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Sammanfattning 
Det finns i huvudsak tre olika metoder för inskolning av små barn i förskolan, men inte mycket 
forskning omkring dem. Utifrån populärvetenskaplig litteratur och facktidskriftsartiklar kan man 
sammanfatta de metoder som finns som föräldraaktiv introduktion, traditionell inskolning och 
individuell inskolning. Det övergripande syftet med undersökningen var att kartlägga hur inskolningen 
går till i ett antal kommuner i Sverige. Till grund för undersökningen ligger flera frågeställningar. 
Dessa rör vilken metod man använder vid inskolning, hur inskolningen går till, vem som bestämmer 
och vad som avgör att en viss metod används. Ansatsen i studien är kvantitativ och frågorna ställs 
genom en enkätundersökning. Undersökningsgruppen består av 43 förskollärare och 43 förskolechefer 
som arbetar vid huvudsakligen kommundrivna förskolor i Stockholm, Malmö, Norrköping, Skellefteå, 
Mariestad och Uppsala. Undersökningen tittar på trender och tendenser i svaren från de tre 
huvudfrågorna. Resultaten visar både likheter och olikheter mellan kommunerna och mellan 
förskollärares och chefers svar. Huvudresultatet är att den föräldraaktiva introduktionen är den mest 
frekventa i hela landet. Det vanligaste är att man skolar in flera barn åt gången, att man har en utsedd 
ansvarspedagog för inskolningen och att man skickar ut information till föräldrarna innan inskolningen 
börjar om hur den kommer att gå till. Arbetslaget och förskolechefen är de som oftast bestämmer 
vilken metod som används. Informationskällor till beslutet är oftast litteratur och beprövad erfarenhet 
för förskollärarna, och facktidskrift, litteratur och beprövad erfarenhet för cheferna.  
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Förord 
Vi vill börja med att tacka vår handledare för hennes stora engagemang, stöd och entusiasm. Vi vill 
också tacka alla som tagit sig tid att svara på enkäten och gemensamt bidragit till underlaget för 
undersökningen. Vi har lärt oss mycket om hur man gör en kvantitativ undersökning och haft en 
intensiv och spännande arbetsgång. 

När det gäller arbetsfördelningen har vi konstruerat enkäterna, prickat av, tolkat resultaten, läst och 
diskuterat tillsammans. I skrivandet har Erik fokuserat på bakgrund och resultat och Rose Marie på 
metoddelen, diskussionen och teorin. Erik har ansvarat för utskicken av enkäterna och konstruktionen 
av tabeller och diagram.  
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1. Inledning 
Den här uppsatsen behandlar val av inskolningsmetoder i förskolan. I praktik, arbete och vid 
inskolning av egna barn har vi båda sett att man valt olika metoder och vi har då blivit nyfikna på hur 
de har uppkommit och till vad eller för vem de är tilltänkta. Vi har sett barn som i samband med 
inskolningen eller strax därefter lätt kommer till gråt och i vissa fall inte får den tröst de kanske 
behöver. En undran har väckts om det kan finnas ett samband med val av inskolningsmetod och det 
ledsna barnet. Liksom metoderna skiljer sig åt till formen finns det också många faktorer inom och 
runtomkring dem som påverkar barnet. Barngrupperna kan vara för stora och med för litet personal, 
pedagogerna kan ha olika förhållningssätt till relationsskapande eller separationen från föräldrarna 
kanske har varit i det snabbaste laget. Ibland har man en ansvarspedagog för varje barn, ibland skolar 
man in många barn åt gången och ibland lägger man stor vikt vid föräldrarnas inflytande över 
inskolningen, men den mest markanta faktorn är att det skiljer så mycket vad gäller hur lång 
inskolningstid barnet får. Vi har därför ställt oss frågan hur lika eller olika faktorerna inom 
inskolningen är. Vi vill undersöka hur det ser ut i praktiken. 

2. Bakgrund 
Det finns många kvalitativt undersökande uppsatser om inskolning (Mononen Lind, 2012; Mellén, 
2011; Persson, 2010; Rhodin, 2011). De tar upp föräldrarnas oro, pedagogers tankar kring tillit och 
relationer, observerar barnens reaktioner av att bli lämnade eller hämtade; alla baserade på kvalitativa 
intervjuer eller observationer och mot en bakgrund av anknytningsteorin. På grund av dessa redan 
existerande uppsatser, vill vi titta på inskolningen från ett annat håll och har valt en kvantitativ ansats 
för studien. Uppgiften blir att kartlägga vilken metod förskolorna använder sig av. Intresset ligger 
också i att få reda på vem som bestämmer dessa metoder och vad beslutet grundar sig i.  

Vi har inte funnit någon studie som kartlägger hur inskolningen går till i Sverige idag. Däremot finns 
populärvetenskaplig litteratur och facktidskriftsartiklar som till viss del beskriver de olika metoderna.  

Den ursprungliga inskolningsmetoden, traditionell inskolning, varar i 2-3 veckor. Man börjar med att 
barnet tillsammans med föräldern är på förskolan några timmar varje dag (Arnesson Eriksson, 2010; 
Lärarnas Nyheter, 2011). Långa dagar undviks för att barnet ska uppleva den nya miljön som rolig  
och vilja komma tillbaka nästa dag (Niss & Söderström, 1996). Successivt ökar man tiden och barnet 
får gradvis öva sig på att lämnas ensamt med ansvarspedagogen. Många förskolor gör egna 
anpassningar i metoden men grunden har alltid varit densamma (Arnesson Eriksson, 2010; Lärarnas 
Nyheter, 2011). Denna långtidsinskolning har vi valt att benämna som traditionell inskolning eftersom 
den funnits längst och är den mest beprövade. 



6 
 

I slutet på 1980-talet och in på 90-talet började man med gruppinskolning vilket innebär att man skolar 
in en grupp med barn samtidigt. Efter hand gled man över till att att skola in ett barn åt gången (Niss, 
1987). 

För några år sedan; 2006-2008, börjar en ny metod nämnas i dagspress och populärvetenskapliga 
artiklar (Linander, 2009; Lundmark, 2008; Rasmusson, 2008). Den nya metoden går under många 
namn; Stockholmsmodellen, Knivstamodellen, korttidsinskolning, heldagsinskolning eller 
föräldraaktiv inskolning (Arnesson Eriksson, 2010). Metoden går till så att föräldern är med hela tiden 
under tre till fem dagar för att sedan lämna över ansvaret till pedagogerna. En viktig tanke i denna 
metod är att ”barnen inte ska ’träna sig på att bli lämnade’ utan att de ska bekanta sig med samvaron i 
förskolan och öva sig på att samspela med andra människor, både vuxna och barn” (Linander, 2009, s. 
1).  

Arnesson Eriksson belyser att det viktigaste kanske inte är vilken metod som används utan hur man 
agerar i respektive metod. ”Viktigast är hur vi använder tiden, vilket förhållningsätt vi har och vilka 
förutsättningar vi skapar både före, efter och under inskolningen” (Arnesson Eriksson, 2010, s. 12). 
Några intervjuade pedagoger i dagspress (Lundmark, 2008; Rasmusson, 2008) och populär-
vetenskapliga artiklar (Larsson, 2010; Linander, 2009) ger överlag en positiv och okritisk bild av den 
föräldraaktiva introduktionen. De ser stora fördelar med att barnen snabbt slussas in i den ordinarie 
verksamheten och att föräldrarna upptäcker förskolan tillsammans med barnet. Detta till skillnad från 
den traditionella inskolningsmetoden, som bryter av den ordinarie verksamheten och där föräldrarna 
får en mer passiv ställning (Larsson, 2011; Linander, 2009).  

I Linanders (2009) artikel benämner förskollärarna den nya tre till fem dagar långa 
inskolningsmetoden som ”föräldraaktiv introduktion”, eftersom introduktion är den term som 
förskolans läroplanen (Skolverket, 2010) använder. Därför har vi valt att i uppsatsen genomgående 
använda termen introduktion när vi talar om den föräldraaktiva metoden. I övrigt kommer termen 
inskolning att användas.  

2.1 Styrdokument 
Enligt Läroplan för förskolan - Lpfö 98 (Skolverket, 2010) är förskolans uppgift är att i samarbete med 
föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Genom 
fostran, trygghet och omsorg skall man anpassa och lägga en grund för barnets individuella och 
livslånga lärande. Barnen skall möta en pedagogiskt trygg, lustfylld och kunskapsfrämjande 
verksamhet, där pedagogerna arbetar för att främja ett gott samspel, och ser varje barns individuella 
förutsättningar och kompetenser. 

Föräldrarna har det övergripande ansvaret när det gäller barnets fostran och utveckling, men 
läroplanen betonar vikten av att informera föräldrarna om vilka mål och riktlinjer som den 
pedagogiska verksamheten vilar på (Skolverket, 2010). Detta blir en förutsättning för att barn och 
föräldrar skall kunna påverka.  

Läroplanen betonar att arbetslaget skall  

• föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i 
och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år,  

• beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten, och  
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• visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan 
förskolans personal och barnens familjer. 

Förskollärare skall ansvara för att varje barn 

• ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,  

• tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan 

(Skolverket, 2010, s. 13) 

Dessa riktlinjer är intressanta i samband med vår kartläggning då ”fortlöpande samtal med barns 
föräldrar om trivsel och utveckling” kan kopplas till uppföljningen av inskolningen. Att ”beakta 
föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten” betyder att 
föräldrarna skall kunna ha ett inflytande över barnets inskolningsmetod. Således är utvecklingen av en 
tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer en primär uppgift under en 
inskolningsperiod (Skolverket, 2010, s. 13). 

2.2 Ett utvecklingsekologiskt perspektiv 
Som teoretisk ram för denna studie har vi valt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv 
(Andersson, 1980). 

Urie Bronfenbrenner var en amerikansk forskare inom barn- och utvecklingspsykologi, samt barn- och 
familjepolitik. Utvecklingspsykologin hade en tradition av att studera barn i laboratorier, långt ifrån 
deras naturliga miljö. Då Bronfenbrenner fick direkta frågor från politiker som rörde konkreta 
praktiska frågor om vad som var bra för barnen, ändrade han inriktning på sin forskning och började 
istället studera barnet i dess naturliga omgivning. Han lanserade den utvecklingsekologiska system 
teorin där han delade upp miljön runt barnet i en serie system som alla samspelar med varandra och 
har en ömsesidig interaktion med individen. Han placerar individen, eller barnet, mitt i modellen, 
påverkad direkt eller indirekt av de olika nivåerna runtomkring. 

Mikrosystemet består av barnets omedelbara närmiljö, till exempel familj, grannskap, fritidsmiljö och 
förskola. Kommunikation och samspelet inom mikrosystemet bildar ett mesosystem. Utanför de 
miljöer som barnet har direktkontakt med, finns förhållanden och faktorer som påverkar föräldrarna 
och på så vis indirekt barnet. Denna nivå kallas för exosystemet och kan utgöras av påverkan från 
grannar, vänner och familj, pågående diskussioner i media, föräldrarnas arbetssituation, barn- och 
familjepolitik och kontakt med välfärdssystemets olika instanser. Makrosystemet är den mest 
övergripande nivån; den består av exempelvis ramar, lagar, normer och värderingar i det omgivande 
samhället. Kronosystemet innehåller samtliga system över tid. 

Enligt den humanekologiska teorin ser man inte skillnader mellan enskilda, fristående variabler i 
systemet. De olika systemen är beroende av och påverkar varandra (Andersson, 1980). I vårt fall kan 
sådana saker som arbetslagets preferenser, vilken inskolningsmetod man valt, barnets behov, 
föräldrarnas behov och kommunens eventuella policy; alla samspela med och påverka varandra. 
Utmärkande för den humanekologiska teorin är alltså inte individens inre tankar och känslor, utan 
roller, relationer och aktiviteter; det som rör sig runt omkring honom. 

