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Förord 

Att genomföra ett forskningsprojekt kan likställas med en hissnande berg- och dalbana. Under 

åkturen har vi fått uppleva nervositeten, de snabba oförutsägbara svängarna, de tunga 

uppförsbackarna, men också de kittlande nedförsbackarna och glädjen. Med oss på vår resa 

har vår handledare Lars Erikson varit ett stöd, men också en bidragande faktor till att åkturen 

blivit mer spännande. Andra viktiga medresenärer har varit våra familjer och respektive, 

Fredrik Dawidsson och Nicklas Handfast. Ett särskilt tack vill vi rikta till alla respondenter 

som frivilligt deltagit i studien, utan er hade det inte blivit någon resa. Vi vill också tacka våra 

kritiska vänner för allt stöd, era kommentarer har många gånger stärkt oss på vår resa. Varje 

berg- och dalbana har en destination, ett mål. Vår åktur har nu nått sitt slut och vilken resa det 

varit!  

Nu erbjuder vi dig som läsare att ta del av vår utvecklande och lärorika resa! 

 

Elin Bergkvist och Nicole Sahlin Hjelm 
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Abstract 

Följande uppsats studerar föräldraaktiv inskolning som forskningsobjekt, en relativt 

nyutvecklad modell för inskolning som fått fotfäste bland flera av landets kommuner och 

förskolor. Modellen innebär kortfattat att barnet i gemenskap med sin förälder deltar i 

samtliga rutiner på förskolan under tre heldagar. Förälderns uppgift är att introducera den nya 

verksamheten för sitt barn, pedagogen antar därmed en mer passiv roll i inskolningen. Den 

fjärde dagen sker den första separationen mellan barn och förälder som innebär ett kort och 

tydligt avsked, därefter anses inskolningen avslutad. 

Forskning angående modellen är bristfällig, i media hörs dock både positiva och negativa 

röster. Pedagoger som praktiserat föräldraaktiv inskolning talar gott om modellen och visar på 

flera fördelar medan kritik mot modellen riktas utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. 

Trots kritiken hyllas inskolningsmodellen av flera förskolor, vi fann därför intresse för att 

utifrån en fallstudie undersöka hur tre förskolor arbetar med föräldraaktiv inskolning i 

praktiken. Följande studie syftar därav till att beskriva hur tre förskolor arbetar med 

föräldraaktiv inskolning med avsikten att visa på likheter och variation i utformning och 

tankesätt i arbetet med inskolningsmodellen. Studien syftar även till att beskriva hur de olika 

förskolorna valt att förändra arbetet med modellen som den ursprungligen beskrivs. 

Förskolornas respektive arbetssätt granskas sedan utifrån studiens teoretiska utgångspunkt: 

anknytningsteori.  

Intervjuer med förskolechefer och förskollärare som tillämpar föräldraaktiv inskolning har 

visat att samtliga tre undersökta förskolor arbetar likartat med föräldraaktiv inskolning. Vi 

fann dock att samtliga förskolor valt att förändra samma delar av modellen, utifrån den 

ursprungliga beskrivningen. Samtliga förskolor hade genomfört förändringar beträffande 

individanpassning och pedagogens roll under inskolningen, förändringar vi funnit varit 

gynnsamma utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Under studien synliggjordes även 

förskolornas arbetssätt som ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv kan anses vara mindre 

gynnsamma, som att inte tillämpa succesiv separation samt ansvarspedagog vid inskolningen.  

Vi vill med följande studie ge en nyanserad bild av föräldraaktiv inskolning, som speglar 

arbetet med modellen ute på fältet och på så sätt bidra till en mer kompletterande bild av 

forskningsobjektet – föräldraaktiv inskolning.    
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1 Inledning 
I den svenska förskolan utgör inskolning en angelägen del av pedagogernas arbetsuppgifter, 

då nya barn och föräldrar kontinuerligt skall introduceras in i verksamheten. Enligt 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98/2010) är det förskollärarens ansvar och uppgift att skapa en 

god introduktion till förskolans verksamhet för barn och föräldrar. Historiskt 

uppmärksammades inskolning och dess betydelse först på 1970-talet som en viktig del i 

verksamheten (Hedin 1987). Genom åren har inskolningsprocessen handlat om att succesivt 

introducera barnet under en längre period in i den nya verksamheten samt att skapa goda 

förutsättningar för pedagogerna att kunna ta hand om barnet, när föräldrarna arbetade. 

Pedagogerna fick under 1970-talet och början av 1980-talet anta rollen som kompensatorisk 

förälder, under inskolningen lärde vårdnadshavaren därför upp pedagogen i samtliga 

omvårdnadssituationer rörande barnet (Hedin 1987, Månsson 2013).  

Idag finns flera olika inskolningsmetoder representerade med variation på inskolningens 

längd, syfte och tillvägagångsätt. De dominerande metoderna är ”traditionell inskolning”, 

”gruppinskolning” och ”korttidsinskolning”. Kortfattat innebär modellen traditionell 

inskolning att barnet och föräldern skolas in under två till tre veckor, där barnet och föräldern 

bestämmer takten. Inskolningen inleds med kortare besök som sedan succesivt utökas. På 

samma sätt sker separationen från föräldern. Från början lämnar föräldern barnet korta stunder 

som sedan succesivt utökas. Innan avslutad inskolning har barnet deltagit i verksamhetens alla 

rutiner, så som mat, vila och samling (Arnesson Eriksson 2010). Gruppinskolning 

karaktäriseras av att en ny grupp barn skolas in samtidigt. Argumentet för gruppinskolningen 

är att förskolan är en gruppverksamhet och det blir därför meningsfullt att även skolas in i 

grupp. Erfarenhet om att vara i grupp får barnet uppleva redan från början och en gemenskap 

skapas. Gruppinskolningsprocessen är i enlighet med den traditionella modellen förlagd på 

två till tre veckor (Niss & Söderström 2006). Korttidsinskolningen har utvecklats under de 

senaste åren och karaktäriseras av sin, i förhållande till de övriga modellerna, korta 

inskolningsprocess. Olika varianter av korttidsinskolningen har utvecklats och genererats, 

olika källor uppger en inskolningstid på tre till fem dagar (Månsson 2013, Arnesson Eriksson 

2010).     

I samband med ett vikariat på en förskola fick en av oss erfara tillämpningen av en ny 

inskolningsmetod, en variant av kortidsinskolning med namnet ”föräldraaktiv inskolning”. En 

inskolningsmetod som hos oss väckte nyfikenhet och förundran. En diskussion över vilken 
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inverkan denna nya metod hade på barnens introduktion i verksamheten och deras relation till 

pedagogerna, uppstod oss emellan.  

Den information som finns om modellens utformning är dock knapphändig. Några av få 

författare som beskriver föräldraaktiv inskolning är Marie Arnesson Eriksson (2010) och 

Annika Månsson (2013). Modellen karaktäriseras av sin komprimerade tidsomfattning samt 

föräldrarnas ökade delaktighet i inskolningsprocessen. Föräldraaktiv inskolning innebär att 

barnet i gemenskap med sin förälder deltar i förskolans verksamhet under tre heldagar. Heltid 

på förskolan omfattas av fem till sex timmar. Under vistelsen på förskolan är barnet och 

föräldern aktivt deltagande i alla aktiviteter och dagliga rutiner på förskolan. Föräldern 

ansvarar och sköter under inskolningsprocessen all omvårdnad om barnet, så som blöjbyte, 

vilostunder, matsituationen, påklädning mm. Föräldern antar rollen att introducera barnet för 

verksamheten och pedagogen antar därför en mer passiv roll i introduktionen (Arnesson 

Eriksson 2010, Månsson 2013). Under heldagarna är samtliga pedagoger i arbetslaget 

ansvariga för inskolningsprocessen, ingen särskild ansvarspedagog används därav i modellen 

(Linander 2009). Under de tre inskolningsdagarna förekommer inga avsked mellan barnet och 

föräldern. Föräldrarnas delaktighet i inskolningen avslutas den fjärde dagen. Barnet lämnas då 

enligt överenskommelse mellan förskollärare och förälder. Avskedet betecknas av ett tydligt 

och kort avsked. Barnet går sedan på förskolan enligt sitt ordinarie tidschema (Arnesson 

Eriksson 2010, Månsson 2013).   

Efter att ha granskat frågan om föräldraaktiv inskolning i media har vi fått förståelse för att 

modellen är ett omdebatterat ämne. Under de senaste åren har olika åsikter kring den 

föräldraaktiva inskolningen figurerat i media och i olika nätbaserade forum. Det är främst 

verksamma förskollärare och förskolechefer med erfarenhet av modellen som ger utryck för 

modellens positiva aspekter. Förskollärarna utrycker föräldrarnas delaktighet som en central 

och positiv del i modellens utformning. En förskolechef med erfarenhet av modellen uppger 

att i arbetet med tidigare inskolningsmodeller har föräldrarna varit passiva och i bakgrunden 

medan pedagogerna varit aktiva. Den föräldraaktiva inskolningen förordar istället förälderns 

uppgift att introducera barnet in i verksamheten, genom att vara aktivt deltagande (Krok 

2013). I en artikel i Dagens nyheter uppger en förskollärare med erfarenhet av modellen att 

antalet dagar barnet skolats in på förskolan inte har någon betydelse. Förskolläraren 

argumenterar för en kort inskolning och hävdar att för barn blir avskedet detsamma oavsett 

om föräldern deltagit en kortare eller längre tid (Lundmark 2008). Ytterliga röster i debatten 

om föräldraaktiv inskolning menar att föräldrarna får en inblick i den pedagogiska 
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verksamheten och de dagliga rutinerna på förskolan, vilket inger en trygghet hos föräldrarna 

(Andersson 2013). Ett flertal av de positiva röster som hörs i debatten förs fram av förskolor 

som förändrat den ursprungliga modellen och anpassat den till deras respektive verksamhet 

och förhållningsätt. En förskollärare som arbetat med modellen under flera år uppger att de 

valt att utifrån ett individperspektiv utesluta inskolning på tre dagar. Förskolan där pedagogen 

arbetar vill lägga stor vikt på att relationer ska etableras mellan både barn, pedagoger och 

föräldrar. Pedagogen uppger att föräldrarna ska räkna med att inskolningen kan komma att ta 

upp till två veckor istället för tre dagar (Martinson 2011). 

I debatten uttrycks även kritiska aspekter med inskolningsmodellen. En insändare i Lärarnas 

nyheter riktar kritik mot föräldraaktiv inskolning och menar att alla barn inte blir trygga på tre 

dagar. Skribenten till insändaren påpekar att vuxenperspektivet måste åsidosättas för barnens 

perspektiv. Vidare eftersöker skribenten också ett individperspektiv på inskolning, som inte 

styrs av modeller och antal inskolningsdagar (Martinson 2013). Tina Liefvendahl, författare 

till magisteruppsatsen Föräldraaktiv inskolning på förskolan ur ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv (2010) och Birthe Hagström, doktor i pedagogik och en av författarna till 

publikationen Anknytning i förskolan (2012) riktar också kritik mot den nya 

inskolningsmodellen. I artikeln ”Barnen förlorar på kort inskolning
1
” (Lundbäck 2013) 

kritiserar Hagström föräldraaktiv inskolning och menar att barnen inte är vinnarna i den nya 

modellen. Hagström uppger följande:  

Om jag utgår ifrån vad vi i dag vet om små barn, så tar det längre tid än tre dagar att 

bygga upp en relation med en person som ska ersätta föräldern … (Lundbäck 

2013)
2
.  

Vidare i artikeln skriver Maja Lundbäck (2013) att Hagström påpekar att fördelen med den 

nya metoden är föräldrarnas ökade trygghet, men ur ett barnperspektiv och i 

anknytningssynpunkt förespråkar hon ändå den traditionella modellen för inskolning, då 

Hagström uppger följande:  

Den gamla modellen har man haft sedan 1970-talet. Där får barnen en chans att 

vänja sig vid miljön och lära känna en pedagog. Det bärande argumentet med 

föräldraaktiv inskolning verkar vara att föräldern ska känna sig trygg. Det tror jag är 

viktigt, men vi glömmer barnet. Barnet måste också utveckla en trygghet … 

(Lundbäck 2013). 

Hagström menar att den föräldraaktiva inskolningsmodellen saknar vetenskaplig grund och att 

forskning kring barnets påverkan saknas (Lundbäck 2013). Liefvendahl (2010) riktar i likhet 

                                                           
1
 Publicerad i Lärarnas nyheter 

2
 Citaten på denna sida är hämtade ur nättidningen Lärarnas nyheter 
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med Hagström kritik mot föräldraaktiv inskolning utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. 

I sin studie har hon uppmärksammat att barnen som skolats in enligt den föräldraaktiva 

inskolningsmodellen visar stora separationsreaktioner i samband med och även efter att 

föräldern lämnat barnet på förskolan. Liefvendahl (2010) riktar i sin slutsats kritik till den nya 

inskolningsmodellen utifrån flera olika aspekter. Författaren ifrågasätter dels den korta 

inskolningen och dels den plötsliga separationen som blir mellan barn och förälder vid 

föräldraaktiv inskolning. Ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv är en gradvis och långvarig 

invänjning att föredra för ett litet barn uppger Liefvendahl (2010). Vidare lyfter hon vikten av 

att varje barn får tillgång till en ansvarspedagog, en ersättningsperson till föräldern, som är 

lyhörd för barnets signaler och behov under och efter inskolningen. Författaren understryker 

vikten av barnets behov av en ansvarspedagog, detta menar hon dock att föräldraaktiv 

inskolning inte tar hänsyn till. Hon hänvisar till forskning inom anknytningsteori som visat att 

ett litet barn har svårare att knyta an till flera personer. I föräldraaktiv inskolning skolas barnet 

in till hela gruppen, alla pedagogerna och miljön, istället för till en ansvarspedagog. En aspekt 

som Liefvendahl (2010) menar kan försvåra barnets anpassning till den nya verksamheten. 

Författarens studie beskrivs vidare i kapitlet tidigare forskning. 

En granskning av olika förskolors och kommuners hemsidor har visat en ökad förekomst av 

användandet av föräldraaktiv inskolning i landet. Intressant är också att granskningen visade 

att flera av de förskolor som valt att arbeta med metoden utvecklat egna varianter på den 

inskolningsmodell som ursprungligen återges. Arnesson Eriksson (2010) styrker detta då hon 

påstår att det säkert finns lika många varianter på inskolning som det finns förskolor. Hon 

menar att även om förskolorna har utgått från samma grundidé har det utvecklats och vuxit 

fram ett unikt arbetssätt för varje förskola. Efter att ha fått en viss förståelse för modellens 

utformning, spridning samt uppmärksammat att olika förskolor valt att förändra modellen 

väcks frågor så som: Hur arbetar förskolor i praktiken med den föräldraaktiva inskolningen 

och hur har de valt att förändra modellen? Tidigare forskning och kritiska röster till den 

föräldraaktiva inskolningen uppger att modellen ur ett barn- och anknytningsperspektiv inte är 

att rekommendera. Vi ställer oss frågande till om förskolornas praktiska arbete med modellen 

och deras eventuella förändringar kommit att förbättra modellen ur anknytningssynpunkt och 

barnperspektiv? Vi funderar också över förskolornas likheter och skillnader i arbetet med den 

föräldraaktiva inskolningen. Det ämnar vi undersöka och beskriva med följande studie. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Följande studie syftar till att beskriva hur tre förskolor arbetar med föräldraaktiv inskolning i 

praktiken med avsikten att visa på likheter och variation i utformning och tankesätt i arbetet 

med inskolningsmodellen. Studien syftar även till att beskriva hur de olika förskolorna valt att 

förändra sitt arbete i jämförelse med hur den ursprungliga modellen beskrivs. Förskolornas 

förändrade arbetssätt kommer sedan att analyseras ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv. 

Utifrån studies syfte kommer följande uppsats besvara två frågeställningar: 

1.  Hur beskrivs och genomförs arbetet med den föräldraaktiva inskolningen på 

förskolorna? 

2. Vad betyder förskolornas arbete med föräldraaktiv inskolning utifrån ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv? 

1.2 Disposition 

Följande görs en kortfattad beskrivning av vad de olika kapitlen innehåller. Uppsatsen består i 

sin helhet av sju kapitel.  

