfördes med två deltagande pedagoger ur samma arbetslag efter 

önskemål. Alla intervjuade pedagoger var utbildade förskollärare8 med lång erfarenhet av att 

arbeta inom förskolan. Sex stycken pedagoger arbetade på småbarnsavdelningar, ett till tre år, 

och tre stycken pedagoger arbetade på det som kallas syskonavdelning där barnen är tre till 

fem år. Intervjuerna spelade jag in på min mobiltelefon vilka senare transkriberades. Trost 

(2010) samt Patel och Davidsson (2003) framhåller att använda sig av inspelning under en 

intervju har både för- och nackdelar. En fördel är att man kan lyssna upprepade gånger på det 

inspelade materialet och man kan senare skriva ner intervjun för att få med allt som sades 

ordagrant. Vidare så kan man koncentrera sig mer på frågorna och svaren samt på den 

intervjuade personen då intervjun spelas in menar Trost (2010). Nackdelar kan vara att det tar 

tid att lyssna igenom inspelningen samt transkribera den. Patel och Davidsson (2003) lyfter att 

medvetenheten om att bli inspelad kan göra att den intervjuade inte pratar lika spontant som 

vid en intervju utan inspelning. Dock upplevde jag endast fördelar med att genomföra en 

inspelad intervju och samtalen kändes avslappnande och naturliga trots att de spelades in.  

De frågor som jag använde mig av i studien var sju till antalet och samtliga deltagare fick 

samma frågeställningar. Stukát (2011) lyfter att vid ostrukturerade intervjuer så finns det ett 

antal huvudfrågor som ställs likadant till alla men svaren följs upp på ett individualiserat sätt. 

Samspelet utnyttjas mellan den som frågar och den tillfrågade för att få så fyllig information 

som möjligt (Stukát, 2011). Vidare framhålls att vid ostrukturerade intervjuer ställs frågorna i 

den ordning situationen inbjuder till vilket även Patel och Davidsson (2003) bekräftar. Tanken 

med de intervjuer jag genomförde var att jag ville att pedagogerna fritt skulle få möjlighet att 

berätta om sina tidigare erfarenheter och tankar kring inskolning så de frågor jag formulerat 

var mer som ett stöd att falla tillbaka på för att få samtalet att gå framåt. Under mina 

intervjuer följdes vissa svar upp med en följdfråga men som Stukát (2011) betonar så var det 

individualiserat och baserat på svaren jag fick av den enskilde individen. Med andra ord såg 

följdfrågorna inte exakt likadana ut för alla deltagare i min studie.  

3.5 Analys 

Bearbetningen började med transkribering av intervjuerna vilket skedde i nära anslutning till 

intervjutillfällena. Dessa skrevs sedan ut på papper där varje intervju tilldelades en färg för att 

få en tydligare överblick av materialet. Stukát (2011) framhåller att vid bearbetning av 

kvalitativa intervjustudier så krävs det att materialet läses igenom och analyseras upprepade 

gånger vilket jag anammade. Redan efter ett par av de genomförda intervjuerna så började jag 

se återkommande mönster i det jag fick höra vilket fortsatte i de resterande intervjuerna. Jag 

valde att använda mig av en analysmetod som Kvale och Brinkmann (2009) benämner som 

kodning. Kodning som analysmetod handlar om att leta nyckelord i en text och vidare leta 

liknande nyckelord i övriga texter framhåller Kvale och Brinkmann (2009). Jag tittade på 

helheten i mina texter, de transkriberade intervjuerna och plockade ut nyckelord som jag fann 

                                                           
8 Jag valde att använda benämningen pedagoger i min studie då jag inför intervjuerna inte visste om de personer 

jag skulle intervjua var utbildade förskollärare eller inte. Det slumpade sig så att alla deltagare var utbildade 

förskollärare men jag valde att använda benämningen pedagoger även i fortsättningen av arbetet. 
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i flertalet intervjuer och utifrån det kunde jag hitta olika kategorier. Kategorierna ska fånga de 

intervjuade personernas erfarenheter menar Kvale och Brinkmann (2009) och betonar att 

kodning som analysmetod kan ge en konkret överblick över materialet. Kodning och 

kategorisering underlättar efterarbetet av intervjuer då man har ett flertal intervjuer som ska 

bearbetas. 

I sammanställningen av resultatet använde jag mig av meningskoncentrering vilket innebär att 

meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer koncist. Långa uttalanden pressas 

samman i kortare uttalanden, i vilka den väsentliga innebörden av det som sagt omformuleras 

i kortare meningar (Kvale, 1997). Vidare i analysen av intervjuerna letade jag efter svar som 

kunde kopplas till mina frågeställningar och jag valde bort de svar som inte var väsentliga för 

studiens syfte. Det framkom tydligt att pedagogerna hade erfarenheter av olika 

inskolningsmodeller vilket var en av de frågeställningar jag hade inför min studie. I resultat 

kapitlets sammanfattande analys lyfter jag de kategorier jag fann kopplat till mina 

frågeställningar. 
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4. Resultat 
I följande avsnitt redovisas resultaten från de intervjuer jag genomförde där pedagogernas 

tidigare erfarenheter och upplevelser kring området inskolning framkommer. 

Inskolningsprocessen skiljer sig åt mellan småbarnsavdelningar och syskonavdelningar, detta 

främst på grund av det pedagogerna berättade, nämligen att de barn som går på 

syskonavdelning oftast har tidigare erfarenheter av förskoleverksamhet. För de små barnen 

som börjar på småbarnsavdelningar är det i betydligt högre grad barnens första möte med 

förskolan vilket blir en stor omställning. ”Man försöker få föräldrarna att förstå att det kanske 

inte alltid går så lätt som man kanske tror, även om barnen är vana att bli bortlämnade så är 

det här en helt annan situation” (Pedagog 4). 

I enlighet med de forskningsetiska principerna kommer jag inte att använda mig av 

deltagarnas riktiga namn för att skydda anonymitetet utan jag kommer benämnda dem som 

Pedagog 1, Pedagog 2 och så vidare. För att få en bättre överblick har jag valt att dela in 

resultatet i olika rubriker efter de kategorier som framkom i analysen av materialet. Dessa 

kategorier är främst kopplade till pedagogernas erfarenheter av olika inskolningsmodeller. Jag 

avslutar med att lyfta pedagogernas reflektioner kring trygghet och anknytning vilket var en 

av de frågeställningar jag hade samt en sammanfattande analys. 

4.1 Tvåveckorsmodellen har dominerat bland stora och små barn 

I alla intervjuer så framhöll pedagogerna att tidigare var den traditionella inskolningen, även 

benämnd tvåveckorsmodellen, i princip den enda modellen som användes i förskolan. ”Det 

var ju bara tvåveckorsmodellen som existerade då, upplevdes det som i alla fall och det som 

jag upplevde med den modellen var att den drog ut väldigt mycket på tiden, inskolningarna 

sträckte sig ju ofta under hela hösten” (Pedagog 1). 

Pedagog 7 beskrev att tidigare var det tvåveckorsmodellen som gällde oavsett hur det gick för 

barnet vilket även Pedagog 4 framhöll, ”man hade ett speciellt schema som man gick efter 

och det var slaviskt, så skulle det vara även om barnet kanske kändes klar efter en vecka”. 

