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Abstrakt !
Inskolning i förskolan -med fokus på innehåll 
Introduktion into preschool - with focus on content !
Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer som är viktigast för förskollärarna i 
val av inskolningsmetod. De inskolningsmetoder vi valt att undersöka är traditionell 
inskolningsmetod samt föräldraaktiv inskolningsmetod. Vi valde att intervjua åtta 
förskollärare vid den här studien, där samtliga hade lång erfarenhet av inskolningar med 
de yngsta barnen. Studien beskriver vad förskollärare anser är betydelsefullt i val av 
inskolningsmetod. Det framkom att pedagogerna valde att utgå från sin yrkeserfarenhet, 
och därtill mixa samman delar från den föräldraaktiva inskolningen samt från den 
traditionella inskolningen. Ytterligare visade empirin att det var innehållet i inskolningen 
som var det mest väsentliga. Flertalet pedagoger anpassade också sin inskolning efter 
familjen samt barnets behov. Det framkom även att inskolningen skulle få ta tid. 
Pedagogerna belyser även hur viktigt det är att föräldrar och barn får en bra start i 
förskolan. !!
Nyckelord 
Inskolning, föräldraaktiv, traditionell, anknytning, barn, föräldrar 
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1.Inledning 
Av våra egna erfarenheter i arbetet på förskolan vet vi, att ett första möte med ett litet barn 
är avgörande för hur barnet sedan ser på oss pedagoger. Möter vi barnet med ett leende får 
vi givetvis ett leende tillbaka och sålunda har en interaktionsprocess påbörjats. Det är även 
betydelsefullt att familjen känner sig väl omhändertagen. Därför är ett första möte 
avgörande för hur föräldrar och barn sedan ser på förskolan. Följaktligen beskrivs det i 
Läroplan för förskolan Lpfö98 reviderad 2010 att det är förskollärarens ansvar att både 
barn och föräldrar får en så bra början som möjligt i förskolan (Lpfö98/10). 
  
Vi båda har lång erfarenhet av yngre barn i förskolan, vilket medför, att vi gjort en hel del 
inskolningar, det vill säga vi har erfarenhet av tvåveckors inskolning samt föräldraaktiv 
inskolning. Eftersom de båda inskolningsmetoderna jämförts med varandra samt att de 
båda är omdiskuterade i media och ute på förskolorna, väcktes vår nyfikenhet för att 
undersöka vad det är som avgör valet av inskolningsmetod på förskolorna. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2. Bakgrund 
I vår studie har vi valt att intervjua förskollärare för att få en uppfattning om vad som 
avgör inskolningsmetod. Vad är det de anser är viktigt att tänka om när det gäller att skola 
in barn i förskolan? Dessutom har det även varit intressant att se om pedagogerna på 
förskolan tar hänsyn till den nya spädbarnsforskning, det vill säga anknytningsteorin, eller 
om pedagogerna enbart lutar sig tillbaka på inskolningsmodellerna. Vi anser att barnet och 
innehållet i inskolningen måste vara i fokus och inte en modell. Läroplan för förskolan 
Lpfö98 reviderad 2010 beskriver tydligt hur vi som arbetar inom förskolan ska visa 
hänsyn till barnens olika behov och förutsättningar. Sålunda kan inte våra verksamheter 
och inskolningsmodeller se exakt likadana ut (Lpfö98/10). 
       
För att det lilla barnet ska kunna utvecklas i förskolan förutsätts trygghet. Det betyder att 
förskolans pedagoger och ledning behöver ha kunskap och en medvetenhet om 
relationskompetens för att kunna visa stor respekt för små barn och deras behov i 
förskolan. Stressen som barnet möter vid inskolningen på förskolan ska bemötas med 
tröst, beskydd och stöd från pedagogerna, allt i enlighet med anknytningsteorin Kihlbom 
(2003).Vidare måste pedagogerna vara medvetna om att barn har olika 
anknytningsmönster. Det vill säga att pedagogerna bör ha kunskap om hur de olika 
mönstren ser ut för att möta barnens olika behov och förutsättningar. 
Även Allmänna råd med kommentarer för förskolan beskriver att “En långsiktig och 
hållbar kvalitetsutveckling förutsätter att kompetensutvecklingen utgår från såväl 
utvecklingsbehoven i förskolan som vetenskap och beprövad erfarenhet” (2013 s.14).   !
2.1Definition av begrepp 
!
I vår studie refererar vi till både pedagoger, förskollärare och intervjupersoner. Vi har valt 
att använda ordet intervjupersoner framför respondanter. Vidare nämner vi förskollärare 
och då är det dem vi intervjuat som har djupare kunskap och för att de arbetar i analiogi 
med målen i läroplanen. Samtidigt som vi refererar till pedagoger vilket betyder att på en 
avdelning arbetar både barnskötare och förskollärare och både barn och föräldrar knyter 
an till ¨någon person. !
Vi nämner både ordet föräldern samt föräldrarna i vår studie därför att det är de personer 
som finns i barnets närhet och som bäst känner till barnets behov.  !
Föräldraaktiv inskolning som vi frekvent benämner härstammar från stockholmsmodellen. 
Vilket innebär att föräldrarna är med i tre hela dagar sedan direkt i anslutning vistas 
barnen på förskolan själva, men då har de oftare kortare dagar. Sheridan (2009) använder 
begreppet gruppinskolning vilket är detsamma som föräldraaktiv inskolning. !
Traditionell inskolning innebär att föräldrarna besöker förskolan någon timme första 
dagen sedan utökas timmarna successivt. Det mest rimära med denna metod är att 
föräldrarna går i från i fem minuter första dagen därefter utökas även denna tid successivt. 
Vanligtvis sträcker denna inskolning sig över två veckor. !

!2



!
Vi nämner även ansvarspedagog vilket vi syftar till att det är den pedagog som  barnet 
främst valt ut att knyta an till och som även familjen kommit nära. 
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!
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3. Syfte och frågeställning 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer som är viktigast för förskollärarna i 
val av inskolningsmetod. De inskolningsmetoder vi valt att undersöka är traditionell 
inskolningsmetod samt föräldraaktiv inskolningsmetod. 

3.1 Frågeställning 

Hur viktig är inskolningsmetoden jämfört med innehållet? 

På vilket sätt lyfter förskollärarna anknytningsteorin och relationerna vid inskolning?  

!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!!!!

!4



!
4 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 
I detta kapitel belyser vi viktiga delar från föräldraaktiv inskolning och traditionella 
inskolning. Vi lyfter fram olika perspektiv såsom barnets, föräldrarna, pedagogerna samt 
miljön. 

4.1 Två inskolningsmetoder 
!
Enligt Sheridan (2009) diskuteras det en hel del angående de olika inskolningsmetoderna, 
såsom traditionell inskolning och gruppinskolning. Samtidigt menar Sheridan att ute på 
förskolorna har pedagogerna i stället valt att diskuteras kvalitén på inskolningen, det vill 
säga innehållet (2009). Även Eriksson (2010) menar att det inte är inskolningsmetoden 
som är avgörande om det ska bli en lyckad inskolning utan det är innehållet. Vad har 
pedagogerna för förhållningssätt, och hur använder pedagogerna tiden med barnen under 
inskolningen? (2010). 

I traditionell inskolning anser Sheridan (2009) att tiden tenderar att vara väsentlig och att 
barnet lär sig knyta an till en och samma pedagog. Barnet vänjer sig sakta vid att vistas på 
förskolan, men till en början är barnet bara där några timmar de första dagarna. Därefter 
vistas barnen fler timmar på förskolan. Föräldern är med och finns där som en trygghet. 
Efter ett tag när barnet känner sig tryggt, börjar föräldern att dra sig undan. Till en början 
går föräldern in i ett annat rum och senare får densamma lämna avdelningen, på så sätt 
ökar pedagogerna på tidsintervallerna. Fokusen ligger även på att barnet är delaktigt i 
rutinsituationerna som finns såsom, samling, utelek, måltider och vila. 

Sheridan anser att det är dags att börja ifrågasätta den traditionella formen, där det primära 
är att sakta utvidga barnets vistelsetid, upplevelser och aktiviteter. 

I en gruppinskolning flyttas fokusen från de vardagliga rutinerna och fokuserar istället på 
vad barnen ska få uppleva. Det är genom miljön barnet ges möjlighet att möta andra barn 
och pedagoger. Genom att medvetet ha planerat in aktivister under inskolningen, blir det 
följaktligen den styrande inskolningsformen. Sheridan påtalar betydelsefullheten av att 
barnet under inskolningen bör följa med i den redan pågående verksamheten. Genom att 
barnet är delaktigt i aktiviteterna och sålunda delar med sig av sina erfarenheter, främjar 
det relationskapandet samt ger försprång till att komma in i förskolans värld (2009). Även 
Nordin-Hultman (2004) belyser vikten av att en iscensättning av miljön, som dessutom 
fungerar som en mötesplats där ett samspel kan ske, främjar till aktiviteter och 
subjektskapande (2004). 