Kapitel 1 har inledningsvis gett en redogörelse av inskolning, en inblick i dagens debatt om 

den föräldraaktiva inskolningen samt en beskrivning av studiens bakgrund. Kapitlet avslutas 

med en redogörelse för studiens syfte och frågeställning. I studiens andra kapitel presenteras 

tidigare forskning som gjorts om föräldraaktiv inskolning och anknytningsteori. I kapitel 3 

ges en beskrivning av studiens teoretiska utgångspunkt, anknytningsteorin och dess centrala 

tankegångar. Studiens fjärde kapitel har för avsikt att skapa förståelse för vilken metod som 

har använts för att samla in empirisk data till studien. Kapitlet ger även en beskrivning av hur 

urvalsprocessen genomförts, hur vi har kommit i kontakt med våra respondenter, etiska 

överväganden samt hur empirin har analyserat. I kapitel 5 ges en redogörelse för studiens 

resultat som baseras på intervjuer angående hur den föräldraaktiva inskolningsmodellen 

praktiseras på fältet. Analys och reflektion kring studiens resultat i relation till 

anknytningsteorin ges i kapitel 6. Studiens sjunde kapitel innehåller avslutande reflektioner, 

metoddiskussion, beskrivning av studiens generaliserbarhet, studiens bidrag till 

forskningsfältet samt förslag på vidare forskning inom ämnet.  
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2 Tidigare forskning 
Efter en systematisk sökning av tidigare forskning inom ämnet inskolning i databasen 

LIBRIS, kan konstateras att inskolning är ett obeforskat område, detta trots att sökord av både 

svensk och engelsk översättning använts. Sökningen har inte genererat någon avhandling eller 

rapport som behandlar inskolning. Efter att ha använt en internationell sökmotor
3
 på internet 

har dock en magisteruppsats av Liefvendahl (2010) med fokus på föräldraaktiv inskolning 

uppmärksammats, en uppsats vi finner relevant för vår egen studie om föräldraaktiv 

inskolning. En genomgång av studien avser vi att göra i detta kapitel. Avhandlingar som 

behandlar anknytningsteori har vi efter sökning i LIBRIS funnit ett fåtal. Studier både från 

Sverige och nationellt finns representerade. Vi kommer nedan redogöra för en svensk studie 

om anknytningsteori i relation till förskolan av Ingrid Hårsman (1994). Författarens studie är 

relevant för forskning inom anknytningsteori och förskola, därför anser vi det nödvändigt att 

redogöra för Hårsmans (1994) studie. Vår studies huvudsyfte antas dock inte av ett perspektiv 

på separationer och därför ges endast ett kort referat av studien samt författarens redogörelse 

för den så kallade invänjningen
4
, som vi finner kan likställas med föräldraaktiv inskolning. 

2.1 Separationsrektioner vid daghemsstart 

I avhandlingen Dagliga separationer och tidig daghemsstart (1994) genomför Hårsman en 

jämförande studie av en grupp barns beteende på daghem
5
 och samma grupp barns beteende i 

hemmiljön. Syftet med den jämförande studien var att studera små barns socio-emotionella 

reaktioner vid tidig daghemsstart. Studiens teoretiska utgångspunkt utgjordes av 

utvecklingsekologi och Bowlbys Attachment-teori
6
. Empirin till studien är insamlad på 1970-

talet och består av observationer av en grupp om 26 barn i åldern 6-13 månader och deras 

mödrar. Observationerna av barnens beteende gjordes först innan barnens daghemsstart och 

sedan när barnet genomgått sin invänjningsperiod till daghemmet. Under observationerna 

iakttogs följande aspekter: barnens sinnesstämning, aktivitetsnivå, känslighet samt barnets 

nära fysiska kontakt gentemot modern. I sin avhandling uppger Hårsman (1994) att barnen 

som studerats har invants till verksamheten på olika sätt. Barnens invänjningsfas till 

daghemmet har skett utifrån fyra olika invänjningstyper. Typ 1 benämns Nyorienteringsfas 

med föräldern följt av små separationer och betecknas likt namnet av att föräldern 

inledningsvis deltog tillsammans med barnet de första dagarna, därefter deltog föräldern 

                                                           
3
 Google.se 

4
 Hårsmans (1994) begrepp för inskolning 

5
 Tidigare benämning för förskola 

6
 Anknytningsteori 
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kortare stunder för att sedan låta barnet vara skild från föräldern i ett par timmar. Typ 2, 

Nyorienteringsfasen med föräldern följt av längre separationer som innebar att föräldern 

inledningsvis var med barnet hela tiden för att sedan lämna barnet på daghemmet ca 3.5 

timmar per dag. Typ 3 beskrivs som Nyorienteringsfas med föräldern följt av separationer 

som successivt ökar i längd. Inledningsvis innebar fasen att föräldern deltog på heltid 

tillsammans med barnet, sedan inleddes kortare separationer om ett par timmar som utökades 

och slutligen fick barnet vistas helt utan förälder själv på daghemmet. Fjärde typen benämns: 

Enfasig invänjning bestående av enbart en nyorienteringsfas med föräldern eller enbart små 

separationer och innefattades av att föräldern antingen deltog i fler heldagar för att sedan 

lämna barnet utan kortare separationer eller så lämnades barnet själv några timmar redan 

under första introduktionsdagen.     

Resultatet av Hårsmans (1994) studie delades in i två stadier, initialperioden som innefattade 

barnets första veckor på daghemmet och anpassningsperioden betecknades av perioden sju till 

tjugo veckor efter daghemstarten. Kortfattat visade analysen att majoriteten av 

daghemsbarnen visade negativ sinnesstämning under initialperioden. Nedstämdhet, sorg och 

gråt vid separationer förekom under den inledande perioden bland majoriteten av barnen. 

Under anpassningsperioden hade en övervägande del av barnen återhämtat sig och börjat 

utveckla en relation till personalen på daghemmet. I samspelet med modern under lämningen 

förekom dock fortfarande en hög nivå av gråt. Hårsman (1994) fann också att barnets 

socioemotionella beteende vid separation påverkades av daghemmets kvalitet och moderns 

känslighet för barnets signaler. 

2.2 Separationsreaktioner vid föräldraaktiv inskolning 

En magisteruppsats som i likhet med Hårsmans (1994) avhandling behandlar små barns 

separationsreaktioner under den första tiden på förskolan är författad av Liefvendahl (2010). I 

sin uppsats inspireras författaren av Hårsmans (1994) studie, då hon använder studien som 

tidigare forskning och utgångspunkt för sin egen studie.    

I Lifvendahls magisteruppsats Föräldraaktiv inskolning på förskolan ur ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv (2010) genomförs en kvalitativ studie där författaren 

undersöker separationen mellan barn och förälder i samband med inskolningen till förskolan. 

Syftet med studien var att undersöka barnens reaktion på separationen från sina föräldrar efter 

föräldraaktiv inskolning. Som utgångspunkt och referensram för sin empiri använder sig 

författaren av anknytningsteorins grundare John Bowlbys centrala tankegångar och om 
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anknytning och separationer. Liefvendahl (2010) för även in ett specialpedagogiskt perspektiv 

på inskolning, då hon förespråkar att barn i behov av särskilt stöd särskilt kräver en gynnsam 

introduktion till förskolan. 

Metoden för Liefvendahls (2010) studie betecknas av triangulering, vilket innebär att 

fenomenet studeras utifrån olika metoder för att få flera perspektiv (Denscombe 2010). 

Studiens metod utgörs dels av observationer och dels av intervjuer. I sina observationer riktar 

författaren fokus på barnens beteenden och reaktioner på separationen från föräldrarna. 

Observationerna gjordes på fem barn i åldern 1-3 år som var under inskolning eller som 

nyligen genomgått sin inskolningsprocess. Observationerna genomfördes vid tre tillfällen per 

dag och pågick i en period om en till tre veckor. De tre tillfällen som observerades var 

situationer vid lämning, den fria leken kort efter lämning samt vid hämtningssituationen. För 

att få kunskap om föräldrar och pedagogers upplevelser av den föräldraaktiva inskolningen 

genomfördes intervjuer. Totalt gjordes sju intervjuer, fem av intervjuerna bestod av föräldrar 

till de barn som observerats tidigare och de två andra som intervjuades var förskollärare som 

arbetade på avdelningen där barnen skolades in. 

En samanställning av Liefvendahls (2010) empiri visade att barnen som observerats 

uppvisade starka separationsreaktioner i form av gråt och att barnet klamrade sig fast på 

föräldern. Efter att föräldern lämnat slutade dock samtliga barn att gråta högt, detta styrks 

även i resultatet av intervjuerna med pedagogerna. Förskollärarna uppgav att barnen 

inledningsvis protesterar och gråter för att sedan bli tysta. Pedagogernas upplevelser 

överensstämde med observationerna, då pedagogerna uppgav att de upplevt barnens första tid 

som traumatisk och jobbig för barnen. Analysen av empirin visade också att leken den 

närmaste tiden efter lämningen påverkas av separationen. En svår separation speglade av sig 

på den fria leken i form av att barnen blev stillastående utan att ta sig för något och deras 

kroppsspråk utryckte enligt Liefvendahls (2010) tolkning en nedstämdhet. Vid hämtningen 

visade sig samtliga barn positiva och glada att få återförenas med sina föräldrar. Slutsatsen av 

hennes studie visade att en övervägande del av de studerade barnen påvisade starka reaktioner 

vid separationen från sina föräldrar även en längre period efter att den föräldraaktiva 

inskolningen avslutats.  

2.2.1 Inskolningsmodellen – negativ utifrån anknytningsteorin 

I studien granskar Liefvendahl (2010) modellen föräldraaktiv inskolning utifrån ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv. Ur anknytningsteoretisk synpunkt menar författaren att 
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föräldrarnas deltagande i inskolningen är positivt. Föräldrarna är barnens trygga bas, genom 

att finnas tillhands under tre hela dagar inges en trygghet för barnet. Liefvendahl (2010) 

hänvisar dock till Bowlbys anknytningsteori som förespråkar en successiv invänjning under 

en längre period, vilket inte är fallet i föräldraaktiv inskolning. Modellen består som tidigare 

nämnts av endast tre hela dagar. Utifrån anknytningsteorin riktar Liefvendahl (2010) även 

kritik till hur separationen sker i föräldraaktiv inskolning. Modellen innebär att separation 

mellan barnet och föräldern görs vid inskolningens fjärde dag, enligt anknytningsteori 

förespråkas att barnet får vänja sig vid separationer för att få förståelse för att separationen 

inte är permanent. Vidare riktar Liefvendahl (2010), med stöd av Bowlbys anknytningsteori, 

kritik till att föräldraaktiv inskolning inte använder en ansvarspedagog vid inskolningen, 

istället skolas barnet in till miljön, verksamheten och samtliga pedagoger. Liefvendahl (2010) 

menar att tidigare forskning visat att barn är vid separation från föräldern i behov av några få 

ersättningspersoner som kan inge trygghet och svara på barnets behov. Forskning har enligt 

Liefvendahl (2010) också visat att desto yngre barnet är, desto färre personer kan barnet knyta 

an till. Av den anledningen menar författaren att så långt som möjligt bör det vara samma 

pedagog som tar sig an barnet vid inskolningsperioden. 

Avslutningsvis uppger Liefvendahl (2010) att hennes studie inte haft för avsikt att undersöka 

vilka konsekvenser föräldraaktiv inskolning kan ha på barnens utveckling på längre sikt, då 

hon menar att detta kräver en mer avancerad studie. Författaren eftersöker dock att fler studier 

utförs angående barns påverkan av olika inskolningsmodeller i syfte att som Liefvendahl 

(2010) uttrycker det: ”… försöka finna om det finns en ultimat eller åtminstone en mer eller 

mindre lämplig metod” (s 43). 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning och fortsatt problematisering 

En sammanställning av Liefvendahls (2010) och Hårsmans (1994) studie pekar på att barn 

uppvisar starka reaktioner i form av gråt och skrik i samband med separation från sin primära 

anknytningsperson, föräldern. Deras studier styrker dock inte varandra, då de olika författarna 

valt att se på separationen utifrån olika perspektiv. Liefvendahls (2010) studie är, i enlighet 

med Hårmans (1994) studie, en undersökning av barns reaktioner vid separation. Liefvendahl 

(2010) har dock valt att anta ett perspektiv som inte redogörs i Hårsmans (1994) studie, 

inskolningens betydelse för separationen. Hårsman (1994) redovisar förvisso de olika typer av 

invänjning som barnen i studien genomgått. Författaren väljer dock att inte ta med de olika 

invänjningstyperna som en faktor till barnens reaktion, ett perspektiv som kunde styrkt 

resultatet av Liefvendahls (2010) studie. I synnerhet då vi anser att även om föräldraaktiv 
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inskolning inte utvecklats vid tiden för Hårsmans (1994) studie, kan tillvägagångsättet i 

invänjningstyp 2 respektive 4 kan sammanlänkas med den föräldraaktiva 

inskolningsmodellen. Barnens separationsreaktioner som genomgått invänjningstyp 2 och 4 

skulle därför vara högst relevant att jämföra med resultatet av Liefvendahls (2010) studie. 

Liefvendahls (2010) studie på barns separationsreaktioner efter föräldraaktiv inskolning kan 

sammanfattningsvis tolkas påvisa modellen som olämplig, då barnen uppvisat starka 

separationsreaktioner i samband med lämning efter att ha genomgått inskolningsmodellen. Att 

konstatera något sådant anser vi dock problematiskt då varken Liefvendahl (2010) eller andra 

studier undersökt barnens reaktion vid lämning efter inskolning av en annan modell. 

Resonemanget styrks av Hårsmans (1994) studie som visat att samtliga barn uppvisar 

separationsreaktioner oavsett inskolningsmodell. Vi finner dock Liefvendahls (2010) 

granskning av den föräldraaktiva inskolningsmodellen utifrån anknytningsteori som både 

relevant och tillförlitlig. En granskning som visat den föräldraaktiva inskolningens negativa 

aspekter utifrån ett anknytningsperspektiv. Liefvendahl (2010) riktar i sin granskning dels 

kritik mot modellen då den, i jämförelse med andra inskolningsmodeller, erbjuder kort tid för 

barnet att knyta an till och skapa en relation till pedagogerna under den föräldraaktiva 

inskolningen. Hon riktar även kritik mot modellen då ingen ansvarsperson tillämpas under 

inskolningen. Barnet förväntas istället att knyta an till flera av de verksamma pedagogerna i 

arbetslaget under de tre inskolningsdagarna. 

Vår studie tar vid där Liefvendahls (2010) avslutas. Vi kommer ta fasta på den kritik som 

Liefvendahl (2010) och andra kritiska röster från media riktar mot föräldraaktiv inskolning 

utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv, istället för att fortsätta att kritiskt granska den 

ursprungliga modellen, väljer vi att undersöka hur förskolor i praktiken arbetar med den 

föräldraaktiva inskolningen, då vi uppmärksammat att flera förskolor valt att förändra 

modellen. Vi kommer i följande studie att i likhet med Liefvendahl (2010) använda oss av 

anknytningsteori som analysverktyg, i syfte att analysera tre förskolors vidareutvecklade 

arbete med den föräldraaktiva inskolningen. Vi hoppas att med vår studie kunna bidra till en 

mer kompletterande bild i granskningen av föräldraaktiv inskolning samt en nyanserad bild 

som speglar arbetet med föräldraaktiv inskolning ute på fältet. 
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3 Teoretisk utgångspunkt 
I följande avsnitt redovisas centrala tankegångar inom anknytningsteori. Följande teoretiska 

ram kommer att tjäna vidare syfte i studiens analysavsnitt under kapitel 6, då den insamlade 

empirin ska beskrivas och tolkas ur en större kontext.     

3.1 Anknytningsteori 

Anders Broberg, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson och Pia Risholm Mothander (2006) beskriver 

att begreppet anknytning är en översättning av det engelska ordet attachment, vilket syftar till 

att något mindre och svagare hänger ihop med något större och starkare. Anknytningsteorins 

förgrundsgestalt John Bowlby började tidigt studera barns anknytning till modern samt hur 

barn påverkas av långa avbrott från sin förälder. Han var övertygad om att små barn påverkas 

negativt av avbrottet. Psykologen Mary Ainsworth har forskat kring anknytningsteorin 

tillsammans med Bowlby. Deras gemensamma arbete har lagt grunderna till teorin. Ainsworth 

upptäckte bland annat att barn utvecklar olika typer av anknytning till olika personer (Broberg 

m fl 2006).  

John Bowlby (1994) menar att en anknytningsrelation mellan barn och förälder handlar till 

största del om att föräldern besvarar barnets behov av trygghet och beskydd. Det är därför 

viktigt att skilja på barnets relation till föräldern och förälderns relation till barnet. Barnet 

söker beskydd, tröst och närhet medan föräldern ska finnas där och besvara det genom olika 

omvårdnadsbeteenden. Funktionen med anknytning är att skydda barnet mot faror som 

kommer inifrån eller utifrån. Det betyder att anknytning inte handlar om att tycka om någon i 

största allmänhet. Bowlby (1969) lyfter fram begreppet trygg bas som ett av de mest centrala 

begreppen inom anknytningsteorin. Han menar att begreppet innebär att den vuxna ska finnas 

där som en trygg bas i barnens utforskande och utgöra en trygghetsposition dit barnet kan 

återvända när det är ledset, oroligt eller behöver bli lugnat för att få dessa behov besvarade av 

föräldern. 

Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg (2012) beskriver att det empiriska 

material som Bowlbys forskning utgått från visar att en ersättningsperson kan introduceras till 

barnets upplevelsevärld. Personen kan fungera som barnets alternativa vårdnadshavare när 

föräldrarna inte är där. Författarna menar att det inte finns något vetenskapligt stöd som visar 

på att barn påverkas negativt av kortare separationer från sina föräldrar, anknytningspersoner. 

Broberg m fl (2012) betonar att det istället handlar om hur invänjningen till den nya 

anknytningspersonen går till, hur lång vistelsetiden ifrån föräldern är och kvaliteten på den 
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omvårdnad barnet får under tiden det vistas tillsammans med den nya anknytningspersonen, 

exempelvis på förskolan.  

3.2 Anknytning i förskolan 

Broberg m fl (2012) beskriver begreppet ”allföräldraskap” som en benämning för att föräldern 

får hjälp av andra vuxna med omvårdnaden av barnet. Förr kunde dessa vuxna bestå av far- 

och morföräldrar eller grannar. Författarna menar att i dagens samhälle utgör även 

pedagogerna på förskolan en viktig del i ”allföräldraskapet”. Pedagogen skall fungera som 

barnets ersättningsperson under dagen när föräldern är på jobbet. Det är därför viktigt att 

barnet kan känna trygghet och tillit till pedagogerna på förskolan, så att en 

anknytningsrelation kan skapas. Broberg m fl (2012) framhåller att inskolningen till förskolan 

har tre syften: 1) barnet skall vänjas vid den nya miljön, 2) barnet skall ges chans att lära 

känna minst en pedagog, som kan utgöra en ersättningsperson när föräldern är frånvarande, 3) 

barnet skall också vänjas vid att vara utan sin förälder flera timmar i sträck och istället 

använda sig av pedagogen som anknytningsperson. Författarna påpekar genom dessa syften 

vikten av att barnet skapar anknytningsrelation till pedagogerna i förskolan, för att kunna 

känna sig tryggt även om föräldern inte är närvarande. Broberg m fl (2012) menar att om 

barnet inte känner trygghet och tillit till pedagogerna och verksamheten finns heller ingen 

möjlighet för barnet att lära och utvecklas.  

3.2.1 Barnet anknyter till en pedagog 

Enligt Bowlby (1994) kan en stark anknytning till sin anknytningsperson bidra till att barnet 

har svårt att skapa ett socialt nätverk utanför familjen. Broberg m fl (2012) menar vidare att 

ett litet barn kan skapa allt från en till fem anknytningsrelationer, att de inte skapar fler beror 

på att det krävs mycket tid och engagemang för att skapa en anknytningsrelation. Kunskapen 

om barns begränsade antal anknytningspersoner har betydelse för förskolan, då det enskilda 

barnet sannolikt skapar en anknytning till endast en av pedagogerna. Det är ändå viktigt att 

barnet känner sig tryggt med och kan rikta anknytningsbeteenden till de övriga pedagogerna 

på avdelningen. Broberg m fl (2012) påpekar därmed att det kan vara bra både för barnet och 

föräldern att ha en kontaktperson under inskolningen. Barnet behöver det för att skapa en 

tillfällig anknytningsperson och föräldern kan behöva det då den kan känna sig osäker i den 

nya miljön och verksamheten.  

3.2.2 Pedagogen behöver interagera med barnet 

Broberg m fl (2012) lyfter fram andra viktiga aspekter ur anknytningssynpunkt att ha i åtanke 

under inskolningen. De menar att pedagogen aktivt skall uppmuntra barnet så att en nära 
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relation kan utvecklas, vilket är en förutsättning för att barnet ska kunna ägna sig åt lek och 

lärande. Författarna framhåller att det som avgör om en anknytning kommer skapas är 

tillgången till regelbunden fysisk kontakt. Broberg m fl (2012) beskriver att det krävs tid, 

engagemang och kontinuitet i kontakten med personen för att en anknytning ska skapas. 

Vidare framhåller författarna att pedagogen bör under inskolningsprocessen vara i närheten 

barnet och visa uppmärksamhet trots att barnet verkar klara sig självt. Genom att på ett 

lustfyllt och lyhört sätt locka barnet att upptäcka förskolemiljön kan en relation mellan barn 

och pedagog skapas. När barnet under inskolningen börjar utveckla en relation till pedagogen 

behöver barnet under en längre tid ha sin förälder närvarande. Broberg m fl (2012) menar att 

förälderns uppgift under inskolningen är att fungera som en trygg bas, vilket Bowlby (1969) 

beskriver som att barnet ska kunna komma tillbaka till sin förälder för att ”tanka” trygghet 

mellan utforskandet. För att skapa en anknytning till annan person menar Bowlby (1969) att 

personen bör vara bekant för barnet samt att bekantskapen upprättats i samband med 

förälderns närvaro. Broberg m fl (2012) uppger i likhet med Bowlby (1969) att föräldern skall 

finnas där för att stödja och stimulera till att relationen mellan barnet och pedagogen 

etableras.  Under tiden som barnet och pedagogen utvecklar en relation uppger författarna att 

dagarna bör hållas korta, mellan tre och fem timmar. Antal små barn per pedagog bör också 

vara få för att pedagogen skall ha en chans att vara lyhörd inför det nya barnets behov. Under 

inskolningen har föräldern och pedagogen ett gemensamt ansvar att läsa av barnets reaktioner 

och behov, för att kunna anpassa längden på inskolningen utifrån barnets bästa (Broberg m fl 

2012).   

3.2.3 Separationen, en succesiv process 

Bowlby (1994) menar att barns separation från sin förälder som utgör den trygga basen, är 

förenat med ångest och en känsla av ökad risk och otrygghet. Enligt Broberg m fl (2012) 

behöver barnet få upprepade erfarenheter av att föräldern går och kommer tillbaka, därför bör 

separationen från föräldern ske successivt. Under dessa korta separationer får barnet även 

erfarenhet av att pedagogen kan ersätta föräldern som anknytningsperson genom att ge 

tillräckligt med trygghet. Författarna rekommenderar att börja med korta separationer för att 

sakta utöka tiden då föräldern är borta. Bowlby (1994) menar att de flesta små barn stressas 

av separationen från sina föräldrar, Broberg m fl (2012) påpekar därav vikten av att barnet 

känner sig sedd och omhändertagen av sin förälder. Bowlby (1994) beskriver att små barn 

reagerar med protest och rädsla då de upplever att de kommer bli lämnade av föräldern. 

Föräldern reagerar då naturligt på barnets protester med omvårdnadsbeteenden. Broberg m fl 
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(2012) menar att dessa reaktioner är viktiga både för barnet och föräldern vid inskolningen. 

Att separera barn och förälder kan därför upplevas som svårt för båda parter, men kanske 

främst för barnet. Det är viktigt att komma ihåg att det är stora skillnader både 

utvecklingsmässigt och erfarenhetsmässigt på en ettåring och en treåring när det gäller att 

klara sig utan sin förälder en hel dag. Ettåringen har mycket färre erfarenheter av att föräldern 

går och kommer tillbaka. Broberg m fl (2012) menar att det fortfarande är svårt för ett- till 

tvååringar att förstå att saker fortfarande finns kvar, även fast de inte syns. De menar att ett 

par timmars separation kan vara ogripbar för det lilla barnet. Barnen behöver därför uppleva 

att föräldern går och kommer tillbaka upprepade gånger, för att förstå att föräldern kommer 

återvända.  
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4 Metod 
Följande stycken redogör för uppsatsens metod, urvalsprocessen, hur vi har gått tillväga för 

att samla in och analysera vårt empiriska material samt en beskrivning av vår förförståelse 

och de etiska överväganden studien inneburit.  

4.1 Fallstudien som undersökningsmetod 

Vi valde att anta en kvalitativ utgångspunkt i vår uppsats då syftet med vår studie var att 

undersöka hur arbetet med den föräldraaktiva inskolningen kan se ut i praktiken samt ge en 

beskrivning av detta. Vi ansåg att denna utgångspunkt passade vårt syfte då vi var 

intresserade av att beskriva innebörden av det studerade fenomenet samt att skapa förståelse 

för ämnet så som Sharan B. Merriam (1994) menar att en kvalitativ forskning avser göra. 

Resultatet av en kvalitativ studie är allsidigt, belyser helheten och går att utveckla. Resultatet 

presenteras i form av ord och bilder snarare än siffor (Merriam 1994).  

Metoden för vår studie inspirerades av fallstudier, då vi var intresserade av att undersöka hur 

ett visst program kan komma till uttryck på tre olika förskolor. Merriam (1994) påstår att en 

fallstudie utmärks av att det är en undersökning av en specifik företeelse, exempelvis en 

person, en händelse, ett problem eller ett program. Hon påpekar att fallstudier spelar en viktig 

roll då det gäller att klargöra kunskapsbasen inom ett visst område. Merriam (1994) styrker 

vårt val av ansats i relation till studiens syfte, då hon menar att fallstudier är till för att 

undersöka ”pedagogiska processer, problem och program … på ett sätt som förmedlar 

förståelse, något som i sin tur kan påverka och kanske också förbättra praktiken” (Merriam 

1994, s 46). Vår fallstudie antog ett deskriptivt förhållningssätt då studien avser att beskriva 

hur en modell används i praktiken. Merriam (1994) menar att en deskriptiv fallstudie har som 

mål att detaljerat beskriva det studerade fenomenet. Hon beskriver att en deskriptiv fallstudie 

vare sig är beroende av konstaterade eller förutsatta generaliseringar, den är heller inte 

beroende av en ansträngning att formulera hypoteser. Ändå kan en deskriptiv fallstudie vara 

användbar, eftersom den förmedlar huvudsaklig information om pedagogiska fall som är 

relativt outforskade (Merriam 1994). 

Inom fallstudier finns ingen given metod att använda, det är forskarens uppgift att välja en 

lämplig metod för att belysa studiens problemställning (Merriam 1994). Vi valde att använda 

oss av intervjuer och i viss mån dokument
7
 som respektive förskola upprättat kring 

föräldraaktiv inskolning som vårt empiriska material. Vi ansåg att intervjuerna och 
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dokumenten på bästa sätt kunde ge oss den empiri vi var i behov av för att undersöka hur de 

tre förskolorna arbetar med föräldraaktiv inskolning. Dokumenten gav en tydlig bild av 

förskolornas arbete och tankesätt, medan intervjuerna gav oss möjlighet att få förståelse för 

hur förskolechef och förskollärare såg på den föräldraaktiva inskolningen. Intervjuerna visade 

sig bli det mest relevanta och användbara materialet, medan dokumenten gav en mer 

kompletterande bild av förskolornas arbete med modellen. Merriam (1994) menar att 

intervjun som modell för insamling av empiri innebär flera fördelar, forskaren får genom ett 

samtal möjlighet att ta reda på vad respondenten tycker, vet eller helt enkelt tänker på. Hon 

citerar Patton som beskriver intervjumodellen som en möjlighet för forskaren att inta en 

annan människas perspektiv. Vi valde att låta våra intervjuer ha en delvis strukturerad 

karaktär som Merriam (1994) benämner det, eller som Steinar Kvale och Svend Brinkmann 

(2009) titulerar, halvstrukturerad livsvärldsintervju. En intervju av denna karaktär innebär att 

samtalet är mer öppet och mindre strukturerat. Intervjuaren kan ha ett antal frågor eller teman 

som önskas diskuteras, men det finns varken någon bestämd ordningsföljd eller ordalydelse 

på frågorna. Fördelen med denna typ av intervju är att intervjuaren har möjlighet att ställa 

följdfrågor på det respondenten säger. Möjligheten att ställa följdfrågor kan i sin tur skapa ett 

bredare underlag till analysarbetet (Merriam 1994, Kvale & Brinkmann 2009). 

4.2 Urval 

Studiens urvalsprocess har genomförts genom ett subjektivt urval, då respondenterna till 

denna studie har valts ut väl medvetet (Denscombe 2009). Vår studie krävde förskolor som 

arbetade med föräldraaktiv inskolning, eftersom vi sedan tidigare hade erfarenhet av två 

förskolor som arbetar med modellen började vi med att kontakta dem. Den tredje förskolan 

kom vi i kontakt med via kommunens hemsida. Det var även sex andra förskolor som 

kontaktades, dessa svarade dock inte. Det har inte haft någon betydelse för vår studie att de 

övriga förskolor som kontaktades aldrig svarade, då vår studie tog en vändning efter att vi 

kontaktat dem första gången. En vändning som innebar att studien förändrades från att 

inledningsvis syftat till att granska den föräldraaktiv inskolning till att istället undersöka 

förskolors arbetssätt med modellen i from av en fallstudie, vilket medförde att vi inte var i 

behov av fler än tre förskolor. Samtliga förskolor som kontaktades är belägna i Mellansverige. 

Första kontakten med våra intervjupersoner skedde via mail där vi bifogade ett missivbrev
8
. 

Därefter startade en mailkontakt med de personer som svarade, där tid och plats för intervjun 

bestämdes. Till en början var målsättningen att enbart intervjua förskolechefer, då vi i det 
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läget var intresserade av att ta reda på varför de har valt att använda den föräldraaktiva 

inskolningen som metod för inskolningen. Enligt Lpfö 98/2010 är det förskolechefens uppgift 

att ansvara för att verksamheten bedrivs enligt läroplanens mål och riktlinjer, därav var det 

enbart förskolechefer som kontaktades i första skedet. Då vår studie tog en vändning och vårt 

syfte istället blev att undersöka hur förskolor i praktiken arbetar med modellen, fann vi det 

aktuellt att en förskollärare skulle medverka vid varje intervju. Vi ansåg att förskollärarna 

kunde berika intervjuerna då de har erfarenhet av praktiskt arbete med modellen. En av 

rektorerna hade redan bett om att få ha med en förskollärare vid intervjun då hon inte hade 

tillräckligt med kunskap om ämnet för att delta ensam. En andra rektor var biträdande rektor 

och arbetade i barngrupp på halvtid, därav ansåg vi att hon vid intervjun kunde representera 

både rektor och förskollärare. Den tredje rektorn kontaktade vi återigen och frågade om hon 

kunde be en förskollärare medverka vid intervjun, vi fick svaret att hon kunde ordna det. 

4.3 Forskningsetiska principer 

Inom forskning har forskaren ansvar över forskningsobjekten som medverkar i studien. Vi har 

i vår studie utgått ifrån de forskningsetiska principer som upprättats av Vetenskapsrådet 

(2002) för att skydda respondenterna i vår fallstudie. Vetenskapsrådet (2002) har formulerat 

fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet, samtliga krav har applicerats i följande fallstudie. En kortfattad redogörelse 

för respektive krav genomförs följande.  

Informationskravet innefattas av att deltagare i studien informeras om studiens syfte, villkoren 

för respondentens medverkan samt hur studien i stora drag kommer att genomföras. 

Deltagarna ska upplysas om att deltagandet är frivillig samt att deltagandet kan avbrytas. 

Vidare kan information ges om hur forskningsresultatet kommer att publiceras. 

Informationskravet bejakades i följande studie genom ett missivbrev som bifogades till 

samtliga deltagare. Beroende på studiens syfte och genomförande bör Samtyckeskravet 

tillämpas på olika sätt. Inom vår studie utgjordes forskningsobjekten av förskollärare och 

förskolechefer och studien utlämnade privata och etisk känsliga frågor. I enlighet med 

Vetenskapsrådet (2002) kan då samtycke inhämtas av deltagarna i undersökningen. 

Respondenterna fick i vår studie därför ange ett muntlig deltagande vid intervjutillfället eller 

skriftligt samtycke vid mejlkonversationen. Konfidentialitetskravet innebär att 

undersökningsdeltagarna inte ska kunna identifieras. Forskaren innehar tystnadsplikt över 

deltagarnas personuppgifter och annan känslig information. Ingen information som kan röja 

respondenternas identitet får publiceras i forskningsrapporten. En garanti om deltagarnas 
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anonymitet i studiens rapport gavs via missivbrevet. Förskolornas namn fingerades och 

respondenterna benämns i resultatdelen utifrån deras respektive yrkesprofessionalitet.  

Undersökningsdeltagarna ska enligt Nyttjandekravet garanteras att det insamlade materialet 

och forskningsresultatet inte används för kommersiellt bruk eller annat icke-vetenskapligt 

sammanhang. Nyttjandekravet garanterades i missivbrevet och ett löfte om att all insamlad 

data från intervjuerna skulle förstöras efter att studien sammanställts och godkänts.   