Inskolningen i Sverige avgörs på mikronivå där föräldrars val av förskola och förskolans val av 
inskolningsmetod påverkar barnet. På mikronivån avgörs också hur inskolningen ser ut, till exempel 
om barnet får en ansvarspedagog eller ej. Inskolningen avgörs även på mesonivå, där samtal mellan 
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pedagoger och föräldrar påverkar hur trygga föräldrarna känner sig, och hur mycket information de får 
från förskolan påverkar hur mycket inflytande de kan ha över inskolningen. Den avgörs även på 
exonivå, där föräldrarnas arbetssituation, pedagogernas utbildningsnivå samt pratet om förskolorna 
mellan olika föräldrar påverkar inskolningen. Slutligen avgörs den även på makronivå, där politiska 
ideologier påverkar läroplanen, familjepolitik och kommunens resurstilldelning, där dagspress och 
media förmedlar normer och värderingar, och där fackpress, litteratur och utbildning påverkar 
pedagoger och chefer. Alla dessa nivåer förändras dessutom över tid i kronosystemet. 

2.3 Tidigare forskning 
Här följer en sammanfattning av den forskning som finns om inskolning i Sverige i förhållande till 
relationsskapande i inskolningssituationer och inskolningens innehåll. 

 
Relationsskapande i inskolningssituationer 

Med inskolningen börjar nya relationer för både barn och föräldrar. Till att börja med måste 
föräldrarna få förtroende för pedagogerna och förskolan för att känna sig trygga i att lämna sitt barn 
där (Broberg, Broberg & Hagström, 2012; Granberg, 1998; Niss & Söderström, 2006). Om föräldrarna 
känner sig trygga kommer de i sin tur signalera detta till barnet som kan börja utforska omgivningen 
och bygga nya relationer med andra vuxna och barn. Att få barnets och föräldrarnas förtroende och 
skapa positiva och goda relationer är därför ett huvudmål med inskolningen (Granberg, 1998; 
Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009; Niss, 1988; Niss & Söderström, 2006).  

I slutet på 1980-talet och in på 90-talet började man med gruppinskolning vilket innebär att man skolar 
in en hel grupp med barn samtidigt. En fördel med gruppinskolning enligt Niss (1987) är att barnen 
genom den gemensamma situationen snabbare finner en samhörighet och trygghet i varandra. 
Eftersom man i förskolans dagliga arbete ofta arbetar med hela gruppen, passar denna inskolningsform 
också in i hela verksamheten (Niss & Söderström, 2006). Dessutom kan de barn som redan går på 
avdelningen bli delaktiga i inskolningen av de nya barnen, bidra till relationsskapandet och på så sätt 
höja inskolningens kvalitet. Samtidigt bör varje inskolning anpassas till det individuella barnets ålder 
och tidigare erfarenheter (Niss, 1988). Barn är olika, en del behöver mer tid än andra för att bekanta 
sig med den nya miljön och de nya relationerna på förskolan (Wessman, 2010).  

Barnpsykologer som diskuterar inskolningen refererar till anknytningsteorin; den teori som förskolan 
traditionellt tagit sin utgångspunkt i. Enligt Broberg, Broberg och Hagström (2012) anses den idag 
vara den viktigaste psykologiska teorin. Den utvecklades av John Bowlby och behandlar hur bandet 
mellan barn och vuxna skapas under de första åren och hur man senare i livet förhåller sig till närhet 
och självständighet i sina nära relationer. 

Den närmsta omsorgspersonen; oftast föräldern, fungerar som en trygg bas och ska uppfylla barnets 
behov av stöd, skydd och tröst samt fungera som en säker hamn när barnet ska pröva sin egen 
självständighet och upptäcka världen runtomkring. De inre bilder som barnet får av sättet som dess 
behov av närhet och självständighet blir tillgodosett på bildar mentala representationer eller 
anknytningsmodeller. Beroende på vilken anknytningsmodell som har präglat barnet i de allra första 
relationerna förväntar sig barnet att mötas på samma sätt i senare relationer (Broberg m. fl., 2012). Till 
exempel kan ett barn med en otrygg anknytning passivt anpassa sig till den nya miljön utan att 
protestera eftersom det har lärt sig att dess behov inte blir tillgodosedda; medan det tryggt anknutna 
barnet kan protestera högljutt när föräldern lämnar eftersom det förstår att det blir orättvist behandlat. I 
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förlängningen innebär detta att ett barn med en otrygg anknytning hemifrån ytterligare kan missgynnas 
av en inskolning där pedagogerna inte ser till dess behov. Å andra sidan kan barnet gynnas av att det 
på förskolan finns vuxna som tillgodoser behoven, vilket understryker vikten av att pedagogen har 
kunskap om anknytningen (Broberg m. fl., 2012). 

Ett litet barn har förmåga att knyta an till som mest fem personer som står i hierarkisk relation till 
varandra (Broberg m. fl., 2012). Det är oftast någon av föräldrarna som kommer på första plats. Att det 
inte är fler än fem beror på att anknytningsprocessen tar lång tid och kräver mycket engagemang. Den 
som blir den trygga basen på förskolan är därför, enligt Broberg m. fl., inte utbytbar, men när barnet 
fått möjligheten att utveckla en nära relation till en av pedagogerna, kommer det efter hand att känna 
sig tryggt med de andra pedagogerna. Det är pedagogerna som ska initiera och driva anknytningen; 
detta kan aldrig vara barnets ansvar. Pedagogerna ska se till att ”anknytningssystemet hålls i viloläge, 
så att barnet kan koncentrera sig på andra saker än att hålla uppsikt över pedagogerna eller på vad som 
ska hända” (Broberg m. fl., 2012, s. 287).  

 
Inskolningens innehåll 

Sheridan (2009) menar att man på många förskolor idag arbetar med inskolningens form istället för 
dess egentliga innehåll. Hon delar upp formen i fyra bärande aspekter – tid, föräldrastöd, individ- och 
gruppinskolning samt deltagande i rutinsituationer. Tidsaspekten beskriver hon som en "längre 
tidsperiod" där barn och förälder först hälsar på en kort stund för att successivt tillbringa allt längre tid 
på förskolan. När det gäller de aktiviteter som barnet deltar i talar man om att barnet före 
inskolningens slut ska ha deltagit i de vanliga rutinsituationerna såsom utelek, samling, måltider och 
vila.  

Ur ett innehållsligt perspektiv diskuterar Sheridan (2009) att de ”vanliga” aktiviteterna ofta ligger nere 
under en intensiv inskolningsperiod. Om barnet får delta i aktiviteter som är stimulerande och där de 
olika ämnesområdena i läroplanen finns integrerade, kommer barnet komma in i verksamheten och 
kunna knyta an till kamraterna. Detta betyder att det är en fördel om verksamheten som barnet ska 
skolas in i är densamma under som efter inskolningen på så sätt att när föräldern lämnar barnet är det 
redan bekant med den vardagliga verksamheten. 

 
Tidigare studier  

Det finns en mängd studentuppsatser med kvalitativa ansatser i ämnet inskolning. Dessa tar upp om 
man har en eller flera ansvarspedagoger, vikten av att föräldrarna kan påverka och känner sig trygga i 
inskolningssituationen samt föräldrars och förskollärares inställning till föräldraaktiv introduktion. Här 
sammanfattas studier resultat och diskussioner och kommenteras ibland av övrig forskning. 

Vissa förskolor använder sig av ansvarspedagoger medan andra vill att barnen skall knyta an till alla 
pedagoger. Melléns (2011) undersökning visar tre förskolor som alla använder sig av föräldraaktiv 
introduktion och samtidigt inte tilldelar barnen en specifik ansvarspedagog. Istället ansvarar hela 
arbetslaget för inskolningen som ett team. Grundén och Lindstedts (2009) studie på tre förskolor som 
har liknande inskolningsprocesser visar att samtliga pedagoger anser det vara mycket viktigt att barnet 
som skolas in knyter an till en eller flera pedagoger. Broberg m. fl. (2012) menar att det kan vara en 
hög personalomsättning som påverkar att pedagogerna inte väljer ut en enstaka ansvarspedagog. De 
poängterar att det är strukturella faktorer som storleken på barngruppen, antalet pedagoger, 
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pedagogernas utbildning och personalomsättningen som skapar förutsättningarna för vilket arbete som 
är möjligt att utföra. 

Inskolningens tre huvuddelar, förberedelse, inskolningsperiod och efterarbete tar Persson (2010) upp 
och menar att alla delar är lika viktiga. Förberedelserna är till både för barn och föräldrar med 
information och besök. Under inskolningens gång poängterar hon vikten av pedagogernas ansvar att få 
in barnen i lek för att komma in i barngruppen. Wessman (2010) menar att om barnet får sätta sin 
personliga prägel på miljön förstärks en trygg anknytning; genom medbestämmande och tillfällen att 
aktivt agera samt genom att det på avdelningen finns synliga personliga saker såsom fotografier eller 
annan dokumentation. 

Flera uppsatser finner att föräldrarnas trygghet är avgörande för en god inskolning. Mellén (2011) 
fokuserar på relationsskapandet mellan pedagoger, barn och föräldrar före, under och efter 
inskolningen. Två av fyra förskolor gjorde hembesök där pedagogerna mötte barnet i dess invanda 
hemmiljö vilket ger möjlighet att bättre lära känna barn och föräldrar. Om samarbetet med föräldrarna 
fungerar genom att de välkomnas, är välinformerade om vad som förväntas av dem, känner att de har 
möjlighet att påverka och får en bra uppföljning av inskolningen signalerar föräldrarna en positiv 
känsla av förskolan till barnet. Därför är information och samverkan mellan pedagoger och föräldrar 
mycket viktig (Mellén, 2011; Grundén & Lindstedt, 2009). Mellén (2011) visar också att föräldrarna 
får en större inblick i förskolans pedagogiska verksamhet och kan se hela barngruppen ur 
pedagogernas perspektiv i de tre, av fyra, förskolor som använder den föräldraaktiva metoden. 

En studie visar två familjer som är kritiska till den föräldraaktiva introduktionen och samtidigt inte 
känner sig hörda av pedagogerna, medan en annan studie visar förskollärare som är positivt inställda. 
Mononen Lind (2012) visar att två av sju familjer, vars förskola använder sig av föräldraaktiv 
introduktion, inte känner sig hörda när det gäller barnens behov vid inskolningen. Metoden uppfattas 
följa en plan som inte kan tillgodose individuella behov och förskolorna har en strategi för 
inskolningen som följs oavsett föräldrarnas synpunkter. Två av familjerna uppfattar den föräldraaktiva 
introduktionen som stressig. Rhodin (2011) visar att förskollärarna är positiva till den föräldraaktiva 
introduktionen. Detta ställer hon som motsats till vad anknytningsteorin och tidigare forskning visar. 
Hon menar att metoden inte passar alla barn och skulle vilja se en individanpassad inskolningsmetod 
som kombinerade det bästa ur den föräldraaktiva och den traditionella inskolningen. I stora drag borde 
man kombinera den föräldraaktiva introduktionens möjliggörande av föräldrarnas inblick i 
verksamheten och chansen att på ett djupare plan lär känna pedagogerna och de andra barnen, med den 
traditionella inskolningen där barnet ges längre tid än 3-5 dagar att vänja sig vid den nya miljön och 
knyta an till de nya personerna. 

3. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna undersökning var att kartlägga hur inskolningen går till i ett antal 
kommuner i Sverige.  