Pedagog 9 upplevde att i den traditionella inskolningen så var det personalen som bestämde 

allt ”man hade gjort klart ett schema där man hade bestämt tider, man hade gjort klart i 

förväg. Då lyssnade man inte så mycket på föräldrarna, det gör man mer idag.”  

Pedagog 3 berättade att när hon började arbeta som förskollärare så var det två veckor som 

gällde och det var utifrån ett väldigt strikt schema. Detta upplevde dock inte Pedagog 8 som 

berättade att trots att det var tvåveckorsmodellen som var den modell alla förskolor använde 

sig av så var det inte fastslaget att det måste vara två veckor, ”jag upplevde nog mer att det 

var lite flexibelt. Jag tror aldrig att vi var så stenhårda med att det skulle vara prick två 

veckor.” 

Flera av de intervjuade pedagogerna beskrev också hur det under inskolningsperioderna 

ibland upplevdes som om de övriga barnen i gruppen kände sig lite undanskuffade. För den 

pedagog som var ansvarig för inskolningen var fokuseringen främst på det nya barnet för att 

det barnet såsmåningom skulle känna sig trygg i förskolan när föräldern inte längre var med 

under dagen. 
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Under tvåveckorsinskolningen så var ju en pedagog ”låst” till det nya barnet och om 

ett annat barn kom och ville något så kunde inte inskolningspedagogen hjälpa det 

”gamla” barnet i lika stor utsträckning som idag då vi arbetar på ett annat sätt 

(Pedagog 6). 

Pedagog 1 berättade att de befintliga barnen i barngruppen är betydligt mer delaktiga i 

inskolningen av nya barn idag än vad de var förr. Tidigare kunde det vara så att de andra 

barnen nästan kunde bli lite bortglömda:  

Det var så mycket fokus på de nya så man hade nästan inte tid… de andra barnen 

förväntades sköta sig själv, alltså man glömde som bort att de också hamnar i en ny 

grupp. För det försvinner ju ett antal barn som börjar skolan och så kommer det ett 

antal nya barn så alla inträder ju i nya roller så en grupp blir ju ny för alla, även för de 

som gått på avdelningen tidigare. 

Flera av pedagogerna beskrev också att de upplevt att de nya barnen i stor grad knöt an till sin 

inskolningspedagog under inskolningsprocessen vilket sedan kunde resultera i stor otrygghet 

hos barnet den dagen inskolningspedagogen inte var närvarande på förskolan. Pedagog 5 

tyckte inte att det var bra att barnet bara knyter an till en vuxen. ”Den personen kunde bli 

sjuk, eller måste fara på ett möte och då blev det verkligen jättejobbigt för det nya barnet”. 

Att fortsätta använda den traditionella inskolningsmodellen kändes inte optimalt enligt 

pedagogerna så därför har det skett en förändring hos förskolorna gällande 

inskolningsprocessen. ”Förr var det mer inskolningar bara på hösten, nu är det ju inskolningar 

året om och jag tror det är kanske därför man börjat tänka om litegrann då man nu har 

inskolningar under nästan hela året” (Pedagog 1). Här skiljer sig dock förskolornas 

resonemang åt och arbetslagen i de olika förskolorna har valt att arbeta efter olika modeller 

vilka presenteras nedan. 

4.1.1 Tredagarsmodellen – föräldraaktiv inskolning 

Två av pedagogerna på småbarnsavdelningarna berättade att de använde sig av 

tredagarsmodellen som är en föräldraaktiv inskolningsmodell. Båda pedagogerna som jag 

intervjuade lyfte att de kände att de i deras respektive arbetslag ville prova någonting annat än 

den traditionella inskolningen. De sökte på nätet och i tidningar och hittade information om 

tredagarsmodellen vilken de tyckte kunde vara ett alternativ. Efter att ha läst in sig på området 

så valde de att prova använda tredagarsmodellen som inskolningsmodell och de har bara 

upplevt positiva förändringar med detta byte. ”Vi har bara upplevt positiva saker med 

tredagars och vi kände efter första inskolningen på det här sättet att vi inte ville byta tillbaka” 

(Pedagog 6). Tvåveckorsmodellen var tidskrävande och barnen knöt an alltför mycket till bara 

en pedagog förklarade Pedagog 5 och det var en anledning till varför de ville arbeta efter en 

annan inskolningsmodell. Båda pedagogerna framhöll att med denna modell så knyter inte 

barnen an mer till en pedagog eftersom alla i arbetslaget är lika involverade i inskolningen. 

”Förr upplevde jag att barnen blev väldigt bundna till sin inskolningspedagog och det kunde 

bli väldigt jobbigt sen. Nu är alla pedagoger med hela tiden i alla moment” (Pedagog 5). Det 

är främst den biten som är den stora skillnaden mellan den traditionella inskolningen och den 

föräldraaktiva menar pedagogerna som har erfarenheter av båda modellerna. I den 
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traditionella inskolningen så använde man sig av inskolningspedagoger som var ansvariga för 

de inskolningar de genomförde. Med den föräldraaktiva inskolningen så är det nya barnet med 

i alla delar av verksamheten tillsammans med en förälder och alla pedagoger finns i barnets 

närhet.  

På vår avdelning börjar vi direkt med vårt vardagliga arbete då terminen startar så att 

de som skolas in får vara med om hur verksamheten ser ut redan från början. 

Föräldrarna får också vara med och se vad vi håller på med och det är jättepositivt 

(Pedagog 5). 

Vid en föräldraaktiv inskolning så är föräldrarna med i alla moment under dagen förklarade 

pedagogerna. Barn och förälder kommer och är på förskolan i cirka fem timmar per dag under 

tre dagar och det är föräldern som är ansvarig för sitt barn under inskolningen, de byter blöja, 

tröstar, ger mat etcetera. På den fjärde dagen lämnas barnet utan föräldern men pedagogerna 

påpekar att ”vi vill att föräldern ska finnas i ’standby’ ifall det skulle uppstå något” (Pedagog 

6). Veckan efter inskolningen vill pedagogerna också att en av föräldrarna ska finnas 

tillgänglig ifall det skulle behövas. ”Vi vill att föräldrarna under vecka två ska vara lite 

tillgänglig om det skulle inträffa något, att de är beredda att sluta jobbet tidigare” (Pedagog 5). 

Föräldrarna står för tryggheten i början och pedagogerna som arbetar med tredagarsmodellen 

lyfter att föräldrakontakten är viktig. ”Vi känner att det är viktigt att vi får en bra kontakt med 

föräldrarna i början, det skapas en trygghet, om föräldrarna känner sig trygga så smittar det av 

sig på barnen” (Pedagog 5). Vidare berättade Pedagog 6 att de upplevt att då föräldrarna finns 

med under alla moment i inskolningen så bidrar det i hög grad till barnens trygghet. ”Barnen 

får grundtryggheten av föräldrarna och vi upplever att barnen känns mycket mer trygga nu än 

förr då vi arbetade med den traditionella inskolningen och jag tror det beror på att barnet bara 

knöt an till en vuxen då”. Pedagog 6 lyfte också att med grundtryggheten från föräldrarna i 

botten så får barnen vidare trygghet av övriga barn på avdelningen som visar hur det fungerar 

på förskolan och bjuder in till lek 

Pedagogerna poängterade att även om de har valt att använda tredagarsmodellen som 

inskolningsmodell så finns det självklart möjlighet att förlänga inskolningstiden om 

föräldrarna önskar det. ”Ibland kan det vara så att föräldrarna tycker att det låter lite med bara 

tre dagar men sen under själva inskolningen så går det så bra så då behövs det inte mera tid. 