4.4 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna ägde rum på respektive rektors och förskollärares förskola, då detta blev en tyst 

överenskommelse. Ingen av rektorerna bad om att få genomföra intervjun på annan plats och 

vi ansåg att vi ville ta så lite av deras tid som möjligt. Vi eftersökte heller inte rektorernas 

personliga åsikter om föräldraaktiv inskolning utan deras professionella uttalanden utifrån 

verksamheten. Att genomföra intervjun i deras verksamhet möjliggjorde detta, därav bad vi 

inte heller om att få genomföra intervjuerna någon annanstans. Vid intervjuerna var vi båda 

närvarande och delade uppgiften att ställa frågor och vidareutveckla respondenternas utsagor. 

Kvale och Brinkmann (2009) talar om maktasymmetri vid intervjuer och att intervjuaren skall 

vara försiktigt så att den intervjuade inte känner sig underlägsen. Eftersom både rektor och 

förskollärare medverkade vid intervjuerna ansåg vi att maktasymmetrin inte påverkades av att 

vi var två intervjuare. Vi fann heller inte att förskollärarna påverkades av att genomföra 

intervjun i gemenskap med sin huvudman, eftersom inga personliga eller värderande frågor 

ställdes vid intervjun. Vid en intervju var det enbart en biträdande rektor som arbetar halvtid i 

barngrupp som var vår respondent, vi ansåg ändå att maktbalansen inte påverkades, då hon 

har högre utbildning och mer erfarenhet än oss. 

Som tidigare nämnts var våra intervjuer av halvstrukturerad karaktär. Innan intervjun hade vi 

skapat en intervjuguide med ett antal frågor som vi ville ha svar på. Kvale och Brinkmann 

(2009) påpekar vikten av att öva på att intervjua och testa sina frågor innan de genomförs ”på 

riktigt”. Vi genomförde därför en pilotintervju med en förskollärare som kunde ge oss respons 

på genomförandet samt frågornas utformning. Pilotintervjun resulterade framförallt i att vi 

kunde utveckla och förändra våra frågor i intervjuguiden. Inga utsagor från förskolläraren i 

pilotintervjun utgör empiri till studien.  Frågorna i intervjuguiden sågs inte som strikta, där vi 

var tvungna att följa ordningsföljden på frågorna och ställa dem på exakt samma sätt till alla 

som intervjuades. Istället sågs frågorna som en hjälp för oss att komma ihåg vad vi var ute 

efter vid intervjuerna, som en checklista för att se att vi fick med alla punkter. Intervjuerna 

såg därmed inte likadana ut på alla tre förskolor, utan vi anpassade oss efter det respondenten 
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svarade på föregående frågor samt tog tillvara på deras utsagor under intervjuns gång. 

Intervjuerna spelades in för att vi inte skulle behöva anteckna vad respondenterna sa, utan 

istället skulle kunna vara närvarande i samtalet. Martyn Denscombe (2009) samt Kvale och 

Brinkmann (2009) förespråkar ljudupptagning då den ger en närmast fullständig bild av det 

som sägs under intervjun, vilket gör den till det mest effektiva sättet för att registrera 

intervjuer. Fördelen med att spela in är också att forskaren själv eller någon annan som vill 

kontrollera studien har möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjun om och om igen. Som 

författarna påpekar spelades intervjuerna även in för att vi skulle ha möjlighet att lyssna på 

intervjun och få en så fullständig bild som möjligt i efterhand (Denscombe 2009, Kvale & 

Brinkmann 2009).  

4.4.1 Från frågeställning till intervju 

Utifrån ett syfte att skapa ökad förståelse för studien som genomförts finner vi det relevant att 

påvisa hur studiens frågeställning och syfte har omarbetats till en intervjuguide. Följande 

avsnitt syftar också till att ge studien ökad validitet. Intervjuerna som genomförts har som 

tidigare nämnts antagit en halvstrukturerad karaktär, en intervjumodell som inte struktureras 

utifrån fasta frågor. Följande kommer vi istället att redogöra för de teman som diskuterats 

under intervjutillfällena. De individuella intervjuerna diskuterade de olika teman i viss 

varierande ordning. Vi väljer ändå att nedan sammanfatta ungefärligt hur samtalen 

strukturerades: 

Inledningsvis fann vi det intressant att ta reda på hur förskolorna kommit i kontakt med den 

föräldraaktiva inskolningsmodellen. Vidare fick de intervjuade redogöra för vilken 

inskolningsmodell de tidigare arbetat efter. Vi var även intresserade av vilket skäl det valt att 

byta inskolningsmodell. Efter att ha diskuterat bakgrunden till inskolningsmodellen fördes 

samtalet vidare till intervjuns huvudtema som var direkt kopplad till studiens första 

frågeställning: Hur genomförs arbetet med den föräldraaktiva inskolningen på förskolorna? 

De intervjuade fick presentera hur deras inskolning sker stegvis, från den inledande kontakten 

med familjen, tills att inskolningen avslutats. Teman som diskuterades under intervjutillfället 

rörde, den första kontakten, organisationen, förälderns respektive pedagogens roll under 

inskolningen, den övriga barngruppens påverkan och delaktighet samt relationen mellan 

pedagog och förälder. Utifrån studiens andra frågeställning: Vad betyder deras arbete med 

föräldraaktiv inskolning utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv? fann vi följande teman 

relevanta att samtala kring: trygghetsaspekten, antalet inskolningsdagar, anknytning mellan 

pedagog och barn, samt modellens betydelse utifrån ett individ- och barnperspektiv.  
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Efter att de intervjuade redogjort för sitt arbete med föräldraaktiv inskolning, diskuterades 

vilka eventuella förändringar förskolan tillämpat utifrån modellens ursprungliga beskrivning. 

Intervjun avslutades med samtal kring föräldrars och pedagogers reaktioner på föräldraaktiv 

inskolning. Vi fann särskilt intresse av vilka reaktioner pedagogerna på förskolan framfört i 

samband med genomförandet av den nya inskolningsmodellen samt deras åsikter efter att ha 

genomfört ett antal inskolningar utifrån den föräldraaktiva inskolningsmodellen. Vi ansåg att 

pedagogernas reaktioner och åsikter kunnat vara betydelsefulla för hur modellen utvecklats 

och förändrats på respektive förskola.  

4.5 Förförståelse 

Att redogöra för sin förförståelse inom ämnet är främst relevant inom hermeneutisk ansats. Vi 

ämnar i vår uppsats att i enlighet med studiens syfte, beskriva snarare än att som ur 

hermeneutisk utgångspunkt tolka ett fenomen (Westlund 2009). Även om vår studie inte utgår 

från en hermeneutisk ansats anser vi det relevant att redogöra för vår förförståelse och tidigare 

erfarenheter. Vi är av samma åsikt som forskare inom hermeneutiken, att förförståelsen har 

inverkan på det vi ser, hör och analyserar från den empiri som samlats in (Fejes & Thornberg 

2009). Vår åsikt är dock att det är en omöjlighet att se på ett fenomen utifrån objektiva ögon. 

Genom att medvetandegöra sin förförståelse och fördomar kan dock forskning enligt vår 

mening bedrivas med ökad objektivitet, än om man frångått att medvetandegöra sin tidigare 

förförståelse. Vårt resonemang beskriver Kvale och Brinkmann (2009) som reflexiv 

objektivitet, vilket innebär att forskaren strävar efter ett objektivt förhållningssätt. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver:  

Man kan också tala om reflexiv objektivitet i den meningen att man reflekterar över 

sina egna bidrag till produktionen av kunskap. Objektivitet betyder här att man 

strävar efter att vara objektiv i förhållande till subjektiviteten (s 260).  

För att skapa reflexiv objektivitet bör forskaren redogöra för och få insikt i de fördomar och 

erfarenheter forskaren erhåller (Kvale & Brinkmann 2009). Inom kvalitativ forskning utgör 

forskaren det verktyg som samlar in och analyserar data, detta menar Merriam (1994) kan 

innebära en begränsning, då människan begår misstag, kan förbise möjligheter och omedvetet 

tillåta att personliga värderingar färgar resultatet. Vi är i enlighet med Merriam (1994) 

medvetna om vår förförståelse och personliga värderingar kan färga resultatet av vår studie, 

med det sagt, avser vi följande att ge en redogörelse för våra tidigare erfarenheter och 

fördomar av ämnet inskolning.  
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Inskolning har inte tidigare uppmärksammats under vår utbildning, ingen av oss har tidigare 

tagit del av litteratur eller forskning inom ämnet. Ämnet inskolning är dock för oss båda 

bekant i samband med tidigare arbetslivserfarenhet. Vi har båda erfarenhet av praktiskt arbete 

på förskola, där inskolningen är en del av arbetsrutinerna. Delaktighet och iakttagelser av 

inskolning har vi erfarit vid tidigare arbete, vikariat och vid verksamhetsförlagd utbildning. 

En av oss har praktiskt erfarenhet av den traditionella inskolningsmodellen och har under sina 

år av arbetslivserfarenhet antagit rollen som ansvarspedagog och skolat in fyra barn och deras 

familjer. Den andre av oss fick nyligen vara delaktig i inskolning utifrån den föräldraaktiva 

inskolningsmodellen. Eftersom ingen ansvarspedagog används inom modellen, var samtliga 

pedagoger på avdelningen lika delaktiga i inskolningen, där en av oss tjänstgjorde som 

sommarvikarie. Under vikariatet skolades totalt fem barn och deras familjer in till 

verksamheten. Utifrån vår roll som pedagoger har vi inledningsvis haft en kritisk inställning 

till föräldraaktiv inskolning, för att kunna studera ämnet och tillskriva oss rollen som forskare, 

har vi strävat efter en mer öppenhet gentemot modellen. Vi har rannsakat våra personliga 

värderingar, vilket har resulterat till att vi har försökt frångå våra fördomar och upptäckt 

perspektiv och nyanser av inskolningsmodellen som innan varit dolda på grund av vårt 

kritiska förhållningssätt till föräldraaktiv inskolning. 

4.6 Analys av intervjuer 

Efter genomförandet av intervjuerna började arbetet med att färdigställa det inspelade 

materialet för analysering. Inledningsvis avlyssnades materialet och en sammanfattning av 

varje intervju skrevs ner. Nästa steg var transkribering av materialet, vilket innebär att 

utsagorna från intervjun skrivs ner så noggrant som möjligt (Tholander & Thunqvist Cekaite 

2009). En grov transkribering av hela intervjuerna genomfördes, utsagor vi dock fann 

relevanta att citera i resultatdelen transkriberades i efterhand mer precist och detaljerat, för att 

försäkra att utsagorna var korrekt citerade. När hela intervjuerna transkriberats skrevs 

materialet ut och lästes igenom. Anteckningar om materialets innehåll samt reflektioner vid 

första avläsningen fördes i dokumentets periferi. Efter genomförd transkribering funderade vi 

över hur vi på bästa sätt skulle närma oss materialet. Utifrån studiens syfte att beskriva hur 

förskolorna arbetade med föräldraaktiv inskolning fann vi att en innehållsanalys var mest 

fördelaktigt. En teknik som beskriver det framträdande innehållet i samtalet (Kvale & 

Brinkmann 2009, Merriam 1994). Vi fann det sedan meningsfullt att dela in samtalens 

innehåll i teman. Ulrika Wigg (2009) menar att ”i en analys som fokuserar på innehåll men är 

tematisk identifieras gemensamma teman i de olika berättelserna och innehåll från de olika 
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berättelserna skrivs samman” (s 204). Utifrån studiens syfte och frågeställningar samt ett 

flertal läsningar och avlysningar av materialet utarbetades olika teman. Genom att leta efter 

likheter i respondenterna utsagor som kunde relateras till studiens syfte och frågeställning 

utformades ett flertal teman. 

4.6.1 Exempel på tematisering 

Här ger vi ett exempel på hur intervjusvaren tematiserats i resultatdelen.  

I studien har de olika temana fått utgöra resultatdelens underrubriker, temana är följande: 

”Bakgrund till införandet av modellen”, ”Motiv till den nya modellen” 

”Inskolningsprocessen”, ”Individperspektiv”, ”Vuxenrollen”, ”Separationen”, ”Modellens 

positiva aspekter” samt ”Modellens negativa aspekter”. Varje tema har, som i exemplet ovan, 

ett citat i rubriken som är hämtat från intervjuerna. Citaten framhäver det centrala i utsagorna 

under varje tema och ger en inblick i vad avsnittet kommer innehålla. Tematiseringen har dels 

skett innan intervjutillfället och dels under analyseringen av den insamlade empirin. En del 

teman i resultatavsnittet hade omedvetet konturerats innan intervjutillfällena, det blev vi 

medvetna om först när vi befann oss i processen att skapa teman. Efter att samtliga intervjuer 

genomförts fick vi dock förändra och skapa nya teman. Temana i resultatdelen har 

konstruerats utifrån två aspekter. Vi ville dels skapa teman utifrån respondenternas utsagor 

(Wigg 2009) och samtidigt sammanlänka temana till studiens frågeställningar. Vi behövde 

ytterligare ta hänsyn till att resultatdelen inte innehöll för få eller för många teman. Temat 

som vi kommer att ge exempel på nedan har upprättats i en kombination av två teman som 

förenats. Temat har också konstruerats utifrån ett syfte att dels besvara frågeställning 1, men 

främst för att under kapitlet ”Analys”, utgöra material för att besvara frågeställning 2. 

Temat vi ämnar exemplifiera är: Vuxenrollen – ”Man finns nära till hands hela tiden”. Här har 

en sammanställning av samtliga förskolors utsagor resulterat i ett tema. Temat fick 

benämningen ”vuxenrollen” då den innefattar både föräldern respektive förskolläraren roll 

under inskolningen. Det blev en sammanställning vi fann möjlig då flera av respondenterna 

valde att beskriva respektive roll i enlighet med varandra. I syfte att reducera antalet teman 

men bibehålla tydlighet ansåg vi det möjligt att förena två mindre teman. Vuxenrollen finner 

vi av särskilt intresse för att kunna analysera förskolornas arbetssätt utifrån ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv, där bland annat en anknytningsperson ses som relevant 

(Broberg m fl 2012).   
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5 Föräldraaktiv inskolning på tre förskolor 
I följande kapitel redogör vi för studiens första frågeställning: Hur beskrivs och genomförs 

arbetet med den föräldraaktiva inskolningen på förskolorna? genom att presentera resultatet 

av fallstudierna. Resultatet är dels grundat på de genomförda intervjuerna, dels på de 

insamlade dokumenten respektive förskola formulerat utifrån deras arbetssätt med 

föräldraaktiv inskolning. Kapitlets underrubriker utgörs av de teman som analyserats fram 

från den insamlade empirin. Teman som redogörs för är bland annat: ”inskolningsprocessen”, 

där förskolornas arbetssätt beskrivs, ”vuxenrollen” som innefattar både vårdnadshavarens och 

pedagogens roll i inskolningen samt teman som sammanfattar inskolningsmodellens för- och 

nackdelar. Avsnittet avslutas med en kortfattad sammanfattning av förskolornas arbetssätt. 

Inledningsvis ges en kommentar till hur citaten bearbetats samt en bakgrund och beskrivning 

av de tre undersökta fallen. 

Efter avlysningen av respondenternas utsagor fann vi att flera av uttalandena var 

problematiska att direkt citera. I citeringen har vi med syfte att underlätta för dig som läsare 

därför tagit oss friheten att göra vissa förändringar. Utan att förändra betydelsen av utsagorna 

har vi korrigerat citaten utifrån korrekt stavad svenska, istället för att skriva orden så som de 

uttalas, exempelvis har uttrycket ”dom” förändrats till de/dem. Vi har även förtydligat vissa 

citat genom att lägga till en förklarande parentes, för att skapa ökad förståelse för 

respondentens resonemang när uttalandet inte längre befinner sig i sin ursprungliga kontext. 

Därutöver har vi även valt att ta bort tvekande utryck från den ursprungliga transkriberingen 

som vi ansett betydelselösa för utsagans innebörd.  

5.1 Presentation av förskolorna 

I nedanstående avsnitt ges en beskrivning av de förskolor och respondenter som varit 

delaktiga i vår studie. För att garantera förskolornas anonymitet har vi valt att fingera namnen 

på förskolorna och att benämna respondenterna vid deras yrkesprofessionalitet.  