Till grund för undersökningen ligger flera frågeställningar. Dessa rör vilken metod man använder vid 
inskolning, hur inskolningen går till, vem som bestämmer och vad som avgör att en viss metod 
används. 
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4. Metod 
I följande kapitel redogörs för urval och undersökningsgrupp, enkäter och frågor i enkäterna, 
genomförande, analys, etiska överväganden, reliabilitet och validitet.  

4.1 En kvantitativ studie 
En kvantitativ ansats valdes till vår undersökning då frågeställningarna i huvudsak rörde sådant som 
man kan räkna på. Då frågorna i det underliggande syftet i huvudsak bygger på ”Var? Hur? Vilka är 
skillnaderna? Vilka är relationerna?” bör statistiska insamlingsmetoder användas (Patel & Davidson, 
2011). Detta stämde överens med våra frågeställningar där vi undrar var man använder metoden, hur 
inskolningen går till, vem som bestämt, samt vilka som är skillnaderna och relationerna mellan större 
och mindre kommuner, förskollärare och chefers svar, fristående och kommundrivna förskolor och så 
vidare.  

Med en kvantitativ studie öppnades också möjligheterna att vända sig till flera kommuner i 
undersökningen. En anledning till att göra en jämförande kommunstudie var Vallberg Roth och 
Månssons (2008) studie som visar att det finns stora skillnader i arbetet med individuella 
utvecklingsplaner beroende på vilken kommuntyp förskolorna tillhör. Mot bakgrund av deras studie 
valde vi att ställa bakgrundsfrågor som senare skulle möjliggöra jämförelser. 

4.2 Urval, undersökningsgrupp och svarsfrekvens 
Enkäterna skickades till förskolechefer och förskollärare, som arbetar i totalt sex kommuner av olika 
storlek runtom i Sverige. Kommunerna var Stockholm, Malmö, Uppsala, Mariestad, Skellefteå och 
Norrköping. 

En annan anledning till att vi vände oss utåt landet och till kommuner av olika storlek, var att den 
föräldraaktiva introduktionen kallas för stockholmsmodellen eller knivstamodellen. Vi ville undersöka 
om den var mer frekvent i Stockholmsområdet än i resten av landet. 

Urvalets karaktär var av strategisk art, på så sätt att vi gjorde ett medvetet val av olika typer av 
förskolor och kommuner som vi ville undersöka (Trost, 2012). Eftersom vi valde kommuner och 
förskolor utifrån tidigare kontakter som vår handledare hade från föreläsningar ute i landet, och från 
våra egna kontakter i Norrköping, blev det även ett bekvämlighetsurval. Det innebär att man väljer de 
personer som man lättast kan få tag på och som man vet kan vara villiga att delta eftersom de känner 
till vilka vi är (Lantz, 2011; Trost, 2012). Urvalet hade också viss snöbollseffekt på så vis att vissa av 
dem som fick enkäter kanske skickade vidare till en förskollärare eller chef som de trodde skulle 
kunna vara intresserade av att svara. Eftersom urvalet gjordes strategiskt, men med ett 
bekvämlighetsurval och med en viss snöbollseffekt är det inte generaliserbart. Ett strategiskt urval är 
icke slumpmässigt och blir inte representativt i statistisk mening (Trost, 2012). Denna studie kan ses 
som ett försök att kartlägga ett område som vi inte har aktuell kunskap om. Därmed gör vi inte anspråk 
på ett generaliserbart resultat. 

Vi valde två undersökningsgrupper; förskollärare och förskolechefer. Strävan var att ungefär lika stor 
andel förskollärare som förskolechefer skulle svara på enkäterna. Genom dessa två målgrupper kunde 
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vi sträva efter en hög kongruens, det vill säga angripa samma fråga från olika håll och på så sätt få fler 
nyanser på frågorna och svaren (Trost, 2012). En annan anledning var att det fanns frågor som vi 
visste att förskollärarna inte skulle kunna svara på, eller ha svårt att ta reda på, medan cheferna skulle 
kunna svara. Cheferna hade till exempel information om förskolornas storlek och antal barn som 
skolades in mer tillgänglig. De skulle också kunna ha en annan inblick i vem som bestämmer vald 
metod, medan förskollärarna har nära erfarenhet av kommunikationen med föräldrarna.  

Enkäterna skickades till totalt 135 personer varav 74 förskollärare och 61 chefer. Av dessa svarade 43 
förskollärare och 43 chefer. Flera av förskollärarna och cheferna kan arbeta på samma förskola men av 
anonymitetsskäl är detta inget vi dokumenterat. Enkäterna läses oberoende av varandra. 

Den totala sammanlagda svarsfrekvensen från både förskollärare och chefer är 63 %. Av både 
förskollärare och chefer sammanlagt i Stockholm har 58 % svarat, i Norrköping 88 %, Uppsala 71 %, 
Malmö 63 %, Skellefteå 35 % och Mariestad 88 %.  

Den totala svarsfrekvensen för förskollärarna är 58 %. Förskollärarnas svarsfrekvens för respektive 
kommun är från Stockholm 47 %, Norrköping 75 %, Malmö 71 %, Uppsala 60 %, Mariestad 90 % och 
Skellefteå 45 %. De flesta förskollärarna är mellan 35 och 44 år gamla. En klar majoritet av dem är 
utbildade förskollärare och har arbetat som detta i över 10 år. De flesta har erfarenhet av att ha skolat 
in mer än 15 barn under hela sin yrkesverksamma tid. Under det senaste året, 2012, har de flesta skolat 
in 1 till 15 barn. 

Den totala svarsfrekvensen för cheferna är 70 %. Chefernas svarsfrekvens för respektive kommun är 
Stockholm 74 %, Norrköping 100 %, Malmö 67 %, Uppsala 100 %, Mariestad 83 % och Skellefteå 27 
%. Majoriteten av cheferna är över 55 år, och har en förskollärarutbildning i grunden.  

Av de som besvarat enkäten arbetar 66 i kommundrivna och 19 i fristående förskolor, varav alla de 
fristående finns i Stockholm. Ett svar var blankt på denna fråga. Majoriteten av cheferna ansvarar för 
1-4 förskolor med mer än 100 barn medan några få chefer ansvarar för mindre förskolor med  under 45 
barn. Överlag skolas det in fler barn på höstterminen än på vårterminen. 

En bortfallsanalys är viktig vid slumpmässiga urval som ger generaliserbara resultat (Trost, 2012). 
Eftersom vi har ett bekvämlighetsurval med viss snöbollseffekt, är 63 % ett så pass bra resultat, att en 
bortfallsanalys inte behöver göras. 

4.3 Enkäterna 

4.3.1 Beskrivning av enkäterna  

Två enkäter skapades med en balans mellan öppna och slutna frågor (se Bilaga 1 och 2). De fasta 
svarsalternativen dominerade och samtliga frågor behandlade inskolningen av små barn i förskolan 
vilket gav enkäten en hög struktur (Trost, 2012). 

Enkäterna utarbetades för att besvara tre huvudfrågeställningar. Dessa rör vilken inskolningsmetod 
man använder, hur man utför den och vem eller vad som har bestämt om vald metod.  

I grova drag bestod de slutliga enkäterna av bakgrundsfrågor och tre huvudfrågeställningar. 
Majoriteten av frågorna hade flera fasta svarsalternativ, några var ja eller nej frågor. Det gick att 
kryssa för flera alternativ på alla svarsalternativ. Några av frågorna var öppna frågor med möjlighet att 
skriva en längre text. Frågorna ställdes i samma följd på båda enkäterna. 
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Ett fåtal frågor formulerades på olika sätt i de olika enkäterna fastän de behandlade liknande områden. 
Fyra av frågorna fanns bara på förskollärarnas enkät men inte på chefernas (Bilaga 1. fråga 14, 15, 24 
och 25). Två av frågorna fanns bara på chefernas enkät men inte på förskollärarnas (Bilaga 2. fråga 8 
och 9). 

Två enkäter konstruerades eftersom det fanns frågor som förskollärarna hade bättre inblick i än 
cheferna och tvärtom. Förskollärarna skulle kunna svara på frågor som rörde föräldrarnas deltagande i 
inskolningen; hur nöjd man är med metoden man använder, om man har professionella samtal om hur 
den fungerar i praktiken och närmre definiera antalet barn som skolas in samtidigt. Cheferna kunde 
lättare ta reda på antalet barn som skolats in de senaste två åren. En annan anledning till att det blev 
två enkäter var vår strävan efter kongruens, det vill säga att få många nyanser i svaren genom att ställa 
ett antal frågor som rör ungefär samma företeelse (Trost, 2012). De delvis olika perspektiven kunde 
belysa frågeområdet bredare. 

4.3.2 Konstruktionen av enkäterna och frågorna  

Under konstruktionen av enkäterna gjorde vi provenkäter som vi testade på tre förskollärare och tre 
chefer. Utifrån deras kommentarer utvecklade vi några frågor och färdigställde de slutliga enkäterna 
(Bilaga 1 och 2). 

Eftersom vi gjorde en kvantitativ undersökning med enkäter som skulle skickas till många, strävade vi 
efter att frågorna skulle konstrueras på ett sådant sätt att de blev lätta att räkna på i avläsningen. Vi 
placerade dem i samma följd i båda enkäterna och strävade efter att konstruera dem så att en annan 
forskare skulle kunna ta över undersökningen; använda och tolka frågorna på samma sätt som vi 
gjorde. I praktiken innebär detta att samma frågor ställs till alla och i samma följd, detta för att svaren 
ska kunna jämföras med varandra, och att omständigheterna när den intervjuade svarar ska vara så 
likartade som möjligt (Trost, 2012, s. 57). 

 
Balansen mellan öppna och fasta svarsalternativ  

Majoriteten av frågorna fick fasta svarsalternativ men vi ville samtidigt att svaranden skulle känna sig 
sedd och inte bli frustrerad över svarsalternativens eventuella begränsning. Ofta tänker man utanför ett 
svarsalternativ och vill formulera med egna ord det man tänker. Enligt Trost (2012) kan en öppen 
kravlös fråga fungera som en ventil om man är irriterad över något. Öppna svarsmöjligheter ger också 
svar med mer nyanser än de fasta frågorna; de blir till hjälp vid tolkningen och analysen. Utöver en 
öppen ventilationsfråga i slutet på en enkät har öppna frågor ingen plats i en kvantitativ undersökning 
anser Trost (2012) men enligt Patel och Davidson (2011) befinner sig huvuddelen av den forskning 
som bedrivs idag någonstans mellan rent kvantitativt och rent kvalitativt inriktad forskning. Således 
ansåg vi inte att det blev ”fel” att ha flera öppna frågor och vi bestämde oss för tre öppna frågor. 

Den första öppna frågan placerades efter avsnittet om hur inskolningen går till. Den löd: ”Finns det 
något mer du vill tillägga om metoderna?”. Irritation skulle kunna uppstå redan i den första 
huvudfrågan där man ombads välja den metod som låg närmast ens arbetssätt. Samtidigt ville vi inte 
bryta av flödet i enkäterna genom att placera den öppna frågan mellan vilken metod man använder och 
hur den går till. En andra öppen fråga placerades efter avsnittet om vem och vad som har bestämt vald 
metod. Den löd: ”Inför nästa år, har ni några tankar om att göra förändringar i fråga om vald metod?” 
Frågan om framtiden var så bred så att den är svår att konstruera med fasta svarsalternativ. Den tredje 
öppna frågan var enkätens sista fråga med möjlighet att skriva vilka som helst övriga tankar kring 
inskolning.  
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Två frågor; om vem som fattade beslutet och vilka faktorer som ligger till grund för det, hade både 
fasta svarsalternativ och ett öppet alternativ ”annat, nämligen...”. Detta eftersom det är svårt att tänka 
sig alla olika svarsalternativ som skulle göra att svaren blir uttömmande. 