Eriksson (2010) kallar det Sheridan kallar för gruppinskolning för föräldraaktiv 
inskolning. Barnet och föräldern är med hela dagen på förskolan där föräldern sköter all 
omvårdnad om sitt barn. Och deltar även aktivt i alla aktiviteter på förskolan. Genom att 
vara med på det här viset så signalerar föräldern att det är roligt på förskolan. Här “tränar” 
barnet på att vara på förskolan, och inte att bli lämnad. Efter tre dagar lämnas barnet sina 
vanliga tider på förskolan. En del förskolor väljer även att ha kortare dagar i anslutning till 
inskolningen. Eriksson menar att många föräldrar tycker att de får bra insyn i vad 
verksamheten går ut på, samt att föräldrarna lär känna andra barn, föräldrar och pedagoger 
väl. Vid en föräldraaktiv inskolning drar sig föräldrarna undan till förmån för att barn och 
pedagog skapar en relation till varandra. Men först sker detta i ett fint samspel mellan 
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förälder, barn och pedagog. Vid en traditionell inskolning väljer pedagogerna att låta 
föräldrarna sitta vid en plats och inte delta för mycket vid lek, utan pedagogerna ska vara 
de som leker med barnet (2010). 

 4.2 Inskolning på förskolan 

Vid inskolning är det viktigt att både barn och föräldrar får en positiv bild av förskolan. 
Föräldrarnas uppgift är att ge barnen trygghet så att alla nya intryck kan tas in utan att 
barnet blir skrämt eller oroligt. Bowlby (2010) skriver om en trygg bas, vilket innebär att 
barnet kan vara hos mamma eller pappa när de känner sig oroliga och ge sig av för att 
upptäcka nya saker när upptäckarlusten slår till (2010).  

Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) uttrycker att barnet “tankar” trygghet vid behov hos 
föräldrarna. Författarna menar att många barn kan behöva titta på, innan de deltar i leken. 
För att barnet ska kunna lämnas på förskolan behöver relationen mellan barnet och 
pedagogen vara stabil. Det är pedagogen som får avgöra när detta sker. Som med allt 
arbete med barn, så är det väldigt individuellt hur lång tid det tar för att relationen ska vara 
trygg. Men det ska kännas tryggt för barnet när föräldern lämnar förskolan. Författarna 
hävdar också att det bör vara minst en eller två pedagoger som barnet lär känna under 
inskolningen, eftersom sannolikheten då är större, att någon av dem alltid är på plats, när 
inskolningen är slut (2009). 

!
4.2.1 Barnets perspektiv                                                                                                                      !
Niss (1988) påpekar att allt som är nytt och obekant för barnet kan ge upphov till oro, och 
därför är det betydelsefullt att göra barnet tryggt. Niss hävdar att det viktigaste med 
inskolningen är att skapa en relation med de vuxna. Pedagogerna på förskolan måste få 
barnets tillit så att de kan fungera som stöd och tröst när föräldrarna inte är där (1988). 
Därför anser Niss att dessa faktorer är av stor vikt: 

■ Betydelsefullt att barnet skapar förtroende till en pedagog. 

■ Dagen på förskolan bör se likadan ut och förändringar ska föras in långsamt. 

■ Fasta platser när barnet äter, vilar och hänger sina kläder ger upphov till trygghet 

■ Barnet kan också ta med sig något hemifrån såsom en napp, gosedjur eller dylikt. 

■ Ett fåtal barn i inskolningsgruppen samt att pedagoger bör begränsa intrycken. 

!
4.2.2 Föräldrarnas perspektiv 
  
Som författarna Kihlbom, Lindholt och Niss (2009) ser det, behöver även föräldrarna bli 
trygga i förskolan. Detta medför att om föräldrarna känner till förskolan och dess miljö 
samt blir väl insatta i hur en inskolning går till, vet föräldrarna vad som väntar dem, den 
dag då inskolningen börjar. Om föräldrarna visar trygghet kring verksamheten påverkar 
det barnet positivt, det vill säga, barnets oro kring att vistas på förskolan minskas. 
Samtidigt är det viktigt att informera om hur påfrestande inskolningsdagarna kan vara, 
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inte bara för barnet utan även för föräldrarna. Författarna framhäver vikten av att det är 
pedagogernas ansvar att det skapas goda relationer vid inskolning, för det handlar inte 
bara om att barnet behöver bli vant vid att komma och gå till förskolan, utan det handlar 
om att barnet ska känna förtroende och tillit till pedagogerna då inskolningsdagarna är slut 
(2009). 

Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) menar att det absolut viktigaste är att det finns en bra 
samverkan mellan föräldrar och pedagoger, vilket leder till att barnet får en bra start i 
förskolan (2009). Läroplan för förskolan Lpfö98 reviderad 2010 beskriver på följande sätt 
att “Förskolläraren ska ansvara för att varje barn tillsammans med föräldrar får en god 
introduktion i förskolan” (2010 s.13). 
  
  
Ytterligare faktorer som spelar roll är: 
  
■ Ett förtroende bör skapas mellan föräldrar och pedagoger innan inskolningen. 
■ Föräldrarna visar förtroende för pedagogerna och de andra barnen inför barnet 

under inskolningen. 
■ Föräldrarna vet sin uppgift under inskolningen  och gör det tydligt för barnet. 
■ Förskolan ger barnet positiva upplevelser av olika slag. 
■ Barnets förtroende till pedagogerna byggs upp så att vid hjälp och behov söker 

barnet sedan tröst hos pedagogerna. 
  
På samma sätt beskriver författarna Niss och Söderström (2006) att det är betydelsefullt 
om pedagoger och föräldrar visar förtroende för varandra, eftersom små barn har 
förmågan att kunna läsa av hur de vuxna bemöter varandra (2006). Tillika författarna 
Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) vill belysa vikten av att de vuxna bör ha ett förtroende 
för varandra. Just vid inskolning av de yngre barnen är det extra viktigt att det finns ett bra 
samarbete anser författarna, i synnerhet då barnen inte har det verbala språket. För finns 
samarbetet mellan föräldrar och pedagoger blir det enklare att tillsammans försöka tolka 
barnets signaler. Det är när föräldrarna fått förtroende för pedagogerna som inskolningen 
blir positiv för barnet (Kihlbom, Lidholt och Niss 2009). 

  
4.2.3 Pedagogernas perspektiv 
  
De flesta av de yngre barnen i Sverige börjar förskolan vid cirka 1-1,5 års ålder, vilket 
innebär att anknytningssystemet inte är tillräckligt utvecklat. I och med att systemet inte är 
fullt utvecklat beskriver Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) att barns förmåga att klara sig 
utan en anknytningsperson utvecklas med åldern. Från det att barnet är tre år och ända upp 
i tonåren sker den här utvecklingen. Barnet skapar en bild av hur det är att vara med 
anknytningsperson och kan stå ut med att hon eller han inte finns tillgänglig under en viss 
tid. Det är lättare för en treåring än för en ettåring att vara separerad från sin 
anknytningsperson i synnerhet då en treåring har mer erfarenhet av att bli lämnad och 
hämtad än vad en ettåring har (2009). 
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För att det ska vara rimligt för en ett - eller tvååring att klara av en dag på förskolan måste 
barnet få knyta an en till annan person än föräldern. Men för att det ska bli möjligt för 
barnet att knyta an en pedagog på förskolan, krävs en god relation mellan barnet och 
pedagogen. Vidare menar Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) att pedagogerna behöver vara 
lyhörd för barnets signaler (2009). Kihlbom (2003) skriver i sin avhandling att kvalitén i 
relationen till pedagogerna på förskolan kan vara lika betydelsefull som kvaliteten i 
familjerelationen när det gäller barnets utveckling (2003). 
  
Eriksson (2010) anser också att det är viktigt att lyfta fram arbetslaget i samband med 
inskolning. Genom att utgå från ett gemensamt förhållningssätt så genererar detta i att 
barn och föräldrar får förtroende för pedagogerna. Pedagogerna behöver vara samspelta 
gällande inskolningen, för om pedagogerna ger olika budskap, blir effekten att det skapas 
en oro hos föräldern (2010). 
  
Brodin Hylander (1998) beskriver hur barn redan från födseln är olika. Syn-hörsel samt 
kroppskontakt varierar från barn till barn. När vi möter ett barn på morgonen är det 
betydelsefullt att se varje barns unika sätt att vara. En del barn söker ögonkontakt direkt 
och blir trygga med att få bekräftelse tillbaka, medan andra gömmer sig bakom en förälder 
och vill absolut inte ha någon ögonkontakt. Det finns också barn som har en leksak att 
visa upp, allt för att leda bort uppmärksamheten från sig själva till leksaken (1998). 
  
Eftersom små barn är i behov av mycket omsorg menar Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) 
att pedagogerna bör låta omsorgssituationerna få ta tid. Det är vid situationer som 
matning, blöjbyte och av- och på klädning som pedagoger kan skapa goda och nära 
relationer till barnen (2009). 
  
Pedagogerna bör ta kontakt med barnet på ett lekfullt sätt för att på så sätt vinna barnets 
förtroende. Eriksson (2010) menar att om pedagoger verkligen engagerar sig i samspelet 
ger det förtroende till barnet. Dock är det lika viktigt att kunna läsa av barnet, eftersom 
vissa barn bara vill ha ögonkontakt samt bekräftelse med ett leende medan andra barn är 
mer fysiska (2010). 
  
Ytterligare en faktor som Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) nämner, är tiden för hur länge 
ett yngre barn bör vistas på förskolan. Här kan pedagogen behöva vara tydlig med att de 
yngsta barnen bör ha kortare dagar i början av inskolningen. Som nämnts tidigare är det 
svårt för ett litet barn att behålla bilden av sin mamma eller pappa i minnet, om de är 
åtskilda en längre tid (2009). 
  
Eriksson (2010) lyfter även fram att det är viktigt att pedagogerna tar barnets separation 
från föräldern vid lämning på allvar. Det är viktigt att respektera barnets val av pedagog 
som barnet vill bli tröstat av (2010). 
  