Marmorns förskola: Förskola i en mellanstor kommun belägen i Mellansverige. Förskolan har 

sju avdelningar och strävar efter åldershomogena9 grupper. Förskolan har arbetat med 

föräldraaktiv inskolning sedan två år tillbaka. Tidigare arbetade förskolan utifrån den 

traditionella inskolningsmodellen. Respondenter vid intervjun var förskolechefen och en 

förskollärare. 
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Kalkens förskola: Förskola i en mellanstor kommun förlagd i Mellansverige. Förskolan består 

av fem avdelningar och har åldersheterogena10 grupper. Förskolan har tre års erfarenhet av 

arbete med föräldraaktiv inskolning. Tidigare har förskolan arbetat med den traditionella 

inskolningsmodellen. Respondent vid intervjun var biträdande rektor som arbetar halvtid i 

barngrupp. 

Flintans förskola: Förskola i en mindre kommun belägen Mellansverige. På förskolan finns 

två avdelningar med åldershomogena grupper. Förskolan erbjuder både föräldraaktiv 

inskolning och traditionell inskolning
11

. Arbetet med föräldraaktiv inskolning inleddes för 

fyra år sedan. Vid intervjun medverkade rektorn för förskolan och skolan samt en 

förskollärare. 

5.2 Bakgrund till införandet av modellen – ”Började jag nog läsa en del artiklar 

om det särskilt i den här tidningen Förskolan”   

Samtliga förskolor uppger att de innan införandet av föräldraaktiv inskolning arbetat med 

inskolning av traditionell karaktär. Flintans förskola påtalar dock att de erbjuder både den 

traditionella och den föräldraaktiva inskolningsmodellen. Två av förskolorna uppger att de 

kommit i kontakt med föräldraaktiv inskolning genom media. Positiva recensioner och andra 

förskolor som beskrev modellens positiva aspekter skapade intresse och nyfikenhet att prova 

den ”nya” modellen uppger Kalkens och Flintans förskola.  

… började jag nog läsa en del artiklar om det särskilt i den här tidningen Förskolan 

vet jag, som verkligen propagerade för att det här var något riktigt bra (Biträdande 

rektor, Kalkens förskola). 

Förskolechefen vid Marmorns förskola pekar ut sig själv som bidragande till införandet av 

föräldraaktiv inskolning i samband med att hon övertog chefsposten på förskolan. 

Förskolechefen har sedan tidigare arbetat med modellen och tror sig kommit i kontakt med 

den under sin utbildning till pedagogista i Stockholm i början av 2000-talet.  

5.3 Motiv till den nya modellen – ”Det känns mer naturligt tycker jag att 

föräldern introducerar barnet i miljöerna” 

Utöver nyfikenheten att prova en ny metod beskrivs andra motiv till valet att förändra 

inskolningsmodell. En anledning till valet att byta inskolningsmodell beskriver Marmorns 

förskola vara brister i den tidigare modellen. Förskolechefen uttrycker om traditionell 

inskolning följande: 
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Det var ju det att barnet och föräldern kom en timma, de var här en timma och sen 

HEJDÅ också gick man hemåt. Barnet förstod väl knappt vad det var med om, nästa 

dag så var det kanske en och en halv timma eller två timmar och sen gick veckan 

och sen kanske sista dagen fick jag (barnet) vara med äta en liten tugga och 

föräldern skjutsade man iväg och. Det kändes inte bra! Det var, barnet fick ingen 

helhet och föräldern blev det mest bara jobbigt för, för att de hann aldrig lära känna 

någon annan förälder eller få någon inblick i direkt hur verksamheten är 

(Förskolechef, Marmorns förskola). 

Biträdande rektor vid Kalkens förskola påpekar i likhet med förskolechefen vid Marmorns 

förskola att traditionell inskolning inte gav en helhetsbild av verksamheten. Respondenten 

menar att föräldraaktiv inskolning ger både barn och föräldrar en mer enhetlig inskolning. 

Det blir ju en mer helhet av det hela, det blir inte så plottrigt om man ska säga så, att 

de (barn och föräldrar) ska komma och vara här en timma, de hinner ju knappt 

komma igång om man är liten och ny utan det tar ju nästan en timma att bara titta 

runt och sen titta på de andra barnen (Biträdande rektor, Kalkens förskola). 

Andra motiv till förändring uppges vara organisations- och tidsaspekter. Den traditionella 

inskolningsmodellen uppger biträdande rektor vid Kalkens förskola, var mer tidskrävande. Att 

skola in en helt ny grupp barn kunde ta flera månader eftersom barnen skolades in var och en 

för sig, detta menar den biträdande rektorn bidrog till att den övriga verksamheten blev 

stillastående. 

… och den andra barngruppen känns som att den blir väldigt lidande då. Det händer 

inget annat än att man skolar in det här och det blir ganska rörigt, tycker jag 

(Biträdande rektor, Kalkens förskola). 

Att skola in en större grupp med traditionell inskolning beskrevs av respondenterna vara en 

fråga om organisation. Att genomföra en inskolning av flera barn under samma tidsperiod 

krävde avancerad schemaläggning där flera faktorer behövdes ta hänsyn till. Både Marmorns 

och Kalkens förskola beskriver problematiken över att schemalägga inskolningarna så att ett 

barn med förälder kom på förmiddagen och ett annat barn med förälder kom på 

eftermiddagen. Dessutom skulle antalet timmar anpassas efter hur långt barnet kommit i 

inskolningsprocessen och det var också viktigt att samtliga barn fick prova på alla olika 

rutiner på förskolan under sin inskolningsperiod. Problematiken beskrivs följande: 

Det var väldigt rörigt med tider hit och dit, för olika barn skulle ju ha olika tider 

beroende på hur bra det gick och alla barn kunde ju inte bli lämnade samtidigt utan 

det var ju alldeles berodde på hur trygg man kände sig då (Biträdande rektor, 

Kalkens förskola).  

Flintans förskola påtalar ytterligare ett motiv till varför de valt att byta inskolningsmodell. 

Förskolläraren menar att traditionell inskolning innebar en konstlad process för barn och 

förälder. Hon menar att det faller sig mer naturligt att låta föräldern introducera sitt eget barn 

för verksamheten och pedagogerna. Vidare uttrycker förskolläraren: 
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Jag tycker att när man introducerar barn överhuvudtaget till andra vuxna så är man 

ju med som förälder under en lång tid så att barnet lär känna den andra tillsammans 

med föräldern, så varför skulle det vara annorlunda på en förskola? Det känns mer 

naturligt tycker jag att föräldern introducerar barnet i miljöerna och med pedagogen 

och visar på att det här är okej och att det här är en trygg miljö. (Förskollärare, 

Flintans förskola). 

Marmorns förskola resonerar vidare att ett motiv till arbete med föräldraaktiv inskolning är att 

nutidens föräldrar vill vara delaktiga. I intervjun uppger förskolechefen följande: 

Jag upplever att dagens föräldrar, om vi säger så, man vill vara väldigt delaktiga, då 

känner jag att det här systemet passar rätt så bra eller den här metoden passar rätt så 

bra, för att man är med och blir en del av inskolningen (Förskolechef, Marmorns 

förskola).   

Sammantaget uppger förskolorna att motivet till byte av inskolningsmodell är att den nya 

modellen skapar en bättre helhetsbild för förälder och barn. De uppger också att det känns 

mer naturligt att föräldern introducerar barnet samt att de upplever att dagens föräldrar vill 

vara delaktiga i förskolan och dess verksamhet. 

5.4 Inskolningsprocessen – ”Inte tre dagar inskolning och så, vi ska veta att 

föräldern ska börja jobba fjärde dagen” 

Följande tema avser redogöra för respektive förskolas arbete med föräldraaktiv inskolning. 

Samtliga förskolor uppger att den första kontakten med den nya familjen som skall skolas in 

sker via ett samtal med föräldern där man välkomnar familjen till förskolan och bestämmer 

när inskolningen skall börja. Förskolorna Marmorn och Kalken skickar sedan ut ett 

”välkomstkit” med information om förskolan och hur inskolningen skall gå till. Förskolorna 

Marmorn och Kalken har även öppet hus, där alla familjer som ska skolas in ges möjlighet att 

titta på lokalerna och träffa personalen. Flintans förskola har sitt första möte med familjen 

genom ett inskolningssamtal där föräldrarna får komma tillsammans med barnet och träffa en 

av pedagogerna. Under samtalet får familjen information om förskolan, hur verksamheten 

fungerar och vad som kan vara bra att tänka på. Samtalet ger även möjlighet till föräldrarna att 

prata om sitt barn, ge information som kan vara nödvändig samt ställa eventuella frågor. Vid 

inskolningssamtalet bestäms även hur inskolningen skall gå till. Efter introduktionen inleder 

samtliga förskolor inskolningen med tre dagar då föräldern skall vara delaktig i verksamheten 

tillsammans med sitt barn. Den fjärde dagen sker första lämningen, om pedagog och förälder 

anser att barnet är redo för att bli lämnat. Samtliga förskolor påpekar att inskolningen inte är 

färdig efter dessa tre dagar utan den pågår under två veckor. Marmorns och Kalkens förskolor 

uppger att det finns riktlinjer inom kommunen som garanterar att förskolorna skall erbjuda en 

inskolningsprocess på två veckor. För samtliga förskolor gäller att föräldern finns 
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lättillgänglig resterande dagar för att kunna hämta barnet om det blir jobbigt för barnet under 

dagen. 

Vi säger så här: att var beredd att kunna komma till förskolan under den här 

tvåveckors perioden, alltså allt är ju individbaserat utifrån varje barn (Förskolechef, 

Marmorns förskola). 

Rektor och Förskollärare vid Flintans förskola uppger liknande:  

Inte tre dagar inskolning och så, vi ska veta att föräldern ska börja jobba fjärde 

dagen. Det har vi inte (Rektor, Flintans förskola). 

Nej utan vi har alltid två, två veckor ska föräldern vara tillgänglig (Förskollärare, 

Flintans förskola). 

Under de tre första dagarna erbjuder förskolan Marmorn föräldern att vara tillsammans med 

sitt barn på förskolan mellan klockan 9.00–15.00. Föräldern bestämmer själv om hen vill gå 

hem tidigare eller stanna kvar en stund extra. I Marmorns dokument framgår även att 

inskolningen sker inomhus de första dagarna: 

Under de första inskolningsdagarna bedrivs verksamheten inomhus på grund av att 

det är lättare att knyta nära relationer mellan pedagoger och barn och mellan barn - 

barn än om vi skulle vara utomhus (Dokument, Marmorns förskola). 

Förskolechefen styrker detta under intervjun och utvecklar resonemanget vidare, då hon 

uppger att delar av den ”gamla” barngruppen går ut på gården och leker, för att det i början 

kan bli för många barn för det nya barnet som skolas in att ”ta in” och bekanta sig med. 

Vid Kalkens förskola vistas föräldern fyra timmar tillsammans med sitt barn på förskolan de 

tre första dagarna, de har inga exakta tider utan det kan variera från avdelning till avdelning. 

Ingen lämning sker under de tre första dagarna, anledningen uppger biträdande rektor vara att: 

Grundtanken som vi har, man ska inte öva på att bli lämnad utan man ska öva på att 

bli trygg först (Biträdande rektor, Kalkens förskola).  

Dag fyra till fem på Kalkens förskola vistas barnet fyra timmar utan förälder på förskolan, dag 

sex till tio är barnet på förskolan enligt överenskomna tider mellan föräldrar och pedagoger. 

Respondenterna vid Flintans förskola berättar att under de tre första dagarna är föräldern på 

förskolan tillsammans med sitt barn fem timmar om dagen mellan klockan 9.00–14.00. Den 

fjärde dagen lämnas barnet på förskolan om föräldern och pedagogen anser att barnet är 

moget för det. Den fjärde dagen och resterande dagar av de två veckorna vistas barnet på 

förskolan fem timmar om dagen, tiderna anpassas då efter vilka tider barnet skall vara på 

förskolan när det börjar på heltid. Skall barnet äta frukost på förskolan när det börjar på sitt 

ordinarie schema får barnet någon gång under de två inskolningsveckorna komma till frukost 
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och stanna fem timmar, liknande princip gäller om de skall äta mellanmål när de börjar sitt 

ordinarie schema.  

5.5 Individperspektiv – ”Det har ju sett olika ut, så måste det ju göra, de är ju 

individer både föräldrar och barn” 

Vi har tidigare under temat ”inskolningsprocessen” uppgett att samtliga förskolor anser att 

inskolningen inte är färdig efter tre dagar. I intervjuerna har anledningen till anpassning av 

antal dagar inskolning antytts bero på ett individperspektiv, vilket vi följande ska ge en 

redogörelse för. 

Marmorns förskola uppger att inskolningsprocessen varierar i längd för att individanpassa 

utifrån varje enskilt barn. I deras dokument finns följande nedskrivet: 

Inskolningen anpassas, i dagar, efter föräldrars och barns behov. Det innebär att 

inskolningen kan variera från tre dagar till fjorton (Dokument, Marmorns förskola). 

Förskolläraren vid Marmorns förskola styrker det som är nedskrivet i dokumentet då hon 

säger:  

Så att det har ju sett olika ut och så måste det ju göra, de är ju individer både 

föräldrar och barn och allting så att det måste ju se olika ut (Förskollärare, 

Marmorns förskola). 

Förskolläraren vid Marmorns förskola förtydligar detta i intervjun när hon framhåller att både 

förälder och barn är individer, vilket innebär att inskolningen måste se olika ut. Vidare 

beskriver förskolechefen och förskolläraren vid Marmorns förskola att inskolningen bland 

annat kan anpassas utifrån barnets ålder och tidigare erfarenhet av förskola: 

… det beror ju helt på vilket barn det är, det kan ju komma någon, som vi hade 

någon flicka som var fyra år som kom ifrån, som var förskolevan. Hon kanske bara 

hade med sig sin mamma en eller två dagar, sen känner hon, men mamma du kan 

gå! Det är ju så olika, eller det kan ju vara någon liten som kanske gråter i två 

veckor, men då får man ju anpassa då efter det (Förskolechef, Marmorns förskola).   

Att inskolningen ska anpassas efter barnet framkommer även i Kalkens inskolningsdokument. 

I dokumentets inledning står följande: 

Alla barn är unika och har olika behov, därför kan inskolningen se lite olika ut. 

Dock avslutas inskolningen först när barnet är tryggt på förskolan (Dokument, 

Kalkens förskola). 

Flintans förskola uppger att de har en prövande inställning till hur länge inskolningsprocessen 

ska fortgå utifrån barnets mognad i den nya verksamheten. 
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Vi gör så att vi tar tre dagar och sen känner vi av, är barnet moget för att bli lämnat? 

Så kanske man provar då, nej det fungerade inte, då får föräldern vara med en dag 

till så att man ändå har två veckor på sig (Förskollärare, Flintans förskola). 

Samtliga förskolor uppger att det är viktigt att se till varje individ vid inskolningen. De menar 

att alla barn och även föräldrar är olika och därmed kräver olika tid och förhållningssätt vid 

inskolningen, vilket gör att inskolningarna kan se olika ut.  

5.6 Vuxenrollen – ”Man finns nära till hands hela tiden” 

Följande avser vi göra en redogörelse för hur de olika förskolorna ser på vuxenrollen. En 

beskrivning av vilken roll föräldern respektive pedagogen har under inskolningen. 

Vid intervjuerna uppger samtliga förskolor att det vid inskolningen inte har någon särskild 

ansvarig pedagog. Marmorns och Kalkens förskola motiverar detta som en fördel för barnet, 

då det kan bli problematiskt för barnet om pedagogen det har skapat en anknytning till, inte 

börjar samma tid som barnet eller skulle bli sjuk under barnets första vistelsetid på förskolan. 

Biträdande rektor vid Kalkens förskola säger: 

Sen ser det ju ut så att vi börjar ju olika tider och det kan ju vara olika personer som 

är här då när barnet kommer sen. Ja så att inte det, så att det inte är en person bara 

som ska vara här hela tiden och möta barnet. Det blir väldigt sårbart för vi kan ju bli 

sjuka också och då blir det liksom pannkaka av hela inskolningen (Biträdande 

rektor, Kalkens förskola). 

Flintans och Marmorns förskola ger ytterligare motiv till att inte ha någon ansvarspedagog då 

de menar att barnet är klokt nog att ”välja ut” sin ansvarspedagog själv. De menar att barnet 

väljer en pedagog som det känner sig mest tryggt hos och tyr sig då till den pedagogen. 

Förskolechef vid Marmorns uttrycker:  

Jag tänker så här, ofta så är barnet så listigt så att den väljer ändå en som den går till 

mest, av de där tre. Det är ju så, de har ju som små antenner, de känner ju: ”jag gillar 

nog den där bäst ändå” och oftast så blir det så omedvetet, så jag tror att, men jag 

tycker det är bättre då att barnet får göra det valet. För det kan ju vara att han inte 

alls tycker om den där Lisa (ansvarspedagogen). … och då blir det ändå barnet som 

väljer, den väljer att gå till den personen som den känner att, ja den får mest av, jag 

tror, jag tror så (Förskolechef, Marmorns förskola).  

