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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att synliggöra föräldrars delaktighet i en föräldraaktiv inskolning utifrån 

yrkesverksamma pedagogers synsätt. Frågeställning för studien är: Hur beskriver pedagogerna 

föräldrars aktiva roll i en föräldraaktiv inskolning? På vilket sätt ses anknytning mellan pedagogerna 

och föräldrarna som en del för barnets trygghet i förskolan? Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv har 

vi utgått från anknytningsteorins begrepp som är relevanta för denna studie. Kvalitativ forskning har 

legat till grund med hermeneutiken som analytiskt verktyg. Utifrån halvstrukturerade intervjuer har vi 

fått ta del av pedagogers syn på föräldrars delaktighet och aktiva roll under inskolning. Vi har valt att 

titta på kopplingen och samarbetet mellan pedagog och förälder. Föräldrarna är aktiva deltagare i 

inskolningen och de som hjälper barnet i anknytningen som krävs för tryggheten. Pedagogerna är de 

som möter barn och föräldrar under inskolningen och också de som ska ta hand om barnet när 

föräldern inte finns till hands. Förhållningssätt och bemötande från pedagogers sida, har tydligt visats 

sig vara betydelsefullt för barnets möjlighet att knyta an och skapa trygghet till förskolans pedagoger 

och miljöer. 
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Förord 

Vi är båda verksamma i förskolans värld samtidigt som vi studerar till förskollärare under Barn och 

ungdomsvetenskapliga intuitionen på Stockholms universitet, program Barnskötare till förskollärare. 

Genom våra erfarenheter från yrket och studier uppkom frågan kring hos oss hur mycket föräldrar 

tillåts vara delaktiga i förskolan, främst när det handlar om inskolningen. Vi vet genom vår erfarenhet 

och genom litteratur, att barnens trygghet grundar sig i att föräldrarna även är trygga med att lämna sitt 

barn till förskolan. Med detta i bakhuvudet har vi skrivit detta arbete tillsammans. Vi är övertygade att 

denna studie kan ge oss mer kunskap och erfarenheter kring hur vi själv kan ge barnen en så bra start 

som möjligt in i förskolans värld. Vi vill även kunna dela med oss av våra kunskaper till övriga 

kollegor i yrket.  

Vi vill rikta ett tack till de pedagoger som bidragit till underlag för denna studie, till vår handledare 

Helena för stöttning i vårt arbete, till familj som haft tålamodet och kollegor, gamla som nya, som 

utsatts för våra tankar och funderingar. 

 

Emilie Klingzell & Eva Pedersen 2014-12-11 
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Inledning 

Vi har ett gemensamt intresse att veta mer kring barnens trygghet och anknytning, men också om 

föräldrars delaktighet i förskolan. I media hörs röster kring och diskussioner om snabba inskolningars 

påverkan för barnen (Lärarnas Nyheter 2013). Enligt Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 17) är 

barns möjligheter till en trygg anknytning i förskolan en förutsättning för deras lärande och utveckling. 

Den inskolningsmetod som ligger till grund för diskussionen är den föräldraaktiva inskolningen. 

Metoden har många namn såsom bl.a. tre-dagars, Knivsta-modellen och heldagarsmetoden. Var och av 

vem den konstruerades finns det ingen som riktigt har dokumenterat. Gemensamt är att föräldrarna ska 

finnas med de tre första dagarna under inskolningen och vara delaktiga i den verksamhet som 

förskolan erbjuder (Lärarnas Nyheter 2011). Vi båda har arbetat med metoden under lite olika 

premisser.  

Att börja förskolan väcker många starka känslor hos föräldrarna och deras barn. Det handlar om oro, 

rädsla och obehag i separationen mellan barn och föräldrar. Detta är viktiga känslor som kan ses som 

människliga reaktioner för överlevnad (Broberg et al. 2012, s. 148). Människan är dock 

anpassningsbar, och i synnerhet barnen, vilket gör att stressen som finns tillsammans med de starka 

känslorna så småningom försvinner och anknytningssystemet sakta intar viloläge. Det är då barn och 

föräldrar börjar acceptera förskolan med allt dess innehåll, men för att komma dit måste inskolningen 

erbjuda lyhördhet från pedagogerna i förskolan, lyhördhet både för föräldrar och för deras barn 

(Broberg et al. 2012, s. 150-151). Enligt Arnesson Eriksson (2010, s. 30) handlar den föräldraaktiva 

inskolningen om att barnens trygghet skapas utefter föräldrarnas delaktighet, och inte genom att barnet 

tränas att bli lämnad till pedagogerna. Detta väckte ett intresse hos oss kring föräldrarnas delaktighet 

och hur mycket pedagogerna värdesätter den i just denna inskolningsmetod. Vår erfarenhet är att detta 

är saker som sällan diskuteras, om hur föräldrarnas delaktighet kan verka avgörande för hur barnets 

fortsatta upplevelse av nya kontakter och tillit till dessa kan te sig.  

I Läroplanen för förskolan (Skolverket 2011, s. 13) står det att förskolan ska ”komplettera hemmet 

genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och 

mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med 

hemmen.”  Enligt läroplanen (Skolverket 2011, s. 13) ska varje barn få en god introduktion till 

förskolan tillsammans med sina föräldrar, då föräldrarna ska få möjlighet till att vara delaktiga i 

förskolans verksamhet. Detta handlar om att pedagogerna på förskolan ska skapa förutsättningar för att 

en tillitsfull relation ska kunna möjliggöras mellan förskolan och hemmet. Enligt en studie som 

Lärarnas nyheter (2014)  har gjort med specialpedagoger och förskollärare i förskolan kring 

föräldraaktiv inskolning, anser pedagogerna att om föräldrarna är trygga och positiva gentemot 

förskolan så skapas förutsättningar till att barnet ska känna sig trygg att bli lämnad där. Genom denna 

studie och läroplanen menar vi att inskolningen blir en del av grundpelarna till barnets trygghet och 

anknytning till förskolan. Genom att vi gör denna koppling blir föräldrars delaktighet i den 

föräldraaktiva inskolningsmetoden en fråga för oss att fördjupa oss i. Vi anser att genom våra egna 

yrkesverksamma erfarenheter, att inskolningen kopplad till hur delaktiga föräldrarna är påverkar 

barnens trygghet och att anknytning sällan diskuteras, utan mer ses som en del av rutinerna på 

förskolan. I Sverige finns det en tradition av generella välfärdsinsatser gällande alla barn samt 

ohälsofrågor. Barnhälsovård, föräldraledighet och förbud mot aga är några exempel på generella 

insatser. Dessutom finns det en plikt om anmälan vid misstanke om missförhållanden för barn. Stödet 
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som föräldrar och pedagoger behöver vara för barnet bör växa fram ur en gemensam samsyn och 

förståelse (Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson 2008,s. 30-31). Vi menar att redan 

under inskolningen läggs grunden för barnets trygghet genom ett gemensamt ansvar som föräldrar och 

pedagoger har.  

Bakgrund 

Förskolan är en av samhället uppbyggd institution. Till en början var det äldre kvinnor utan utbildning 

som tog hand om barnen i barnkrubborna, medan mödrarna var tvungna att arbeta för att kunna 

försörja sin familj. Genom behovet av barntillsyn utvecklades detta sedan vidare till barnträdgården, 

lekskola och deltidsförskola. Under 1970-talet myntades begreppet barnomsorg, som tillsammans med 

den pedagogiska inriktningen i förskolan bidragit till den förskola som finns idag (Hartman 2012, s. 

82-83). Förskolan finns för att föräldrar ska kunna förvärvsarbeta, studera eller för att barnet ska få en 

kompletterande miljö till sin utveckling och för sitt lärande. I Sverige har vi ett system som gör det 

möjligt att söka plats på förskola till sitt barn från ett års ålder. Dessförinnan finns 

föräldraförsäkringen som möjliggör för föräldrar att vara hemma med sina barn under det första året. 

Idag är 84 procent av alla barn i åldrarna 1-5 inskrivna i förskola (Skolverket 2014). Detta ställer 

naturligtvis krav på förskolan och pedagogerna att kunna ta emot dessa barn med bibehållen kvalitet 

på verksamheten. Förskolan har i och med införandet av läroplanen fått en mer betydande roll för 

barnens lärande och utveckling, till skillnad mot tidigare då det till största delen var omsorgen som 

lyftes fram. Detta har inneburit ett större krav på förskolan att dokumentera och påvisa den kvalitet 

som krävs. Omsorgen blir inte synlig och framhävd som väsentlig utan mer som en naturlig rutin som 

inte ifrågasätts, den är självklar. Inte förrän det självklara lyfts fram och brister börjar upptäckas väcks 

diskussionen.  