!!
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4.2.4 Utifrån ett miljöperspektiv 
  
Eriksson (2010) lyfter att det är mycket viktigt att vara förberedd inför inskolning. Hon 
anser att det är viktigt att pedagogerna visar hänsyn till den redan befintliga barngruppen, 
eftersom de gamla barnen också kan behöva lugn och ro. Lämpligt vore ett samarbete 
mellan avdelningarna, exempelvis genom att få hjälp med de gamla barnen så de kan 
komma ut och leka. Lekmaterialet som finns på förskolan bör ses över så att det är 
anpassat till de nya barnen. Eftersom en del barn idag har väldigt mycket leksaker, så kan 
det vara bra att försöka presentera annat material och saker som kan skapa intressanta 
möten mellan barnen. För de yngre barnen är det bra om det finns många leksaker av 
samma sort eftersom de härmar eller leker bredvid varandra. Författaren tillägger att även 
att befinna sig inomhus kan vara tryggt vid inskolning, eftersom det begränsar ytan för 
barnet. Att vara ute kan bli för stort för vissa barn och det kan skapa oro. Väljer 
pedagogen ändå att vara ute så kan det vara bra att välja en lugn plats där det inte blir för 
stökigt. En fördel är också om en vuxen stannar på en och samma plats, för det skapar en 
trygg bas för barnet att gå till, samtidigt som Eriksson beskriver att inomhusmiljön kan 
signalera och uppfattas som något negativt, särskilt då barnet förknippar det med föräldern 
(2010). !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!!!
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5 Teorianknytning 
I teorikapitlet vill vi med tidigare forskning och litteratur på ett relevant sätt belysa vårt 
syfte och frågeställningar. Vi har valt att fördjupa oss i anknytningsteorin samt Sterns teori 
om självet. Dessa teorier handlar om barnets inre känslor, och med kunskap om dessa 
teorier får vi verktyg om vilket förhållningssätt vi bör ha till de yngsta barnen. Genom 
kunskap om dessa teorier så kan vi skapa större förståelse för hur barnet fungerar när det 
gäller interaktion med andra barn och vuxna.Vid inskolning kan det betyda mycket att vi 
känner till barnets anknytningsmönster för att som pedagog kunna förstå barnets signaler 
och för att kunna möta barnets behov. 

  
5.1 Anknytningsteorins historia och förgrundsgestalt 
!
Anknytningsteorin anses vara den viktigaste teorin när det handlar om människans närhet, 
beskydd samt omsorg. John Bowlby (1907–1990) var anknytningens upphovsman. 
Bowlby var engelsk barnpsykiater och psykoanalytiker och hans forskning visar på 
anknytningens betydelse för människans utveckling men också att separationer, vanvård 
samt försummelse kan ge förödande konsekvenser för den fortsatta utvecklingen. 
  
John Bowlby arbetade under 1950-talet för världshälsoorganisationen (WHO) där han fått 
i uppdrag att ge stöd till barn som separerats från sina föräldrar. Det var då som han kom 
underfund med hur viktig den tidiga omvårdnaden var för att kunna hantera senare 
livshändelser. Bowlby och hans kollega Mary Ainsworth arbetade sedan tillsammans i 
närmare 40 år för att undersöka anknytningens koppling till en social och emotionell 
utveckling hos barn. 
  
5.1.1 Inre arbetsmodeller 
  
Det som sker vid första mötet mellan mamman och barnet är inte slumpartat utan finns 
biologiskt förprogrammerat menar Bowlby. Spädbarnet skriker för att överleva men det 
krävs också att någon reagerar på dess signaler. Spädbarnets skrik ger mamman signaler 
att ”ta hand om mig”. Mamman svarar genom att ta upp barnet, ge barnet mat eller byta en 
blöja. Så småningom börjar barnet le och tar självt initiativ till samspel. Under den här 
perioden så bryr sig barnet inte om vem som tar hand om det. Dock förändras det här och 
det blir allt mer betydelsefullt vem som tar hand om barnet. Så småningom accepterar inte 
barnet vem som helst, utan gråter när främlingar istället försöker ta hand om det. 
  
Vid ca 7 månaders ålder kan barnet lagra den erfarenheten de fått av hur vårdaren har 
agerat vid barnets signaler, och detta kallar Bowlby för inre arbetsmodeller. Barnet lagrar 
alltså sina erfarenheter i hjärnan och skapar sig en bild av hur det är att vara tillsammans 
med andra människor. Barnet skapar olika strategier samt arbetsmodeller för att få skydd, 
stöd och tröst hos för dem viktiga personerna. Barnets arbetsmodeller varierar beroende på 
hur de vuxna tolkar och svarar på barnets behov. 
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5.1.2 Det känslomässiga systemet och det utforskande systemet 
  
För att överleva och utvecklas behöver människobarnet en omsorgsperson. Så är det också 
när barnet ska börja utforska sin omvärld. Barnet behöver någon som hjälper och går med 
på att det utforskar sin omvärld. Bolwby uttrycker att vuxenvärldens svar på 
anknytningssystem samt utforskandesystem kallas omvårdnadssystem. Dessa tre system 
bidrar parallellt till människans överlevnad. Det ställer krav på barnet vårdare om att 
kunna läsa av signaler samt tolka dem utifrån olika situationer som barnet befinner sig i. 
  
Vid stress och vid oro  kopplar barnet på sitt anknytningssystem vilket innebär, att barnet 
söker skydd hos sin vårdare. Däremot när hotet upphör  kopplas utforskarsystemet vid. 
När utforskarsystemet är påkopplat  ger sig barnet iväg för att utforska sin omvärld vilket 
utvecklar barnet. Här krävs en lyhörd vuxen som kan se en balans mellan de olika 
systemen. Anknytningssystemet och utforskarsystemet behöver balans för att barnet skall 
utvecklas optimalt. 
  
5.1.3 En trygg bas 
  
Mary Ainsworth (1913-1999) forskade tillsammans med Bowlby om den livsviktiga 
relationen mellan barn och föräldrar. Mary Ainsworth bidrog till att studera olika 
anknytningsstrategier. Hon etablerade begreppet anknytningspersoner som trygg bas. Med 
en trygg bas  menar hon att när barnet upplever att det finns en fara så finns det en vuxen 
som kan möta dessa behov av trygghet. Barnet lär sig att den trygga basen är bestående 
och kan utnyttjas när det behöver det (Bowlby en trygg bas 2010). Det handlar om att 
föräldern finns tillgänglig för barnet om det är nödvändigt och inte går in aktivt. 
  
5.1.4 Trygg eller otrygg anknytning 
  
Anknytningen är en överlevnadsinstinkt och utan den skulle vi inte överleva, hävdar 
Bowlby. Att knyta an till någon innebär helt enkelt att barnet får förtroende till någon, vid 
både oro, glädje och allt där emellan. Beroende på hur barnet blir bemött så växer det 
sakta fram en ”anknytningstyp”. Mary Ainsworth och hennes kollegor delade in dessa 
mönster i tre anknytningsmönster, trygg, otrygg undvikande respektive otrygg ambivalent/
motspänstigt anknytning. 
  
För att kunna göra den här indelningen så utsattes barnen för Strange Situation Procedur 
som den kallas på engelska eller främmande situation på svenska. Det innebär att barnet 
utsattes för en främmande situation och att man iakttog dess beteende. Det här är en metod 
som används även idag för att se ett barns anknytningsmönster Broberg (2008). 
  
Anknytningsforskaren Mary Ainsworth utvecklade den här metoden. Främmande 
situationen innebär att barnet är tillsammans med sin förälder i ett för barnet okänt rum. 
Efter en stund kommer en främling in i rummet och efter ett tag närmar sig denna barnet. 
Då observeras hur barnet reagerar. Nästa steg blir att föräldern går ut ur rummet en stund 
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och kommer sedan tillbaka. Här observeras hur barnet reagerar när föräldern kommer 
tillbaka. 
  
När ett barn växer upp i en trygg miljö där vårdnadshavaren har svarat på barnets signaler  
skapas en trygg anknytning. Barnet söker tröst hos föräldern när de slagit sig eller blivit 
skrämda. Det finns också en balans i anknytningssystemet och det utforskande systemet. 
  
Barn med ett undvikande otryggt anknytningsmönster, har ett undvikande sätt mot sina 
föräldrar. De söker ingen tröst hos föräldern samt visar inte mer intresse för dem än för en 
främling. Barnets vårdnadshavare har inte bemött barnets behov, såsom närhet. En 
förklaring till detta blir att barnet inte visar sina behov utåt. Istället aktiveras det 
utforskande systemet hos barnet. Dessa barn kan upplevas som mycket självständiga av 
sin omgivning. Således förklarar Broberg (2008) att barnets trygghetsbehov aldrig riktigt 
tillgodosetts (2008). 
  
Otrygg ambivalent/motspänstig anknytning innebär att barnet är misstänksam mot alla 
vuxna, och blir orolig när föräldern lämnar barnet. Det kan ta tid innan barnet lugnar sig, 
trots att föräldern kommit tillbaka. Barnets erfarenhet är att vårdnadshavaren är 
oförutsägbar i sitt beteende. Barnet skickar ut signaler till den vuxne som besvarar 
signalen på olika sätt med påföljd att barnet blir klängigt och krävande. Vilket leder till att 
barnet inte får sitt utforskande behov tillfredsställt, istället ägnar barnet mycket tid och 
energi till att få sitt trygghetsbehov uppmärksammat. När barnet har en otrygg anknytning, 
så betyder det en obalans mellan anknytnings- och utforskningssystemet. 
  