Förskolläraren vid Flintans förskola delar åsikt med förskolechefen vid Marmorns förskola då 

hon förklarar:  

Men barnen är ju, det är ju så de väljer ju ut någon, ofta någon som är lik mamma 

eller påminner om mamma, som de är trygga hos ett tag men sen kan de välja någon 

annan efter några veckor. […] för att det får barnet välja lite då, själv vem den blir 

trygg hos. Så även fall vi har ansvarsbarn men inte inte att barnet, man knyter an till 

det barnet utan det är mer att barnet får välja vem den vill knyta an till 

(Förskollärare, Flintans förskola). 
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Både Kalken och Marmorns förskola argumenterar för att deras tanke med inskolning inte är 

att skola in och binda barnet till en pedagog. Biträdande rektor vid Kalkens förskola uttalar 

sig följande:  

Vi menar att barnen skolas in till en verksamhet i ett socialt sammanhang och inte 

till en specifik pedagog. Vi vill därför att barnet under trygga förhållanden 

tillsammans med sin vårdnadshavare får lära känna sina nya kompisar och 

pedagoger och olika aktiviteter i förskolan (Biträdande rektor, Kalkens förskola). 

Samtliga förskolor menar att det är förälderns uppgift att introducera sitt barn under 

inskolningen. De menar att det är förälderns ansvar att introducera barnet verksamheten för 

barnet och ta hand om alla praktiska sysslor, så som blöjbyte, påklädning, vila, matsituation 

m.m. Det är alltså föräldern som ska sköta alla omvårdnadsrutiner kring barnet under 

inskolningen. Förskolechefen vid marmorns förskola berättar att det är av respekt för barnet 

som en främmande pedagog inte skall göra dessa sysslor, hon beskriver:   

… och det här kan jag också känna att det är respekt för, det här lilla nya barnet som 

kommer att, ja det är faktiskt pappa eller mamma som byter min blöja Det lilla 

barnet kanske inte tänker så, men det blir inte bara hux flux bara utelämnat och sen 

så är det bara någon vilt främmande som kommer och bara sliter av dig blöjan. Utan 

det är faktiskt fortfarande mamma och pappa som gör det den här första tiden… 

(Förskolechef, Marmorns förskola). 

Samtliga förskolor anser istället att pedagogen skall finnas där nära till hands och samtala och 

ta kontakt med barnet när tillfälle ges. Förskolorna påpekar även vikten av att pedagogerna 

har börjat skapa en relation till det nya barnet under de tre första dagarna då föräldern är med. 

Förskolläraren vid Flintans förskola menar att det ska ske mer på barnens villkor, då hon 

uttrycker: 

Vi brukar väl, man får känna av lite, man avvaktar. I det traditionella sättet och 

inskola så var man ju ganska på barnet med en gång nu är det mer att man kanske 

väntar in så att barnet får komma till mig istället. Man finns nära till hands hela tiden 

och sen så oftast så kommer ju barnet till en eller tar ögonkontakt eller ger en någon 

leksak eller någonting, så att man väntar in barnet på ett annat sätt (Förskollärare, 

Flintans förskola).  

Marmorn och Kalkens förskola förklarar att det är viktigt att alla pedagoger har givits en 

chans att ta kontakt med det nya barnet under de tre första dagarna. De båda förskolorna 

beskriver att pedagogerna brukar turas om att vara i närheten av det nya barnet, detta för att 

alla ska få chans att skapa en relation med barnet.  

… vi turas om på min avdelning med att vara med det här barnet, vi kommer ju 

överens litegrann sinsemellan sådär att ja men nu känner jag att jag har inte så 

mycket kontakt så nu är det dags för mig att etablera en kontakt (Biträdande rektor, 

Kalkens förskola).  
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Flintans förskola strävar även de efter att alla pedagoger ska ha fått kontakt med alla barn 

under de första dagarna men de menar att det kan vara svårt ibland när alla inte arbetar heltid 

och kanske inte hunnit vara där under de dagar barnet skolas in.  

Kalkens förskola beskriver att vid situationer när barnet själv tar mod till sig och lämnar 

föräldern för att upptäcka verksamheten på egenhand, brukar pedagogerna be föräldrarna att 

hålla avstånd från barnet. Syftet med att föräldern ska hålla avstånd är att öppna för att en 

relation mellan pedagog och barn kan skapas. Biträdande rektor uttalar sig följande: 

Sen kan det då vara så att när vi känner att håll dig (föräldern) gärna i ett annat rum 

om du märker att det funkar så att vi ber dem att backa lite så de förstår om de 

märker att nu har jag och barnet, har vi kontakt här och nu ska vi leka med bilar eller 

någonting, liksom backa ut då (Biträdande rektor, Kalkens förskola). 

Sammantaget uppger förskolorna att föräldern skall vara mer aktiv och visa runt barnet i 

verksamheten, det är också föräldern som skall ta hand om alla praktiska sysslor kring barnet. 

Ingen av förskolorna har någon pedagog som ensam skall vara ansvarig över barnet vid 

inskolningen, det är istället alla pedagogers ansvar att ta kontakt med barnet och vistas i 

barnets närhet.  

5.7 Separationen – ”Då är vi väldigt noga med att vi (föräldern) säger hejdå” 

Separationen kan vara ett kritiskt moment för alla barn, men framförallt under inskolningen 

då barnen inte har hunnit bli ordentligt trygga med verksamheten, barnen och pedagogerna. 

Vid separationen menar samtliga förskolor att gråten till en början kommer för de flesta 

barnen men de anser också att den är en naturlig del vid separationen. Förskolorna är också 

eniga om att gråten i de flesta fall går över efter en liten stund och med tiden kanske de inte 

gråter alls när föräldrarna skall lämna dem på förskolan. Förskolechefen vid Marmorns 

förskola berättar att hon ser hur barnen lär sig att föräldern kommer tillbaka och blir tryggare 

ju fler dagar som går. Hon förklarar att barnen som till en början kom med gråtfyllda röda 

ögon nu kan skratta och vara glada när de kommer. Biträdande rektor vid Kalkens förskola 

samt förskolläraren vid Flintans förskola anser att barnen inte blir lika ledsna sedan de infört 

den nya inskolningsmodellen. Förskolläraren vid Flintans förskola uttrycker:  

Det är lättare, även fast de blir ledsna liksom när mamma och pappa lämnar så är det 

lättare och trösta dem, de tar liksom, de kan vara i famnen och känna sig trygga där 

också, så det tycker jag är skillnad (Förskollärare, Flintans förskola). 

Biträdande rektor vid Kalkens förskola påpekar vikten av att föräldern säger hejdå när den 

skall gå så att inte barnet undrar vart föräldern tagit vägen. Hon påpekar att barnet i vilket fall 

kommer gråta:  
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… då är vi väldigt noga med att vi (föräldern) säger hejdå, ingen får smita, utan 

föräldern måste alltid säga nu går jag och det kan ju bli tårar vilket det oftast blir och 

det får det bli … att hon får vara lite ledsen, det är helt okej, men hon får inte vara så 

ledsen, sen så att hon är otröstlig (Biträdande rektor, Kalkens förskola). 

Vidare lyfter biträdande rektor att det är viktigt att gråten går över efter en liten stund, att 

barnen inte är otröstliga.  

… barnet kommer bli ledsen, alla blir ledsna men det kommer gå över och går det 

inte över så får vi ringa men så småningom kommer det och gå över det har de gjort 

för alla barn här så att man ser att det funkar och sen att de lär sig att mamma eller 

pappa kommer tillbaka (Biträdande rektor, Kalkens förskola). 

Förskolechefen vid Marmorns förskola menar att förskolan kan hjälpa barnen att komma ifrån 

gråten genom att aktivera barnen så att de inte hinner tänka på att vara ledsna. Hon uppger då 

miljön som en viktig aspekt vid inskolningen för att avleda barnet från sorgen av att bli 

lämnat. Om barnet är sysselsatt med att utforska, prova och uppleva är barnet för upptagen för 

att sitta i en vuxens knä och gråta. Det är viktigt att det finns en aktiv verksamhet att skolas in 

till, som inte avstannat på grund av inskolningar. Förskolechefen betonar vikten av att flera 

olika aktiviteter så som lera, färger och såpbubblor ska kunna erbjudas för de nya barnen 

under inskolningen. 

5.8 Modellens positiva aspekter – ”I mitt tycke så har de (barnen) blivit tryggare 

snabbare” 

Utöver de motiv till val av byte från traditionell till föräldraaktiv inskolning, framkom under 

intervjuerna en rad andra fördelar med inskolningsmodellen, vilket vi följande kommer 

beskriva. De primära positiva aspekterna uppger samtliga förskolor är föräldrarnas och 

barnens ökade trygghet. Förskollärarna vid Marmorns och Flintans förskola har 

uppmärksammat att barnen blir tryggare fortare med föräldraaktiv inskolning. En av dem 

uttrycker: 

I mitt tycke så har de (barnen) blivit tryggare snabbare, det tycker jag nog 

(Förskollärare, Marmorns förskola).  

Vidare menar respondenterna på Flintans förskola att barnen känner ökad trygghet när 

föräldern är med och introducerar och deltar i verksamhetens olika rutiner. 

En stor som jag sett skillnad … det är ju vilan att om föräldrarna är med aktivt och 

lägger dem. Det kan ju du mer yttra dig (Förskolläraren) om, men där ser jag en 

jätteskillnad att de blir så trygga och går in och lägger sig (Rektor, Flintans 

förskola). 

Förskolläraren på Flintan menar vidare att föräldrarnas delaktighet skapar ökad förståelse för 

familjens rutiner, vilket ger möjlighet för pedagogerna att erbjuda barnet likandande rutiner 

även på förskolan.  
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Man ser hur föräldern gör med barnet när de lägger dem, om de ligger nära eller om 

de ligger en bit ifrån, om de liksom tar på dem eller inte. Det är ju också bra och 

veta som pedagog, så att man kan göra likadant. Likadant vid matning och så, vad 

barnet är van vid, det är också bra att se (Förskollärare, Flintans förskola).  

Förskolechefen på Marmorns förskola menar i likhet att förälderns delaktighet ger ökad 

trygghet för barnet. Föräldern beskrivs av förskolechefen som barnets trygga bas under 

inskolningsprocessen. 

För att då vet barnet, barnet tittar, ser föräldern, den vet att de finns där, den kan 

springa dit närhelst den vill. Och sen så blir det ju det här att föräldern är med och 

byter blöjor, förälder är med och äter, föräldern är med och lägger barnet inne på 

madrassen och kanske ligger med tills det somnar, det ser lite olika ut, hur man valt 

att göra, men föräldern finns där hela tiden (Förskolechef, Marmorns förskola). 

Att föräldern är delaktig i inskolningsprocessen skapar också trygghet för föräldern. Genom 

att föräldern erbjuds delta i verksamheten under tre hela dagar får föräldern inblick i 

verksamheten och deras barns vardag. Samtliga förskolor uppger att det är en fördel för 

föräldrar som inte har någon erfarenhet av förskolan sen tidigare. Vetskapen av 

verksamhetens arbetssätt menar förskolechefen på Marmorns förskola inger lugnare, tryggare 

och säkrare föräldrar. Tryggare föräldrar som positiv aspekt lyfter även Flintans förskola.  

… det handlar ju faktiskt lika mycket om att skola in föräldern som barnet 

(Förskolechef, Marmorns förskola). 

Relationen mellan pedagog-förälder samt förälder-förälder beskrivs av förskolorna som en 

fördel med föräldraaktiv inskolning. Förskolläraren på Flintans förskola uppger att 

pedagogerna får under en längre tid lära känna föräldrarna, vilket skapar bättre kontakt med 

föräldrarna. Att skapa en relation till föräldern menar respondenten från Kalkens förskola är 

väldigt viktigt och förklarar att:  

… om föräldrarna bestämmer sig för att de gillar oss, så kommer deras barn också 

att gilla oss (Biträdande rektor, Kalkens förskola). 

Liknande resonemang om att föräldrarnas trygghet sprids till deras barn, förs även farm av 

övriga förskolor. Rektorn på Flintans förskola betonar vikten av att skapa trygghet hos 

föräldern:  

… för det sprider ju sig till barnet, inte gånger ett, utan gånger hundra. Blir föräldern 

trygg så är ju barnet tryggt (Rektor, Flintans förskola).  

Förskolechefen på Marmorns förskola beskriver spridningen av trygghet som undermedveten:  

… då förmedlar jag ju det nästan omedvetet till barnet och då blir ju också barnet 

mycket tryggare (Förskolechef, Marmorns förskola). 
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Ytterligare en positiv aspekt är enligt förskolorna att föräldrarna som skolar in barn samtidigt 

får möjlighet att lära känna varandra också etablera en bättre kontakt sinsemellan. 

Förskolechefen vid Marmorns förskola belyser problematiken med att föräldrar med barn på 

samma avdelning sällan möts på grund av varierade arbetstider och menar att föräldraaktiv 

inskolning skapar möjligheter för ett möte mellan föräldrar.  

Man kanske har en skymt bara av någon, men inte mer, men då blir ju det här en 

slags (möte). […] Man kanske hinner med att byta några ord med varandra under 

dagen, när barnen sover … det skapar också ett kontaktnät (Förskolechef, Marmorns 

förskola).   

Samtliga förskolor anser att barnen som skolas in med den nya inskolningsmodellen blir 

tryggare fortare. De menar att förälderns delaktighet i verksamheten skapar tryggare föräldrar, 

vilket i sin tur skapar tryggare barn.  

5.9 Modellens negativa aspekter – ”Det är en rätt stor anspänning att ha 

föräldrar hela tiden som ser dig”  

I intervjuerna framkom, trots samtliga förskolors positiva inställning till den föräldraaktiva 

inskolningsmodellen, en del utsagor som kan tolkas som negativa aspekter eller brister med 

den nya modellen. 

På Kalkens förskola har man uppmärksammat en begränsning med modellen, då för stort 

antal barn och vuxna som skall skolas in på samma gång kan bli problematiskt. Vid ett 

tillfälle när en större barngrupp skulle skolas in på Kalkens förskola blev mängden barn och 

vuxna ohanterlig.  

I höstas då till exempel, då byttes ju halva deras grupp ut så då körde de en liten 

variant med det här, för då var det ju då sju stycken ettåringar som skulle börja 

samtidigt och då gjorde de bedömningen att det blir, vi kan inte ha med sju föräldrar 

liksom, det går ju inte (Biträdande rektor, Kalkens förskola). 

Förskolechefen vid Marmorns förskola uppger en annan eventuell negativ aspekt när hon 

beskriver hur föräldraaktiv inskolning kan upplevas påfrestande för de anställda: 

Det som kanske blir lite mastigt, som man som pedagog kan känna, det är ju att man 

har, vad ska jag säga, det är en rätt stor anspänning att ha föräldrar med hela tiden 

som ser dig hela tiden. Men samtidigt så sätter det ju press på dig att vara ett gott 

föredöme (Förskolechef, Marmorns förskola). 

5.10 Sammanfattning 

I kommande avsnitt ska vi inledningsvis göra en kortfattad sammanfattning av det 

sammanställda resultatet ovan. Utifrån studiens syfte görs även en redogörelse för de likheter 

respektive olikheter som uppmärksammats i förskolornas arbetssätt med föräldraaktiv 

inskolning.   
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Sammanfattningsvis har resultatet visat på att samtliga förskolor arbetar på ett likartat sätt 

med föräldraaktiv inskolning. Inskolningen startar med ett introducerande samtal eller möte, 

därefter inleds inskolningens tre första dagar, tre heldagar då barnet och föräldern är med i 

den dagliga verksamhetens samtliga rutiner. Tanken är att det ska inge en inblick i 

verksamheten, vilket i sin tur ska inge trygghet hos föräldern och barnet. Under inskolningen 

är det förälderns uppgift att introducera barnet för verksamheten, pedagogerna tilldelas därav 

en mer passiv roll under de tre första dagarna. Förskolorna påpekar dock att trots att de har en 

passiv roll ändå är angelägna om att knyta en kontakt till det nya barnet och föräldern. 