Inskolning på daghem och förskola har förekommit tidigare. Hur den ska gå till för att det ska bli det 

bästa för barnet verkar mer eller mindre ligga på pedagogens egna axlar att reda i. I vår utbildning till 

förskollärare har vi inte kommit i kontakt med litteratur som belyser just inskolningen.  Arnesson 

Eriksson (2010, s. 4) nämner att hon redan under sin utbildning för tjugo år sedan reflekterat över 

bristen på kunskap om och kring inskolning. Vår erfarenhet är att många av pedagogerna i förskolan är 

självlärda i ämnet. Egna erfarenheter blandat med kollegers erfarenheter samt sunt förnuft blir grunden 

för att genomföra en inskolning. Utbildningen idag har gett oss många tankar och kunskaper om 

förhållningssätt gentemot barnen. På arbetsplatsen är värdegrundsfrågor något som alltid hålls 

aktuella, men vi känner att det många gånger skiljs på föräldrar och barn i dessa diskussioner. Allt 

fokus ligger på barnet och dess anknytning, vilket verkligen inte ska förringas, men föräldrarnas 

omvårdnad och påverkan på barnet i dennes utforskande av världen måste understrykas tydligare.   

Barnpsykologer har ifrågasatt de korta inskolningarnas möjlighet för barn att knyta an och finna en 

trygghet i förskolan (Lärarnas Nyheter 2013). De menar att det tar längre tid än tre till fem dagar för 

ett barn att bygga upp en trygg anknytning till en främmande person som pedagogen ändå är. 

Forskning gjord på barn som placerats i fosterhem visar på en ny anknytningsrelation kan utvecklas 

bara några dagar efter att en ny placering gjorts, om placeringen sker innan arton månaders ålder 

(Dozier, Stovall, Albus & Bates 2001, s. 1474). Den visar att det viktigaste är att den alternativa 

anknytningspersonen är emotionellt tillgänglig och att denne kan tänka sig in i barnets situation. 

Enligt Niss (2009, s. 29) är föräldrars känslor inför och under inskolningen en grund för hur barnet 

kommer reagera vid lämning. Det gäller då för pedagogen att vara medveten om detta och tillsammans 
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med föräldrarna komma överens om hur känslorna från barnet ska hanteras, och även föräldrarnas 

känslor ska tas i beaktning. Vidare menar Niss (2009, s. 31) att barnen måste kunna ”tanka” trygghet 

hos föräldrarna under inskolningen. Även Broberg et al. (2012, s. 162) beskriver pedagogens och 

föräldrars gemensamma ansvar till barnets känslor under inskolning. De beskriver också att både 

barnet och föräldrarna aktiverar sina egna anknytningssystem när de introduceras in i förskolans värld. 

Vi finner då att barnen behöver sina föräldrars trygghet i inskolningen. Som vi tidigare nämnt så anser 

vi att det inte diskuteras om föräldrarnas trygghet och relationerna mellan pedagogerna och föräldrarna 

särskilt mycket. I litteratur och artiklar från olika nyhetstidningar diskuteras för det mesta barnens 

trygghet och anknytning till förskolan, men inte lika mycket om föräldrars delaktighet till detta. Vi ser 

att det finns många studier som ger kunskap om barnens trygghet men inte om föräldrarnas, därför 

behövs mer kunskap i detta ämne som vi genom denna studie hoppas kunna synliggöra. 

Modellen föräldraaktiv inskolning har fokus på föräldrarnas roll där de ska introducera barnen i 

förskolans verksamhet. Detta till skillnad mot den mer traditionella formen av inskolning där 

föräldrarnas roll är mer passiv och där det var pedagogernas roll att presentera verksamheten för 

barnen. Detta generar i att föräldrarna ges ett mer aktivt deltagande i inskolningsprocessen (Lärarnas 

Nyheter 2011). Med föräldrar menar vi den eller de personer som ses som barnets vårdnadshavare och 

är de som i denna uppsats finns med vid inskolning av barnet i förskolan.  

Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte är att synliggöra pedagogernas syn på föräldrars delaktighet vid föräldraaktiv inskolning ur 

ett anknytningsteoretiskt perspektiv.  

Frågeställningar: 

 Hur beskriver pedagogerna föräldrars aktiva roll i en föräldraaktiv inskolning? 

 På vilket sätt ses anknytning mellan pedagogerna och föräldrarna som en del för barnets 

trygghet i förskolan? 

Tidigare forskning 

Ett problem för oss i denna studie har varit att hitta tidigare forskning kring inskolning och då framför 

allt om föräldraaktiv inskolning. Vad detta beror på kan vi bara spekulera i då vi ändå anser att det är 

en viktig del i förskolan. En anledning kan vara som vi tidigare nämnt att det är mer av en rutin som 

alla ska igenom, en annan kan vara att föräldraaktiv inskolning är en så pass ny form att det inte hunnit 

gjorts större forskning på ämnet. I sökandet efter den tidigare forskningen fick vi börja med att leta 

efter när forskningen började ta inskolningen på allvar. Vi tittade sedan framåt i tiden till hur 

förskolans inskolning beskrivs i dagens forskning.  
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Förskolan som en pedagogisk institution  

Vi anser att inskolningen i förskolan har en pedagogisk grundtanke och vill därför lägga fokus i 

tidigare forskning från när förskolan börjades ses som en pedagogisk institution. 

Barnstugeutredningen, 1968-1972, innebar en stor förändring i förskolans historia. Fokus på den 

pedagogiska verksamheten skulle inte längre bara finnas i skolan utan flyttades nu ner till att gälla 

även de yngre åldrarna, till verksamheter där de små barnen vistades. Barnstugeutredningens främsta 

mål med förskolan handlade om att skapa förutsättningar för föräldrasamarbete och 

föräldramedverkan. Detta skulle bidra till att ge barnet möjlighet till att utveckla sina känslor och 

tankar, få möjlighet till att själv kunna genomföra problemlösningar, samt kunna samarbeta med andra 

och att få möjlighet att utforska sitt eget och andras livsvillkor med hjälp av pedagoger och föräldrar 

(Gars 2006, s. 34; Hartman 2012, s. 89). Martin Korpi (2006, s. 27) menar att i och med 

barnstugeutredningen startade även andra utredningar i förskola och skola. En av dessa utredningar var 

familjestödsutredningen som år 1974 utredde de pedagogiska förutsättningarna i barnomsorgen för de 

yngre barnen. Denna utredning visade, genom forskning, att barnet kunde ha andra nära relationer till 

vuxna utöver den till sina egna föräldrar. Den visade också på att de grundläggande relationerna till 

föräldrarna inte försvann hos barnet, trots att barnet knöt an till andra vuxna i förskolan. Utredningen 

tydliggjorde de olika delarna i förskolan och dess betydelse. Bland annat betydelsen av en hög kvalité 

i förskolans verksamhet, föräldrars delaktighet i verksamheten och betydelsen av inskolningen när de 

yngre barnen börjar förskolan. Trots delade meningar kring den forskning som fanns, menade 

utredningen att utbildad personal, samarbetet med föräldrarna och verksamhetens pedagogiska 

utformning och planering, skulle stå för ett gott klimat för barnet att vistas i som ett komplement till 

deras hem (Martin Korpi 2006, s. 28). Från 1970-talet och fram tills idag pågår en het debatt kring att 

inte låta förskolan bli skola. Det handlar om att få behålla omsorgen och pedagogiken med barnen och 

inte ägna sig åt undervisning, så som skolan gör, utan förskolan står för att lärandet hos barnen ska ske 

utifrån barnens egna förutsättningar, intressen och behov (Hartman 2012, s. 94). 

Riktlinjerna från barnstugeutredningen utvecklas sedan vidare i Pedagogiskt program för förskolan. I 

programmet anges mål för förskolan, vad förskolan ska ha för innehåll och vilka arbetssätt som ska 

användas i verksamheten. Den redogör även för synen på barns utveckling och deras uppväxt 

(Skolverket 1996). I Pedagogiskt program för förskolan betonades, liksom i barnstugeutredningen, att 

omsorg och pedagogik hörde samman, år 1996 tog utbildningsdepartementet över ansvaret av 

förskolan från socialdepartementet. Detta på grund av att barnomsorgen i de yngre åldrarna belystes 

mera och förskolan var nu ännu mer en del av utbildningsväsendet, menar Hartman (2012, s. 91). Det 

var nu dags att tydliggöra förskolans betydelse för barnens utveckling, så ansvaret om barnomsorgen 

flyttades år 1998 till nybildade Skolverket. Med hjälp från barnstugeutredningen och det Pedagogiska 

programmet för förskolan, bildades nu förskolans första Läroplan, Lpfö98. Läroplanen betonade inte 

bara strävansmål, utan också att pedagogiken och omsorgen hörde ihop och de inte kunde ses som 

olika delar i barnens utveckling (Hartman 2012, s. 91).  