Desorganiserad anknytning 
Den fjärde anknytningstypen fann forskarna Main och Solomon efter Ainwortths studie 
från 1978. Den desorienterade anknytningen är en otrygg anknytning. Den här 
anknytningen handlar inte bara om att samspel och lyhördhet mellan barn och föräldrar 
kollapsar. Här handlar det om att föräldern skrämmer barnet och är själva faran samtidigt 
som det är barnets anknytnings person. Barnet ska alltså söka tröst hos den som skrämmer 
barnet vilket leder till en omöjlig situation. Enligt Broberg (2008) så är en desorienterad 
anknytning mer förekommande hos familjer med problem än i välfungerande familjer. 
  
5.2 Sterns teori 
!
Daniel Stern (1934-2012) var en amerikansk psykoanalytiker samt en av de främsta 
forskarna inom spädbarnsutveckling. Stern är den forskare som fokuserar på spädbarnets 
inre värld och dess självständiga liv. Stern uppmärksammar också barnets utveckling i 
samspel med sin omgivning. Självet är ett centralt begrepp som Stern lyfter i sin 
forskning. Stern menar att självet utvecklas i fyra olika steg. Enligt Stern (1991) sker 
utvecklingen av självet i följande ordning, det begynnande själv, kärnsjälv, ett subjektivt 
själv, ett verbalt själv samt ett berättande själv. Självet börjar hos det lilla barnet och pågår 
till ca 4 år. Självets utveckling pågår hela livet men Stern nämner åldrarna 0 månader, 3 
månader, 8 månader, 15 månader samt 3,5 år  när utvecklingen börjar för de olika själven. 
För att självet ska utvecklas måste det ske i samspel med någon som barnet är nära, en 
förälder eller pedagog på förskolan (1991). !
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Hartsz och Schwartz (2010) menar att Sterns teori om känslan av själv samt Bolwbys teori 
om anknytning har den gemensamma nämnaren att genom tillräcklig omtanke utvecklar 
barnet sina medfödda förmågor. Stern samt Bowlby menar också att det lilla barnet har en 
förmåga att skapa relationer till sin omsorgsperson genom samverkan (2010). 
  

5.2.1 Kompetenta barnet  !
Brodin Hylander (1997) hävdar att Stern är en av dem som bidragit med uppfattningen av 
det kompetenta barnet. Sterns forskning visar att barnet föds kompetent och med detta 
menar vi att barnet är aktivt och söker kontakt. Temperamentet och personligheten skiljer 
sig åt och följer barnet i livet. Redan vid födseln är barnets alla sinnen utvecklade och 
barnet kan även minnas samt relatera till andra människor (1997). 
  
Även Niss och Söderström (1996) nämner den nya forskningen som finns om barnets 
utveckling, nämligen att barn ses kompetenta och samspelar genom att vara aktiva och 
sociala. Innan den nya spädbarnsforskningen  var synen på spädbarnet den att barnet föds 
som ett oskrivet blad (1996). Brodin och Hylander (1998) menar att synen var att vi vuxna 
satt inne med all kunskap samt hade de rätta svaren. I dag på förskolan blir vår uppgift att 
följa barnet i sitt kunskapssökande samt att vägleda, utveckla och stimulera barnets 
kompetenser. Författarna menar även att inget barn är det andra likt och därför blir det 
föräldrarnas uppgift att möta och bekräfta sitt unika barn. På liknande sätt blir det för 
pedagogerna på förskolan. Förskolan ska lyfta just det unika varje barn har, kunna se 
barnets förmågor och möta barnets behov. Om inte barnets talanger lyfts och bekräftas hos 
barnen blir det svårt att utveckla sin kompetens fullt ut. Barn är beroende av interaktion 
med andra för att utveckla sin förmåga helt och hållet (1998). 
!
5.3 Affektteorin 
!
Affektteorin handlar om våra känslor, känslor som är medfödda och som är lika för alla 
människor världen över. Barnet bör ha lärt sig via samspelet med sina föräldrar att det är 
meningsfullt att uttrycka känslor. Barnet bör nämligen ha fått sina känslor bekräftade samt 
lärt sig att alla känslor är tillåtna att visa. Detta medför att det blir enklare för barnet att 
hjälpa samt förstå hur andra barn och vuxna känner. 

  
Grundaffekterna är nio stycken. 

De positiva affekterna: 

■ nyfikenhet/lust 

■ glädje/befrielse. 

Neutrala affekter: 
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■ överraskning/förvåning. 

De negativa som är flest till för att skydda oss från faror: 

■ rädsla/skräck 

■ ledsenhet/förtvivlan 

■ ilska/raseri 

■ skam/förödmjukelse 

■ avsmak/äckel 

■ avsky. 

Genom att föräldrarna till en början hjälper barnet att reglera sina känslor dämpas de 
negativa och de positiva förstärks. Så småningom lär sig barnet att själv reglera sina 
känslor hävdar Hagström (2010) i sin avhandling.           

  
5.4 Relationer 
!
Författarna Kihlbom, Lidholt, Niss (2009) framhäver att bemötandet mellan vuxna och 
barn är avgörande. För att ge barnet den bästa möjliga omsorg behöver pedagogerna vara 
känslomässigt engagerade. Engagemang och god omsorg är faktorer som inte kan skiljas 
åt. Vidare framhåller författarna vikten av att vi blir någon först då vi har en relation med 
någon annan. Pedagogernas syn på barnet speglar barnet, och det är genom den synen 
pedagogerna har som barnet sedan ser på sig självt. Har pedagogerna en positiv syn på 
barnet så får det en god självbild såsom att jag betyder något, jag är något (2009). 
  
Liknande resonemang har även Juul och Jensen (2003) som också menar att i en relation 
mellan barn och pedagog, är samspelet i relationen den vuxnes ansvar, nämligen att som 
vuxen vilja se barnet och skapa en god relation. Barnet självt ska få möjlighet att kunna 
vara med och påverka sina relationer och samtidigt skapa en god relation (2003). 
Även Niss och Söderström (1996) påpekar att i allt arbete med barnen på förskolan är en 
varm relation grunden. För att fördjupa relationen mellan barn och pedagog krävs det att 
den vuxne visar sitt intresse samt är lyhörd för barnets behov (1996). !
!
  

!
!
!
!
!
!
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6 Metod 
I metodkapitlet kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt. Vi presenterar vilka 
vetenskapliga metoder samt urval av det som används. Vidare kommer vi även att lyfta 
fram de forskningsetiska principerna och för att uppnå vårt syfte valde vi kvalitativ studie. 
Enligt Trost (2005) kan vi med hjälp av kvalitativ intervju få en djupare kunskap och en 
ökad förståelse (2005). Utifrån den kunskap och förståelse ska vi undersöka hur 
förskollärarna tänker om vad som ligger till grund för avgörandet i val av inskolning. 

!
6.1 Metodval 
!
I vår studie har vi valt kvalitativ forskningsmetod med inriktning på intervjuer. Patel och 
Davidson (2011) menar att intervju är ett bra sätt att använda sig av då något specifikt ska 
lyftas fram. Enligt författarna har kvalitativ intervju ingen tydlig struktur. Med hjälp av 
kvalitativa intervjuer inbjuder det till att intervjupersonerna ges möjlighet att svara utifrån 
sin egen erfarenhet, således med sina egna ord (2011).  

Vi valde att förhålla oss till semistrukturerade intervjuer. Med semistrukturerade intervjuer   
menar Bryman (2011) att intervjuprocessen är flexibel. Det innebär bland annat att 
intervjun styrs av en uppsättning frågor som vi bestämt innan, men vi följer ingen speciell 
ordning (2011). Samtidigt påtalar Patel och Davidson (2011) att det är betydelsefullt om vi 
kan föra ett samtal kring intervjufrågorna samt hålla oss till ämnet. Risken blir annars 
enligt författarna att vi går miste om annan viktig information om vi bara koncentrerar oss 
till intervjufrågorna (2011). För att få både trovärdiga och så utvecklande svar som möjligt 
ställde vi följdfrågor som var av personlig karaktär.  

!
6.2 Urval 
!
I vår undersökning gjorde vi ett målinriktat urval eftersom urvalet ska var relevant för vår 
forsknings fråga. Vi valde att intervjua åtta förskollärare eftersom vi ansåg att de hade en 
djupare kunskap om vårt ämne om inskolning. En stor betydelse för oss var även deras 
erfarenhet av de yngre barnen 1-1,5 åringar samt att förskollärarna har stor kunnighet och 
rutin kring inskolningar.  !
Förskolorna befinner sig i närheten av en mellanstor stad i den södra delen av Sverige. Sju 
av dessa förskollärare har vi personligen valt ut. Den åttonde fick vi information om från 
en vän till oss, en förskollärare som också hade lång erfarenhet i ämnet. De förskollärarna 
som vi valt att intervjua har arbetat mellan 25-30 år i förskolan. Tre av förskollärarna 
arbetar inom den kommunala verksamheten och fem inom den privata verksamheten. Av 
dessa åtta förskollärare är det fyra som har den traditionella inskolningsmetod som 
utgångspunkt. De andra fyra förskollärarna utgår från den föräldraaktiva 
inskolningsmetoden. 
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6.3 Genomförande 
!
Vi valde att göra en pilotstudie på två förskollärare som arbetade på våra egna förskolor. 
Detta för att se om vi valt rätt frågor och att vi fick svar på våra frågor. Vi kom fram till att 
formulera om frågorna lite, innan det var dags att intervjua de aktuella förskollärarna. Det 
vi upptäckte var hur betydelsefullt det var att förskolläraren hade arbetat med de yngre 
barnen, eftersom inskolningen kan se olika ut då det gäller de yngre och äldre barnen. 
Både Bryman, Trost och Patel & Davidson (2011) menar att det kan vara bra med en 
pilotstudie innan den kvalitativa intervjun görs, eftersom det då blir möjligt att justera 
frågornas innehåll (2011).  