Samtliga förskolor har en inskolningsperiod på två veckor, förskolorna uppger att 

inskolningsprocessen sällan är endast tre dagar. Utifrån ett individperspektiv anser 

respondenterna att inskolningen måste anpassas efter varje barn och förälders behov. Antalet 

dagar för inskolning kan därför på samtliga förskolor vara från tre upp till fjorton dagar. Vid 

separationen förespråkas ett tydligt avsked. Inga föräldrar får smita iväg då det anses förvärra 

separationen för barnet, utan ett avsked mellan barn och förälder måste ske. Samtliga 

förskolor ser separationsreaktioner i form av gråt som en naturlig del av avskedet från 

föräldern. Gråten får dock inte vara för intensiv och långvarig, då kontaktas föräldern och 

inskolningsprocessen utökas. 

Vad beträffar olikheter mellan förskolorna har endast ett fåtal skillnader i deras arbetssätt 

uppmärksammats. Flintans förskola är ensam om att arbeta med både föräldraaktiv inskolning 

och traditionell inskolning, övriga förskolor arbetar enbart med föräldraaktiv inskolning.  

Antalet timmar föräldrar och barn vistas på förskolan de tre första dagarna uppges variera 

något mellan förskolorna. Marmorns förskola skiljer sig ytterligare gentemot de övriga 

förskolorna, då förskolan uppger att större delen barngruppen är inomhus under 

inskolningsprocessen. För att skapa bättre möjligheter till anknytning mellan alla inblandade 

parter. Barnet ska också bli tryggt med inomhusmiljön. Delar av barngruppens ”gamla” barn 

går dock ut för att förskolan anser att antalet barn för det nya barnet kan bli för många. Medan 

de andra förskolorna menar att barnet och föräldern skall få vara med och se verksamhetens 

helhet, inklusive utevistelse och utflykter tillsammans med hela barngruppen. Marmorn lyfter 

till skillnad från de andra förskolorna också miljöns roll vid inskolningen. Förskolan anser att 

en stimulerande och lustfylld miljö bidrar till en mer gynnsam inskolning.  
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6 Analys 
Utifrån studiens syfte kommer vi i följande avsnitt utgå från hur föräldraaktiv inskolning 

beskrivs
12

 och föra ett resonemang över vilket sätt förskolorna valt att förändra sitt arbetssätt 

gentemot den ursprungliga modellen. Avsnittet ger vidare, i syfte att redogöra för studiens 

andra frågeställning: Vad betyder förskolornas arbete med föräldraaktiv inskolning utifrån ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv? en fördjupad analys av förskolornas arbetssätt utifrån 

anknytningsteorin. 

6.1 Förskolornas förändrade arbetssätt gentemot den ursprungliga 

modellen 

Efter att ha bearbetat det insamlade materialet har vi fått förståelse för att samtliga förskolor 

valt att på liknande sätt förändra sitt arbetssätt med föräldraaktiv inskolning. De förändringar 

vi kunnat urskilja från hur förskolorna arbetar och hur inskolningsmodellen ursprungligen 

beskrivs, ges en redogörelse för nedan. 

En av de variationer vi uppmärksammat är ett individperspektiv på inskolningen. Samtliga 

förskolor har antagit ett individperspektiv vad beträffar inskolningsprocesens längd, 

förskolorna väljer att förlänga och anpassa inskolningen efter barnens individuella behov. De 

betonar att alla barn är olika, därför måste inskolningen också utföras olika. Föräldraaktiv 

inskolning så som den ursprungligen beskrivs lämnar inget utrymme för förlängd inskolning 

efter barnets behov. Modellen innebär endast tre dagar, därefter är inskolningen genomförd 

(Månsson 2013, Arnesson Eriksson 2010). Förskolornas andra förändring gäller anknytningen 

mellan pedagog och barn. Förskolorna uppger att de till skillnad från den traditionella 

inskolningsmodellen har en mer passiv roll i inskolningen, det är i stället förälder som ska 

presentera verksamheten för barnet. Samtidigt menar förskolorna att de arbetar för att skapa 

en relation till det nya barnet under de tre första inskolningsdagarna. I den ursprungliga 

modellen beskrivs endast pedagogen som passiv och att föräldern ska introducera barnet 

(Arnesson Eriksson 2010).  Att pedagogerna ska interagera med det nya barnet utelämnas i 

modellen. Den tredje variationen vi funnit är att den föräldraaktiva inskolningen framhåller att 

barnet under inskolningen ska delta i den vardagliga verksamheten och få ta del av samtliga 

aktiviteter (Arnesson Erikson 2010). Marmorns förskola förespråkar att barnet som skolas in 

är inomhus de första dagarna för att skapa goda förutsättningar för att en relation mellan barn-

barn och barn-pedagog utvecklas. Barnet upplever alltså inte utevistelsen på gården eller 

                                                           
12

 Se inledning 
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utflykter, vilket också kan ses som en variation Marmorn utvecklat i arbetet med föräldraaktiv 

inskolning. 

6.2 Analys av förskolornas arbetssätt ur ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv 

Följande stycke syftar till att föra en diskussion och besvara studiens andra frågeställning: 

Vad betyder förskolornas arbete med föräldraaktiv inskolning utifrån ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv? Liefvendahl (2010) riktar kritik mot den föräldraaktiva 

inskolningen ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Vi kan dock se att förskolornas 

förändrade arbete med modellen mestadels gynnar barnen ur anknytningssynpunkt. 

Förskolornas arbetssätt vi finner vara positivt ur anknytningssynpunkt är följande: 

”Förälderns delaktighet i inskolningen”, ”Individanpassning” samt ”Pedagogens interaktion 

med barnet”. Vi kan även se att det finns kritiska aspekter i förskolornas arbetssätt ur 

anknytningssynpunkt. Aspekter som: ”Saknad av ansvarspedagog” samt att ”Separationen 

sker inte succesivt”. Inom nedanstående aspekter presenteras även förskolornas resonemang 

och argument till deras val av arbetssätt, vissa av resonemangen finner vi kan styrkas utifrån 

anknytningsteori. 

6.2.1 Förälderns delaktighet i inskolningen 

Inom föräldraaktiv inskolning är föräldern delaktig och aktiv i inskolningen (Arnesson 

Eriksson 2010). Förskolorna uppger att föräldrarnas delaktighet i inskolningen ger ökad 

trygghet för barnet, resonemanget styrks av Bowlby (1969) som uppger att föräldern utgör 

barnets trygga bas vid utforskandet av nya miljöer, när barnet känner behov av trygghet kan 

barnet återvända till föräldern. En av förskolorna lyfter i enlighet med anknytningsteorin 

föräldern som barnets trygga bas under inskolningen, som en positiv aspekt med föräldraaktiv 

inskolning. Förälderns delaktig i verksamheten är också enligt Bowlby (1969) och Broberg m 

fl (2012) en förutsättning för att en relation ska etableras mellan barn och pedagog. Enligt 

anknytningsteori är barnet i behov av sin förälder under en längre tid för att kunna utveckla en 

relation till pedagogen (Broberg m fl 2012). Resonemanget ovan förs även av en av 

respondenterna som menar att när barn introduceras för nya bekantskaper är alltid föräldern 

med och finner det därför naturlig att även arbeta likartat på förskolan. Att föräldrars 

delaktighet i inskolningen anses positivt utifrån anknytningsteoretiskt perspektiv konstaterar 

även Liefvendahl (2010) i sin studie. 
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6.2.2 Individanpassning 

En annan aspekt med inskolning som Broberg m fl (2012) lyfter är att den skall anpassas efter 

individen. De menar att föräldern och pedagogens gemensamma ansvar under inskolningen är 

att vara lyhörd för barnets behov för att anpassa inskolningens längd utifrån det enskilda 

barnet. Individanpassningen är en aspekt förskolorna har tagit hänsyn till vid inskolningen. De 

anser i likhet med Broberg m fl (2012) att alla barn är olika och därför behöver inskolningen 

anpassas efter varje individ. Förskolorna uppger att de anpassar antalet dagar då föräldern är 

med i verksamheten efter det enskilda barnets behov. De känner av när barnet är moget för att 

lämnas på förskolan utan föräldern. Två av förskolorna menar att inskolningens längd kan 

variera efter barnets ålder, de uppger att äldre barn oftast kräver kortare inskolning. Broberg 

m fl (2012) anser i likhet med förskolorna att barnets ålder har inverkan på inskolningen, de 

påpekar att en treåring har tre gånger så mycket livserfarenhet än en ettåring, vilket kan hjälpa 

barnet vid inskolningen. En av respondenterna påpekar att inskolningen inte avslutas förrän 

barnet är tryggt på förskolan, vilket kan tolkas som ett positivt tankesätt utifrån ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv. 

6.2.3 Pedagogens interaktion med barnet 

Enligt föräldraaktiv inskolning som den ursprungligen beskrivs är det förälderns ansvar att 

introducera verksamheten för barnet, vilket ger pedagogen en mer passiv roll under de tre 

första dagarna av inskolningen (Arnesson Eriksson 2010). Samtliga förskolor uppger att de 

bortser från hur modellen ursprungligen beskrivs och väljer att interagera med barnet. En av 

förskolorna anser det som en självklarhet, respondenten menar att hon inte vet hur det skulle 

gå till om pedagogen inte interagerade med barnet för att etablera en kontakt. Medan en annan 

förskola menar att de till en början var kritiska mot modellen då de uppfattade den som att 

pedagogen inte skulle interagera med barnet, men sedan valde att införa modellen och 

förändra arbetssättet, så att pedagogen interagerar mer med barnet. Broberg m fl (2012) menar 

att det enligt anknytningsteorin är viktigt att barnet under inskolningen lär känna minst en av 

pedagogerna som ska kunna fungera som en ersättningsperson när föräldern är frånvarande. 

Författarna menar också att pedagogen måste söka kontakt med det nya barnet för att kunna 

skapa en anknytning samt att det krävs tid och engagemang för att en anknytningsrelation ska 

skapas. Det är därför viktigt att pedagogen finns i närheten av barnet och söker kontakt så 

mycket som möjligt. Förskolorna uppger att de är noga med att etablera kontakt med barnet 

och att de ser till att finnas i nära till hands hela tiden så att barnet skall se att de är där och de 

kan interagera med barnet när möjlighet ges. En av förskolorna uppger även att delar av 

barngruppen vistas utomhus under inskolning, så att inskolningsbarnet och föräldern får vara 
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inne tillsammans med en av pedagogerna och bara ett fåtal av de ”gamla barnen” för att skapa 

större möjlighet för både pedagog och gamla barn att etablera kontakt med det nya barnet. 

Förskolornas förändrade arbetssätt från att inte etablera kontakt med barnet, så som modellen 

ursprungligen beskrivs, till att söka kontakt med barnet för att skapa en relation anser vi kan 

ses som gynnande för barnet utifrån anknytningsteorin. 

6.2.4 Saknad av ansvarspedagog 

Liefvendahl (2010) riktar utifrån anknytningsteorin kritik mot den föräldraaktiva inskolningen 

då den inte tillämpar någon ansvarspedagog under inskolningen. Hon menar att barnet är i 

behov av en person som kan inge trygghet och svara på barnets behov vid separationen från 

föräldern. Broberg m fl (2012) lyfter i likhet med Liefvendahl (2010) att det är viktigt både 

för barnet och för föräldern att ha en kontaktperson som de kan vända sig till under 

inskolningen. Författarna menar att barnet behöver ansvarspedagogen för att skapa en 

anknytning till den pedagogen. Desto yngre barnet är, desto färre anknytningsrelationer kan 

barnet skapa, vilket betyder att barnet troligtvis bara skapar en anknytningsrelation till en av 

pedagogerna. Det är ändå viktigt att barnet kan rikta anknytningsbeteenden till de övriga 

pedagogerna (Broberg m fl 2012, Liefvendahl 2010). Broberg m fl (2012) menar att det kan 

kännas tryggt för föräldern att ha en ansvarspedagog att vända sig till i början då det är 

mycket nytt i vid inskolningen, så som nya människor och ny miljö. Samtliga förskolor har 

valt att inte ha någon ansvarspedagog vid inskolningen. De har valt att utgå från det som den 

utskrivna modellen antyder, att barnet skall skolas in till en verksamhet och inte till en 

pedagog. Samtliga förskolor anser att det är alla pedagogers uppgift att skapa kontakt med det 

nya barnet. Förskolorna påstår att det kan blir problematiskt för barnet att ha endast en 

pedagog som det knyter an till då de arbetar olika tider eller kan bli sjuka en dag. Två 

förskolor argumenterar för att barnet är listigt nog att välja sin ansvarspedagog själv. De 

menar att barnet själv väljer den pedagog som det känner sig mest tryggt hos och vänder sig 

då mest till den pedagogen. De påstår att barnet kanske inte vill knyta an till pedagogen som 

har förutbestämts av personalen på förskolan. Barnet kanske känner mer samhörighet med 

någon av de andra pedagogerna och vill då hellre knyta an till den pedagogen. Huruvida deras 

resonemang får stöd eller inte utifrån anknytningsteorin finns inget belägg för, då forskare 

inom ämnet inte för fram några argument kring detta.  

6.2.5 Separationen sker inte succesivt 

Separationen lyfts också av Broberg m fl (2012) som en viktig del i inskolningen. De menar 

att ett litet barn utifrån anknytningssynpunkt behöver övas på att separeras från sin förälder 
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korta stunder som sedan utökas. En ett- till tvååring har ännu inte lärt sig att något som inte 

syns ändå finns där, därför måste de få upprepade erfarenheter av att föräldern går och 

kommer tillbaka. En förskola uttrycker att barnen inte skall övas på att bli lämnade utan de 

skall övas på att vara med pedagoger och barn på förskolan. Ett resonemang som dels kan 

kritiseras utifrån anknytningsteori, eftersom separationen inte sker succesivt (Broberg m fl 

2012). Att istället arbeta för att barnet ska få så mycket tid som möjligt på förskolan 

tillsammans med sin förälder, kan dock styrkas utifrån anknytningsteorin och därför försvara 

deras resonemang. Eftersom det kräver tid och stimulans från föräldern för att barnet ska 

skapa en anknytning till pedagogen (Broberg m fl 2012). De två övriga förskolorna uttrycker 

inte tydligt under intervjun att separationen inte sker succesivt, men av deras beskrivning av 

hur inskolningen går till har vi fått förståelse för att de inte övar på separation vid 

inskolningen. Ett arbetssätt som vi finner, ur anknytningsteoretiskt perspektiv, kan kritiseras. 

Slutsatsen om att inte succesivt vänja barnet vid att vara separerad från föräldern anses 

negativt utifrån anknytningsteori gör även Lifvendahl (2010) i sin granskning av föräldraaktiv 

inskolning. 

I nästkommande kapitel, som utgör uppsatsens sista kapitel, avser vi inledningsvis att föra en 

avslutande reflektion över de resultat som studien genererat och kort sammanfatta analyserna 

i detta kapitel.   
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7 Diskussion 
I kapitlet nedan avser att redovisa för studiens slutliga resultat samt föra ett resonemang av 

studiens metodologiska utgångspunkter. Först följer en reflektion över studiens resultat och 

didaktiska konsekvenser. Vidare förs ett resonemang kring de metodval som genomförts, 

vilka för- och nackdelar respektive metodval fått för studiens resultat. Därefter följer en 

diskussion kring studiens generaliserbarhet samt hur studien har kunnat bidra till 

forskningsfältet. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning inom ämnet inskolning. 

7.1 Avslutande reflektioner 

Sammanfattningsvis har vi funnit att förskolornas arbete med föräldraaktiv inskolning har 

visat på fler likheter i arbetssätt med inskolningsmodellen snarare än olikheter, som vi från 

början trodde oss finna. Samtliga tre förskolor har valt att på ett liknande sätt arbeta med 

föräldraaktiv inskolning, med endast lite variation. Vi fann också att samtliga förskolor 

förändrat inskolningsmodellen utifrån hur den ursprungligen beskrivs på samma punkter vad 

beträffar, individperspektivet och interaktionen med barnet. Resultatet har vidare visat att 

förskolornas förändrade arbetssätt är mer gynnsamt för barnet ur anknytningsteoretiskt 

perspektiv i jämförelse med den ursprungliga modellen. Vi har dock också funnit aspekter i 

förskolornas arbetssätt som fortfarande kan förbättrats ur anknytningssynpunkt.  

Flera av de brister som den ursprungliga modellen utifrån anknytningsteori uppges inneha, 

har förskolorna uppmärksammat och förändrat, så som att arbeta utifrån ett individperspektiv 

vid inskolningen. Alla förskolor är enade kring att tre dagars inskolning inte är tillräckligt, då 

alla barn behöver olika mycket tid och stöd för att utveckla en trygghet i den nya 

verksamheten samt till pedagogerna. Förskolorna har även uppmärksammat vikten av att 

interagera med barnet under inskolningen för att i enlighet med anknytningsteorin kunna 

skapa en anknytning mellan barn och pedagog (Broberg m fl 2012). För att skapa 

anknytningsrelation mellan pedagog och barn är det inte tillräckligt att barnet endast går med i 

verksamheten tillsammans med föräldern så som den ursprungliga modellen antyder.  