 
Bakgrundsfrågor  

Inledningsvis formulerade vi bakgrundsfrågor. Dessa går att lägga i början eller slutet på en enkät 
(Trost, 2012). Vi valde att lägga dem i början då de var enkla och gick snabbt att svara på och därför 
borde ge mersmak till att fortsätta besvara enkäten. En enkät bör vara så kort som möjligt enligt Trost 
(2012), men vi tog hellre med för många frågor istället för att riskera att vi hade missat något som vi 
senare skulle upptäcka att vi behövde. Vi visste även att tiden inte skulle finnas till att ställa några 
extra frågor vid ett senare tillfälle. 

Bakgrundsfrågorna på förskollärarnas enkät handlade om ålder, kön, titel, utbildning, antal år i yrket 
och graden av erfarenhet av inskolningar. Frågan om du har lärarutbildning konstruerades med det 
öppna svarsalternativet ”annat, nämligen...”. På så sätt skulle vi inte missa någon eventuell utbildning 
eller titel och ingen skulle känna sig bortglömd.  

Bakgrundsfrågorna på chefernas enkät var samma som på förskollärarnas enkät, förutom tre frågor 
som lades till. Två av dessa rörde hur många förskolor chefen ansvarar för och hur många barn som 
gått på dessa sammanslagna de senaste två åren. Svaret kunde kopplas samman med frågan om antalet 
barn som gått på förskolan de senaste tre terminerna och hur många som skolats in på den största 
förskolan. Syftet med frågorna om storleken på förskolan och antalet barn som skolats in per termin 
var att få en bild av om det var en förskola där många barn slussades igenom. Vi valde att precisera 
frågan på så sätt att vi frågade efter den största förskolan, för att det blev lättare för svaranden att 
fokusera på en förskola istället för att räkna generellt – om de var flera. De lades in enbart i chefernas 
enkät eftersom förskollärarna skulle ha svårare att ta reda på dessa fakta. 

 
Vilken metod används vid inskolning? 

Vi förstod när vi formulerade de olika metoderna och försökte renodla dem så mycket som möjligt att 
många troligen använde en kombination av föräldraaktiv och traditionell metod; alltså 
individanpassade sina inskolningar. I vissa fall lät man troligen en 3-5 dagars inskolning vara i 2-3 
veckor, och i vissa fall kunde kanske en långtidsinskolning vara i ett par dagar, beroende på det 
enskilda barnets och föräldrarnas behov. Ändå strävade vi efter en kategorisering av metoderna, detta 
för att tendenser åt ena eller andra hållet skulle vara mätbara. För att bättre kunna mäta om man ansåg 
sig använda en renodlat individanpassad metod, som till formen inte tog hänsyn till antalet dagar 
barnet skolades in, lade vi till beskrivningen av individuell inskolning. Beskrivningarna av metoderna 
löd: 

Föräldraaktiv introduktion: Introduktionen innebär att föräldern är med hela tiden under 3-5 
heldagar för att sedan lämna över ansvaret till pedagogerna. Föräldern är aktiv med sitt barn, till 
exempel klär på/av, byter blöjor, matar, mm. 

Traditionell inskolning: Inskolningen varar vanligen 2-3 veckor. Man börjar med att barnet 
tillsammans med föräldern är på förskolan någon timme. Sedan utökas tiden successivt under 
veckornas gång. Föräldern går iväg under perioder så att barnet till slut går en heldag utan förälderns 
närvaro. 
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Individuell inskolning: Inskolningen är helt individanpassad. Efter samtal med föräldrarna formar 
man inskolningen/introduktionen efter varje barns unika behov. 

Vi uppmanade svaranden att ”Kryssa i den metod som ligger närmast ert nuvarande arbetssätt" 
eftersom vi ville att man skulle markera endast en av metoderna. Alternativet ”Du får bara kryssa för 
ett alternativ” ansåg vi lät för hårt. 

 
Hur går inskolningen till? 

I detta avsnitt ville vi veta mer om hur inskolningen genomfördes. Vi konstruerade sju frågor på 
förskollärarnas enkät och åtta på chefernas rörande detaljer om inskolningen (Bilaga 1. fråga 10-18, 
Bilaga 2. fråga 11-17).  

I förskollärarnas enkät strävade vi efter att få in olika aspekter och variationer i undersökningen utan 
att enkäten blev för lång. Detta kallas kongruens och innebär att man ställer ett antal frågor som rör 
ungefär samma företeelse för att få med alla dess nyanser (Trost, 2012). Detta blev utmärkande i 
frågorna om hur inskolningen går till. Ett exempel är fyra av våra frågor som samtliga rörde graden av 
god kommunikation med föräldrarna. Utefter vår strävan ställde vi frågan från olika håll; om man 
skickar information om hur inskolningen kommer att gå till, på vilket sätt och när den i så fall skickas, 
om man har ett informationsmöte och en uppföljning med föräldrarna samt när detta sker. 

Ett annat exempel på kongruens var frågan om hur många barn man vanligen skolade in på 
förskollärarnas enkät, där fyra svarsalternativ fanns (Bilaga 1. fråga 10). Denna fråga kunde kopplas 
samman med chefernas om man vanligen hade gruppinskolning eller individuell inskolning (Bilaga 2. 
fråga 11). 

 
Vem och vad har bestämt vald metod? 

Därefter kom den tredje huvudfrågeställningen där man ombads tänka på vem som fattat beslutet, 
huruvida man var nöjd och om man hade tankar på förändringar i framtiden. Avsnittet består av åtta 
frågor på förskollärarnas enkät och fem på chefernas rörande vem och vad har bestämt vald metod 
(Bilaga 1. fråga 20-27, Bilaga 2. fråga 19-23).  

I konstruktionen av svarsalternativen strävade vi efter att enkäten skulle vara neutral för den som 
svarar; kanske kunde man ana vad de bakomliggande tankarna var; men vi ville inte färga enkäterna 
för mycket av detta, utan framstå som neutrala i ärendet. Vi lämnade därför ett öppet svarsalternativ, 
”annat, nämligen...” på frågorna om vem bestämmer, så att svaranden själv kunde välja. 

I förskollärarnas enkät lade vi mot slutet av enkäten till en fråga som handlade om hur nöjd 
förskolläraren var med metoden de använder. Vi var nyfikna på om man var tvungen att rätta sig efter 
ett beslut som någon annan hade fattat och fick finna sig i ett arbetssätt som man inte var nöjd med. Vi 
graderade skalan i frågan som 1 = mycket missnöjd och 5 = mycket nöjd. Frågan följdes upp med en 
öppen fråga, i både förskollärarnas och chefernas enkäter, om man vill göra förändringar i framtiden 
(Bilaga 1, fråga 27).  

Allra sist gav vi deltagarna möjlighet att kryssa i en ruta om de ville få den färdiga uppsatsen 
tillskickad. 41 förskollärare och 42 chefer beställde på det viset vår uppsats. 
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4.4 Genomförande 
Vår handledare gav oss mejladresser till alla kommuner förutom Norrköping där vi själva hade 
kontakter. Dessa mejlades med en förfrågan om de ville delta i en enkätundersökning om Val av 
inskolningsmetod för små barn i förskolan. 

Vi formulerade ett följebrev där vi garanterade att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt då de 
”endast handhas av oss och vår handledare. I uppsatsen kommer man varken kunna identifiera person 
eller förskola” (Bilaga 3). 

Vi skapade ett e-post konto, från vilket enkäterna mejlades ut till dem som på det första mejlet svarat 
att de ville delta i undersökningen; totalt 74 förskollärare och 61 chefer. De mejlades ut från och med 
den 28 november till och med den 2 december, 2012. Påminnelser skickades den 13 december till dem 
som inte svarat. 

Angående tidpunkten för utskicket, och att förhållandena ska vara lika för alla svaranden, så skiljde sig 
inte tiden åt så mycket att någon skulle ha svårare att minnas det man frågade efter. Ungefär hälften 
hann fylla i enkäterna innan julruschen började på förskolorna. Våra respondenter kunde individuellt 
välja tid då de hade möjlighet att besvara sin enkät. Möjligen påverkar stress resultatet så till vida att 
man fyller i slarvigare och/eller låter bli att förklara sig i de öppna frågorna. Detta kan dock vara fallet 
både i slutet på november och i början på december. Har man ändå tagit sig tid att svara på enkäten 
måste vi utgå från att man kan relatera och minnas eller ta reda på hur det var. Det som registrerades 
hade inte ändrat sig över tid (under loppet av en vecka). Frågan om konstans i undersökningen var 
alltså inget problem (Trost, 2012). 

Vi prickade av vilka adresser vi hade skickat till och vilka vi hade fått svar från, lade dem i en hög för 
förskollärarna och en hög för cheferna, och delade sedan upp dem utifrån vilken kommun de tillhörde. 
En läste upp svaren och en prickade av i en sammanställning av frågorna där varje kommun hade 
varsin spalt. 

På frågan om vald metod lades fyra alternativ till, under posten ”kombination” (jämför Diagram 1) 
eftersom 22 svaranden hade kryssat för flera alternativ. I några enstaka fall hade man inte markerat 
föräldraaktiv men däremot följdfrågan om hur många timmar som anses vara en heldag. Vi prickade 
av dessa som att man menade att man använder föräldraaktiv metod. De fall där man kryssat för 
följdfrågan och traditionell prickade vi av som traditionell metod. I de fall där man kryssat för 
följdfrågan och individuell prickade vi av som individuell metod. Dessa tolkningar av svaren gjordes 
på grund av enkäternas utformning.  

I tre frågor registrerades svarsalternativen ”inget svar” eller ”båda svaren”. På någon enstaka; cirka 10 
spridda frågor sammanlagt, hade svaranden missat eller hoppat över att alls kryssa för något alternativ. 
Detta registrerades inte. De mest intressanta svaren sammanräknades till procentsatser. 

En sak som påverkade datainsamlingen var att ett fel uppmärksammades i några av de först utskickade 
enkäterna. I dessa fanns en teknisk miss på så sätt att den öppna frågan (Bilaga 1. fråga 19), inte var 
möjlig att fylla i. Det påverkade graden av standardisering eftersom dessa enkäter skiljde sig från de 
andra. Det kan ha skapat en frustration hos svaranden, och att man i några fall inte brydde sig om att se 
om det gick att fylla i resterande öppna frågor. Dock rörde det sig om ett så litet antal som inte svarat i 
resterande öppna frågor, att reliabiliteten inte påverkades nämnvärt, och vi valde att inte skicka ut nya 
enkäter. 
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4.5 Analys 
När vi analyserade den rådata som vi sammanställt valde vi lite olika sätt att tyda svaren på. Vi 
jämförde där det var tydliga skillnader på svaren mellan de båda enkäterna, mellan kommunerna och 
mellan fristående och kommunala förskolor.  

På vissa frågor slog vi ihop båda enkäternas svar för att få en tydligare bild med fler nyanser. En av de 
frågor som vi slog ihop svaren från var, hur många barn skolas vanligen in samtidig. Vi jämförde även 
om antalet inskolningsbarn hade tydliga kopplingar till vilken metod som användes. De båda 
enkäternas svar slogs ihop för att få en tydligare bild av hur verksamheten kan se ut med svar från två 
olika nivåer. 

I andra frågor valde vi att se enkäterna var för sig för att kunna ställa dem mot varandra. Vi jämförde 
Stockholms totala svar gentemot övriga landet. Många hade kryssat för att man har en ansvarspedagog 
och därför jämförde vi om det var oberoende av vilken metod de använt.  

För att se de fristående skolornas resultat gick vi in på varje enskild enkät och jämförde olika faktorer 
då vi inte hade friskolorna som en särskild kolumn.  