Vi valde att  kontakta några förskollärare personligen för att medverka i vår studie. När det 
gäller intervjufrågorna valde vi att maila ut ett litet informationsbrev (se bilaga A) samt 
intervjufrågorna (se bilaga B) en vecka innan själva intervjun skulle äga rum. Genom att 
förskollärarna fick se frågorna i god tid innan intervjun, gavs möjligheten att vara väl 
förberedd. Sju av intervjupersonerna träffade vi på deras arbetsplatser, medan en 
intervjuades per telefon, eftersom det var svårt att träffas fysiskt. Bryman (2011) anser att 
även telefonintervjuer kan tillämpas vid en kvalitativ forskning (2011). Samtliga 
intervjupersoner spelades in på en iPhone (ljudinspelning) för att vi skulle kunna fokusera 
på själva intervjun. Innan intervjun genomfördes informerades intervjupersonerna om att 
deras samtal skulle spelas in. Vi fick deras tillstånd vilket krävs enligt (Patel och Davidson 
2011). För att få så uttömmande svar som möjligt var vi noga med att tala om syftet med 
intervjun samt vikten av intervjupersonernas bidrag till undersökningen. Vidare 
meddelade vi för intervjupersonerna att de skulle komma att få ta del av resultatet, vilket 
skulle leda till trovärdigheten i studien.    

  
6.4 Bearbetning och analys         
!
Vi valde att spela in intervjuerna eftersom Bryman (2011) hävdar att vid inspelning går 
ingen information förlorad, samt att all uppmärksamhet ges till intervjun (2011). Vi delade 
även upp intervjuerna så att vi gjorde fyra var. Efter att intervjuerna genomförts valde vi 
att tillsammans transkribera samt lyssna på intervjuerna. Vi skrev ut vårt 
transkiberingsmaterial och gick därefter igenom textmaterialet tillsammans för att 
säkerställa att vi inte missat något. Därefter kunde vi kategorisera och hitta teman i texten, 
och vilka likheter och olikheter vi såg. Bryman (2011) anser att det är en tematisk analys 
vi använder oss av. Han nämner sju punkter och vi upptäckte, att tre av punkterna var av 
betydelse för vår analys (2011).  !
En utgångspunkt för vår undersökning var att utgå från hermeneutik, vi som forskare ska 
förstå och sätta oss in i hur människan känner och tänker det vill säga, tolka textens 
mening utifrån det perspektiv intervjupersonen haft. Viktigt är också att memorera 
intervjupersonernas kroppsspråk och mimik för att kunna förstå och se en helheten 
(Bryman 2011). 
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6.5 Trovärdighet         
!
Bryman (2011) nämner om trovärdighet vilket innebär att vi har låtit intervjupersonerna 
fått ta del av vårt sammanställda resultat. Detta för att säkerställa att vi har uppfattat 
intervjupersonerna rätt. Vi har i detalj beskrivit hur forskningen gått till och på så sätt kan 
vem som helst göra om vår undersökning, men resultatet kommer inte att bli detsamma, 
eftersom erfarenheter och tolkning skiljer oss människor åt (2011). Vi ansåg även att det 
var viktigt med förförståelse i ämnet, så vi valde att skaffa mer kunskap. Med de 
erfarenheter vi har i vårt yrke samt de nyvunna teoretiska kunskaperna, fick vi den 
förförståelse vi tyckte var relevant inför intervjuerna. Under intervjuerna var vi båda 
medvetna om det som Patel och Davidson (2011) nämner, nämligen att inte försöka 
påverka intervjupersonerna med vår kunskap utan hålla oss neutrala (2011). 

!
6.6 Forskningsetik 
!
Tillsammans med intervjufrågorna valde vi att skriva ned fyra forskningsetiska principer 
från vetenskapsrådet (2002) informationskravet innebär att vi förklarat vårt syfte och 
tillvägagångssätt med studien. Vi förtydligar även att förskollärarna när som helst kan 
avböja från att bli intervjuad vilket går under samtyckeskravet. När det gäller 
konfidentialitetskravet har vi valt att använda oss av fiktiva namn. Vidare nämner vi inte 
namnen på förskolorna i studien, vilket innebär att intervjupersonerna helt kan vara 
anonyma. I Nyttjandekravet medför det, att vi informerade intervjupersonerna om 
resultatet för att på så sätt se om vi uppfattat intervjupersonerna rätt (www.codex.vr.se/
texts/HSFR.pdf 140611). 

  
6.7 Metodkritik 
  
Eftersom vår undersökning består i kvalitativa intervjuer valde vi att intervjua personer vi 
kände ganska väl. Det betyder att när vi gjorde intervjuerna hade vi en relation till 
intervjupersonen, vilket innebar att intervjupersonerna var öppna och ärliga i sina svar 
samt att de var trygga med oss vilket även Patel & Davidsson (2003) hävdar. Mot den 
bakgrunden anser vi att rätt intervjumetod valts. 
  
Intervjuerna spelades in vilket var en stor fördel eftersom vi då kunde koncentrera oss på 
vad intervjupersonerna sade. En annan fördel var också att vi tillsammans kunde lyssna på 
intervjuerna flera gånger om, för att få ut så mycket som möjligt av svaren. 
  
En vinst var att vi gjorde en pilotstudie innan och på så sätt fick vi veta om frågorna var 
tillräckligt bra samt att vi fick intervjupersonerna med erfarenhet av inskolning med de 
yngre barnen.  !
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!
Om vi gjorde som Bryman (2011) menar, det vill säga transkriberar och analyserar efter 
varje intervjutillfälle, hade vår intervjuteknik varit bättre. Istället valde vi att göra 
transiteringen och analysen efter det att alla intervjuer gjorts. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!
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7 Resultat 
  
I resultatkapitlet redovisar vi vårt empiriska material och vi jämför svaren och på så sätt 
blir det möjligt att se de likheter och olikheter som finns. Vidare använda vi oss av fiktiva 
namn på pedagogerna då vi refererar och citerar dem. 
  
Den röda tråden som vi såg var att intervjupersonerna nämnde föräldrar, anknytning/
relationer och miljöns betydelse samt inskolningens utförande. Dessa teman har vi valt 
som underrubriker här i resultatdelen.  !
7.1 Inskolningens utförande 
  
Det vi uppmärksammade i våra intervjuer var att sex av intervjupersonerna har hört talas 
om en inskolningsmetod som kallas för Stockholmsmodell vilket innebär, att barnen 
skolas in under tre hela dagar tillsammans med sin förälder. I folkmun kallas även 
Stockholmsmodell för föräldraaktiv inskolning. Vidare har vi observerat att 
intervjupersonerna utifrån sin erfarenhet plockat delar från Stockholmsmodellen samt 
sållat bort vissa delar från den traditionella inskolningen och på så sätt blandas de ihop 
och resultatet blir att de formar sin egen inskolningsmodell. Oavsett vilken 
inskolningsmetod som förskolan bestämmer sig för, så är det inte modellen i sig som är 
det viktiga, utan att pedagogerna anpassar inskolningen till barnets och familjens behov. 
  
Det vi fick fram var att uppläggen kunde se olika ut. En del av pedagogerna håller sig till  
föräldraaktiv inskolning och att föräldrarna är tillgängliga i 7-8 dagar. Ett annat sätt är att 
pedagogerna har tre dagar men att barnet sedan har kortare dagar i 7-8 dagar. Två av 
intervjupersonerna använder sig av traditionell inskolningsmetod, och de uttrycker också 
att man anpassar utifrån barnets och familjens behov för att inskolningen ska bli så bra 
som möjligt. 
  

Lisa: “Man kan skriva hur många fina scheman som helst, men det är ingen ide eftersom man 
följer dem ändå inte.” 

  
Både Lisa och Stina gör upp scheman tillsammans med familjerna, för att det ska bli så 
bra som möjlig för familjen och barnet. Men de hävdar också att vi på förskolan på ett 
tydligt sätt måste berätta för föräldrarna om vilka förutsättningar som finns. Det vill säga 
hur deras verksamhet fungerar och vad föräldrarna bör ha förståelse för, och därtill vad 
som är möjligt att anpassa till. Sara menar, att fungerar det inte att lämna barnet efter tre 
hela dagar så förlänger vi naturligtvis inskolningen. Ytterligare en pedagog hävdar att om 
någon familj behöver mer tid för inskolning så får de det, eftersom tryggheten är viktig. !
!
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Stina beskriver hur de arbetar med den traditionella inskolningsmetoden. Där tränas 
barnen i att vinka, eftersom avskedet är betydelsefullt. De första dagarna lämnar föräldern 
bara i fem minuter sedan utökas tiden successivt.    

Stina- ” vid ett vinkmoment är det viktigt att det är lugnt runt barnet, att det inte finns några 
störmoment” 

!
7.2 Föräldrarnas betydelse 
  !
Det framkom att samtliga pedagoger var överens om att relationerna med föräldrarna, är 
av största betydelse. För att skapa ett bra samarbete med föräldrarna var det 
sju av åtta pedagoger som hade ett förberedande föräldramöte, där information gavs kring 
inskolningens utformning. Vidare beskrivs deras arbetssätt samt vad förälderns insats bör 
vara under inskolningen. !