Från och med 1990-talet lyfts vikten av föräldrars delaktighet fram som ett uttryck för ”demokrati och 

rättigheter”, men även ”som stöd till barnets utveckling och lärande” (Tallberg Broman 2013, s. 29). 

Valfriheten att själv kunna välja förskola till sitt barn bidrog till att föräldrar i större utsträckning än 

tidigare gavs insyn och inflytande i verksamheten. Denna demokratisering kräver en större offentlighet 

och ett delat ansvar mellan föräldrar och förskola. Barnet ska ges det denne behöver för att utvecklas 

och lära, och det är vuxnas gemensamma ansvar (Tallberg Broman 2013, s. 30). Föräldrar och 

pedagoger ses ha olika betydelser i egenskap av omsorgsgivare till barnet, samtidigt som det är ett 

gemensamt uppdrag. En möjlighet att vara ett stöd i arbetet kring barnet är att kunna se varandras 
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tillgångar, detta sker ofta på ett omedvetet plan (Niss 2010, s. 144). Markström (2013, s. 215) menar 

att samtidigt som förskolan blir mer öppen och tillgänglig för föräldrarna så ställer det också högre 

krav. Förväntningarna på föräldrarna blir större och ansvaret lika så, både goda och sämre resultat kan 

ses bero på föräldrarnas delaktighet.   

Inskolning 

Förskolan är inte någon skola och inte heller något hem, utan det är en institution för barn att vistas i 

när behov finns. Det är också, i de allra flesta fallen, den första daginstitutionen som föräldrar och barn 

möter (Markström 2007, s. 99). Detta betyder att de allra flesta barn har varit hemma med någon utav 

sina föräldrar innan de kommer till förskolan. De möts då av en helt annan värld än de är vana vid. De 

är tidigare vana vid sin hemmiljö där de är omgivna av en eller fler vuxna, som de är vana och trygga 

tillsammans med. Detta innebär att förskolan blir ett helt nytt möte, som innebär en stor och ibland 

drastisk förändring i barnets tillvaro menar Broberg et al. (2012, s. 149). Inskolningens syfte är att 

vänja barnet vid denna nya miljö, låta barnet lära känna minst en pedagog och att vänja barnet att klara 

sig utan sina föräldrar flera timmar i sträck (Broberg et al. 2012, s. 149). Det innebär att inskolningen 

måste ske gradvis, med detta menas att inskolningen först måste vänja barnet vid förskolan med sina 

föräldrar och sedan vänja barnet att vara i förskolan utan sina föräldrar. Pedagogerna måste då vara 

lyhörda för föräldrar och barns behov till att skapa en trygghet till förskolans miljö. Det handlar om ett 

samarbete och ett förtroende mellan föräldrar och pedagoger som gynnar barnets inskolningsperiod 

och ger barnet en trygg start in i förskolans värld (Niss 2009, s. 25, 32). Niss och Söderström (2006, s. 

32) menar för att en inskolning ska fungera så är anknytning mellan barn och pedagog en nödvändig 

faktor. Det innebär att det måste finnas ett samspel, en trygghet, mellan pedagog och barn som leder 

till att föräldern kan lämna sitt barn till pedagogen. Broberg et al. (2012, s. 150) menar att enligt 

forskning kan barnet agera lugn när föräldrarna går, men samtidigt vara mycket stressat och längta 

efter sina föräldrar. Detta kan ta långt tid efter att inskolningen är färdig innan barnet känner sig trygg 

och slutar vara stressad på förskolan.  

Förskolans historia och uppbyggnaden kring inskolning är tyvärr inte så lång. Innan 1970-talet skrevs 

inte metoden kring inskolningen ner och därför kunde inte heller någon metod fastställas, eller 

användas i verksamheten. Genom barnstugeutredningen uppmärksammas inskolningens betydelse för 

förskolan och familjen vilket synliggjorde ett behov av att metoder för inskolning diskuterades samt 

skrevs ner. Föräldrarna skulle ”lära upp” pedagogerna om hur deras barn fungerade i 

omvårdnadssituationer under inskolningen, detta för att pedagogerna skulle kunna ”ersätta” 

föräldrarna när de arbetade (Hedin 1987, s. 8). Syftet med en inskolning på 1970-1980 talet var att 

pedagogerna skulle skapa goda relationer med både barn och föräldrar, skapa förutsättningar för barnet 

att komma in i barngruppen, tydliggöra pedagogernas roller, samt att möjligheten för föräldrarna att 

lära känna varandra skulle finnas (Hedin 1987, s. 10). Hedin (1987, s. 28) skriver i sin bok Inskolning 

på daghem-ett planeringsunderlag, att inskolningen skulle pågå i minst två veckor och att under den 

tiden skulle föräldrarna vara med hela tiden. Ibland så blev inskolningen längre, men två veckor var 

minimum och började alltid i mitten på veckan för att föräldrar och barn skulle kunna förbereda sig 

under veckan. De första dagarna var barnet och föräldern med i en timme, för att sedan succesivt öka 

timmarna och ha upp till sex timmar den sista dagen (Hedin 1987, s. 32-37). Innan inskolningen 

startade var det föräldrarna som var i fokus genom förberedelserna, så som ett kort besök av 

föräldrarna på förskolan utan barn. Därefter ett kort besök med barnet och ett inskolningssamtal där 

praktisk information kring barn och förskolan togs upp. När inskolningen startade var det barnet som 

var i fokus. Föräldrarna skulle ha en passiv roll och helst sitta på en stol och låta barnet ta kontakt med 

pedagogen. Föräldern skulle då agera som ”batteriladdare” för barnet att tanka energi hos när det 
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behövdes (Hedin 1987, s. 15, 17, 20-21, 36). Beroende på hur inskolningen fungerade, påverkade hur 

verksamheten kom att fungera senare. Det är även föräldrarnas inställning som påverkar hur barnet 

agerar i inskolningen, är föräldern positiv till förskolan och pedagogen så är även barnet det (Hedin 

1987, s. 11). Hedin (1987, s. 47, 65, 77) menar att en grund för att barnet ska trivas på förskolan är att 

barnet måste få uttrycka sina känslor, samt att de måste få sysselsätta sig med det som de gillar. En 

annan grund i inskolningen är att pedagogerna är medvetna att en stor del av inskolningen handlar om 

att skola in föräldrarna i förskolan. Detta gör pedagogerna lättast genom att bygga upp ett förtroende 

hos föräldrarna genom samarbete. För att lyckas med detta är besöket föräldrarna gör utan sina barn 

till förskolan en viktig grundpelare för att skapa en förståelse för hur verksamheten fungerar. 

Inskolningen idag kan se olika ut beroende på vilken förskola, kommun eller inriktningar förskolan 

har. Enligt Månsson (2013, s. 81) har det funnits en tradition kring att ha relativt långa 

inskolningsperioder med korta inskolningsdagar. Detta för att barnet successivt ska kunna vänja sig 

vid den nya miljön som förskolan har att erbjuda, men också om att föräldrar och barn ska känna sig 

trygga med att vistas på förskolan.  

Föräldraaktiv inskolning 

Föräldraaktiv inskolning är en inskolningsmetod, som enligt Arnesson Eriksson (2010, s. 30) syftar till 

en heltidsinskolning/korttidsinskolning, vilket innebär att barnet skolas in på förskolan tillsammans 

med sin förälder, fem till sex timmar per dag, i tre till fem dagar. Eftersom det inte sker några 

lämningar under dessa dagar, så ligger fokus på att introducera förskolans verksamhet samt skapa 

trygghet och anknytning hos barnet och föräldern. Förälderns uppgift i denna inskolningsmetod är att 

visa barnet det roliga i förskolan genom att delta aktivt i verksamheten. Ett syfte i denna 

inskolningsmetod är att föräldrarna ska få en ordentlig insyn i verksamhetens rutiner och miljö. När 

inskolningsdagarna är slut, så lämnas barnet sina vanliga timmar det ska ha i förskolan, en del 

förskolor har en jourperiod där föräldrarna ska vara anträffbara och kunna hämta barnet från förskolan 

om så skulle behövas (Arnesson Eriksson, 2010, s. 30).  