Det är barnens behov som ska styra” (Pedagog 5). 

För äldre barn som kommer utifrån, som kanske aldrig har gått på förskola tidigare och som 

ska börja på en syskonavdelning arbetade en av syskonavdelningarna i min studie också med 

tredagarsmodellen. De använde den modellen därför att en av pedagogerna tidigare hade 

arbetat utifrån den och bara upplevt positiva sidor. Dock ville de poängtera att det är viktigt 

att ha föräldrarna med sig i valet av inskolningsmodell, önskar de en längre inskolningsperiod 

så är det oftast bättre för då är föräldrarna trygga med det. 

4.1.2 Individanpassad inskolning 

De andra syskonavdelningarna beskrev att de inte använde sig av någon specifik modell när 

de skolade in barn som kom utifrån, utan att deras inskolningsprocess baserades på det 
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enskilda barnets behov och i samråd med föräldrarna. Pedagogerna nämnde inte att de kallade 

den här modellen för något specifikt bara att de baserade inskolningarna efter individens 

behov så jag har valt att benämna den här inskolningsmodellen, som blir lite av en fjärde 

modell i min studie, för individanpassad inskolning. 

Småbarnsavdelningarna som inte arbetade med föräldraaktiv inskolning arbetade också med 

en individanpassad inskolning, de anpassade inskolningarna utifrån barnens behov men även 

föräldrarnas. De visste alla litegrann om tredagarsmodellen men de kände att det inte var en 

modell som passade dem. ”Vi har aldrig provat tredagars inskolning som många använder, 

och det är av den anledningen att vi tycker inte att man ska ha för bråttom.” (Pedagog 4). 

Tiden för inskolningen varierar och pedagogerna berättade att de inte hade någon fastställd tid 

utan inskolningen får ta den tid den tar. Tiden utökas successivt under inskolningen berättade 

Pedagog 7, ”först kommer de en timme och hälsar på med sin/sina föräldrar och sen utökar vi 

tiden”. Pedagog 9 berättade att de försöker ta in föräldrarna mycket gällande tiderna under 

inskolningen, de försöker läsa av hur barnen verkar. ”Man ser faktiskt ganska mycket på 

första besöket, en del kanske inte släpper mamman eller pappan och då bestämmer vi 

tillsammans med föräldern att de kommer hit många, korta stunder till en början”. En del barn 

är redo att börja vara själv redan efter ett par dagar medan det finns barn som ibland kan 

behöva uppemot tre veckor. Pedagog 8 förklarade att även om inskolningsperioden är över för 

barnet så är det en viss inskolningstid även efteråt. ”Vi upplever att först efter kanske en 

månad så börjar vi känna att nu har det släppt, nu känns barnen trygga, nu flyter det bra”. 

4.1.3 Överinskolning – att gå från småbarnsavdelning till syskonavdelning 

Av de pedagoger jag intervjuade så arbetade tre stycken på det som kallas syskonavdelning, 

det vill säga de arbetar med de äldre barnen som är mellan tre till fem år. Här arbetade alla tre 

förskolor på ett liknande sätt vid inskolning, de arbetade mycket med överinskolning. Många 

förskolor idag är fleravdelningsförskolor, det vill säga att varje förskoleområde9 består av 

flera avdelningar i samma byggnad eller i anslutande byggnad. Vanligtvis finns det två till 

fem förskoleavdelningar inom samma förskoleområde. Pedagog 2 förklarade att en 

överinskolning innebär att de barn från småbarnsavdelningen som fått plats på en 

syskonavdelning till höstterminstarten kommer och hälsar på under vårterminen tillsammans 

med en pedagog från deras avdelning. ”Oftast kommer de en gång i veckan under ett par 

veckor mot slutet av vårterminen. Det är då de nya barnen vi ska få från småbarnsavdelningen 

som kommer och hälsar på hos oss och det brukar fungera jättebra”. De nya barnen har med 

sig en pedagog från deras ordinarie avdelning vid varje överinskolningstillfälle, en pedagog 

de känner väl, som fungerar som trygghet under den här processen då det normalt inte är 

någon förälder delaktig i överinskolningen som vid en vanlig inskolning. 

Vissa avdelningar hade dessa överinskolningar då deras blivande sexåringar var och hälsade 

på i skolan inför deras kommande start i förskoleklass. ”Det har passat jättebra för oss att 

genomföra överinskolningarna då våra blivande sexåringar är på besök i skolan. Då får både 

de nya och gamla barnen bekanta sig med varandra då de till hösten kommer vara 

tillsammans” (Pedagog 3). 

                                                           
9 Med förskoleområden menas mindre områden av förskolor som alla geografiskt tillhör samma rektorsområde. 
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Alla pedagoger som arbetar med överinskolning berättade att de väldigt ofta i vardagen 

arbetar tillsammans med de andra avdelningarna vid deras respektive förskoleområde. ”Vi 

träffar ju ofta de nya barnen då vi ibland sköter åt varandra vid personalplaneringar och 

liknande. Vi känner ju till barnen sen förr innan de börjar hos oss” (Pedagog 1). Så de barn 

som senare kommer börja hos dem är barn de träffat tidigare och de vet också vad barnen 

heter så det blir inte en helt ny, okänd situation för barnen att överskolas till en 

syskonavdelning. ”Vi känner ju barnen, alltså man känner dem inte som man känner dem när 

de går på avdelningen men man känner dem, man har träffat dem” (Pedagog 3). ”Vi träffas 

hela tiden ute vid uteleken så barnen vi får från småbarns är inte främmande för oss om man 

så säger” (Pedagog 2).  

Vissa av de barn som under våren haft överinskolning till sin nya avdelning börjar direkt på 

hösten utan vidare inskolning. ”Många kommer och hälsar på veckan innan barnen börjar 

höstterminen men en del börjar direkt efter sommaren och då är det föräldrarna som är trygga 

med det. Är föräldrarna trygga avspeglas det ofta på barnet” (Pedagog 1). Pedagogerna 

framhåller att för det mesta går det jättebra att börja direkt men en del kanske behöver lite 

extra inskolning efter ett långt sommarlov och ofta räcker det med att barnen hälsar på 

tillsammans med en förälder under en förmiddag eller två.  

Oftast så är de klara efter överinskolningen på våren men det kan vara så att en del 

kanske har varit borta mycket under de gånger vi haft överinskolningarna och då 

brukar vi säga att de gärna kan komma och hälsa på veckan innan och för det mesta så 

räcker det med det. Det har varit rätt smärtfritt måste jag säga (Pedagog 3). 

Pedagogerna berättade att i och med att de haft överinskolningar med barnen under våren så 

blir det inte en helt ny inskolningsprocess som startar vid höstterminsstarten som det blir för 

de barn som inte har erfarenhet av att vara i förskolan.  