Sara-“vi skolar ju också in föräldrarna, inte bara barnen” !
Några av pedagogerna ansåg, att när de använde sig av den traditionella inskolningen hann 
de inte skapa någon djupare relation till föräldrarna. Det fanns för lite tid till det, menade 
de. Men vid den föräldraaktiva inskolningen så fanns det däremot gott om tid för samtal, 
eftersom föräldrarna får tid att prata med pedagogerna under dagen om hur deras barn 
fungerar samt att de även hinner se, hur vi arbetar i verksamheten. 
  

Emma- “vi har valt denna inskolnings metod därför att föräldrarna kan vara med hela tiden och få 
en bra inblick i våran verksamhet och våra rutiner och dagliga aktiviteter, både föräldrar och barn 
deltar i allt.” 

  

Pedagogerna upplever att föräldrarna blir trygga när de ser hur vi arbetar, när de hör hur vi 
pratar med barnen och de ser att vi tröstar ett barn som gråter. Föräldrarna ser även hur vi 
hanterar gränssättning och konflikthantering. Det skapas också en förståelse kring att 
barnen får vänta på sin tur och att det finns flera barn med olika behov. Vidare belyser 
pedagogerna att tryggheten som föräldrarna får till oss genererar i trygga barn. Genom att 
föräldrarna är med och ser hur verksamheten går till, beskriver pedagogen Sara, att det är 
föräldrarnas säkerhet på vad vi gör på förskolan.   !

Malin- ”föräldrarna känner trygghet i att se hur jag förhåller mig till barnen i verksamheten.” !
En annan infallsvinkel vi uppmärksammade var det som några pedagoger nämner, 
nämligen att vi pedagoger får en stor inblick i familjerna. Det vill säga hur relationen är 
mellan barnet och föräldern. Därtill hur föräldrarna hantera sitt barn i de olika situationer 
som de möter i förskolan. Vilket några pedagoger påstår att detta inte alltid syntes, då 
pedagogerna arbetade med traditionell inskolning. !

Emma-”jag tycker också det är viktigt att få en inblick i hur föräldrarna är med sina barn i olika 
situationer.” 
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7.3 Anknytning/Relationer 
  
Vi uppmärksammade i intervjuerna att det största fokuset för pedagogerna var att skapa 
goda relationer mellan pedagoger och barn. Stina påtalade att deras mål med inskolningen 
var att skapa bra relationer. Hon menar att man successivt bygger upp en relation och då 
främst till pedagogerna, så att det finns en trygg punkt för barnet att återvända till när 
föräldrarna inte är där. Hon menar också att pedagogen ska finnas för barnet när det 
behöver tröstas. Även Johanna och Siv beskriver vikten av att det är jag som pedagog som 
har ansvaret för att en relation ska bli bra vid inskolningen.  !

Siv - De som man litar på mest föräldrarna, lämnar över en och hjälper en in i en annan värld och så 
ska två trygga världar mötas någonstans man blir hjälpt av föräldrarna, vi står inte och drar i dem.  !
Stina- “tycker att det tar tid att bygga upp en relation till både barnet och familjen och det måste få 
lov att ta tid, två veckor vill vi avsätta där vi lägger lite extra fokus på det här barnet och familjen.” 

  
Vi har också under intervjuerna märkt att pedagogerna inte är framfusiga och tvingar sig 
på en relation utan det är barnet tillsammans med sin förälder som tar första steget till ett 
samspel och därefter möter pedagogen barnet. Som Sara menar så tar barnet kontakt på 
sina egna villkor. De gamla barnen är förebilder de kan sina rutiner och på så sätt ser de 
nya barnen det. 
  

Malin- “vid en föräldraaktiv inskolning så är det viktigt att pedagogerna är aktiva eftersom de ska 
ju knyta an till mitt barn, så att jag känner mig trygg som förälder att lämna mitt barn, det är ju inte 
förskolemiljön de ska knyta an utan det är ju pedagogerna de ska knyta an” 

  
När vi frågade samtliga pedagoger om de hade en ansvarspedagog under inskolningen, 
svarade allihop, att det är barnet som väljer vilken pedagog som blir ansvarspedagog. 
Följdfrågan blev då på vilket sätt barnet väljer. Pedagogerna svarar då att barnet “tyr sig 
till” en pedagog.  !

Sara- ”uttrycker bestämt, att det går ju inte att vi väljer, det måste ju barnet göra.” 
  !
En pedagog påtalar att pedagoger över lag har dålig kunskap om anknytningsteori, 
vilket kan bero på att teorin är ny här i Sverige. !

Stina- ”Intresset för teorin kan väl också bero på att vi har de allra yngsta barnen i förskolan idag”. 
  
Sara nämner om vistelsetiden, hur viktigt det är att poängtera för föräldrarna att barnen har 
lite kortare dagar i direkt anslutning till inskolning.  !

Sara- ”jag ringer alltid hem barn som är otröstliga, eftersom jag har kunskaper om 
anknytningsteorin” !

!
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7.4 Miljöns betydelse 
  
Vi har observerat i våra intervjuer att flera pedagoger nämnt miljöns betydelse vid 
inskolning. Miljöns betydelse gör att vi lättare kan få kontakt med barnet och kan skapa en 
relation menar flera stycken. Miljön behöver därför vara lockande och ge en möjlighet till 
samspel. Det är också genom miljön barnen möts och samspelar. Malin hävdar att miljöns 
betydelse inte får gå före relationen mellan barn och pedagog. 
  

Sara- ”med den traditionella modellen så hinner inte barnet upptäcka miljön, eftersom barnet lägger 
stort fokus på sin mamma eller pappa, så att de inte går iväg någonstans.”  !

Vidare belyser Sara att i den föräldraaktiva inskolningen så upptäcker barnet och föräldern 
miljön tillsammans. Genom att föräldrarna är aktiva tillsammans med sitt barn, så visar 
föräldrarna att det är roligt på förskolan.  !
Siv menar, för att de nya barnen ska kunna känna sig trygga under sin inskolning, ses de 
gamla barnen och miljön som en tillgång, då barnen samspelar tillsammans genom miljön. 
Lisa menar att de brukar vara mest inomhus vid inskolningen, eftersom hon upplever att 
de yngsta barnen blir mer osäkra utomhus. Medan Emma anser genom att gå ut så kan det 
avleda ett barn som är ledsen. !

Emma-”men då väljer jag en lugn plats ute på gården eller ser till så att det är lite barn ute.” !
Två pedagoger beskriver att de gamla barnen påverkas negativt av att det är många nya 
vuxna och barn. På en 1-3 års avdelning så är det ju en del barn som är ganska “ny 
inskolade” och de kan bli ledsna när de ser att andra barn har med sin mamma eller pappa 
till förskolan. I och med detta så brukar vi låta någon annan avdelning ta hand om de 
yngsta barnen. 
  
Johanna tycker att det gamla barnen ibland stör de nya barnen, eftersom de gamla barnen 
gärna klänger på de nya föräldrarna 
  

Johanna -”de gamla barnen fullkomligt suger ut de nya föräldrarna” !
!
7.5 Sammanfattning 
!
Alla förskollärare anpassade inskolningen utifrån familjen och barnet. Några av 
förskollärare gjorde upp scheman tillsammans med familjen så att tiderna skulle passa 
familjen.  
Relationen till föräldrarna och barnet spelade också stor roll för förskollärarna och det 
lades stor vikt vid det. En förskollärare säger att vi inte bara skolar in barnet utan hela 
familjen. Det menar också att om föräldrarna inte blir trygga med oss så blir inte barnet 
det heller. Flera förskollärare säger också att genom den föräldrar aktiva 
inskolningsmodellen kan föräldrarna vara med och se hur vi jobbar. Samtliga förskollärare 

!22



!
anser att det är barnet som väljer ansvarspedagog. De förskollärare vi intervjuade ansåg att 
miljön var en betydande faktor. !!!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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8 Analys 
  
I analyskapitlet kommer vi att lyfta det vi uppmärksammat från vårt resultat. Vidare 
koppla vi vår analys till vårt ramverk, teoridelen och tidigare forskning. 
  
8.1Hur viktig är inskolningsmetoden jämfört med innehållet? 
!
Vid inskolning handlar det inte om själva metoden det vill säga traditionell  inskolning 
eller föräldraaktiv inskolning, utan i själva verket handlar det om inskolningens innehåll. 
Även förskollärarnas erfarenhet spelar stor roll, då betydelsen av att skapa så goda 
relationer till både familjen och barnet ses som viktigare än metoden. Eriksson (2010) 
beskriver att det finns lika många inskolningsformer som förskolor, men att det egentligen 
handlar om fingertoppskänsla. Vidare menar författaren att det är betydelsefullt att ta till 
vara på tiden och förhållningssättet gentemot barnet samt familjen (2010). !
En förskollärare hävdade att det väsentliga för barnet var att träna på att bli lämnad. 
Genom att föräldern lämnar barnet flera gånger under inskolningen så blir själva 
vinkmomentet en övning i att bli lämnad. Enligt Sheridan (2009) är inte det primära att 
lära sig vinka, utan hon vill i stället lyfta trygghet i verksamheten, det vill säga miljön, 
som de andra barnen och förskollärarna ingår i (2009). I den föräldraaktiva 
inskolningsmetoden så menar förskollärarna att det finns möjlighet för föräldrarna och 
barnet att bli trygga i miljön. Eftersom det finns tid att upptäcka miljön tillsammans med 
sina föräldrar. Till skillnad mot den traditionella inskolningsmetoden som lägger mycket 
fokus på avskedet. Kihlbom (2003) lyfter att hur separationen blir är väldigt individuellt. 
Faktorer som barnets ålder, tiden för hur länge barnet kan hålla föräldern kvar i minnet, 
dagsformen, förälderns inställning till att lämna barnet och realtionen till den pedagog 
som barnet blivit lämnad till. Kihlbom lyfter det som många av förskollärarna säger i vår 
studie nämligen, samarbete, lyhördhet mellan föräldrar och förskollärare. Vilket leder till 
att inskolningen anpassas till barnet, föräldern och avdelningen (2003).  
  