Teoretiskt perspektiv 

Vi har gjort en fenomenologisk studie med utgångspunkt från anknytningsteorin i analysen av vårt 

insamlade material. Genom att inta ett fenomenologiskt perspektiv får vi möjlighet att synliggöra 

pedagogernas beskrivningar av deras erfarenheter av inskolning (Merleau-Ponty 1945,1962 i Løkken 

2006, s. 39).  

Delaktighet  

Delaktighet är ett centralt begrepp för vår studie. Redan genom familjestödsutredningen blev det 

tydligt att föräldrars delaktighet var av betydelse för barnens vistelse i förskolan (Martin Korpi 2006, 

s. 27). Genom att föräldrarna deltar aktivt i allt som sker under inskolningen ges barnet möjlighet till 

att ha sitt trygga stöd med sig in i en ny miljö (Arnesson Eriksson 2010, s. 30,33). Det förutsätts då att 

föräldrarna ska vara delaktiga i barnets start i förskolan. Den möjlighet till inflytande som ges till 

föräldrar ställer krav på deras delaktighet, men utifrån de förutsättningar som framkommer. Vad som 

framkommer beror på vad pedagogerna lägger fokus och förmedlar till föräldrarna (Gars 2006, s.96; 

Markström 2007, s. 102; Markström 2013, s. 213; Månsson 2013, s. 91).  
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Anknytningsteorin belyser att barnet ska kunna vara tryggt i att ha sina föräldrar nära för att skyddas 

ifrån fara. I en inskolningssituation måste då föräldern finnas tillgänglig och vara delaktig i just 

inskolningen för att barnet ska kunna få en trygg start in i förskolans värld (Broberg et al. 2012, s.154)  

Anknytningsteori 

Utifrån anknytningsteorin har vi valt ut de centrala begrepp som stödjer och hjälper vår studie framåt 

till vårt syfte. Teorin har för avsikt att förklara hur de psykologiska band som finns mellan barnet och 

dess närmaste omvårdare tillkommer, anknytningen. Teorin redogör även för hur anknytningen 

utvecklas till mentala representationer hos barnet, dels av barnet självt, dels av betydelsefulla 

närstående och samspelet mellan dem (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander 2006, s. 

13). Teorin betonar vikten av inre upplevelser om meningen av emotionell anknytning, separation och 

förlust, och om relationsprocesser (Sommer 2005, s. 180; Jerlang 2008, s. 155). Anknytningsteorin 

kan ur ett historiskt perspektiv ses som en variant av objektrelationsteorin, en psykoanalytisk teori 

baserad på en naturvetenskaplig och biologisk grund (Bowlby 2010, s. 53; Jerlang 2008, s. 155). 

John Bowlby (1907-1990) ses som anknytningsteorins anfader. Bowlby var utbildad psykoanalytiker, 

barnpsykiater och familjeterapeut och aktiv författare fram till sin död 1990. Intresset för de 

konsekvenser ett barns separation från sin mor kunde få väcktes i det dagliga arbetet som 

barnpsykiatriker, på en klinik i London. Detta intresse resulterade i studier om barns tidiga relationer, 

då främst till modern, och hur det påverkar barnet i dess framtid (Jerlang 2008, s. 154; Perris 1996, s. 

12-13). 

Mary Salter Ainsworth (1913-1999) var Bowlbys långvariga och nära kollega (Bowlby 2010, s. 12). 

Hon var utbildad klinisk psykolog och introducerade begreppet trygg bas. Bowlby använde begreppet 

som titel på sin sista bok (1988), som tillägnats Mary Ainsworth, för att det är en så viktig del i 

anknytningsteorin. Dessutom utvecklade hon ett sätt som möjliggjorde att barn kan klassificeras i 

trygga eller otrygga anknytningsmönster (Jerlang 2008, s.161; Perris 1996, s. 83). 

Anknytning 

Anknytning kan ses som en medfödd egenskap av att älska, söka trygghet och välbefinnande, ett 

emotionellt band som knyter ihop två personer (Jerlang 2008, s. 162; Sommer 2005, s. 180). Broberg 

et al. (2012, s.33) beskriver anknyting som ett samspel mellan omvårdnad och trygghet. Detta kan 

benas ner till anknytning i förskolan, som då handlar om förälderns och pedagogens vilja och förmåga 

att stödja barnets trygghet och känsla av beskydd, det handlar också om att stödja barnet till att 

utforska sin omvärld, att hela tiden finnas där för barnet och göra barnet medvetet om detta.  

Beteendesystem  

Ett av nyckelbegreppen inom anknytningsteorin är beteendesystem. System uppbyggda av beteenden 

för att människan ska kunna uppnå de behov som finns av fysiologisk karaktär. Människan har redan 

från födelsen system för att kunna få sina behov uppfyllda. Nyfödda kan t.ex. skrika för att väcka 

uppmärksamhet och på så sätt påkalla hjälp för det denna inte klarar själv.  

Anknytningssystemet bidrar till att barnet, när det känner sig trött, orolig eller ledsen söker sig till 

anknytningspersonen, vars omvårdnadssystem sätts igång för att ge barnet lugn och tröst. Då 

tryggheten infinner sig hos barnet, kan det utforska världen. Beteendesystemets funktion är att hela 
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tiden reglera anknytningen så att den hålls inom rimliga gränser för barnet (Hart & Schwartz 2010, s. 

72). 

 

Anknytningssystem  

Anknytningsbeteendet kan enligt Perris (1996, s. 26) ses som kärnan i Bowlbys teori och förklaras 

som barnets förmåga att fånga och hålla kvar en förälders stöd. Anknytningssystemet verkar som 

tillgänglighets- och avståndsgränsare mellan barnet och dess anknytningsperson. Enligt Hart och 

Schwartz (2010, s. 72) ses begreppet anknytning som en del av ett organiserat beteendesystem. Där 

barnet ska bli garanterat att ha sin anknytningsperson nära till hands. Hart och Schwartz (2010, s. 76) 

skriver att Bowlby menar att anknytning står för ett anknytningssystem, som aktiveras i människan vid 

sökandet av närhet och kontakt med dess anknytningsperson. En beredskap om att hela tiden kunna slå 

på sitt anknytningssystem för att skapa möten med tryggheten hos anknytningspersonen, och kan ske 

när som helst oberoende av situation. Ett anknytningsbeteende står för att barnet ska kunna skapa 

närhet och nå fram till omvårdnadspersonen genom olika känslor, exempelvis gråt, skratt, leende och 

ilska. Detta anknytningssystem är medfött och otroligt viktig för barnets utveckling och beteende (Hart 

& Schwartz 2010, s. 72). Upplever barnet sig hotat av andra barn eller inte får bekräftelse genom t.ex. 

ögonkontakt från omvårdnadspersonen slås anknytningssystemet igång för att söka efter den trygga 

basen (Abrahamsen 2006, s. 74). 

 

Omvårdnadsystem 
Omvårdnadssystemet är föräldrarnas, anknytningspersonens, motsvarighet till barnets 

anknytningssystem. Systemet frammanar förälderns skydds- och omvårdnadsinstinkter (Wennerberg 

2010, s. 40). Föräldern känner en attraktion och en förmåga att ta hand om sitt barn, hjälpa, trösta, ge 

trygghet och skydda barnet mot faror. Detta system bidrar till att barnet överhuvudtaget kan överleva 

och framkallas av barnets anknytningsbehov (Bowlby 2010, s. 105). Broberg et al. (2008, s. 70) menar 

att omvårdnadspersonen ska känna vilja och beredskap för att under en lång tid infinna sig ”i tjänst” 

hos barnet. Föräldern ska vara lyhörd för att kunna tolka vad barnet vill och utifrån det ge barnet vad 

som behövs för dess överlevnad. För pedagogen vid en inskolning gäller det då att respektera och visa 

hänsyn till barnet och föräldrarna i deras relation. Barnet ska kunna känna att föräldrarna utgör den 

trygga bas som denne behöver, veta att hen är välkommen för att få emotionell och kroppslig näring 

(Bowlby 2010, s. 33; Niss 2010, s. 146). För att barnet ska få möjlighet att uppleva denna trygghet 

krävs en delaktighet från föräldrarna i inskolningen (Hedin 1987, s. 8). Enligt Broberg et al. (2006, s. 