Överinskolningar sker oftast utan föräldrarnas närvaro då de genomförs på dagtid ute i 

verksamheten och ingen av pedagogerna har reflekterat över att föräldrarna skulle vara 

missnöjda med att de använder denna modell. Pedagogerna har upplevt att om det fungerar 

bra med överinskolningarna så är föräldrarna nöjda då barnen i stort sett är färdiginskolade 

inför höstterminsstarten på den nya avdelningen. ”Vi har nog upplevt att om föräldrarna 

känner att det går bra så är de nöjda” (Pedagog 2). Vilket även Pedagog 1 lyfte ”Vi har bara 

upplevt positiv respons från föräldrarna”. 

Sett från föräldrahåll så känner vi att föräldrarna känner att de inte behöver lägga ner 

den tiden på inskolning då vi jobbar med överinskolningar… att de uppskattar att vi 

”sköter om” inskolningen, men självklart om föräldrarna känner att de vill stanna en 

stund sen då höstterminen startar så är det ju helt okej (Pedagog 3). 

Vidare berättade pedagogerna att de upplevde att de andra barnen på avdelningen är betydligt 

mer delaktiga i inskolningsprocessen idag. De gamla barnen hjälper till och introducerar de 

nya barnen samt visar och berättar vad som finns på avdelningen. 
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4.2 Trygghet och anknytning 

Alla deltagare i studien berättade att under inskolningsprocessen så är alla pedagoger 

delaktiga. Förr delades inskolningarna upp mellan pedagogerna så varje pedagog var ensam 

ansvarig för ett antal inskolningar, nu arbetar alla tillsammans med alla inskolningar så de nya 

barnen ser och lär känna alla pedagoger från början. En av mina frågeställningar handlade om 

vilka skillnader pedagogerna sett hos barnen gällande trygghet och anknytning och under 

intervjuernas gång när pedagogerna berättade om sina tidigare erfarenheter så blev just den 

frågeställningen en återkommande följdfråga. Pedagog 5 berättade att hon upplevde att den 

modell de använder nu är bättre än den traditionella modellen, ”barnen känns tryggare nu, jag 

tycker det är bra att det inte bara är en som de knyter an till”. I princip alla pedagoger beskrev 

hur den traditionella inskolningsmodellen där barnen i hög grad knyter an till en pedagog 

bidrog till en stor otrygghet hos barnen när inte inskolningspedagogen var närvarande.  

Nu knyter inte barnen an till bara en person utan vi finns allihop, de ser oss som 

tillgång alla vuxna. Det är inte bara mig som det här barnet kommer till, man knyter 

inte upp sig själv lika mycket till enskilda barnet heller utan vi finns för hela gruppen. 

Jag tycker att vi har tryggare barn som lämnas efter inskolningarna nu än vad det var 

tidigare. För då var det mer uppstyltat (Pedagog 4). 

”Men sen så kanske en del barn knyter an mer till vissa vuxna och det har man ju självklart 

rätt att göra” menade Pedagog 1 och Pedagog 3 berättade att möten med barn är som möten 

med alla människor; ”en del får man kontakt med direkt medan andra kan vara mer 

avvaktande i början” 

Pedagog 6 berättade att de utvärderade och jämförde deras nya inskolningsmodell med den 

gamla traditionella och de såg en stor skillnad kring just tryggheten hos barnen. ”Vi har aldrig 

upplevt att något barn känt en stor otrygghet efter den här inskolningsmetoden utan tvärtom, 

barnet kommer till alla pedagoger”. Pedagog 1 resonerade ungefär likadant: 

Jag upplever att barnen är mycket mer trygga nu och jag tror att det beror på att 

barnen har varit och gjort allt som händer på förskolan tillsammans med sina 

föräldrar, de har liksom sett att det här har mamma eller pappa varit med om och det 

är okej. 

Barngruppens storlek lyftes av två pedagoger som något som de trodde hade betydelse för 

tryggheten. ”Är det en mindre barngrupp så känner man ju att barnen blir tryggare mycket 

fortare och barngruppens storlek har ju ökat. Man kan se att ibland är en del inte lika trygga, 

det tar längre tid för dem” (Pedagog 8; Pedagog 9). De kände dock båda att barnen går till alla 

vuxna i större utsträckning nu än vad de gjorde tidigare. Pedagog 7 tyckte att det varit positivt 

att alla pedagoger varit delaktiga under inskolningen och menade att nu känner barnen att det 

finns fler vuxna att vända sig till, det är inte bara en person: 

Det känns jättebra att vi alla är delaktiga i inskolningen nu och det fungerar verkligen 

jättebra. Vi turas om att vara tillsammans med det nya barnet under inskolningen så 

barnet känner att det alltid finns en vuxen i närheten. Även när föräldrarna är kvar 

under inskolningen så försöker vi vara den som finns närmast barnet och föräldern 
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finns då i bakgrunden som trygghet. Vi har upplevt att det är jätteviktigt att 

föräldrarna är trygga, det speglar av sig på barnen. 

Pedagog 2 hade inte reflekterat över ifall barnen upplevdes tryggare nu jämfört med förr då de 

arbetade med en traditionell inskolning. ”Jag tycker att som man arbetar idag så är det inte 

bara en modell utan det är mer individanpassat beroende på att alla är vi olika. Vi måste hitta 

en modell som funkar bra där du mår bra”. Barn idag är vana att vara mycket bland folk 

förklarade Pedagog 3 och menade att hon upplevde att barn idag är kanske inte lika försiktiga 

som förr.” Vi har upplevt att barnen känns rätt trygga efter ett par dagar men då har vi ju 

mycket överinskolningar så jag tror det bidrar”. 

Jag upplever att det är vår inställning och förmedlande som är viktigast. Om vi visar 

att den här modellen är en modell vi känner är jättebra och den fungerar jättebra så 

blir ju signalen från oss till föräldrarna att detta är en bra modell. Jag upplever att 

pedagogens inställning är viktig och avgörande för resultatet (Pedagog 6). 

4.3 Sammanfattande analys 

De kategorier som jag såg framträda efter analysen av resultatet var främst pedagogernas 

upplevelser av att arbeta med olika inskolningsmodeller vilket också var en av mina 

frågeställningar inför denna studie. Alla pedagoger hade arbetat med den traditionella 

inskolningen men sedan skiljde sig erfarenheterna åt. Vissa arbetade nu med en kortare 

inskolningsmodell på tre dagar där föräldrarna är delaktiga i hela processen medan andra 

valde att utgå ifrån en annan, egen modell där de utgick från individens behov, en mer 

individanpassad inskolning. De pedagoger som arbetade på syskonavdelningar arbetade alla 

med överinskolningar av de mindre barnen som gick på småbarnsavdelningar i samma 

förskoleområde, och det skedde på slutet av vårterminen. Alla pedagoger betonade att oavsett 

vilken inskolningsmodell man använder så ska barnets behov vara det som styr inskolningens 

längd. 