4.6 Etiska överväganden 
Etiska överväganden har gjorts enligt vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer.  

Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att vi informerar förskollärarna och cheferna om syftet med studien. Vi 
bifogade ett missivbrev där vi redogjorde vilka vi var och att kartläggningen gällde ett examensarbete 
inom lärarutbildning. 

Samtyckeskravet innebär att de personer som kommer att delta i undersökningen själva har sagt ja till 
att delta. Detta gjordes via mejl innan kartläggningen, då vi skickade ut förfrågningar om de var villiga 
att delta i vår undersökning. 

Konfidentialitetskravet innebär att materialet behandlas konfidentiellt. Detta garanteras genom att 
endast författarna och handledaren har tillgång till enkätsvaren. Varken namn på den svarande eller på 
förskolan nämns på enkäten. Svaranden informeras om detta i missivbrevet. De svar vi fick gick till 
den e-mejladress vi skapat och endast där visas mejl-adresserna vi fått svar ifrån. Detta konto har 
endast vi som studenter tillgång till och när undersökningen är slutförd stängs denna adress.  

Nyttjandekravet handlar om vilka som ska ha rätt till nyttjandet av det insamlade materialet. Det vill 
säga mål och syfte får bara vara undersökning och forskning. Uppgifterna får inte användas i 
kommersiellt syfte eller till beslut som kan påverka den enskilde. Svaren är som enskilda svar inte 
intressanta då vi anonymiserat enkäten. Endast vår handledare och vi har tillgång till mejl-adresserna 
och enkäterna. Deltagarna i undersökningen har möjlighet att beställa den färdiga uppsatsen. 

4.7 Studiens tillförlitlighet 
När man gör en undersökning är det viktigt att se till tillförlitligheten eller reliabiliteten. Den handlar 
om noggrannheten i metodens alla delar. Den står i förhållande till validiteten – att man mäter det man 
vill mäta. Förhållandena runt vår undersökning är så gott som statiska genom att inga ovidkommande 
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faktorer påverkar svaren. I själva verket påverkas den som svarar ständigt av olika processer och 
förhållandena kring dem skiljer sig mer eller mindre åt (Trost, 2012). 

Ett antal faktorer som påverkar reliabiliteten är kongruens, precision, objektivitet och konstans. Vi har 
strävat efter kongruens på så sätt att vi ställt ett antal frågor som rör ungefär samma företeelse för att 
få med alla dess nyanser, både via de två enkäterna och inom enkäterna. Vi har strävat efter precision 
genom att använda ett vardagligt språk som alla förstår och endast formulera svarsalternativ som vi 
varit säkra på hur de kan uppfattas av svaranden och en annan forskare. Genom att vara väl insatta i 
den aktuella debatten, och ha tagit del av det som finns skrivet om inskolningsmetoder, anser vi vår 
forskning vila på en objektiv grund. Vi har strävat efter objektivitet genom att majoriteten av 
svarsalternativen är fasta och enkla för en annan forskare att registrera på samma sätt som vi gjort. Vi 
har strävat efter konstans genom att det som registreras inte ändrar sig över tid (Trost, 2012). 

Även om reliabiliteten är hög garanterar det inte en hög validitet om vi inte med enkätfrågorna har 
undersökt det vi har föresatt oss att undersöka, besvarat våra frågeställningar och är trogna det 
ursprungliga syftet med undersökningen (Patel & Davidson, 2011). Vi söker validitet genom att hålla 
oss till ett och samma ämne. Enkäternas frågor formuleras utifrån undersökningens tre 
huvudfrågeställningar, och enkäterna utstrålar neutralitet i de frågor vi undersöker. På så sätt får vi 
svar på våra frågor, utan att verktyget för vårt syfte färgar och styr svaren åt ett eller annat håll. Sedan 
väljer vi ut faktorer att jämföra för att motsvara vårt syfte och gör därmed en jämförande 
kommunstudie. 

Vi har inte strävat efter ett generaliserbart resultat utan gör en undersökning med ett till viss del 
strategiskt bekvämlighetsurval med viss snöbollseffekt. Det färdiga materialet kan däremot användas 
för att utläsa trender och tendenser inom våra tre huvudfrågor. 

5. Resultat  
I detta kapitel presenteras resultaten från vår undersökning. Kapitlet är uppdelat utifrån studiens tre 
huvudfrågor:  

- vilken inskolningsmetod används vid inskolning,  

- hur går inskolningen till samt  

- vem bestämmer och vad avgör att en viss metod används.  

Svaren redovisas med hjälp av diagram och löpande text där även exempel på svar från de öppna 
frågorna lagts in. Vänsteraxeln i stapeldiagrammen och delarna i cirkeldiagrammen visar antal svar. 
Enkäterna finns med som bilaga 1, pedagog och bilaga 2, chef. På dessa bilagor redovisas samtliga 
sammanlagda antal ikryssningar på varje variabel. I några enstaka fall har svaranden inte kryssat i 
något alternativ alls. Detta redovisas som ”inget svar”.  

Nedanstående två tabeller är till hjälp för läsaren vid förståelsen av diagram och procenttal. De visar 
antal utskick och svar inom respektive kommun och det är dessa svar som vi gjort våra beräkningar på. 
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 Stockholm Norrköping Uppsala Malmö Skellefteå Mariestad 

Utskick 30 8 10 7 9 10 

Antal svar 14 6 6 4 4 9 

Tabell förskollärare 

 

 Stockholm Norrköping Uppsala Malmö Skellefteå Mariestad 

Utskick 23 8 4 9 11 6 

Antal svar 17 8 4 6 3 5 

Tabell chefer 

5.1 Vilken metod används vid inskolning? 
Här redovisas vilken metod man anser ligger närmast ens arbetssätt i samtliga våra kommuner (Bilaga 
1. fråga 9, Bilaga 2. fråga 10). 

 

Diagram 1. Användandet av inskolningsmetod. 

Den föräldraaktiva introduktionen är den metod som används mest i våra utvalda kommuner 
sammanslagna. 22 % av svaranden anger att en kombination av två eller tre olika metoder ligger 
närmast deras nuvarande arbetssätt. I kombinationerna som angetts ingår individuell inskolning i 20 av 
22 olika kombinationer. Att kombinera traditionell och individuell inskolning är vanligast bland 
enkätsvaren medan kombinationen föräldraaktiv introduktion och individuell inskolning är vanligast i 
de öppna frågornas kommentarer. Dessa olika kombinationer kommer vi inte att redovisa i detalj utan 
vår benämning på dem är kombination/kombinerad. 
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Diagram 2. Användandet av inskolningsmetod i respektive kommun. 

Enligt våra resultat dominerar den föräldraaktiva introduktionen i nästan alla kommuner. Endast i 
Norrköping väger kombinationer av flera metoder och den traditionella inskolningen över.  

En chef som markerat föräldraaktiv introduktion skriver i en öppen fråga: ”Vi upplever att denna 
metod fungerar mycket bra. Barnen verkar bli trygga och föräldrarna är trygga med pedagogerna och 
med verksamheten. I och med att föräldrarna är med så mycket under de första dagarna så kan barnet 
i lugn och ro bekanta sig och knyta an till pedagogerna och övriga barn utan att vara orolig för att 
mamma eller pappa skall gå”. ”I uppföljningssamtalen har alla föräldrar varit positiva till 
inskolningsmetoden och framför att de känner sig trygga att lämna barnen”. 

En chef som markerat traditionell inskolning skriver i öppen fråga: ”Valet av metod och vilken längd 
på inskolning beror på många olika faktorer. ex. barnets ålder, om det gått på förskola tidigare, 
modersmål, och kanske även vad föräldern skall göra efter inskolningen ex studiestart, eller om man 
är arbetslös”.  

Jämförelser mellan kommunalt drivna och fristående förskolor har gjorts. Alla fristående förskolor i 
undersökningen ligger i Stockholm. Därför har i denna jämförelse endast svaren från Stockholm tagits 
med. Svaren från Stockholms fristående förskolor visar att 53 % använder föräldraaktiv introduktion, 
16 % traditionell inskolning och 37 % markerar att de kombinerar flera metoder. Detta jämfört med 
Stockholms kommundrivna förskolor, där 58 % använder föräldraaktiv introduktion, 25 % traditionell 
inskolning, 8 % individuell inskolning och 8 % markerar flera alternativ. Således visar jämförelsen 
mellan Stockholms fristående och kommundrivna förskolor, att det är något vanligare att 
kommundrivna använder sig av föräldraaktiv introduktion medan de fristående kombinerar metoderna 
i högre grad än kommundrivna. 

I de kommundrivna förskolorna i övriga kommuner har 51 % angett föräldraaktiv introduktion, 17 % 
traditionell inskolning, 4 % individuell inskolning och 28 % har markerat flera alternativ. Den största 
skillnaden mellan kommundrivna förskolor i Stockholm jämfört med de kommundrivna i övriga landet 
är att de i övriga landet kombinerar metoderna i större utsträckning; 28 % i landet och 8 % i 
Stockholm. 
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5.2 Hur går inskolningen till? 
Här redovisas olika faktorer inom inskolningen. Frågor som berör till exempel om den sker med ett 
eller flera barn åt gången, kommunikation med föräldrarna, användande av ansvarspedagoger och hur 
lång en heldags anses vara i samband med den föräldraaktiva metoden redovisas. 

 Förskollärare    Chefer 

   

Diagram 3. Antal barn som skolas in samtidigt. 

Vårt resultat visar att majoriteten av förskollärare och cheferna använder sig av gruppinskolning, det 
vill säga de skolar in två eller flera barn samtidigt. På chefsenkäten var frågan formulerad om individ 
eller gruppinskolning medan förskollärarnas fråga var: ”Hur många barn brukar ni vanligen skola in?” 
och med svarsalternativen 0, 2-3, 4-5 och 6 eller fler (Bilaga 1. fråga 10 och 11, Bilaga 2. fråga 11 och 
12). Det finns en tendens till att cheferna anser att barnen skolas in individuellt i högre utsträckning än 
vad förskollärarna uppger. 

En chef skriver i en öppen fråga: ”Det förekommer att avdelningar har lyckats få till 
gruppinvänjningar när man har många som önskar börja samtidigt. Även vid nystart av två tillbyggda 
avdelningar genomförde vi gruppinvänjningar för att kunna komma igång med verksamheten och 
slippa ha invänjningar under en lång tid”. 

En chef beskriver: ”Vi har ett stort tryck på förskolan generellt att vi skall ta in barn så fort plats 
finns, och när föräldrar önskar, och det är även vår ersättning baserad på. Så inskolningar sker över 
hela året även om vi har en stor tyngdpunkt i augusti”. 

På frågan om hur lång en heldag anses vara under den föräldraaktiva introduktionen ansåg 51 % att 
den är 6-8 timmar lång, och 41 % 4-5 timmar. Fyra pedagogsvar markerade båda alternativen. 

På frågan om det finns en utsedd pedagog för varje barns inskolning visade resultaten vissa skillnader 
mellan de olika kommunerna (Bilaga 1. fråga 12, Bilaga 2. fråga 13). Oberoende av vilken metod som 
används är det dominerande att man har en utsedd ansvarspedagog.  

I Stockholm svarade 79 % av förskollärarna och 75 % av cheferna att de använder sig av en 
ansvarspedagog. I Norrköping svarade 33 % av förskollärarna och 75 % av cheferna ja på frågan. I 
Malmö, Uppsala och Skellefteå svarade 100 % av förskollärarna att de använder en ansvarspedagog. 
Chefsenkäten visade att 60 % av Malmös och 50 % av Uppsalas chefer använder ansvarspedagog. I 
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Skellefteå använde 100 % av cheferna ansvarspedagog. Även svaren mellan chef och förskollärare 
skiljde sig alltså åt.  

På frågan, rekommenderar ni att samma förälder är med under inskolningen, svarade 16 % av 
förskollärarna och 19 % av cheferna ja (Bilaga 1. fråga 13, Bilaga 2. fråga 14). 