57-58, 157) knyter föräldern inte an till sitt barn men barnet knyter an till föräldern. Detta ska ses som 

en väsentlig skillnad i anknytningsprocessen. Barnet har behov som föräldern tolkar och tillgodoser 

och inte vice versa. Bowlby (2011, s. 24, 105) betonar att denna tjänst inte är för en ensam person att 

klara av, inte bara av den anledningen att det är ett stort och ansvarstyngt arbete, utan att det även 

skulle bli alltför riskfyllt för barnet. Att bara ha en person att bygga sin trygghet till är sårbart om 

denna person skulle försvinna, därför är det en nödvändighet för barnet att ha fler omvårdnadpersoner.  

 

Utforskandesystem  
När barnets anknytningsbeteende inte är aktivt tar utforskandesystemet vid. Barnet är tryggt och 

känner lugn och kan gå ifrån den trygga bas som föräldern utgör och ge sig ut för att utforska miljön 

som barnet befinner sig i. Likväl kan utforskandesystemet avaktiveras och anknytningssystemet 

kopplas på om t.ex. något hotfullt skulle hända, eller om förälderns påkopplade omvårdnadssystem 

skulle påkalla fara för barnet (Perris 1996, s. 85, 111). Detta samspelande mellan förälder och barn 
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kallar Bowlby (2010, s. 147) för utforskande från trygg bas. Om barnet är medveten om att den trygga 

basen finns att återkomma till, så infinner sig en trygghet i att utforska i allt större utsträckning. För 

föräldern blir det en trygghet i att veta att barnet kan vidga sina vyer och återkommer om den så 

behöver, och då finns föräldern där som den trygga basen. Hela livet igenom behöver vi en trygg bas 

att kunna återvända till för att kunna bevara en känsla av trygghet. Bowlby (2010, s. 86) uttrycker det 

som ” alla, från vaggan till graven, är lyckligast om livet är organiserat som en serie långa eller korta 

utflykter från den trygga bas våra anknytningspersoner utgör”. 

Inre arbetsmodeller  

Enligt Bowlby (Hart & Schwartz 2010, s. 79-80) så bildar barnet, vid ca två års ålder, en uppfattning 

om hur omvärlden är och hur barnet själv är tillsammans med sin omgivning, eller är i dess 

omgivning. Detta kallas den inre arbetsmodellen hos barnet och aktiveras när barnet är i nya 

omgivningar, då barnet jämför sin egen uppfattning tillsammans med sin egen inre arbetsmodell. 

Beroende på hur dessa uppfattningar överensstämmer bidrar det till barnets trygghet i situationen. Om 

uppfattningarna överensstämmer, så skapas möjligheter för barnet att kunna samspela med sin 

omgivning. Det handlar också om människorna i barnets liv. Om uppfattningen angående en ny 

omvårdnadsperson överensstämmer med barnets inre arbetsmodell skapas också förutsättningar för en 

anknytning till denne omvårdnadsperson. Den inre arbetsmodellen styr hur barnet ska agera och ta 

emot nya intryck i sin omgivning, hur barnet ska kunna ta emot ny information och nya 

omvårdnadspersoner (Hart & Schwartz 2010, s. 79-80). Enligt Broberg et al. (2006, s. 13, 61) beskrivs 

den inre arbetsmodellen som en utveckling i barnets relationer till självet och till sina viktigast 

närstående personer, och samspelet mellan dessa, vilket handlar om förmågan att skapa mentala 

representationer. De inre arbetsmodellerna som individen bygger upp är aktiva utan att denne är 

medveten om det. Arbetsmodellerna förblir oförändrade, kanske livet igenom, om inget exceptionellt 

inträffar så att individen medvetet måste omskapa dessa. Naturligtvis utvecklas modellerna för att vara 

användbara för individens utveckling (Perris 1996, s. 92). 

Trygg bas  

Enligt Bowlby är anknytning en nödvändighet för alla människor livet igenom. Anknytningen 

påverkas av den trygga basen, som ger människan en tilltro till att det finns någon som hela tiden finns 

där för att ge hjälp och stöttning, en trygg bas att vända sig till (Hart & Schwartz 2010, s. 74). Någon 

som upplevs som visare och starkare, någon som kan reglera rädsla, någon som är beredd att hjälpa 

barnet att överleva (Bowlby 2010, s. 12). En trygg bas är en plats varifrån barnet kan utforska och vara 

nyfiken på sin omvärld och allt denna erbjuder. Den trygga basen är en person som barnet knutit an till 

och kan ge tröst och stöd, både fysiskt och emotionellt. Anknytningspersonen ser barnets behov och 

agerar som en trygg bas, för att barnet ska kunna återvända och samtidigt respekterar barnets önskan 

om att utforska och utvidga sitt förhållande till andra individer, såväl barn som vuxna (Bowlby 2010, 

s. 33; Jerlang 2008, s. 163). Finner föräldrarna trygghet i att lämna sitt barn på förskolan bidrar det till 

en känsla av trygghet även hos barnet (Niss och Söderström 2006, s. 15). Den trygga basen är en 

förutsättning för att barnet ska kunna utforska världen och samtidigt kunna vända tillbaka för stöttning 

i dess utforskande. Det handlar om en trygghet, en plattform som hjälper barnet framåt i dess 

utveckling i omvärlden (Hart & Schwartz 2010, s. 78). 
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Metod 

Val av metod 
När vi valt vårt ämne för studien fastnade vi för pedagogernas tankar, kring deras syn på föräldrarnas 

delaktighet under inskolningsperioden. För att kunna studera detta ämne valde vi att använda intervju 

med pedagoger som metod. Intervjuerna har varit halvstrukturerade och består av en kvalitativ studie 

med hermeneutiken som analytiskt verktyg.  

En intervju beskrivs enligt Dalen (2007, s. 9, 69) som ett samtal mellan två personer där det sker en 

”utväxling av synpunkter” inom ett valt tema. Det är en dialog som upphör att existera när intervjun 

tar slut. För att få fatt i just det som vår studie handlar om, pedagogernas syn på föräldraaktiv 

inskolning, behövde vi använda oss av den kvalitativa forskningen som handlar om att få en inblick i 

andra personers upplevelser i vissa situationer, alltså en insyn i personers upplevelsedimensioner. 

Lantz (2013, s. 21) beskriver intervju som ett frivilligt samspel mellan två personer med olika 

fördelade roller, där en frågar och en svarar. Intervjuaren måste då ha ett syfte och en avsikt med sina 

frågor för att det ska klassas som en intervju och inte en dialog. Enligt den kvalitativa forskningen 

handlar detta om att få kännedom om andra personers ”livsvärld” (Dalen 2007, s. 11). Personerna som 

deltar i den kvalitativa studien skapar och konstruerar sin egen verklighet, och skapar därför sina egna 

meningar i livet. Detta är en förutsättning för studien då detta innebär att det inte finns några 

universella lagar eller en ”sann” verklighet att utgå ifrån (Dalen 2007, s. 111). 

Som vi tidigare nämnt så valde vi att genomföra halvstrukturerade intervjuer, detta val av metod 

gjorde vi för att kunna rikta våra frågor mot våra forskningsfrågor så mycket som möjligt. Lantz 

(2013, s. 73) menar att den halvstrukturerade intervjun kan förklaras som en rad av frågor som är 

baserade på de teoretiska begreppen som studien bygger på. Frågorna som ställs i den 

halvstrukturerade intervjun är öppna så intervjupersonerna fritt kan välja svaret på frågan utifrån sig 

själva (Lantz 2013, s. 74). Vi ville med denna metod möjliggöra för de intervjuade pedagogerna, att ge 

sina personliga svar på frågorna, för att på så sätt skapa en mer öppen dialog i intervjun. Samtidigt 

behövde vi ha en ordnad struktur med hjälp av våra intervjufrågor inom de givna ramarna för studien. 

För att få fatt på pedagogernas erfarenheter och tankar, än mer, och för att pedagogerna själva skulle få 

tid till att fundera över sina svar innan så lämnade vi ut frågorna till intervjupersonerna i förväg. 