Förskollärarna anser att det är bra om föräldrarna är med och ser hela verksamheten, av 
den anledning att föräldrarna ser förskollärarnas förhållningssätt till barnen. Lika viktigt är 
att förskollärarna får ta del i hur föräldrarna bemöter sitt barn. Vilket leder till att det 
skapar förståelse, respekt och ett förtroende mellan förskollärare och föräldrar.  Eriksson 
(2010) menar att i den föräldraaktiva inskolningen finns tiden till föräldrarna att prata med 
förskollärarna eftersom de deltar i verksamheten. I den traditionella inskolningen är 
föräldrarna inte lika aktiva i verksamheten eftersom de sitter undangömda och får då 
heller inte tid till att prata med förskollärarna (2010). Niss och Söderström (1996) anser att 
den kunskap som föräldrarna har om sitt barn, är betydelsefull för förskollärarna  att ta del 
av, speciellt när det gäller de yngre barnen (1996). För att kunna ta del av den här 
informationen så krävs det tid med föräldrarna vilket många förskollärare belyser att de 
får i en föräldraaktiv inskolning. Samtidigt menar en förskollärare som använder sig av 
den traditionella inskolningen att ger föräldrarna den tid de behöver, för att föräldrarna ska 
bli trygga med att lämna sitt barn. 
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Vi kan också se i vårt resultat att samtliga förskollärare oavsett inskolningsmetod anser att 
det är  betydelsefullt hur de presenterar miljön. I den föräldraaktiva inskolningsmetoden är 
förskollärarnas tanke att använda miljön som ett redskap till samspel mellan barnet, 
föräldern samt förskolärarne. Därför har förskollärarna skapat olika mötesplatser i 
verksamheten.  !
I den föräldraaktiva inskolningmetoden ser förskollärare vinsten med att barn och 
föräldrar upptäcker miljön tillsammans. Barnet kan i lugn och ro upptäcka det som är 
roligt och spännande i förskolan utan att fokusera på att mamma eller pappa ska gå. Detta 
till skillnad mot den traditionella inskolningen då förskollärarna upplever att barnen inte 
kan koncentrera sig på att samspela i miljön, då barnen hela tiden är rädda för att mamma 
eller pappa ska gå. Det är av betydelse för hur miljön utformas då det är viktigt att miljön 
är anpassad utifrån barnets intresse samt att den inbjuder till lek. Eriksson (2010) menar 
att det är förskollärarnas ansvar att se till så att miljön ser inbjudande ut. Författaren 
påtalar även hur viktigt det är att känna av med de yngre barnen om hur de är mottagliga 
för att vistas utomhus. Detta beror på att när barnen vistas utomhus kan det upplevas som 
stort. Vidare nämner hon om att förskollärarna bör börja i det lilla (2010). Detta kan 
jämföras med Bowlbys trygga bas (Bowlby 2010). !
När inskolning sker är det viktigt att förbereda de gamla barnen. Eriksson (2010) menar 
att ett samarbete mellan avdelningarna är av stor betydelse, för att eventuellt oroliga barn 
inte ska behöva påverkas av att det är kanske finns ledsna barn samt föräldrar (2010). 
Samtliga förskollärare i vår studie tar hänsyn till hur de gamla barnen reagerar och arbetar 
då utifrån Erikssons tes. 
  
8.2 På vilket sätt lyfter förskollärarna anknytningsteorin och relationerna vid 
inskolning? 
!
Reflektionen vi gjort är att förskollärarna belyser tiden; en inskolning ska få lov att ta tid, 
eftersom det tar tid att skapa en relation. Det är dock bara en förskollärare som ser 
betydelsen av att barnet knyter an till en annan vuxen än sin förälder. Det är just att knyta 
an en annan vuxen som är det mest väsentliga vid inskolning på förskolan. Kihlbom 
(2003) menar om barnet får en trygg anknytning till en eller två pedagoger i förskolan så 
behöver separationen inte bli så svår (2003). Det här har stor betydelse för de yngsta 
barnen i förskolan, eftersom det handlar om att knyta an någon annan än sina föräldrar. 
För att en anknytning ska ske behöver barnet träffa vuxna på förskolan som förstår hur det 
fungerar, det vill säga inte många byten av vuxna, trygga relationer och vuxna som kan 
läsa av och förstå hur barnet känner. Förskollärarna i vår studie nämner inte alls om 
anknytningens betydelse men lyfter däremot relationernas betydelse.  !
Det är väldigt olika hur förskollärarna gör vid inskolning då det handlar om att använda 
sig av en ansvarspedagog. En del förskollärare menar att det är inget vi kan välj utan det 
måste barnet göra, det här är helt i linje med vad Eriksson (2010) anser, författaren lyfter 
fram hur viktigt det är att pedagoger tar barnets separation på allvar. Hon menar också att 
det är viktigt att respektera barnets val av pedagog när det söker tröst (2010). Även ur 
anknytningsteorins perspektiv så är det betydelsefullt för barnet att det finns en 
ansvarspedagog. Hagström (2010) understryker i sin avhandling hur viktigt det är med en 
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ansvarspedagog som barnet kan knyta an. Finns det ingen ansvarspedagog för barnet 
kommer stresshormoner att öka (2010). Kihlbom (2003) vidhåller samma sak och anser att 
det är ohälsosamt med för många ansvarspedagoger på förskolan då det skapar otrygghet 
hos barnet (2003).  !
Hur lång tid barnet är på förskolan har också en betydande roll i anslutning till 
inskolningen. Kihlbom (2003) menar att barnets mognadsstadier ser olika ut, vilket 
innebär att vissa barn kan vistas en längre tid på förskolan, medan andra saknar sin 
mamma och pappa direkt. Detta beror enligt författaren på barnets utvecklade minne och 
mognad; det vill säga vissa barn kan behålla minnet av mamma och pappa i huvudet vilket 
innebär, att de klarar av att vistas längre på förskolan (2003). Bowlby (2010) kallar det för 
inre arbets modeller, om dessa modeller är goda så kan det vara tröstande och stärkande 
vid en separation. Medan dåliga inre arbetsmodeller ger motsatt effekt. Som vi tolkar det 
skulle mer kunskap om anknytningsteorin vara en tillgång för pedagogerna, eftersom det 
hjälper dem att förstå barnets signaler vid inskolning. Även affektteorin har stor betydelse 
för pedagogerna, då det är viktigt att de kan tolka och förstå barnets signaler, eftersom 
barnet kommunicerar genom affekterna (2010). !
När barnet börjar förskolan innebär det att barnet möter en ny värld, nämligen förskolans 
värld vilket kan upplevas främmande då barnet kommer från sin trygga värld hemifrån. 
Dessa två världar ska nu mötas och då är det som Eriksson (2010) framhåller, att det är 
föräldrarna som lämnar över barnet till pedagogerna, och det är viktigt att möta varje 
familjs och barnets behov. Även förskollärarna anser att det är viktigt att poängtera för 
föräldrarna, att det är de som lämnar över sitt barn, inte att det är pedagogerna som tar 
barnet ifrån föräldrarna vid första lämningen. Vilket kan upplevas som en svår balansgång, 
för det kräver både en lyhördhet och ett engagemang från pedagogerna. Tilläggas kan att 
vid minsta oro föräldrarna visar, är det betydelsefullt om pedagogerna kan läsa av deras 
oro; och på så sätt lugna dem genom att pedagogerna är lugna, trygga positiva samt kan 
visa på lösningar till att det kommer gå bra på förskolan (2010). Relationen mellan barnet 
och pedagogen är av största betydelse eftersom det blir avgörande för hur tryggt barnet 
kan bli i förskolan. Kihlbom (2003) menar att kvalitén på relation också är avgörande. 
Med kvalitet menar Kihlbom att kontinuitet är grundläggande för barnet, när det gäller att 
knyta an till pedagoger på förskolan. Sker det för många byten av pedagoger hotas barnets 
trygghet anser även författaren (2003). 
  !
Förskollärarna uttrycker också att föräldrarnas trygghet speglar barnets trygghet vid 
inskolning. Författarna Niss och Söderström (1996) samt Kihlbom, Lindholt och Niss 
(2009) menar att barn känner av de vuxnas stämning som finns mellan dem. Därför är det 
viktigt att föräldrar och pedagoger samarbetar så att en god atmosfär skapas kring barnet. 
Ytterligare leder det till att relationen mellan föräldern, barnet och pedagogen blir positiv 
(2009). Även föräldrarmöte i samband med inskolningen betyder mycket för relationen till 
föräldrarna anser pedagogerna. Här beskriver pedagogerna bland annat hur en inskolning 
går till samt vad som förväntas av föräldern. Eriksson (2010) anser att det är betydelsefullt 
att föräldrarna kommer på ett föräldramöte innan själva inskolningen sätter igång. Detta 
görs för att föräldrarna kan vara med och planera och lägga upp sin vardag, det skapar 

!26



!
också en trygghet samt att föräldrarna vet vad som förväntas av dem då inskolningen 
börjar (2010). !!!
!
!
!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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9 Diskussion 
  
Här kommer vi att diskutera vårt resultat av den empiriska undersökningen samt våra 
reflektioner kring analysen. Detta har vi kopplat samman med vårt teoretiska ramverk, 
tidigare forskning och teorikapitlet. 
  