Frågan om vilka som är närvarande under inskolningen ställdes bara till förskollärarna. Hälften 
svarade att en förälder vanligen är närvarande och hälften svarade att föräldrarna turas om (Bilaga 1. 
fråga 14 ). På frågan, om någon annan deltar under inskolningen, svarade 44 % av förskollärarna ja 
(Bilaga 1. fråga 15). 

 

Diagram 4. Informationsvägar. 

På frågan om information skickas till föräldrarna angående inskolningen så svarade 79 % av 
förskollärarna och 86 % av cheferna ja (Bilaga 1. fråga 16, Bilaga 2. fråga 15). Vanligast är att 
informationen skickas hem innan inskolningen börjar (Bilaga 1. fråga 16, Bilaga 2, fråga 15). 

På frågan, var informationsmötena hålls, svarade 62 % av förskollärarna och 54 % av cheferna att de 
hålls på förskolan innan inskolningen börjar. 9 % av förskollärarna och 13 % av cheferna har angett att 
informationsmötena hålls i hemmet (Bilaga 1. fråga 17, Bilaga 2. fråga 16). 

En förskollärare som markerat traditionell inskolning skriver i öppen fråga: ”Vi håller för tillfället på 
och ändrar i vår årsplaneringsarbete angående inskolningen. Vi ska ha ett möte/samtal med 
föräldrarna innan inskolningen för att få dem mer delaktiga i deras barns inskolning”. 

En annan förskollärare skriver om information via telefon: ”Informationen till föräldrarna inför 
inskolningen skickar vi inte ut i förväg men vi har telefonkontakt om hur den ska gå till. Vi erbjuder 
också föräldrarna att komma till förskolan och titta runt, få muntlig information och träffa pedagogen 
som ska ha hand om inskolningen, och det gör de flesta föräldrar”. 

På frågan om hur uppföljningen sker visade resultaten ingen större skillnad mellan de båda enkäterna. 
Den största delen av förskollärare och chefer har markerat att uppföljningen sker vid ett särskilt möte. 
Ett fåtal av förskollärare och chefer har angett att den sker vid nästkommande utvecklingssamtal 
(Bilaga 1. fråga 18, Bilaga 2. fråga 17). 
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5.3 Vem och vad har bestämt vald metod? 
Här redovisas vem som avgör vilken metod som används, var man hämtar sin information, vilka andra 
faktorer som ligger till grund för beslutet och hur nöjd man är med valda metoden i praktiken (Bilaga 
1. fråga 20, Bilaga 2. fråga 19).                  

Förskollärare    Chef 

         
Diagram 5. Beslutsfattare över vald metod. 

I frågan om vem som bestämmer vilken metod som används beskrivs i båda enkäterna ett stort 
inflytande från arbetslagen respektive förskolechefen. Tre svar skiljer sig markant från resten. En chef 
har svarat att styrelsen bestämmer inskolningsmetod. Två förskollärare har även svarat att kommunen 
är delaktig i beslutet om vald inskolningsmetod (Bilaga 1. fråga 20, Bilaga 2. fråga 19). 
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Diagram 6. Informationskällor förskollärare. 

I frågan, om det var du som fattade beslutet, var har du hämtat din information om metoden ifrån, 
visar förskollärarnas svar att beprövad erfarenhet och litteratur är de största informationskällorna.  

 

 

Diagram 7. Informationskällor chefer. 

Samma fråga till cheferna visar att beprövad erfarenhet är den största informationskällan. Därefter 
följer litteratur och facktidskrifter. För både förskollärare och chefer är det alltså beprövad erfarenhet, 
facktidskrift och litteratur som är de dominerande informationskällorna. Skillnaden är att cheferna 
uppger facktidskrift i något högre utsträckning än förskollärarna, medan förskollärarna uppger 
tradition något mer (Bilaga 1. fråga 21, bilaga 2. fråga 20). 

  

Diagram 8 och 9. Faktorer av betydelse för beslut om vald metod. 
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I frågan om vilka andra faktorer som ligger till grund för beslutet är fördelningen relativt jämn mellan 
förskollärarnas och chefernas svar. Vi valde diskussioner med kollegor på andra förskolor som 
svarsalternativ för förskollärarna och diskussioner med förskolechefer på chefsenkäten. Dessa två 
svarsalternativ motsvarar varandra varför de i diagrammet har samma färg. På chefsenkäterna är 
diskussioner mellan personal på förskolan den vanligast markerade variabeln. Cheferna markerar 
diskussioner med andra förskolor i större utsträckning än förskollärarna. 17 % av förskollärarna och 9 
% av cheferna anger storleken på barngruppen som en variabel (Bilaga 1. fråga 22, bilaga 2. fråga 21).  

Ett öppet svar från en förskollärare som markerat föräldraaktiv introduktion tar upp föräldrarnas 
aktivitet under dagen som en bakgrundsfaktor till vald metod: ”Föräldrarna brukar framföra att de 
upplevt det som mycket positivt att få vara med under barnets hela förskoledag. De får se hur vi 
arbetar och lära känna de andra barnen i gruppen. De har även möjlighet att ställa frågor till oss om 
vad vi gör och varför. För barnen är det positivt att deras föräldrar är aktiva och inte ska sitta och 
’vara tråkiga’ som vid den traditionella inskolningsmetoden. Det känns som ett mer naturligt sätt att 
skola in barnet och familjen i förskolan”. 

I frågan om när beslutet om vald metod fattades har 71 % av förskollärarna och 63 % av cheferna 
markerat alternativet 2009–2012, det vill säga relativt nyligen. 14 % av förskollärarna och 20 % av 
cheferna har markerat mellan 2005–2008 (Bilaga 1. fråga 23, bilaga 2. fråga 22). 

I frågan om man har APT-möten, arbetslagsträffar eller liknande professionella samtal om hur 
inskolningen fungerar i praktiken, svarar 95 % av förskollärarna ja. Samtalen sker oftast 1-2 gånger 
per termin. Dessa frågor ställdes bara till förskollärarna (Bilaga 1. fråga 25). 

I frågan, endast ställd till förskollärarna, om hur nöjd man är med hur metoden fungerar i praktiken  
(på en skala från 1-5 där 5 = mycket nöjd och 1 = mycket missnöjd) har 35 % av förskollärarna angett 
en 5:a, 60 % en 4:a och 5 % en 3:a. Ingen har markerat alternativen 1 och 2 (Bilaga 1. fråga 24). 

En förskollärare som markerat en 3:a i ovan nämnda fråga och bland annat kryssat för alternativet 
kommun i frågan om vem som bestämmer vilken metod som används, har i den öppna frågan; om det 
finns något mer man vill tillägga om det som enkäten handlar om, skrivit: ”De flesta förskolor inom 
[...] kommun har som policy att arbeta utifrån föräldraaktiva inskolningar [...] vi kan uppleva att den 
föräldraaktiva inskolningen bara är en ’fluga’. Det bestämdes hastigt att vi skulle arbeta utifrån 
denna modell men pedagogerna fick inte mycket information om hur det skulle gå till. Vi fick googla 
oss till vad det innebar vilket kändes frustrerande. Vi tycker att det fungerar bra för många barn, men 
inte för alla vilket gör att vi hellre ser en individuell lösning på inskolningarna.” 

6. Diskussion 
Det övergripande syftet med denna undersökning var att kartlägga hur inskolningen går till i ett antal 
kommuner i Sverige. Resultaten från kartläggningen visar hur 43 förskollärare och 43 förskolechefer i 
sex kommuner; Stockholm, Norrköping, Uppsala, Malmö, Mariestad och Skellefteå, svarat på frågor 
om vilken inskolningsmetod som används i förskolan, hur inskolningen går till och vem som 
bestämmer valet av inskolningsmetod. 



26 
 

Följande kapitel inleds med en metoddiskussion. Därefter diskuterar och tolkar vi resultaten från våra 
tre huvudfrågor i förhållande till tidigare forskning. Slutligen ser vi på resultaten utifrån  
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv. 

6.1 Metoddiskussion 
Det är bra att vi kunnat nå ut till så många förskollärare och chefer. 86 inkomna enkäter är ett fullgott 
underlag då man som vi valt att titta på trender och tendenser istället för att sträva efter ett 
generaliserbart resultat. Angående tidpunkten för utskicket, och att förhållandena ska vara lika för alla 
svaranden, så skiljde sig inte tiden åt så mycket att någon skulle ha svårare att minnas det man frågade 
efter. Den tekniska missen i ett fåtal enkäter påverkade inte tillförlitligheten i undersökningen. En 
svarande mejlade oss att hon inte kunde skriva alls i dokumentet. Möjligen var det fler som hade den 
svårigheten, men om så var fallet påverkade det inget annat än svarsfrekvensen, som ju som sagt var 
god. Vi håller oss genomgående till det specifika ämnet.  

Lantz skriver att ”om man väljer en metodik vars antaganden är alltför restriktiva med avseende på 
den verklighet man undersökt, har man gjort ett systematiskt fel, och resultaten kommer då per 
automatik att kännetecknas av lägre validitet” (Lantz, 2011, s. 40). Vi strävade efter att undersöka det 
vi föresatt oss att undersöka, det vill säga få en hög validitet. Vi ville få svar på vilken metod man 
använder, hur den går till och vem eller vad som bestämmer detta, utan att verktyget för vårt syfte, det 
vill säga enkäten, påverkade svaren.  

Några exempel på detta är, dels att det verkar som att våra beskrivningar och benämningar av 
metoderna stämmer överens med förskollärarnas och chefernas vardagliga ordbruk och verklighet, 
eftersom de när de skriver om metoderna i de öppna svaren, använder samma terminologi på ett till 
synes naturligt sätt. Med andra ord har de förstått vad vi frågade efter vilket betydde att våra 
beskrivningar av metoderna stämde överens med verkligheten. 

Dels att en av cheferna påpekade: ”Det blir lite otydligt att man som chef har många förskolor när 
alla husen har lite olika sätt att göra inskolningen”. En sådan sak påverkade troligen resultatet på så 
sätt att man markerade flera metoder, vilket vi tolkar som att man har en kombination av metoder; 
individanpassar efter varje enskilt barn, eller har renodlade metoder men olika på olika avdelningar. 

Dels att vår konstruktion och särskiljning av de olika metoderna, samt valet att uppmana att kryssa för 
den metod som ligger närmast, visade sig vara lyckad på så vis att den manade fram ett eget tänkande 
och egna formuleringar i de öppna svaren som kom nära verkligheten. Ett tecken på detta är att ett 
antal svaranden har skrivit i ett öppet svar att de individanpassar inskolningen trots att de kryssat för 
föräldraaktiv introduktion.  

Om vi löst det tekniskt på så sätt att det bara var möjligt att kryssa för ett svarsalternativ, och/eller 
tydligare beordrat detta utan att ha en öppen ventileringsfråga, hade det i resultatet sett ut som att vi 
hade tydligare svar. Vi hade dock inte kunnat tolka vad som låg bakom kryssen vilket hade gett 
undersökningen en lägre tillförlitlighet. Genom att ha beskrivningar på metoderna som låg nära 
verkligheten, och genom att mana fram egna beskrivningar av metoderna i de öppna svaren, fick vi en 
komplex och mycket mer nyanserad bild av vilken metod man använder. Denna bild överensstämde 
med det vi trodde inledningsvis; att frågan om vilken metod man använder och hur den går till, inte 
har något enkelt svar.  
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Valet av de två undersökningsgrupperna fungerade bra och hade avsedd effekt; att belysa frågorna från 
olika håll. Balansen mellan öppna och fasta frågor och svarsalternativ i enkäterna visade sig också 
fungera väl, då vi fick en komplex variation av svar som samtidigt gick att se tydliga tendenser i. Vårt 
medvetna val att göra undersökningen så stor; med så många frågor, kändes ibland som att vi tagit oss 
vatten över huvudet, eftersom det gav oss ett i början nästan oöverblickbart material där det var lätt att 
förlora sig i detaljer. Det blev en stor utmaning att förmedla resultatet på ett överskådligt sätt för 
läsaren, men vi tycker i slutändan att vi lyckats väl. 