Innan studien började hade vi båda erfarenheter och tankar kring hur en föräldraaktiv inskolning 

fungerar. Vi hade även en del förutfattade meningar vad vi trodde vi skulle få för svar i våra intervjuer, 

eftersom vi båda är verksamma inom förskolan och arbetar som pedagoger. Vi diskuterade detta 

mycket och kom fram till att vi får ha ett öppet sinne och fokusera på den teoretiska inblicken istället 

för den praktiska erfarenheten vi hade med oss. Dalen (2007, s. 12) menar att ha en förförståelse innan 

själva intervjun kan både vara positivt och negativt. Det negativa kan handla om att forskaren tolkar 

det informanten säger till det forskaren vill höra, vilket då färgar forskarens sätt att tänka. Dalen (2007, 

s. 13) menar vidare att det gäller för forskaren att dra nytta av sin förförståelse och istället använda sin 

medvetenhet till något positivt, att tolka informationen till en mer teoretisk förståelse. Genom detta 

kan forskaren skapa möjligheter till en större förståelse av informantens yttranden och 

erfarenheter.                    
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Urval och avgränsningar 
Enligt Dalen (2007, s. 54) är bearbetningen och genomförandet av intervjuerna tidskrävande i en 

studie och därför får inte antalet intervjupersoner vara för stor. Vi valde därför att ta med två stycken 

förskolor, med tre pedagoger från varje förskola i vår studie. Förskolorna bedriver sin verksamhet 

under samma huvudman och är lika i sin storlek vad gäller antal barn, pedagoger och avdelningar. 

Cirka 80 barn fördelat på tre avdelningar/hemvister med sammantaget 17 pedagoger. 

Den ena förskolan har tydlig introduktion till den föräldraaktiva inskolningen på förskolans hemsida, 

så att föräldrar kan förbereda sig hur inskolningen kommer gå till. De arbetar efter en Reggio Emilia-

inspirerad pedagogik där barngrupperna är indelade i tre olika åldersgrupper, 1-2 år, 2-3 år och 3-5 år. 

Förskolan är belägen i ett område nära natur och hav med mestadels villabebyggelse. Den andra 

förskolan har ingen tydlig introduktion, utan vi fick kännedom om inskolningsmetoden över telefon 

med berörd förskolechef. De benämner sig som en mångkulturell förskola, där barngrupperna är 

indelade i åldrar 1-3 år och 3-6 år. Denna förskola är belägen i ett mångkulturellt 

miljonprogramsområde. Vi valde just dessa förskolor för att vi tänker att de kan bidra till att vi får ett 

bredare spektrum för olika tankar, kring föräldrars delaktighet i den föräldraaktiva inskolningen. 

En aspekt för att kunna synliggöra föräldrars delaktighet i föräldraaktiv inskolning, skulle kunna vara 

att använda sig av observation som metod för insamling av data. Denna insamlingsmetod valde vi 

medvetet bort, av den anledningen att vi anser inskolningen är en så pass känslig och personlig period 

för både barnet och föräldern. Att då under denna period bli observerad och dokumenterad av en för 

dem okänd person, skulle kunna påverka inskolningens syfte om en trygg start i förskola negativt. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Pedagogerna som deltog i intervjuerna fick respektive förskola själva välja ut, det enda krav vi hade 

var att de skulle vara från olika avdelningar. Detta för att så långt det var möjligt kunna ta del av olika 

tankar och erfarenheter som pedagogerna hade kring föräldraaktiv inskolning. 

Vi har valt att benämna all personal som arbetar tillsammans med barnen för pedagoger, då det inte är 

av vikt vilka titlar eller utbildning som finns, men förskollärare, barnskötare och lärare är vanligt 

förekommande i verksamheten.  

Insamlingsteknik 
Datainsamlingen gjordes genom intervjuer. Intervjufrågorna förberedde vi genom att diskutera vad vi 

ville veta utifrån våra forskningsfrågor. Vi kom sedan fram till hur de skulle formuleras och även i 

vilken ordning de skulle ställas. 

Vi valde att använda oss av diktafonen som ett ljudupptagningsverktyg av våra intervjuer, bland annat 

för att lägga fokus på de intervjuade pedagogernas svar. Innan intervjuerna testade vi diktafoner så vi 

inte skulle råka ut för tekniskt strul. Under intervjun utelämnade vi att dokumentera pedagogernas 

kroppsspråk, mimik och gester, detta för att ha fokus på det pedagogerna sa under intervjun och 

eventuellt kunna ställa följdfrågor till pedagogerna  

Direkt efter genomförandet transkriberade vi intervjuerna vi själva gjort, tre var. Vi har transkriberat 

genom att använda oss av Drive, på www.google.com, då vi båda två skrivit våra transkriptioner direkt 

under de aktuella frågorna från intervjuerna. Vi har även tagit del av varandras transkriptioner och 

lyssnat på det inspelade materialet som var och en av oss hade. Detta för att se om det missats något 

eller om vi tolkat svaren olika i transkriptionerna. Detta menar Ödman (2007, s. 111-112) är en viktig 

http://www.google.com/
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del i det hermeneutiska arbetet, för att kunna gå tillbaka och pröva sina tolkningar för att komma 

vidare i sin förståelse. För oss blev det ett underlag för diskussion, just hur vi tolkat det som sagts. Det 

sagda ordet, data, låter sig inte formaliseras utan ingår ständigt i en kontext. Våra transkriptioner 

innehar ett förklarande förhållningssätt, som innebär att vi skrivit det som sägs. För att få fatt i ett 

förklarande förhållningssätt har vi t.ex. tagit med alla “liksom”, “ja, och så”, för att på så sätt komma 

så nära det sagda ordets mening som möjligt. (Claesson, Hallström, Kardemark & Risenfors 2011, s. 

28).  

Genomförande 
När våra forskningsfrågor och syftet var klart diskuterade vi tillsammans fram de intervjufrågor vi 

gemensamt skulle använda (bilaga 3). Därefter letade vi upp förskolor i vår kommun som använde sig 

av föräldraaktiv inskolning. Vi tittade på hemsidor och ringde även runt till olika förskolor. Vi valde 

då att ha sex stycken intervjuer, med sex stycken pedagoger, på två förskolor. Intervjuer delade vi upp 

mellan oss, tre intervjuer var på vardera förskola. När förskolorna hade tackat ja till att delta i vår 

studie, så mejlade vi intervjufrågorna till pedagogerna och förskolecheferna. Detta för att de skulle 

kunna förberedda sig och fundera över hur de ser på föräldrarnas aktiva roll under inskolning. De 

pedagoger som intervjuades fick även information av oss i ett informationsblad (bilaga 1) genom mejl 

innan intervjun. 

Vi föreslog tider, för intervjuerna, via mejl till förskolecheferna på respektive förskola, som sedan 

svarade med de tider som passade dem. Intervjuerna genomfördes i samtalsrum på förskolorna. 

Innan intervjun startade presenterade vi oss för pedagogerna, sedan fick de skriva under en 

samtyckesblankett (bilaga 2). De gavs även en muntlig information om vår undersökning. Intervjuerna 

tog ca 30 minuter att genomföra och under intervjuerna är det pedagogerna som pratar mest, utefter 

sina svar på våra frågor om erfarenheter kring föräldraaktiv inskolning. Vi följde hela tiden ordningen 

på våra frågor, men ställde även följdfrågor när vi kände att det behövdes utifrån vårt syfte med 

undersökningen. Pedagogernas svar transkriberades direkt efter intervjutillfällena med hjälp av Drive, 

på www.google.se. När transkriptionerna var klara lyssnade vi på varandras intervjuer och följde med 

i texten. 

Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har valt att skriva detta arbete tillsammans. Vi har då använt oss av programvaran Dropbox där vi 

samlat litteratur och tankar, vi har även skrivit direkt i mallen för självständigt arbete för att kunna se 

hur studien sakta, men säkert, arbetats fram. Vi har även använt oss av Drive som finns på 

www.google.com, för att kunna skriva samtidigt från två olika datorer, t ex när vi transkriberade 

intervjuerna och kunde då direkt skriva in svaren vi fått på de olika frågorna. Under arbetets gång har 

vi skrivit under rubrikerna båda två. Detta har vi gjort genom att skriva i varandras meningar, fyllt på 

med text och hela tiden kompletterat varandras texter. Endast intervjuer och transkriberingen har vi 

gjort var för sig, men vi har tagit del av varandras ljudupptagningar och det skrivna materialet för att 

kunna analysera resultaten tillsammans.   