9.1 Resultatdiskussion 
  
Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer som är viktigast för förskollärarna i 
val av inskolningsmetod. De inskolningsmetoder vi valt att undersöka är traditionell 
inskolning samt föräldraaktiv inskolning. 
Vår undersökning visar att inskolningsmetoden har inte så stor betydelse, utan det handlar 
om att anpassa inskolningen efter barnet och familjen. Intressant är att förskollärarna inte 
håller sig till den ena eller den andra inskolningsmetoden, utan de blandar dem. Vi trodde 
att förskollärarna skulle vara mer fokuserade på inskolningsmetoden och inte så flexibla 
mot barnet och familjen. Massmedias bild av hur inskolningsmetoderna kan jämföras med 
varandra stämmer inte in på vad våra intervjuade förskollärare faktiskt gör i 
verksamheten. Eftersom förskollärarna i verksamheten anpassar inskolningen efter barnet 
och familjen, så blir det svårt att jämföra inskolningsmetoderna med varandra, vilket ofta 
görs i TV, radio och tidningar. Det vi kan se i resultatet i vår undersökning är att 
förskollärarna ofta går på erfarenhet och känsla i valet av inskolningsmetod. Vår känsla är 
att de vet ungefär vad som fungerar och använder vissa delar som de tycker är bra och 
passar barnet samt familjen. Det vi tycker oss se är att kunskapen om anknytningsteorin 
inte finns fullt ut. Något vi under arbetets gång reflekterat över är om förskollärarna hade 
haft mer kunskaper om anknytningsteorin så hade kvalitén på inskolningen varit mer 
likvärdig. För att få en likvärdig inskolning är en utvärdering av inskolningen högst 
aktuell anser vi.  !
Flertalet av förskollärare tar upp vikten av att ha en ansvarspedagog vid inskolningen. Det 
som förskollärarna har lite delade meningar om är antalet ansvarspedagoger. Några av 
förskollärarna anser att det bör vara en pedagog som barnet knyta an till. Medan några 
menar att det är bra om barnet lär sig att knyta an till flera av pedagoger på avdelningen, 
eftersom om någon pedagog blir sjuk så kan barnet gå till de andra pedagogerna. Här råder 
delade meningar men enligt anknytningsteorin som Kihlbom (2003) och Hagström (2010) 
nämner, så är det max två pedagoger som kan vara ansvarspedagoger, för att barnet inte 
ska bli otrygg i förskolan (2010). 
En av vinsterna med föräldraaktiv inskolning menar pedagogerna är att barnet får i lugn 
och ro bekanta sig med miljön. Mamma eller pappa upptäcker miljön tillsammans med 
barnet och avskedsmomentet eller vinkmomemtet lägger man inget fokus på. Däremot 
hävdar en pedagog att det visst är viktigt med vinkmomentet och att det behöver barnet 
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träna på så att det senare fungerar bra. Men Kihilbom (2003) menar att det är andra 
faktorer som är viktiga vid separation. En av de absolut viktigaste faktorerna är att barnet 
knyter an till någon pedagog på förskolan. Slutsatsen vi drar av detta är att det är onödigt 
att  lägga energi på vinkmomentet , eftersom det handlar inte om avskedet utan det handlar 
om hur tryggt barnet är med pedagogen.  !
Det vi ser i vårt resultat är att de intervjuade förskollärarna verkligen ser till familjen och 
barnets bästa. Pedagogerna ser även till att anpassa inskolningen utifrån de individuella 
behov som finns. Behöver någon familj mer tid till inskolning så får de det. Är föräldrarna  
trygga så blir barnen trygga, goda relationer mellan pedagog och föräldrar är viktigt. 
I och med att alla förskollärare vet betydelsen av att ha en god relation med föräldrarna så 
är de noga med information innan man kommer till inskolningen, men också information 
om vad som förväntas av dem under inskolningen. Att kunna anpassa inskolningen 
individuellt är viktigt för förskollärarna, men de tar även upp att förskolan måste kunna se 
båda perspektiven, vi måste kunna se individens behov men även gruppens behov.  !
Genom kunskap om anknytningsteorin, affektteorin och relationer blir det lättare att tolka 
både barn och vuxna. Vi ska också granska oss själva genom att dokumentera, reflektera 
samt utvärdera inskolningen. Kihlbom (2003) menar att förskollärarna bör bedöma 
kvalitén i inskolningen, likväl bör de granska sin relation mellan barnen samt de vuxna 
(2003). Detta styrks även av Allmänna råd med kommentarer i förskolan (2013) som 
beskriver hur betydelsefullt det är att pedagogerna kvalitetsäkrar inskolningen, genom att 
dokumentera, reflektera och utvärdera efter varje inskolningsperiod (2013).  !
Avslutningsvis så har det varit väldigt intressant att få ta del av pedagogernas åsikter och 
resonemang. Vi kommer att ta med vår nyvunna kunskap till våra kollegor, för att visa på 
hur viktigt det är  att kunna anknytningsteorin för att därefter förstå barnens signaler. Vår 
egen erfarenhet av inskolning är att vi anser att det är viktigt att pedagogerna har ett 
förhållningssätt där vi synliggör bland annat de olika affekterna.  !
9.2 Metoddiskussion 
  
Vi valde att intervjua erfarna pedagoger som arbetat under en lång tid i förskolan samt har 
kunskap och erfarenhet om inskolning med de yngre barnen. Genom våra intervjuer blev 
det påtagligt att själva inskolningens metod inte spelade någon större roll, utan det var mer 
innehållet i inskolningen. Pedagogerna har genom sin långa yrkeserfarenhet om 
inskolning vunnit kunskaper som ligger till grund för val av inskolning. Om vi haft mer tid 
till att intervjua fler pedagoger, skulle det kunna leda till att vi sett fler anledningar till val 
av inskolningsmetod. Om vi exempelvis frågat oerfarna pedagoger eller barnskötare så 
hade vi kanske fått andra svar på vad de ansåg vara viktigt att ta hänsyn till angående 
inskolning. Om vi varit mer erfarna av att intervjua samt ställt fler eller andra följdfrågor, 

!29



!
och även ställt andra huvudfrågor, hade det kunnat leda till att vi sett andra infallsvinklar i 
resultatet. 
  
En reflektion vi gjorde var att vi inte hade någon erfarenhet av att intervjua, och mot den 
bakgrunden blev de första intervjuerna inte så innehållsrika, men ju mer vi intervjuade 
desto bättre gick det. Dessutom tror vi undersökningen hade gett en mer variation i svaren, 
om vi kunnat intervjua fler pedagoger. Men tyvärr så låg den här undersökningen mitt i 
sommaren och det var svårt att få tag i pedagoger eftersom de flesta redan gått på 
semester. Intressant hade det varit om vi kunnat observera pedagoger under 
inskolningsperioden och sedan intervjuat dem senare. Kanske hade vi då fått andra 
infallsvinklar om inskolningen. 
  
9.3 Vidare forskning 
Det hade varit intressant att forska om innehållet  och kvalitén i inskolningen och dess 
betydelse för både pedagoger, föräldrar och barn, men även att ta reda på hur mycket 
kunskap det finns om anknytningsteorin i förskola. 

!
!
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Bilagor 
Bilaga A - Riktlinje vid intervju 
Vi heter Christina Berntsson och Jenny Gustafsson och är förskollärarkandidater vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Vi kommer att utföra intervjuer sålunda ta del av er erfarenhet 
kring inskolning. Vi vill att ni funderar kring frågorna som ni får ta del av, en vecka innan 
själva intervjun äger rum. Vi vill be om att få spela in intervjun, vi kommer även anteckna 
er mimik samt kroppsspråk. 

I september kommer vi muntligen redovisa vår studie för en grupp studenter och lärare 
samt lämna en skriftlig inlämning. Vi som forskare är skyldiga att informera er 
intervjupersoner om de forskningsetiska principerna. Det betyder att det finns fyra krav att 
följa, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR Detta innebär att vi använder fiktiva namn på 
förskolorna samt på er förskollärare. Materialet kommer att endast användas till vår 
undersökning, därefter när vi blivit godkända kommer vi att förstöra all insamlad data.  Ni 
kan när som avböja från intervjun och således är ni inte med i undersökningen längre. 

Har ni några frågor så kontakta oss gärna. 

Jenny Gustafsson T.xxxx-xx xx xx mail, xxxxxxxxxxxxx      

Christina Berntsson T. xxxx-xx xx xx mail xxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga B - Intervjufrågor 
Det diskuteras en del om inskolningsmetod på olika forum på nätet. Även bland föräldrar 
och i förskolan diskuteras inskolning. Och vad är din syn på inskolning? 
1 Vilken inskolningsmodell använder ni er av på er förskola, är det föräldraaktiv 
inskolning eller traditionell inskolning? 
2 Beskriv av vilken anledning er förskola valt föräldraaktiv inskolning/traditionell 
inskolning? 
3 Vad är din erfarenhet av föräldraaktiv inskolning/traditionell inskolning? 
4 Vilka är för respektive nackdelar med föräldraaktiv inskolning/traditionell inskolning? 
5 Hur skulle du beskriva inskolning? 
6 Hur ser en inskolningsdag ut? !
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