6.2 Vilken metod används vid inskolning? 
Våra resultat visar en klar tendens i användandet av den föräldraaktiva introduktionen i Sverige. 
Användandet av metoden är stor i Stockholm, Malmö och Uppsala, som kan tänkas få influenser från 
Stockholm. Undantaget är Norrköping där den traditionella inskolningen väger över och 43 % 
använder både traditionell och individuell inskolning, 29 % renodlat traditionell och 7 % föräldraaktiv 
introduktion. Norrköping är alltså den kommun som skiljer sig mest från det övriga landet när det 
gäller metodval. Detta kan tyda på att metoden är ett storstadsfenomen, med sitt ursprung i Stockholm 
och Knivsta, och att den inte nått ut i landet än. Dock talar resultaten från Skellefteå och Mariestad 
emot detta eftersom man även där använder föräldraaktiv introduktion i stor utsträckning.  

Att den föräldraaktiva introduktionen är så pass spridd är anmärkningsvärt mot bakgrund av att den 
sker på så kort tid samtidigt som flera forskare säger att olika barn behöver olika lång tid på sig att 
integreras i den nya miljön och de nya relationerna (Broberg m. fl., 2010; Wessman, 2010). Dock är 
frågan om vilken metod man använder ställd på ett nyanserat sätt och några av svaren vi får bekräftar 
att frågan är komplex. 

22 % av svaranden anger att de kombinerar två eller tre olika metoder och i kombinationerna som 
angetts ingår individuell inskolning i 20 av 22 fall. Förekomsten av individuell inskolning understryks 
också i de öppna svaren där ett antal förskollärare och chefer anger att de redan nu individanpassar, 
eller att de i framtiden vill individanpassa inskolningen mer. En chef som för närvarande använder 
föräldraaktiv introduktion på sin förskola skriver: ”Vi ska utse en grupp som utvärderar våra rutiner. 
Det lutar mot att vi kommer att erbjuda den introduktion som förälder och personal tycker passar bäst 
för barnet, alltså individualiserad”. Andra kryssar för föräldraaktiv introduktion men skriver att man 
redan nu individanpassar inskolningen; en chef skriver: ”Vi använder alla tre ovan nämnda metoder 
och vi är flexibla utifrån familjen och framförallt barnets behov”. En annan chef skriver: ”Vi har 
föräldraaktiv introduktion men varje inskolning är individanpassad utifrån barnets behov, kan alltså 
se olika ut”. En förskollärare är inne på samma linje: ”Jag hoppas på att ha 3-5 dagar som grund och 
att vi fortsätter att individanpassa efter varje barns behov. Idag har vi ett tvåveckorsschema som 
utgångspunkt som vi sedan ändrar utifrån behov”. Man skulle kunna läsa samman valen av flera 
kombinationer, i vilken metod som används, som att de anpassar sig till varje barns enskilda behov, 
speciellt eftersom 20 av 22 svar innehåller individuell inskolning som alternativ. Om man adderar 
dessa till markeringarna av den renodlat traditionella inskolningen, som ju lämnar tid till att se till 
barnens behov, kan man tolka våra resultat som att drygt hälften av barnen får en individuellt anpassad 
inskolning. 

Enligt våra efterforskningar är den föräldraaktiva introduktionen ett relativt nytt och populärt 
inskolningssätt just nu (Linander, 2009; Lundmark, 2008; Rasmusson, 2008). Inledningsvis trodde vi 
att resultaten skulle visa att de fristående förskolorna använder metoden i större utsträckning än de 
kommundrivna. Detta eftersom de fristående förskolorna behöver profilera sig som att de ligger i 
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framkant med det senaste och eftersom det ligger vinstdrivande faktorer bakom deras verksamhet. Det 
skulle kunna vara en ekonomisk och praktisk fråga då det verkar vara lättare att snabbt fylla ut 
barngruppen med den föräldraaktiva metoden eftersom dess längd är så avsevärt mycket kortare 
jämfört med den traditionella inskolningsmetoden. Dock visade det sig när vi jämförde de fristående 
förskolorna i Stockholm med de kommundrivna att 53 % av de fristående och 58 % av de 
kommundrivna använder föräldraaktiv introduktion. I de kommundrivna förskolorna i övriga landet 
har 51 % angett föräldraaktiv introduktion och 17 % traditionell inskolning. Våra misstankar om att 
den föräldraaktiva metoden används mer frekvent på de fristående förskolorna visade sig alltså inte 
stämma. 

6.3 Hur går inskolningen till? 
All litteratur vi läst lägger stor vikt vid barnets första möte med förskolan och menar att föräldrarnas 
påverkan och signaler till barnet har betydelse för dess känsla av trygghet. För att minska oro och 
stress inför något som är en så stor förändring för hela familjen, är det viktigt att föräldrarna får 
möjlighet att förbereda sig på vad som förväntas av dem (Mellén, 2011; Grundén & Lindstedt, 2009). 
De behöver information om hur förskolans verksamhet fungerar, få veta hur inskolningen kommer att 
gå till och vad som förväntas av dem (Mellén, 2011). En chef skriver i en öppen fråga: ”För vår 
förskola är det mycket viktigt att föräldrarna känner att det är dem man inskolar i första hand. Är 
föräldrarna trygga med hur förskolan arbetar så blir barnen lättare trygga med pedagogerna och 
förskolan”. 

Våra resultat visar att en majoritet, 79 % av förskollärarna och 86 % av cheferna skickar information 
till föräldrarna och en majoritet av dessa skickar den innan inskolningen börjar till skillnad mot att 
lämna den vid inskolningens start eller via hemsidan. De flesta informerar alltså föräldrarna i skriftlig 
form. 62 % av förskollärarna och 54 % av cheferna, har ett informationsmöte som hålls på förskolan 
innan inskolningen börjar. 9 % av förskollärarna och 13 % av cheferna anger att informationsmötena 
hålls i hemmet. 

Enligt Wessman (2010) finns det variationer i hur förskolor förbereder sig på att ta emot en ny familj. 
Att lämna skriftlig information och ifyllande av blanketter och så vidare innan inskolningen börjar, 
lämnar mer tid till de personliga mötena. Det är i dessa möten man lär känna familjen och kan se vad 
barnet bär med sig. Wessman ser att förskolan och hemmet är de två viktigaste miljöerna för de flesta 
små barn. Kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar skapar en länk mellan dessa miljöer. 
Våra resultat visar att länken inte är så stark som den skulle kunna vara då så få har möten i hemmet. 
Att hembesök inte görs i någon större utsträckning är troligen en fråga om tidsbrist och för få 
pedagoger per barn, eftersom arbetslaget måste avvara en pedagog i flera timmar för detta. 

De personer som barnet först knyter an till står i hierarkisk ordning till varandra (Broberg m. fl., 2012) 
vilket innebär att det borde få betydelse för barnets trygghet om det är en person som står långt ner i 
hierarkin som är med barnet under inskolningen. På frågan om man rekommenderar att samma 
förälder är med under inskolningen svarar en minoritet ja; 16 % av förskollärarna och 19 % av 
cheferna. Frågan om vilka som vanligen är närvarande under inskolningen ställdes bara till 
förskollärarna och hälften svarade att en förälder vanligen är närvarande, hälften att föräldrarna turas 
om. Dock svarar 44 % av förskollärarna ja på frågan om någon annan än föräldrarna deltar under 
inskolningen. Detta kan tolkas som att föräldrarna ganska ofta tar hjälp av kanske den närmaste 
familjen vid en inskolningsperiod. En trolig orsak till detta kan vara att föräldrarna känner sig nödgade 
att snabbt gå tillbaka till arbetet. En chef skriver i en öppen fråga: ”Ämnet är alltid hett och det 
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diskuteras ofta inom förskolan vilket som är bäst för barnen. Vi ser ju också att föräldrarna har ett 
behov och barnen ett annat, det är inte alltid dessa behov sammanfaller”. 

En annan fråga som berör barnet i dess omedelbara närmiljö är den nya vuxna som ska fungera som en 
vikarierande anknytningsperson för föräldrarna. En stor del av våra svaranden, 76 %, har en utsedd 
pedagog som ansvarar för varje barns inskolning. Resultaten visar att detta gäller oavsett vilken metod 
man använder. Om vi till exempel jämför resultaten från Norrköping med Stockholm ser vi att 
användandet av ansvarspedagog är något lägre i Norrköping jämfört med Stockholm. 

I Stockholm där 55 % använder föräldraaktiv introduktion har 77 % av dessa en utsedd pedagog. Detta 
kan ställas mot en tidigare undersökning, gjord av Mellén (2011), som visar att ingen av de tre 
undersökta förskolorna i Stockholmsområdet som arbetar med föräldraaktiv introduktion, har en 
utvald ansvarspedagog. Kanske kan Melléns resultat med ett mindre underlag på fyra förskolor inte 
jämföras med vårt, men mot bakgrund av att anknytningsteorin hävdar att det krävs en längre tid än 
några dagar för det lilla barnet att knyta an och detta med en person som inte är utbytbar (Broberg m. 
fl., 2012), trodde vi att de som använder sig av traditionell eller individuell inskolning också skulle 
svara att de har en utsedd ansvarspedagog. En intervjuad pedagog, vars arbetslag använder den 
föräldraaktiva introduktionen, säger att man utser flera ansvarspedagoger. Hon menar att barnet känner 
sig tryggt med flera vuxna redan från början medan det i den traditionella inskolningen knyter an 
väldigt nära till en enda person. Detta leder till att när inskolningen är över och föräldern inte längre 
deltar får pedagogerna börja med en ”andra inskolning” för att barnet ska känna sig tryggt med alla 
pedagoger (Linander, 2009, s. 1). 

Man kan tolka vårt resultat som att man oberoende av metod tänker på att skola in familjen och inte 
bara barnet i förskolans värld och att tryggheten hos föräldrarna anses vara viktigare nu än tidigare. En 
förskollärare skriver i en öppen fråga: ”Att vi inte innan hade bestämt vilka ’ansvarsbarn’ vi skulle ha, 
gjorde att barnen inskolades till alla pedagoger och föräldrarna vände sig med frågor till vilken 
pedagog som helst”. Detta kan tolkas som att det blir mindre förvirrande och därmed tryggare för 
föräldrarna att ha flera pedagoger att vända sig till som på nära håll följer deras barn. ’ 

En chef förklarar sina tankar kring ansvarspedagoger och hela arbetslagets ansvar för inskolningen så 
här: ”I stället för att pedagogerna ’väljer’ barn att vara ansvariga för vid inskolningen så väljer 
barnen pedagog. Det är inte alltid det ’klickar’ mellan pedagog och barn. Som det ser ut just nu finns 
det dock ansvarig pedagog för varje barn vid utvecklingssamtalen, men vi har också diskuterat detta 
då det ju är arbetslagets ansvar att dokumentera och se till att verksamheten utvecklas och anpassas 
till barnens behov - det är inte upp till en pedagog!”. Troligen beaktar man här vad som enligt 
läroplanen är arbetslagets uppgift och vad som är förskollärarens uppgift (Skolverket, 2010). 
Uttalandet är också intressant om man ställer det mot vem som bär ansvaret för att barnet ska utveckla 
trygga relationer; att det aldrig är barnets uppgift att initiera och driva anknytningen (Broberg m. fl., 
2012). 