Databearbetning och analysmetod 
Som analytisk metod har vi valt att angripa vårt material utifrån en hermeneutisk vinkel. Det 

hermeneutiska tänkandet används i den kvalitativa forskningen, som en vetenskaplig grund i sin 

betydelse ”läran om tolkning”, där tolkningen och förståelsen har sitt ursprung. Det handlar om en 

http://www.google.se/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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djupare förståelse till meningsinnehållet, än vad som omedelbart uppfattas (Dalen 2007, s. 14-15). Vi 

har i denna studie sökt förståelse från historiken, hur inskolning gjorts tidigare och vilka styrande 

dokument som kan ha betydelse för hur arbetet utförs idag. Vi har även tagit hjälp av gamla uppsatser 

för att få idéer till vart vi kan hitta forskning och fakta kring föräldrars delaktighet i den föräldraaktiva 

inskolningen. Det material vi har samlat in, så som artiklar, böcker, gamla uppsatser och 

transkriptionerna från intervjuerna, har vi diskuterat tillsammans och med hjälp av forskningsfrågorna 

och vårt syfte, har vi kunnat begränsa hur tidigare forskning, samt teoretiska perspektiv, kan tolkas i 

relation till vårt resultat. Transkriptionerna har analyserats, utefter våra forskningsfrågor som vi lade in 

i vår text, för att sedan klistra in de svar i intervjuerna som passade in med vardera fråga. Detta för att 

sedan kunna tolka det vi ser som helheter i intervjupersonernas svar. Att hela tiden diskutera resultaten 

som framkommit, genom våra transkriptioner, har bidragit till att vi kunnat analysera vår studie. Detta 

utifrån vår valda teori och tidigare forskning, men också utifrån våra egna tolkningar och erfarenheter. 

Utifrån detta så har vi kunnat begränsa vår analys utifrån vårt syfte. För att få en förståelse för det som 

sagts måste man förstå det som inte sagts. När vi tolkar något ger vi det en viss form av betydelse, vi 

åskådliggör och ger samtidigt något en mening. Det ska ses som en subjektiv handling, som alltid sker 

utifrån ett visst perspektiv (Ödman 2007, s. 62, 71). Eftersom vi båda samtidigt är studerande och 

yrkesverksamma pendlar vi hela tiden i sökande, förnyelse och bekräftelse av våra kunskaper. Vi intar 

alltid något perspektiv när vi söker förståelse. Kunskapen som då uppfattas måste sättas in i ett 

sammanhang, eller en helhet. Meningsinnehållet kan anpassas till denna helhet eller så kan helheten 

anpassas till meningsinnehållet (Dalen 2007, s. 14-15). Inskolning och pedagogisk verksamhet, 

individen och gruppen, hemmet och förskolan, förskolan och samhället, alla är delar och helheter i sig 

själva eller av något annat. En viktig aspekt, eftersom vi befinner oss i yrket och som forskare, är att vi 

försöker ställa oss utanför, för att få en förståelse, för vilken förståelse pedagogerna i vår studie 

innehar. I en hermeneutisk tolkning finns det ingen utgångs- eller slutpunkt utan den utvecklas hela 

tiden genom forskare och text, forskarens förförståelse och mellan helhet och del, detta kallas den 

hermeneutiska spiralen (Dalen 2007, s. 14-15). Detta växelspel, i att få fram en djupare förståelse för 

meningsinnehållet, kallas även för den hermeneutiska cirkeln, där förståelsen kan tolkas och omtolkas 

och står i beroende av kontexten, alltjämt pendlande mellan del och helhet (Ödman 2007, s. 99-100). 

Både cirkeln och spiralen ses som symboler för förståelsens utveckling, lika men ändå olika i 

processens gång. Cirkeln kan ses som en sluten symbol där risken finns att ny motsägande data kan 

förkastas eller omtolkas, så att den passar med den kunskap som redan finns istället för att omforma 

teorin. Den hermeneutiska spiralen kan istället ses som mer öppen cirkel, utan början och utan slut, i 

ständig rörelse mot ökad och djupare förståelse (Ödman2007, s. 103-105). Vi varken kan eller vill 

utesluta den ena eller den andra symbolen då vi har erfarenheter och förutfattade meningar om vad en 

inskolning är och hur den ska gå till, samtidigt som vill vi öka vår förståelse kring densamma. Vi har 

hela tiden gjort tolkningar i vår studies insamlade data som vi tillsammans har diskuterat för att kunna 

få en vidare bild vad vi båda anser är ett centralt meningsinnehåll. Forskarens bakgrund och 

erfarenheter spelar en väsentlig roll för den förförståelse som finns och som bidrar till den tolkning 

som görs. Vi tolkar och förstår här och nu, vi kommer att tolka och förstå annorlunda nästa gång, 

likväl som vi tolkade och förstod förra gången (Ödman 2007, s. 107). Vår förståelse är ständigt i 

förändring. Med ett hermeneutiskt förhållningssätt vill den som tolkar veta något som denna inte vet 

något om men har en förförståelse kring och på samma gång är villig att omstrukturera sin kunskap. 

Tolkandet måste ta hänsyn till både bakgrund och framtid (Ödman 2007, s. 62, 237). Vi kan inte 

bortse från våra egna erfarenheter och kunskaper när vi tolkar det material som används. Detta blev 

tydligt för oss i vårt transkriberande av intervjuerna. När vi sitter i intervjuerna uppfattar vi det som 

sägs på ett annat sätt än det som framkommer i transkriptionen. Det som sägs är inte alltid det som 
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uppfattas och vice versa. Vi kan heller inte bortse från den valda teorin och den tidigare forskningen i 

vår studie. Detta påverkar också våra tolkningar av resultatet.  

Forskningsetiska överväganden 
Vi har i vårt arbete, med insamlandet av data, använt oss av vetenskapsrådets råd för god 

forskningssed (2011). Vi har använt oss av mallarna för samtycke (bilaga 2) och informationsbrevet 

(bilaga 1) som Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet tagit fram. Vi 

har formulerat om dessa mallar för att de ska kunna passa vår studie. De intervjuade pedagogerna har 

fått denna information och då kunnat ta ställning till den innan intervjuerna genomfördes.  

Samtycke 

Informationen, till informanterna, måste vara tydliga med vad forskningen handlar om och dess syfte. 

Den måste innehålla detaljer om hur materialet kommer bearbetas och förvaras (Vetenskapsrådet 

2011, s. 43). I vårt informationsbrev (bilaga 1), som informanterna fick via mail ett par veckor innan 

intervjutillfället, tydliggör vi för att de inte är ett tvång att medverka i studien och att de när som helst 

kan avbryta intervjun. De intervjuade personerna, har även fått information om, att de har även kan få 

ta del av transkriptionen, av sin intervju, fram tills avrapporteringen av studien lämnats in. Genom 

samtyckesformulär (bilaga 2), som lämnads ut vid samma tillfälle som informationsbrevet, skriver 

informanterna under att de tagit del av denna information och även att de tagit del av informationen 

om syftet med vår studie.  

Anonymitet och konfidentialitet 

För att skydda individens identitet använder forskaren anonymisering av uppgifter rörande 

informanten (Vetenskapsrådet 2011, s. 68). I vår studie kommer varken kommun, förskola, befattning, 

namn eller ålder att publiceras, detta för att de som blir intervjuade ska kunna vara så anonyma som 

möjligt. Vi som forskare har makt att använda oss av de intervjuade pedagogernas svar men inte att 

röja deras identitet. Forskaren ska vidta åtgärder för att skydda informanternas integritet 

(Vetenskapasrådet 2011, s. 69) Vi har genom informationsbrev (bilaga 1) tydliggjort att vi kommer att 

förstöra det insamlade materialet när studien är avslutad. Materialet har inte kodats, eftersom vi endast 

har använt oss av informanternas utsagor i arbetet. Vi har inte med informanternas namn någonstans i 

vårt insamlade material.  

Studiens kvalitet 
Förberedelserna inför intervjuerna bidrog till att de svar som gavs var tydliga svar på de frågor vi hade 

till informanterna (Lantz 2013, s. 14). Vi kan tolka att detta kan ses höja kvaliteten på vår 

undersökning. Frågorna som vi använde i intervjuerna är kopplade till studiens syfte och 

forskningsfrågor och till det teoretiska perspektivet. Frågorna vi ställde var halvstrukturerade som gav 

informanterna möjlighet till egna förklaringar och kommentarer, vilket kan ses stärka studiens 

validitet. För att öka validiteten än mer i vår undersökning har vi spelat in intervjuerna, med hjälp av 

diktafon (Dalen 2007, s. 118). Hade vi istället valt att använda oss av att anteckna, hade vi inte kunnat 

gå tillbaka till intervjuerna och lyssnat på vad som sägs. Genom att vi kunnat gå tillbaka och lyssnat 

om igen på inspelningarna har vi kunnat höra betoningar och meningar vi vid intervjutillfällena missat. 