En annan frågeställning var hur pedagogerna väljer sina inskolningsmodeller och vilka 

överväganden som görs. Som jag beskrev i analyskapitlet så såg jag återkommande mönster 

under transkriberingen och bearbetningen av intervjuerna. Pedagogerna lyfte liknande 

upplevelser främst när de beskrev arbetet med den traditionella inskolningsmodellen och jag 

kan konstatera att pedagogerna upplevt att den traditionella inskolningsmodellen inte varit 

optimal. De såg mer negativa aspekter än positiva efter flera års erfarenhet av att använda den 

som enda inskolningsmetod i förskolan och alla intervjuade pedagoger uppgav att de valt att 

söka andra inskolningsmodeller. Hur de valt sina nuvarande inskolningsmodeller har skiljt sig 

åt bland de intervjuade vilket jag kommer redogöra mer för i resultatdiskussionen. 

En annan kategori som växte fram ur pedagogernas svar var hur de upplevde barnens trygghet 

och anknytning till dem som pedagoger. Här lyfte de flesta av pedagogerna fram tydliga 

skillnader som de uppmärksammat gällande barns anknytning och trygghet vid själva 

inskolningsprocessen men framförallt efter inskolningsperiodens slut. De flesta pedagoger 

upplevde att barnen kändes mer otrygga förr då de hade en inskolningspedagog som de knöt 

an till, idag är alla pedagoger lika delaktiga i barnens inskolningar och pedagogerna har 

upplevt att barnen känns tryggare nu. 
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5. Diskussion 
I följande kapitel diskuteras först studiens metod och tillförlitlighet följt av en 

resultatdiskussion som presenteras utifrån studiens forskningsfrågor. Resultatdiskussionen 

avslutas med en avslutande reflektion.  

5.1 Metoddiskussion 

Stukát (2011) betonar att forskningsproblemet ska styra metodvalet och Trost (2010) 

framhåller att syftet med studien är avgörande för vilken metod man bör använda. Jag var 

intresserad av att belysa pedagogers upplevelser kring området inskolning och ville ta del av 

pedagogernas tankar och erfarenheter. Därför var en kvalitativ intervju den metod som var 

mest relevant i min studie. Att istället för en kvalitativ studie genomföra en kvantitativ studie 

hade inneburit att urvalsgruppen varit större och att resultatet då skulle kunna generaliseras i 

större utsträckning lyfter Stukát (2011). Detta var dock inte aktuellt i min studie då jag var ute 

efter mer djupgående information och jag anser att valet av en kvalitativ intervju bidrog till att 

pedagogernas upplevelser och erfarenheter av inskolningsprocessen synliggjordes. 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som står i ett visst förhållande till varandra menar 

Patel och Davidsson (2003). Det innebär att vi inte bara kan koncentrera oss på det ena, vi 

måste veta att vi undersöker det vi har för avsikt att undersöka vilket betyder att vi har god 

validitet. Vi måste även veta att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att vi 

har god reliabilitet framhåller Patel och Davidsson (2003). Trost (2010) lyfter att med 

validitet menas att instrumentet eller frågan ska mäta det den är avsedd att mäta, det vill säga 

att metoden undersöker det den påstås undersöka och kopplat till detta så anser jag att 

validiteten för min studie är god.  

Innan jag genomförde min första intervju så testade jag inspelningsfunktionen på min 

mobiltelefon för att försäkra mig om att ljudupptagningen skulle vara godtagbar för den 

efterföljande transkriberingen. Kvale och Brinkmann (2009) betonar att dålig ljudkvalitet vid 

inspelning kan göra att transkriberingen kan misstolkas och det kan i sin tur påverka 

reliabiliteten. Inspelningar är annars ett bra instrument på hur god reliabilitet en studie har 

påpekar Patel och Davidsson (2003) då en inspelad intervju möjliggör att man kan gå tillbaka 

till det inspelade materialet för att försäkra sig om att allt uppfattats korrekt. Johansson och 

Svedner (2006) framhåller att reliabilitet betyder noggrannhet vid mätning men betonar att 

den studerande sällan har möjlighet att vidta åtgärder för att mäta reliabiliteten vid 

genomförandet av examensarbeten. Därför bör det framkomma hur intervjuerna eller 

observationerna genomfördes i studien. Detta beskriver jag under avsnitten som handlar om 

genomförande och analys. 

Trost (2010) belyser att åtta eller färre intervjuer är lämpligt för att kunna hantera och 

bearbeta det insamlade materialet senare. Då jag skulle genomföra åtta intervjuer så valde jag 

att inte konstruera alltför många frågor utan jag försökte välja frågor som kunde ge svar på de 

frågeställningar jag formulerat. Det blev tillslut sju stycken frågor (Bilaga 2). Jag hade i 

princip ingen tidigare erfarenhet av att intervjua någon men Trost (2010) menar att även om 

man är en ovan intervjuare så kan man genomföra bra intervjuer. Trots min ovana av att 

intervjua så upplevde jag att intervjuerna gick bra. Dock upptäckte jag under intervjuernas 
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gång att vissa följdfrågor inte hade öppna svar utan blev mer en ja eller nej fråga. Det visade 

sig dock under transkriberingen att jag trots detta fått rätt utförliga svar där de intervjuade 

förklarade vidare, de svarade alltså inte bara ja eller nej utan följde upp med ytterligare 

information. Jag upptäckte vidare under den andra intervjun att svaren på vissa av mina 

frågeformuleringar kunde gå ihop i varandra, att jag i en fråga kunde få svaret på en annan. 

Trost (2010) framhåller att efter de första intervjuerna kan man med fördel se över 

intervjuguiden och göra eventuella ändringar om man anser att det behövs. Jag övervägde att 

formulera om mina frågor men beslutade mig för att ha kvar frågorna som de först 

konstruerats. Detta då jag efter önskemål av pedagogerna skickat ut frågorna i förväg men jag 

upptäckte också vid transkriberingen av de första två intervjuerna att jag fått svar på det jag 

var ute efter. Det hade ingen betydelse att jag fick svar på en annan fråga innan den hunnit 

ställas då de svar jag fick var relevanta för min studie. Trost (2010) betonar att han i en 

intervju vill komma åt hur människan tänker och resonerar och gärna i förhållande till hur hon 

nu ser på hur det var förr, och hur hon menar att det var förr. Dessa tankar var precis det jag 

var ute efter i mina intervjuer. Jag ville ta del av pedagogernas erfarenheter och upplevelser 

av hur inskolningar såg ut tidigare samt hur de tänker och resonerar idag och jag upplevde att 

jag lyckades med detta i rätt stor utsträckning. 

Att genomföra och senare transkribera åtta stycken intervjuer var väldigt tidskrävande vilket 

även Patel och Davidsson (2003) poängterar. Varje intervju tog mellan 10-25 minuter och jag 

anser att det var en lämplig tidsram. Min studie genomfördes i samarbete med ett 

rektorsområde där inskolning var ett kunskapsområde som de var intresserade av att 

undersöka och följa upp. Jag ville därför få en så bred bild som möjligt av hur det såg ut på 

deras förskolområde, färre än åtta intervjuer hade inte varit optimalt i denna studie. Stukát 

(2011) framhåller att utöver validitet och reliabilitet måste man också resonera kring vem 

resultatet av en undersökning egentligen gäller för. Gäller resultatet endast för den undersökta 

gruppen eller kan resultatet generaliseras? Undersökningen för min studie är som tidigare 

nämnts genomförd på åtta stycken förskoleavdelningar som tillhör samma rektorsområde. Jag 

anser att resultatet kan ge en bild av hur det ser ut i det här specifika rektorsområdet. Dock 

anser jag att det inte kan svara på hur det ser ut i stort för resterande rektorsområden i samma 

kommun. Annat som kan vara relevant att nämna är att jag själv har flera års erfarenhet av 

inskolning på förskola och har egna barn som också skolats in, så det har varit oundvikligt att 

helt bortse från mina egna upplevelser och tolkningar. 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen förs utifrån mina frågeställningar som belyser syftet med min studie; att 

ge en fördjupad förståelse kring pedagogers upplevelser av området inskolning i förskolan. 