Ett relativt stort antal av svaranden; 83 % av förskollärarna och 66 % av cheferna, använder sig av 
gruppinskolning, det vill säga de skolar in två eller flera barn samtidigt. Enligt Niss & Söderström 
(2006) är en av fördelarna med gruppinskolningar att inskolningsformen passar in i hela verksamheten 
då man i förskolans dagliga arbete ofta arbetar med hela gruppen. Detta belyser till viss del balansen 
mellan förskolans två huvudområden; pedagogiken och omvårdnaden. Dels ska förskolan sörja för 
barnets trygghet och välbefinnande, dels genom pedagogiken stödja och stimulera barnets 
kunskapsutveckling (Broberg m. fl., 2012). Ser man till omvårdnaden bör varje inskolning anpassas 
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till det individuella barnets ålder och tidigare erfarenheter. Sett ur den aspekten kan förskolan vara bra 
för ett barn, men mindre bra för ett annat (Niss, 1988). 

6.4 Vem och vad har bestämt vald metod? 
Några av frågorna vi har ställt bygger på antaganden från vår sida. Dock har vi velat undvika att detta 
påverkar svaranden, varpå det varit viktigt att enkäterna framstår som neutrala i ärendet (Lantz, 2011). 
Ett antagande har tagits mot bakgrund av följande: eftersom läroplanen är en förordning med ett 
uppdrag till förskolan från regeringen via läroplanen, skall det utföras av förskolechef, arbetslag och 
förskollärare. Eftersom den föräldraaktiva introduktionen även kallas knivstamodellen och 
stockholmsmodellen och enligt förskolornas hemsidor används i samtliga Knivstas kommundrivna 
förskolor, kan man ställa sig frågan om kommunen har rätt att fatta avgörande beslut om 
inskolningsmetoden. Vi trodde att fler svar skulle visa att kommunen varit delaktig, men i svaren från 
både förskollärare och chefer är det arbetslaget respektive förskolechefen som kraftigt dominerar i 
beslutsfattandet. Bara två svar skiljer sig markant från resten där två förskollärare kryssat för att även 
kommunen är delaktig vid beslutsfattandet. Dessa två använder även den föräldraaktiva metoden. 

I frågan om vilka andra faktorer som ligger till grund för beslutet har vi också haft en föraning om 
olika förhållanden som kan tänkas påverka. Dels att det finns ett behov av att skola in flera barn 
samtidigt, dels att inskolningen ska gå så fort som möjligt utan att ”störa” den övriga pedagogiska 
verksamheten. Detta som en följd av att läroplanens reviderade mål och riktlinjer betonar pedagogisk 
dokumentation i större utsträckning nu än tidigare (Skolverket, 2010). 

Dock visar resultaten att bara 17 % av förskollärarna och 9 % av cheferna anger storleken på 
barngruppen som en anledning till att man valt en vis metod. Majoriteten av både förskollärare och 
chefer anger istället beprövad erfarenhet som grund för beslutet. Därefter kommer litteratur för 
förskollärarna och litteratur och facktidskrifter för cheferna. En minoritet anger att studier vid 
universitet och/eller högskola har någon inverkan. Majoriteten av förskollärarna och cheferna har en 
förskollärarutbildning i grunden, de flesta med över 10 års arbetserfarenhet. Detta leder oss att tro att 
man syftar till litteratur och facktidskrifter som publicerats under senare år och inte något som man 
läst under sin studietid.  

De flesta populärvetenskapliga artiklarna och litteratur talar varken för eller emot vilken metod man 
bör använda. Till exempel Arnesson Eriksson (2010) anser att det viktigaste är hur man agerar i 
respektive metod istället för formen på den. Två populärvetenskapliga artiklar (Larsson, 2010; 
Linander, 2009) ger genom intervjuer med pedagoger en okritisk bild av den föräldraaktiva 
introduktionen, vilket visar att man även där refererar till andras erfarenhet. Eftersom den 
föräldraaktiva introduktionen blivit så stor är det troligt att man även när man läser påverkas av 
erfarenheter från andra kollegor och adderar dessa erfarenheter till sina egna.  

Det är bara en svarande som nämner en psykologisk teori i en öppen fråga. Hon skriver: ”Samhället 
har helt enkelt inte tid att vänta på barnen och var finns då barnperspektivet och vem i detta har tänkt 
på anknytningsteorier?” Det hon också talar om är vilka värden vi sätter högst i samhället; barn eller 
arbete. Broberg m. fl. (2012) som i mångt och mycket talar emot en kort inskolning och tittar på 
förskolans existens ur ett större samhälleligt perspektiv, säger att förskolan till stor del finns för att 
föräldrarna ska kunna yrkesarbeta även om de har små barn. Detta gör att samhällets intressen också 
spelar en roll i förskolans utformning.  
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Vi tolkar det som att det är dessa yttre förändringar som gör att den traditionella inskolningen inte 
fungerar till fullo och manar fram ett behov av förändring. Ett svar som talar emot detta är den kritik 
mot metoden som har att göra med föräldrarnas roll. En förskollärare skriver: ”Att som förälder sitta 
och vara ointressant är föråldrat. Varför ska man som förälder vara tråkig om man inte är det i 
vanliga fall. Vilket konstigt ställe jag hamnat på som gör mamma/pappa så konstiga, kanske barnet 
tänker. Föräldrarna får också en bättre insyn i verksamheten om de är med och är aktiva”. Dessa 
perspektiv är intressanta att jämföra med Rhodins (2011) studie där två av familjerna uppfattar den 
föräldraaktiva introduktionen som stressig medan förskollärarna ställer sig positiva till metoden. 

Även i vår undersökning är förskollärarna överlag nöjda med den inskolningsmetod de använder. 
Endast två av svaranden har angivit en 3:a på den femgradiga skalan. Resterande har angett 4:or och 
5:or. Kanske beror detta på man måste vara nöjd på sin arbetsplats för att kunna stå ut med stress och 
stora barngrupper, och att svaren på frågan inte säger något om hur nöjd man är med just metodvalet, 
utan mer om hur nöjd man är över lag. 

Om man ändå inte är nöjd med den aktuella inskolningsmetoden kan man göra som denna 
förskollärare svarat i en öppen fråga: ”Jag har läst om föräldraaktiv inskolning men inte fått gehör för 
den på min gamla arbetsplats. Flyttade till annan kommun där man tillämpade denna metod.” 

6.5 Sammanfattande diskussion ur ett    
utvecklingsekologiskt perspektiv  
I barnets omedelbara närmiljö, mikrosystemet, ser vi att ungefär hälften av barnen i Stockholm, 
Uppsala, Mariestad och Malmö skolas in på förskolan tillsammans med någon av sina föräldrar under 
cirka en veckas tid. I dessa städer har den andra hälften av barnen sin förälder med sig på förskolan i 
upp till tre veckor eller att man anpassar vistelsen till det individuella barnet. I Norrköping är det något 
fler än i de andra städerna som skolas in under en längre period.  

Variationen och kombinationerna av fasta och öppna svar kan sammanfattas som att man i vissa fall 
anpassar inskolningen efter det enskilda barnets och föräldrarnas behov, men samtidigt tar hänsyn till 
ramarna för hur det är bestämt att inskolningen ska genomföras. En tolkning är att man liksom Rhodin 
(2011) vill se en individanpassad kombination av den föräldraaktiva och den traditionella metoden.  

Hur inskolningen går till rör faktorer kring barnet i mikro och mesosystemet (Andersson, 1980). Vi 
tittar på om föräldrarna är informerade, om föräldern eller någon annan vuxen är med vid 
inskolningen, om barnet får en ”egen” pedagog samt om barnet skolas in enskilt eller i grupp. Man kan 
tolka våra resultat som att förhållandena på mikro och mesonivå varierar, men enligt förskollärarna, 
som är nöjda, är tillräckligt bra för de flesta barn, det vill säga de barn som kommer från en trygg 
hemmiljö där deras behov är tillgodosedda. Dock menar Broberg m. fl. (2012) att barn som kommer 
från otrygga hemförhållanden ofta också hamnar på förskolor som inte har förutsättningarna för att ge 
det en fullgod omsorg.  

Många olika faktorer spelar in i vem och vad som bestämmer vald metod. Det som är direkt synligt 
och påverkar till stor del är diskussioner mellan arbetslag och chefer i mesosystemet. Dessa anges som 
de vanligaste beslutsfattarna. Till grund för deras diskussioner ligger en faktor i kronosystemet, alltså 
erfarenheten av inskolningar över tid. En annan faktor från kronosystemet som antyder något om 
varför man valt metoden är att majoriteten fattar beslutet mellan 2009-2012. Det kan betyda att man 
ändrar inskolningsmetod utefter barngruppernas behov, eller efter vad man läst. Bakom beslutet ligger 
även påverkan från exosystemet; genom litteratur och facktidskrifter. Dock är det få som markerar att 
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storleken på barngruppen påverkar. Att det på senare år uppstått fler fristående förskolor i Sverige, 
något som möjliggörs genom politiska ideologiska beslut på makronivå, visar sig inte heller påverka 
vilken inskolningsmetod förskolan använder. Dock visar två svar att en faktor i exostystemet, 
kommunen, medverkar i beslutsfattandet av vilken metod man ska använda.  

6.6 Avslutande diskussion 
Vid inledningen av denna undersökning hade vi en misstanke om att det är åtstramningar i ekonomi, 
och kravet på fyllda barngrupper, som kanske har manat fram den föräldraaktiva introduktionen, men 
våra resultat visar inte på något sådant. Majoriteten markerar inte storleken på barngruppen som en 
orsak till vald metod och vi har inte fått några öppna svar som påpekar att ekonomin påverkar 
inskolningsmetoden. Majoriteten säger sig också vara nöjda med den metod de använder.  

Vi kan dock inte veta om man som förskollärare ”måste” vara nöjd och ha en positiv syn på sitt arbete 
för att klara av stressen och de stora barngrupperna och på grund av detta inte utvecklat sina svar på 
frågan. Samma sak kan gälla svaren i de öppna frågorna eftersom det är ytterst få som uttryckt 
klagomål över sitt nuvarande arbetssätt. 

En intressant väg att gå vidare med forskning kan vara att koppla ihop val av metod med storleken på 
barngruppen och antal pedagoger per barn. En annan väg vore en mer avgränsad undersökning med ett 
större antal svaranden där man begränsar frågorna till varför man valt en viss metod och vad som 
påverkar valet. Dessutom vore det önskvärt med studier om inskolningen utifrån barnens perspektiv. 
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Bilaga 3  

 
 
 
 
Hej! 
 

Vi är två studenter vid Stockholms universitet som skriver vårt examensarbete om Val av 
inskolningsmetod i förskolan. Vi är intresserade av barnets första inskolning, vilken metod 
man använder och vem som bestämmer detta.  

Enkäten skickas till ett tiotal kommuner i Sverige och vi behöver just ditt svar för att få ett så 
brett underlag som möjligt. Då vår handledare, Ingrid Engdahl, är väldigt intresserad av 
ämnet, är det högst troligt att resultatet kommer att användas som underlag i vidare forskning.  

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt, dvs handhas endast av oss och vår handledare. I 
uppsatsen kommer man varken kunna identifiera person eller förskola. 
 
Bifogat finner du den enkät som du ska fylla i för att sedan skicka tillbaka till oss. Vi behöver 
ditt svar inom en vecka. Enkäten tar ca 5 minuter att besvara. 

 

Är det något du undrar, kontakta oss gärna! 

Rose Marie och Erik 

 
Rose Marie Andersson och Erik Norling, 
studenter vid lärarutbildningen på Stockholms Universitet 
examensarbete@live.se 
 
Ingrid Engdahl, lektor och handledare 
ingrid.engdahl@buv.su.se 
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