Förskolornas arbetssätt med föräldraaktiv inskolning vi funnit mindre bra ur 

anknytningssynpunkt är dels att förskolorna valt att inte använda sig av en ansvarspedagog 

vid inskolningen. Utifrån anknytningssynpunkt anses detta som värdefullt, då små barn endast 

är kapabla att knyta an till en person åt gången (Broberg m fl 2012). Vidare arbetssätt som 

kan anmärkas på ur anknytningsperspektiv är valet att inte tillämpa succesiv separation, enligt 
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anknytningsteori är barnet i behov av att öva sig på att vara ifrån sin förälder (Broberg m fl 

2012), vilket ingen av förskolorna tillämpar.  

Vad vi dock funnit i och med studien är att förskolorna motiverat sitt val av tillvägagångsätt 

utifrån andra perspektiv. Under intervjuerna har framkommit att förskolorna övervägt andra 

aspekter och perspektiv utöver det anknytningsteoretiska perspektivet. Att låta föräldern 

introducera och sköta om barnet anses ur anknytningssynpunkt negativ, då en relation mellan 

barn och pedagog bäst skapas genom att pedagogen interagerar med barnen (Broberg m fl 

2012). Förskolorna menar att det istället kan handla om respekt för barnet att föräldern är den 

som inledningsvis introducerar verksamheten, byter blöjorna och klär på barnet. Förskolorna 

menar vidare att det är utifrån ett barnperspektiv som de låter barnet själv välja en pedagog att 

knyta an till. Vi vill avslutningsvis påpeka att följande granskning av föräldraaktiv inskolning 

och förskolornas arbetssätt enbart skett utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv och där 

med också framföra vikten av att väga in olika perspektiv vid granskningen av ett fenomen. 

Den här studien har visat på just detta, att ett arbetssätt kan baseras på olika perspektiv, som 

alla kan vara lika betydelsefulla.  

Vilka konsekvenser studiens resultat kan innebära för förskolors arbetssätt är svårt att 

förutsätta. Vår förhoppning är i enlighet med studiens syfte att vi har skapat en mer nyanserad 

bild av föräldraaktiv inskolning samt en spegling av förskolornas praktiska arbete med 

inskolningsmodellen. Vi hoppas att studien väcker uppmärksamhet och reflektion bland de 

förskolor som valt att använda föräldraaktiv inskolning, uppmärksamhet på modellens för- 

och nackdelar samt reflektion kring deras egna respektive arbetssätt utifrån ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv. Studiens vidare bidrag redogörs för under avsnittet: bidrag 

till forskningsfältet. I nästa avsnitt förs en diskussion angående studiens metodologiska 

övervägande. 

7.2 Metoddiskussion 

Studiens ansats har inspirerats, som tidigare nämnts av fallstudier. Att genomföra en fallstudie 

har en rad fördelar, då den har möjlighet att ge klara beskrivningar av ett fenomen och på så 

sätt bidra till att utveckla kunskapsbasen inom ett visst område (Merriam 1994). Merriam 

(1994) menar ändå att det kan finnas begränsningar med fallstudier. Hon påpekar att läsaren 

kan tro att en fallstudie är en beskrivning av en helhet, när den i själva verket utgör en del i 

helheten. Författaren citerar också Guba och Lincoln som menar att fallstudien kan överdriva 

eller överförverkliga det beskrivna fallet. De menar att läsaren då kan dra felaktiga slutsatser 
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av informationen som ges. Merriam (1994) menar också att det kan finnas svårigheter för hur 

den insamlade empirin skall kodas, då det inte finns någon given form för hur slutrapporten 

skall utformas.  

Insamlandet av empiri till denna studie har gjorts genom intervjuer. Vi ansåg att intervjuerna 

kunde ge oss den information som var nödvändig för att ge underlag till våra frågeställningar. 

Dock anser vi nu i efterhand att observationer av förskolans arbete med inskolning kunnat 

berika studien. Observationer hade kunnat ge oss en bättre verklighetsbild av deras arbete 

med föräldraaktiv inskolning. Genom intervjuerna fick vi enbart deras berättelser om 

inskolningsmodellen, hur det går till och hur de som förskolechefer och förskollärare upplever 

att det är. Denscombe (2009) menar att uttryck och handling inte alltid stämmer överens. 

Författaren påstår att ”vad människor säger att de gör, vad de säger att de föredrar och vad de 

säger att de tänker, kan inte med automatik förmodas återspegla sanningen” (Denscombe 

2009, s 269). På grund av studiens omfattning fann vi det omöjligt att genomföra både en 

intervju- och observationsstudie, även om det hade kunnat berika studiens resultat.  

Intervjuerna utgjordes av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer, vilket gav oss möjlighet att 

hålla samtalet mer öppet (Kvale & Brinkmann 2009). Vi ansåg att den halvstrukturerade 

intervjuformen kunde ge oss möjlighet att fånga upp det intervjupersonerna pratade om och 

på så vis fick varje intervju sin egen karaktär. Inför intervjuerna hade vi skapat en 

intervjuguide som vi kunde använda oss av för att kontrollera att vi fått med all information vi 

var i behov av. Vi ansåg att den halvstrukturerade intervjun vara en god form, då vi kunde 

möta varje respondent utifrån dess personlighet. Vid en intervju tog respondenten tag i 

samtalet och vi behövde enbart använda oss av vår intervjuguide för att kontrollera att 

samtliga beröringspunkter diskuterades. Vid en annan intervju väntade respondenterna in 

frågor från oss som intervjuare, vilket gjorde att vi fick använda oss mer av frågorna i vår 

intervjuguide.  

För att vi skulle kunna återgå till intervjuerna i efterhand spelades samtalen in. Denscombe 

(2009) menar att det finns risker med att spela in intervjuerna, då den intervjuade kan känna 

sig hämmad av ljudupptagningen. Författaren menar vidare att respondenten kan bli osäker 

och nervös av att veta att det de säger spelas in, men nervositeten avtar efter en stund när 

respondenten blivit mer bekväm. Vi såg ingen märkbar nervositet hos våra respondenter, men 

vi kan ändå inte utesluta att inspelningen kan ha haft inverkan på respondenterna och deras 

utsagor. 
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Som nämnts tidigare under metodavsnittet, tog vår studie en vändning och fick ett nytt syfte. 

Från början var vårt syfte att kritiskt granska den föräldraaktiva inskolningen utifrån 

anknytningsteorin, då vi upptäckt att modellen inte gynnar barnen ur anknytningssynpunkt. 

Efter att ha fått upp ögonen för att många förskolor valt att förändra modellen intog vi en mer 

undersökande roll. Vårt nya syfte blev att undersöka hur förskolor arbetar med modellen i 

praktiken och sedan analysera deras arbetssätt utifrån anknytningsteorin. Vändningen gjorde 

att vår studie blev en fallstudie, där tre förskolor skulle undersökas. Som vi nämnt tidigare 

ville vi efter vändningen att både förskolechef och förskollärare skulle medverka vid 

intervjuerna, men vid en intervju utgjordes respondenten av en biträdande rektor som arbetar 

halvtid i barngrupp. Vi ansåg vid intervjuns tidpunkt att den biträdande rektorn kunde svara 

på frågorna utifrån båda sina yrkesprofessioner. I efterhand anser vi att det utifrån resultatets 

kvalitet vore mer fördelaktigt att ytterligare en respondent tillsattet så att biträdande rektor 

endast behövde representera en av sina yrkesprofessioner. 

7.3 Generalisering och studiens användbarhet 

Enligt Robert Thornberg och Andreas Fejes (2009) bestäms användbarheten i kvalitativa 

studier utifrån studiens kvalitet och generaliserbarhet. 

Staffan Larsson (2005) talar om kvalitet i studier utifrån begreppet heuristiskt värde. Ett 

begrepp som betonar forskningens övergripande mål, att upptäcka ny kunskap:  

… den kvalitativa studien skall ge ett kunskapstillskott genom själva gestaltningen. 

En lyckad analys resulterar i ett nytt sätt att se på verkligheten; nya kategorier för 

tänkandet; det kan vara begrepp, mekanismer, eller att en företeelse har kunnat 

relateras till ett sammanhang som gör något obegripligt rimligt - man kan förstå det 

(Larsson 2005, s 18). 

Författaren menar att heuristisk kvalitet uppnås i en studie då mottagaren ges ett nytt 

perspektiv på verkligheten. För att redogöra för studiens användbarhet påpekar Denscombe 

(2009) vikten av att klargöra för studiens generaliserbarhet, vilket vi följande syftar till att 

göra. 

Larsson (2005) betonar komplexiteten att generalisera resultatet från en fallstudie till ett annat 

motsvarande fall. Författaren använder dock ”naturalistic generalisation” som begrepp för att 

beskriva hur en fallstudie kan bli användbar utanför sitt eget sammanhang. Ett begrepp som 

innebär att resultatets kunskapstillskott och generaliserbarhet först sker hos mottagaren. 

Larsson (2005) uppger att: 
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Kunskapstillskottet genom fallbeskrivning sker genom att de som tagit del av 

resultatet kan ha fallbeskrivningen i åtanke, när man tänker på andra fall och då 

eventuellt upptäcka relevansen av den gestaltning som den kvalitativa analysen 

resulterat i (s 19).  

Denscombe (2009) menar vidare att fyndens relevans och tillämplighet grundas på den 

information och detaljer forskaren tillhandahåller i studien. De detaljer läsaren får ta del av 

bidrar till hur resultatet kan tillämpas vid liknande sammanhang. 

Av begreppet naturalistic generalisation finner vi att vår studie kan ses användbar i 

sammanhang där en förskola arbetar med föräldraaktiv inskolning motsvarande det arbetssätt 

som de tre förskolorna beskrivs arbeta. Utifrån Denscombes (2009) uttalanden anser vi att 

studiens metodavsnitt samt presentationen av förskolorna i resultatets inledning kan bidra till 

detaljerad information som i sin tur ökar studiens generaliserbarhet. Samtidigt ska påpekas att 

generalisering till ett större sammanhang inte är vårt huvudsyfte. Merriam (1994) menar att 

fallstudier inte i första hand är konstruerade för att generera resultat som kan generaliseras i 

ett större sammanhang utan istället fyller ett annat syfte. ”Man väljer fallstudiemetoden för att 

man vill gå på djupet med en bestämd situation, person eller händelse, inte för att ta reda på 

något som gäller generellt för många eller andra undersökningsenheter” (Merriam 1994, s 

184). Trots detta påtalar vi i enlighet med Denscombe (2009) att frågan om studiens 

generaliserbarhet är högst relevant, men att generalisering inom fallstudier är mer 

problematisk än studier med annan ansats. En diskussion om studiens heuristiska värde 

genomförs i nästkommande avsnitt som behandlar vår studies bidrag till forskningsfältet 

7.4 Bidrag till forskningsfältet 

Inskolning är som tidigare nämnts ett relativt obeforskat ämne, vad beträffar vår inriktning på 

föräldraaktiv inskolning har vi enbart funnit Liefvendahls (2010) studie som innehar samma 

forskningsobjekt. Vår studie är därav en av få att behandla föräldraaktiv inskolning, vi finner 

därför att studien gett ett bidrag till forskningsfältet på flera beröringspunkter. 

Studien har främst visat på hur tre förskolor i praktiken arbetar med föräldraaktiv inskolning. 

Tidigare forskning har observerat och intervjuat förskollärare om föräldraaktiv inskolning, 

men inte i syfte att undersöka deras arbetssätt, utan för att redogöra för de 

separationsreaktioner som uppvisas av barn som skolats in med modellen (Lifvendahl 2010). 

Studien har också uppmärksammat och även visat på att förskolor valt att förändra den 

ursprungliga modellen. Vi har genom vår studie också visat på de fördelar respektive 

nackdelar som verksamma förskolechefer och förskolelärare finner angående modellen, vilket 

har skapat en mer nyanserad bild av föräldraaktiv inskolning, än den kritiska bild av 
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inskolningsmodellen som tidigare forskning (Liefvendahl 2010) och media, enligt vår 

uppfattning, har målat upp. Vi har även påvisat att ett arbete med föräldraaktiv inskolning inte 

nödvändigtvis behöver vara negativt utifrån anknytningsteori, genom att göra vissa 

förändringar i modellen kan arbetet med föräldraaktiv inskolning förbättras utifrån 

anknytningssynpunkt. Sammanfattningsvis anses studien bidragit med ett nytt synsätt på 

föräldraaktiv inskolning som dels skapar förståelse för de positiva röster angående 

inskolningsmodellen som uttrycks i media, men som dels också kan sammanlänkas med den 

tidigare forskning som riktar kritik mot modellens utformning (Liefvendahl 2010).  

7.5 Vidare forskning 

Inskolning överlag är ett eftersatt forskningsområde. Lpfö 98/2010 framhåller förskollärarens 

ansvar att skapa en god introduktion för barnet och dess familj, en förutsättning för att kunna 

skapa en god introduktion anser vi kräver forskning i ämnet. Vi vill också påpeka att 

inskolningen är barnets och förälderns första möte med förskolan, en verksamhet där barnet 

kommer spendera mycket tid under sina första levnadsår, att det första mötet och 

introduktionen är positiv är därför högst relevant. 

För att komplettera den tidigare forskning som hitintills gjorts anser vi det relevant att 

undersöka övriga inskolningsmodeller (traditionell- och gruppinskolning) utifrån 

anknytningssynpunkt. I den information och forskning som finns utelämnas barngruppens 

påverkan av inskolning. Intressant att vidare beforska vore därför, vad det innebär det för 

barngruppen att nya barn ansluts till verksamheten. Intressant vore också att ur föräldraaktivt 

inskolningsperspektiv undersöka hur barngruppen påverkas av att föräldrar är delaktiga i 

verksamheten. Vidare relevant att beforska utifrån vår studie, är det argument som flera av 

förskolorna uttryckt angående hur föräldrars trygghet avspeglas på barnet. Vi har inte funnit 

forskning som styrker detta argument, men om forskning skulle kunna påvisa att trygga 

föräldrar generar trygga barn finns ett gott argument för att praktisera föräldraaktiv inskolning 

som inskolningsmodell.   
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Bilaga Missivbrev  
 

Efterfrågan om intervju angående föräldraaktiv inskolning: 

Hej!  

Vi är två studenter vid namn Elin Bergkvist och Nicole Sahlin Hjelm som läser till 

förskollärare vid Örebro universitet. Vi läser nu vår sista termin och skriver vår c-uppsats med 

inriktning på inskolning i förskolan. Under sommaren fick en av oss ta del av arbetet med den 

nya metoden: Föräldraaktiv inskolning. Vi blev intresserade av metoden och detta har lagt 

grunden för vår kommande uppsats. Vi vill med studien undersöka den föräldraaktiva 

inskolningen.  

Som underlag för vår studie ska vi genomföra intervjuer med några förskolechefer som har 

infört föräldraaktiv inskolning på sin förskola, för att få ta del av varför ni har valt att införa 

denna nya metod och hur ni arbetar med den. Vi undrar därför om ni arbetar med denna 

metod på er förskola och om du som förskolechef kan tänka dig att ställa upp på en intervju? 

Deltagandet är givetvis frivilligt och er medverkan kan avbrytas under studiens process. Då vi 

inte har sammanställt frågorna inför intervjun ännu kan vi inte ge någon exakt tidsangivelse 

men vi beräknar att det inte kommer ta mer än 45 minuter. Ett önskemål från vår sida är att få 

spela in intervjuerna då det underlättar för oss i vårt arbete med att sammanställa intervjuerna. 

Det inspelade materialet kommer endast att avlyssnas av oss och du som medverkar i studien 

garanteras självklart anonymitet. Det du säger till oss i intervjuerna kommer utgöra underlag 

för vår studie, men du försäkras om att ingen ska kunna spåra det som sagts vid intervjun 

tillbaka till dig. Vi ansvarar för att det inspelade materialet förstörs efter avslutat studie och 

vid intresse erbjuder vi att delge er den färdigställda uppsatsen.  

Efter att ha granskat forskningsfältet om inskolning har vi upptäckt att forskning kring ämnet 

är näst intill obefintligt. Vi skulle därför vara väldigt tacksamma för ert medverkande i 

studien, så att vi med hjälp av ert bidrag kan tillföra forskning till fältet.  

Vid intresse kontakta då: 

Elin Bergkvist    Nicole Sahlin Hjelm 

Mail: xxxx@hotmail.se    Mail: xxxx@hotmail.com 

Tel. xxxxxxxxxx    Tel. xxxxxxxxxx  

Tack på förhand! 