Här kommer jag även göra kopplingar till de inskolningsmodeller som lyfts fram i 

bakgrundskapitlet, tidigare forskning samt Bowlbys anknytningsteori. 

5.2.1 Hur upplever pedagogerna arbetet med inskolning i förskolan, relaterat till 

olika inskolningsmodeller? 

Alla pedagoger som deltog i min studie hade väldigt lång erfarenhet av att arbeta i förskolan 

vilket innebär att alla hade stora erfarenheter av inskolning i förskolan. Den traditionella 
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inskolningen är den modell som samtliga pedagoger hade mest erfarenhet av och det är också 

den inskolningsmodell som funnits längst i förskolan lyfter Arnesson Eriksson (2010).  

Deltagarna i min studie vittande om att den traditionella inskolningsmodellen inte längre 

existerar i samma utsträckning som under tidigare år då det var den enda modellen som 

brukades. Att barnen i hög grad bara knöt an till en person förr var något som återkom under 

intervjuerna och pedagogerna har upplevt det som en bidragande orsak till att de valt att söka 

andra inskolningsmodeller, vilket var intressant. Ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv så 

lyfts det fram som viktigt att barnen under inskolningstiden får möjlighet att lära känna och 

forma minst en trygg relation till en pedagog. Denna person kan då fungera som en tillfällig 

anknytningsperson under separationen från föräldern menar bland annat Broberg et al (2012) 

som hänvisar till Bowlbys anknytingsteori. Även Hårsman (1994) betonar att det är viktigt att 

barnet får möjlighet att etablera en relation med främst en pedagog i början för att minska 

separationsreaktionerna men detta, att barnet knyter an mer till en pedagog än de andra i 

arbetslaget framhåller pedagogerna i min studie som något de upplevt vara en orsak till 

otrygghet hos barnen. De upplevde att barnen visade starkare separationsreaktioner förr än 

vad de gör idag när de inte har en specifik inskolningspedagog vilket motsäger det Hårsman 

(1994) fann i sin studie samt det Broberg et al (2012) framhåller baserat på Bowlbys 

anknytningsteori; att anknytning till fler än en pedagog på förskolan samtidigt kan försvåra 

utvecklingen av en anknytningsrelation. 

Tre av åtta förskoleavdelningar i min studie använde sig av en föräldraaktiv inskolning och 

vid en föräldraaktiv inskolning är föräldern med i alla moment under dagen och har 

huvudansvaret för sitt barn vilket även beskrivs i Arnesson Eriksson (2010). Pedagogerna 

förklarade att de bara upplevt positiva förändringar med bytet av inskolningsmodell och att de 

inte vill byta tillbaka till den traditionella inskolningen. Även i Maria Simonsson och Ingrid 

Karlssons projektarbete kring föräldraaktiv inskolning som lyfts i tidningen Förskolan har de 

sett övervägande positiva reaktioner i resultatet av studien. Förr upplevde pedagogerna i min 

studie att barnen blev väldigt bundna till sin inskolningspedagog. Att barnen nu inte knyter an 

till bara en pedagog under inskolningen beskrev pedagogerna som den främsta skillnaden 

mellan den traditionella och den föräldraaktiva inskolningen.  

I Bowlbys anknytningsteori lyfts begreppet trygg bas som det mest centrala begreppet enligt 

Broberg et al (2012) och det innebär att barnet behöver en trygghet att återvända till ifall de 

upplever hot eller fara när de utforskar sin omgivning. Pedagogerna i min studie har upplevt 

att föräldern står för grundtryggheten hos barnet i början, att föräldern är barnets trygga bas 

dit barnet kan återvända om det känner sig osäker i den nya miljön. Perris (1996) menar att 

vissheten om att föräldern finns i närheten gör att barnet kan fortsätta vara avslappnat och leka 

fritt då de känner att de kan hämta trygghet hos mamma eller pappa om de skulle behöva det. 

Att föräldern i den föräldraaktiva inskolningen är med i alla moment under hela 

inskolningsprocessen gör att föräldern känner sig trygg i förskolan menar pedagogerna och de 

upplever att föräldrarnas trygghet smittar av sig på barnen. Detta lyfter även Arnesson 

Eriksson (2010) som menar att föräldrarnas trygghet avspeglas på barnen, om föräldrarna 

känner sig trygga i förskolan så känner barnen av det och kan i sin tur finna en egen trygghet. 

Maria Simonsson och Ingrid Karlssons studie har också visat på att en föräldraaktiv 
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inskolning där föräldern är aktiv i hela inskolningsprocessen leder till att både barn och 

föräldrar blir trygga i förskolan. Detta bekräftar det pedagogerna i min studie upplevt under 

deras inskolningar. 

Alla pedagoger i min studie som arbetade på syskonavdelningar uppgav att de till största 

delen använde en överinskolningsmodell vid inskolningar och det är en lite annorlunda 

modell enligt Niss (1988). Vid överinskolningar kommer de barn från småbarnsavdelningen 

som till höstterminen ska börja på syskonavdelningen och hälsar på tillsammans med en 

pedagog för att succesivt skolas in på den nya avdelningen. Att de nya barnen har med sig en 

pedagog från småbarnsavdelningen blir en trygghet under överinskolningsprocessen lyfter 

Niss och Söderström (2006) och Recchia (2012) betonar att pedagogen blir en källa för stöd 

och tröst för de yngre barnen genom övergångsprocessen. Pedagogerna i min studie beskrev 

att överinskolningarna sker på dagtid utan föräldrarnas deltagande så att närvaron av en för 

barnen välkänd pedagog under överinskolningen bekräftar det Niss och Söderström (2006) 

samt Recchia (2012) lyfter som viktigt ur ett trygghetsperspektiv. 

Överinskolningsprocessen sker en gång per vecka under ett par veckors tid under våren enligt 

pedagogerna och alla betonar att de bara har positiva erfarenheter av att använda denna 

modell. Då de nya barnen är barn från samma förskoleområde så är det barn som pedagogerna 

redan känner i och med att de flesta förskoleavdelningar ofta samverkar och det har 

pedagogerna upplevt som en stor fördel. Niss (1988) lyfter också detta som en fördel i 

beskrivningen av denna inskolningsmodell och menar att barn och personal lär känna 

varandra under de vardagliga verksamheterna i förskolan då samarbete mellan avdelningar 

sker i stor utsträckning. Vidare betonar Niss (1988) att detta är en väldigt praktisk och relativt 

smärtfri modell av inskolning och baserat på de svar jag fått under mina intervjuer så anser 

jag att pedagogerna i min studie instämmer i detta. 

En fjärde inskolningsmodell som framträdde under bearbetningen av mina intervjuer var det 

jag i min studie kallar för individanpassad inskolning, en egen modell som flera av 

arbetslagen använde sig av. Delar ur den traditionella inskolningsmodellen har bevarats men 

omstrukturerats så att varje inskolning helt utgår ifrån individens behov. Pedagogerna 

använder inte ett förbestämt schema utan tar inskolningen dag för dag och bestämmer 

tillsammans med föräldrarna fortsättningen av inskolningsperioden beroende på hur det går 

för barnet. I likhet med den föräldraaktiva inskolningen så är alla pedagoger lika delaktiga i 

alla inskolningar så min tolkning utifrån de intervjuer jag genomförde är att en 

individanpassad inskolning är lite av ett mellanting mellan den traditionella och den 

föräldraaktiva inskolningen. Detta är inget som jag har vetenskapligt belägg för utan enbart 

min egen tolkning.  

Det som framgått tydligt i min studie angående pedagogernas tidigare erfarenheter av 

inskolning var att pedagogerna upplevde att den traditionella inskolningen dels var väldigt 

tidskrävande, det framkom under intervjuerna att inskolningarna förr sträckte sig långt in 

under höstterminen. Men framförallt upplevde flertalet pedagoger att det blev ett för stort 

fokus på enbart det nya barnet i förhållande till resterande barngrupp, pedagogerna upplevde 

att de övriga barnen inte var delaktiga i de nya barnens inskolningsprocess. Simonsson och 
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Thorell (2010) betonar att relationsbygget till kamraterna har betydelse under inskolningen, 

nya barn vill knyta kontakter och skapa relationer och de gamla barnen är nyfikna på de nya 

barnen och jag tolkar det som att det är av stor vikt att hela barngruppen får vara delaktig i 

inskolningsprocessen. Precis som Pedagog 1 lyfte under intervjun så är det inte bara det nya 

barnet som hamnar i en ny grupp, det blir en ny gruppkonstellation även för de gamla barnen. 

Simonsson och Thorell (2010) betonar att inskolningen är en komplex process där både 

inskolningsbarnet, pedagogerna och förskolegruppen ingår. 

5.2.2 Hur väljer pedagogerna sina inskolningsmodeller och vilka överväganden 

görs? 

Som Simonson och Thorell (2010) betonat så finns det inte speciellt mycket forskning kring 

området inskolning vilket gör att det inte finns så mycket vetenskapliga undersökningar 

gällande olika inskolningsmodeller. Gemensamt för de intervjuade pedagogerna i min studie 

var att de ansåg att den traditionella inskolningsmodellen inte var optimal men det var den 

modell som var rådande förr och som i stort sett varje förskola utgick ifrån. Som flertalet av 

pedagogerna lyfte, följde de modellen som var tvåveckors inskolning oavsett om barnet 

kändes inskolat efter ett par dagar för att det var så man gjorde. I Hårsmans (1994) studie så 

belyser hon att det är viktigt att ha i åtanke att alla barn är olika och kommer således reagera 

olika under inskolningsprocessen i förskolan. Trots att Hårsman (1994) belyser just detta, att 

alla barn är olika, så har det framkommit under mina intervjuer att pedagogerna upplevt att i 

användandet av den traditionella inskolningsmodellen så inskolades i stort sett alla barn på 

samma sätt, man följde den färdiga mallen och såg inte till individens behov i samma 

utsträckning som idag. 

Det som framkom under mina intervjuer gällande hur pedagogerna tänker när de väljer 

inskolningsmodeller var att de arbetslag som valt att använda en föräldraaktiv inskolning letat 

på internet och i olika tidningsartiklar för att hitta alternativa inskolningsmodeller. Den 

föräldraaktiva inskolningen är en modell som lyfts bland annat i artikeln från tidningen 

Förskolan som jag hänvisade till i ett tidigare kapitel. Där framhöll forskaren Maria 

Simonsson som intervjuades i artikeln, att under de senaste åren har den föräldraaktiva 

inskolningen fått både ris och ros men de pedagoger jag intervjuat som använde sig av den här 

modellen hade enbart positiva reaktioner och erfarenheter.  

De avdelningar som valt att inte använda den föräldraaktiva inskolningen kände visserligen 

till den modellen men upplevde att den kändes för kort. De ansåg att man inte skulle ha för 

bråttom under inskolningen vilket de upplevde med den föräldraaktiva inskolningen och valde 

därför en egen individanpassad modell som de kände passade deras verksamhet bäst. 

Att barnets behov ska styra inskolningen var något som betonades vid ett flertal gånger under 

mina intervjuer oavsett vilken inskolningsmodell pedagogerna använde sig av i respektive 

arbetslag. De framhöll att det var viktigt med en god start för barnen när de börjar förskolan 

vilket Arnesson Eriksson (2010) belyser och menar att den tid och kraft vi satsar på 

inskolningen får vi igen under hela läsåret så det är viktigt att lägga ett stort engagemang på 

inskolningen. Även Hagström (2010) framhåller att barnens första möte med förskolan är 

viktig för att grunden till anknytning sker redan där. 
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5.2.3 Vilka skillnader ser pedagogerna för barnen gällande trygghet och 

anknytning? 

Enligt Bowlbys anknytningsteori som bland annat lyfts i Broberg et al (2012) så har barn 

generellt en till fem anknytningspersoner i sin närhet och dessa anknytningspersoner 

rangordnas i en anknytningshierarki där vissa personer är viktigare än andra. Barnet har en 

huvudanknytningsfigur framhåller Broberg et al (2012) och det är den person barnet i första 

hand väljer för att få trygghet men när den personen inte finns tillgänglig väljer barnet nästa 

person i hierarkin. Det innebär således att förskolan kan räkna med att ett enskilt barn knyter 

an till högst en pedagog lyfter Broberg et al (2012). Samtliga pedagoger i min studie lyfte 

dock att de upplevde att barnen knyter an till alla pedagoger i arbetslaget i större utsträckning 

nu då alla är delaktiga i inskolningsprocessen så det visar här på att teori och verklighet i detta 

fall skiljer sig åt.  

Att bli del av en grupp med allt vad det innebär är en lång process och Arnesson Eriksson 

(2010) betonar att inskolningen pågår längre än de dagar eller veckor den officiella 

inskolningsperioden pågår. Detta lyftes av två pedagoger under mina intervjuer, de upplevde 

att barnen hade en viss inskolningstid även efteråt och först efter ett par veckor så upplevde de 

att barnen kändes riktigt trygga. Även Hårsman (1994) såg i sin studie att barnen genomgår en 

anpassningsperiod efter den officiella inskolningsperioden är över och den perioden kan 

sträcka sig till sju veckor efter förskole starten. Först då började man se att barnen anpassat 

sig till den nya miljön och inte uppvisade samma separationstecken som vid förskolestartens 

början.  

Arnesson Eriksson (2010) framhåller att begreppet inskolning bör vidgas och ses som en del 

av helheten i verksamheten. Flera av pedagogerna betonade att de ansåg att det var viktigt att 

barnen redan under inskolningsperioden får komma in direkt i de aktiviteter som bedrivs i den 

vardagliga verksamheten då det är så vardagen kommer att se ut för barnen efter 

inskolningens slut. Pedagogerna ansåg att det bidrar till barnens trygghet då de redan från 

början får ta del av och lära sig de rutiner som finns på förskolan. 

Barngruppens storlek kopplat till trygghet och anknytning var en annan intressant aspekt som 

lyftes av två pedagoger som upplevt att barnen blev trygga mycket fortare förr då 

barngrupperna var mindre än idag då storleken på barngrupperna bara ökar. Marty et al (2005) 

betonar att barngruppens storlek är en faktor som bidrar till kvaliteten på anknytningen vilket 

bekräftar pedagogernas upplevelser kring detta. 

5.3 Avslutande reflektioner 

En viktig slutsats jag gör efter min studie är att valet av inskolningsmodell inte är det mest 

viktiga när det handlar om inskolningar. De intervjuade pedagogerna betonade vid ett flertal 

tillfällen att det i slutändan ska vara barnens behov som styr inskolningen. Att det är viktigt att 

vara lyhörd och se till det individuella barnet, alla barn är olika och har olika behov och 

inskolningen ska baseras utifrån det, självklart i samråd med barnens föräldrar. Lpfö 98 

(Skolverket, 2011) styrker detta och framhåller att arbetslaget ska beakta föräldrarnas 

synpunkter gällande genomförande och planering av verksamheten. Goda relationer till 

barnens föräldrar var en annan viktig aspekt som lyftes för en god inskolning och Arnesson 
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Eriksson (2010) betonar att inskolningen är en process även för föräldrarna. Plötsligt är det 

inte längre föräldrarna som ansvarar för barnet under dagen och det kan ta lång tid efter den 

officiella inskolningsperiodens slut innan både barn och föräldrar känner sig hemma i den nya 

situationen. Vikten av att barn, men också föräldrar känner sig trygga i förskolan är något jag 

utläst från de svar jag fått under mina intervjuer och förskolans läroplan (Skolverket, 2011) 

betonar att förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg samt verka för goda relationer med 

barnens föräldrar. Det är viktigt att barnet har en trygg utgångspunkt dit de kan återvända vid 

känslan av otrygghet och pedagogerna i min studie betonade att föräldern är barnets trygga 

bas under inskolningens början. Att barnet känner av förälderns närvaro och att föräldern 

utstrålar trygghet i den nya miljön barnet ställs inför ger i sin tur barnet en känsla av trygghet 

som gör att det vågar utforska och undersöka. Samtidigt finns pedagogerna i barnets närhet 

och börjar sakta bygga upp en egen anknytning till barnet och vid inskolningens slut när 

barnet är på förskolan utan föräldern så kommer pedagogerna att fungera som barnets trygga 

bas. Detta leder vidare till det som i Bowlbys anknytningsteori benämns som 

anknytningshierarki där barnet i frånvaron av sin huvudanknytningsfigur finner trygghet hos 

den person som kommer efter i den hierarkiska ordningen. Pedagogerna i förskolan har en 

lägre plats i hierarkin än personerna i barnens närmaste omgivning men när barnet är i 

förskolan utan huvudanknytningsfigurens närvaro blir nästa tillgängliga person i hierarkin den 

person barnet söker upp för trygghet, det vill säga pedagogen. Oavsett vilken 

inskolningsmodell man valt att använda så har det framkommit att det är viktigt att barnet har 

en trygg bas för att i förlängningen kunna knyta an till pedagogerna i förskolan vilket här 

visar att verkligheten överensstämmer med teorin.  

5.4 Studiens tillämpning för kommande yrke 

Inskolning är ett område inom förskolan som alla förskollärare kommer att stöta på förr eller 

senare då det är en väldigt viktigt del i förskolans verksamhet vilket bland annat Arnesson 

Eriksson (2010) samt Niss och Söderström (2006) betonar. Under mina studieår har jag 

uppmärksammat att många av de som börjar förskollärarutbildningen inte har någon 

erfarenhet av just inskolningar. Många har vikarierat inom barnomsorgen och deltagit i 

förskolans verksamhet och på så sätt skaffat sig erfarenheter kring förskolans värld. Men just 

inskolningar är något som inte sker så ofta under en pågående termin och sen är inskolningar 

inte något som åläggs en temporär vikarie. Under hela utbildningen har jag upplevt att vi som 

blivande förskollärare inte direkt fått någon djupare utbildning kring inskolningar, vi har mer 

skrapat på ytan. Så därför anser jag att studier rörande inskolningar kan vara till stöd för 

nyblivna förskollärare som kommer ut i verksamheten utan någon större erfarenhet av hur 

inskolningar genomförs. 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Under bearbetning av min studie så såg jag att det inte finns så mycket forskning gjord kring 

barns inskolning i förskolan vilket bland annat Thorell och Simonsson (2010) belyste.  

Mitt förslag till fortsatt forskning är att se hur inskolningen ser ut från ett föräldraperspektiv. 

Föräldrarna är ju också väldigt delaktiga i hela inskolningsprocessen och det skulle vara en 

intressant vinkel att belysa hur de ser och känner sig kring deras barns inskolning. Speciellt de 
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föräldrar vars barn blir överinskolade från småbarnsavdelningar till syskonavdelningar där 

pedagogerna egentligen sköter hela processen. Hur upplever föräldrarna den modellen? 
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Hej! 

Jag heter Anna Berg och läser sista terminen på förskollärarutbildningen vid Luleå tekniska 

universitet. Under den sista terminen ska vi studenter skriva vår c-uppsats och min uppsats 

syftar till att undersöka pedagogers upplevelser kring området inskolning. De frågeställningar 

jag utgår ifrån i min studie är: 

 Hur upplever pedagogerna arbetet med inskolning i förskolan, relaterat till olika 

inskolningsmodeller? 

 Hur väljer pedagogerna sina inskolningsmodeller och vilka överväganden görs? 

 Vilka skillnader ser pedagogerna för barnen gällande trygghet och anknytning? 

Jag skulle önska intervjua någon ur ert arbetslag till denna uppsats och kommer ta kontakt 

med er i början/mitten av vecka 47. 

Jag kommer att spela in intervjun för att underlätta efterarbetet av materialet och all insamlad 

data från intervjun kommer att förstöras efter det att uppsatsen är färdig. Största möjliga 

konfidentialitet eftersträvas i min undersökning genom att ingen obehörig får ta del av det 

insamlade materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig som genomför 

studien och endast jag kommer att använda mig av materialet. I den färdiga uppsatsen 

kommer deltagarna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda 

individer.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt, man kan när som helst avbryta deltagandet utan 

närmare motivering. 

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av mig som genomför studien och jag kan 

nås på: 

070-XXXXXX alt. xxxxxx@student.ltu.se 

Tack på förhand! 

 Anna Berg 
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Intervjufrågor till pedagogerna 

 Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 Kan du berätta lite om dina tidigare erfarenheter av inskolning?  

 Hur ser förberedelsearbetet ut inför en inskolning? 

 Hur väljer ni inskolningsmodell? 

 Varför har ni valt att använda den inskolningsmodell som ni använder? 

 Kan du berätta hur en inskolning går till på er förskola? 

 Hur gör ni för att barnet ska knyta an till er under inskolningen? 

 

Eventuella följdfrågor formuleras under intervjuns gång. 

 

 

 

 