Att hela tiden kunna gå tillbaka till både ljudupptagning och transkription har för oss varit en trygghet 

då vi kunnat förankra eller omvärdera våra första tolkningar av svaren vi fått.  
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Genom att vi lyssnat och tittat på varandras transkriptioner och ljudupptagningar har vi kunnat 

diskutera dem tillsammans, detta har bidragit till en större förståelse för varandras tolkningar (Dalen 

2007, s. 119). Enligt Ödman (2007, s. 108-109) ses validitet som detsamma som giltighet. En händelse 

kan ges mening och samtidigt kan meningens innebörd förstärkas med händelsen. I en tolkning kan det 

ses som en förklaring av data, samtidigt som det kan ses belysa viss datas problematik. Det handlar om 

hur studien presenteras för att få läsaren att förstå vilka problem som behandlas i studien och vilka 

underlag som finns. Genom diskussioner har vi i detta arbete belyst och fått förklara för varandra våra 

tankar och funderingar kring vårt insamlade material. Hela tiden har våra frågeställningar och syfte 

varit vår utgångspunkt. Vårt samarbete och vår förmåga att ta till sig och lyssna in vad den andre har 

att säga har, vad vi anser, lyft vårt arbete med studien positivt. Om vi inte hade tagit till oss av 

varandras tankar och reflektioner hade då arbetet sett annorlunda ut i dess innehåll än vad som 

presenteras nu? Om detta hade skett hade vi haft svårigheter att samarbete med varandra, vilket kan 

resultera i att studien presenterats som rörig och därmed visat på en sämre kvalité.  

Hade vi valt fler informanter i denna studie och genomfört den i en verksamhet under en reell 

inskolning, så skulle studien ses kunna bli mer tillförlitlig och trovärdig. Studien hade då dock blivit 

för stor att göra. Det kunde även ha skapats svårigheter kring bemötandet till föräldrar, barn och 

pedagoger, då vi anser att inskolningen ska betraktas som en känslig period och som allt för intimt för 

barn och föräldrar. 

Resultat och analys 

Vi har, utifrån våra forskningsfrågor, använt oss av våra transkriptioner för att se vart i dessa som vi 

får svar på de frågor vi har. De resultat som blev synliga i vår studie, har vi kategoriserat under 

nedanstående rubriker. Vi har tolkat de teman som uppkommer mest i svaren under intervjuerna och 

på så sett kommit fram till de rubriker som synliggörs nedan. Under varje rubrik finns de intervjuade 

pedagogernas svar på intervjufrågorna. Studien resultat är sedan kopplade till litteratur och centrala 

begrepp, för att en analys ska kunna synliggöras. Föräldrars delaktighet ses som centralt i 

inskolningen, utifrån studiens framförda resultat. Detta ger en tydlig bild av att Barnstugeutredningens 

mål och intentioner delvis uppfyllts, där föräldrasamverkan och föräldramedverkan skulle ges 

förutsättningar för att gynna barnets utveckling och välmående.  Pedagogernas påverkan och 

delgivande av information till föräldrar får en tydlig roll och betydelse i vår studie. Detta påverkar 

vilka förutsättningar till delaktighet som föräldrarna får möjlighet till. Familjestödsutredningen pekade 

på att barnet väl kunde knyta an till andra vuxna än föräldrarna, men lade vikt vid inskolningens 

betydelse. Däri ligger vikten av föräldrars trygghet i inskolningen av barnet i förskolan (Martin Korpi 

2006, s. 27). 

Föräldrarnas delaktighet 

Föräldrars delaktighet kan uppfattas som en grundförutsättning för inskolningen. Pedagogerna betonar 

ofta vikten av delaktighet under just inskolningen. Hedin (1987, s. 8) belyser värdet av föräldrars 

delaktighet, de ”ska lära” pedagogerna hur barnet fungerar. Trots att det passerat mer än tjugofem år 

sedan Hedin (1987) kom ut med sin bok, ges uppfattningen av att delaktigheten är lika viktig. Det som 
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kan ses som skillnad är fördelningen av timmarna i förskolan. Då var inskolningen förlagd under flera 

dagar med få timmar, mot den föräldraaktiva inskolningen då det är många timmar på få dagar. På 

vilket sätt de är delaktiga skiljer det sig åt i vår studie.  

”De är med i allt vi gör”, uttrycker alla sex pedagoger på intervjufrågan om vart föräldrarna är 

delaktiga, att de då ska finnas där hela tiden, som en trygg bas för barnet att kunna återvända till. Vid 

närmare granskning visar det sig att den ena förskolan har inskolning mellan klockan 9-12. Det är då 

de har som mest verksamhet och att föräldrarna är med i all den verksamheten, säger de. Den andra 

förskolan, har uttryckligen talat om, redan innan inskolningen, att föräldrarna ska vara med sina barn 

hela tiden och göra allt tillsammans. Tiden för inskolningen där är mellan klockan 9-14 under tre 

dagar i rad med start på tisdagen. Pedagogerna uppmanar föräldrarna att göra de dagliga sysslorna 

tillsammans med barnet, byta blöja, mata osv, precis som de gör hemma, att de är delaktiga i allt som 

händer på förskolan under tiden för inskolningen. Dock är vilan, en del av inskolningen och den ser 

olika ut på förskolorna. Den ena förskolan betonar att ”man är med om allting, man är med att vara ute 

i verksamheten, man är med på vilan och man är med på alla saker som ingår under dagen”. Den andra 

förskolan betonar att ”vilan är ju lite känslig. Och där finns det så mycket rutiner hos föräldrarna, och 

dom rutinerna lever vi ju inte upp till riktigt, eller kan inte leva upp till, även om man försöker”. Att de 

är delaktiga i allt de gör, kan även ses med betoning på allt. Vad pedagoger förmedlar som viktigt för 

barnens vistelse på förskolan, får också betydelse för fortsatt delaktighet. Om allt det som är viktigt att 

vara delaktig i, finns i den planerade verksamheten, så påverkar det delaktigheten, likväl som om allt 

de gör även inkluderar omsorg. Markström (2013, s. 212, 213) menar att det idag ställs krav på 

föräldrarna att vara delaktiga. Detta krav förmedlas både direkt och indirekt till föräldrarna. I studien 

framkommer det olikheter i var, när och hur föräldrarna görs delaktiga. 

Vad som ses som delaktighet vid inskolning kan skilja sig åt. Att vara delaktig kan få olika betydelse 

beroende på vilken position föräldrarna ges, i deras möjligheter till delaktighet. Månsson (2013, s. 90-

91) belyser föräldrarnas delaktighet utifrån två perspektiv. Dels som kunder i verksamheten med de 

krav på insyn som de kan begära. Dels som samverkande partners som arbetar tillsammans med 

pedagogerna för barnets bästa. Månsson (2013, s. 92) menar vidare att inskolningen är en period där 

tillit kan växa, men också en tid då normativa föreställningar kan bli synliga. En pedagog svarar på 

frågan vad som är viktigt i en föräldraaktiv inskolning ”det är ju att visa och verkligen få med allting, 

att vara tydlig och visa våra rutiner och alltså att vara tydlig så att de får förståelse för våran 

verksamhet”. En annan pedagog säger ”ja, att vi gör det som vi gör, att vi liksom inte gör om nånting”. 

Vi tolkar att det är pedagogernas uppgift att visa på förskolans rutiner för att det ska fungera i 

verksamheten. Med ett sådant fokus kan det bli viktigt för pedagogerna att leda föräldrarna in i 

förskolans verksamhet. Det kan då tolkas att fokus hamnar på just verksamheten, vad som görs i den 

planerade verksamheten och de rutiner som följer en planering. Föräldrarna blir då delaktiga i det 

pedagogiska och didaktiska arbetet på förskolan. Om istället fokus hamnar på, som en annan pedagog 

följande beskriver ”tillsammans med sina barn utforskar de miljöerna och de lär känna oss pedagoger 

tillsammans, det är föräldrarna som tar hela ansvaret för hela rutinsituationer och även tar rollen som 

vägledare”, tolkar vi att det viktiga för pedagogen då blir att följa föräldrarna och barnet, istället för 

tvärtom. Föräldrarna får gå före in i verksamheten och vara delaktiga i själva anknytningen till 

förskolan och dess pedagoger. Föräldrarna finns hela tiden med som barnets trygga bas i allt som sker 

på förskolan. Barnet ges möjlighet att själv bestämma när det är dags att närma sig lek, andra barn och 

pedagoger (Arnesson Eriksson 2010, s. 33). Med hjälp av att föräldern finns som en trygg bas för 

barnet, kan barnet använda sig av sitt utforskandesystem. Barnet vet att föräldern hela tiden är med i 

det barnet gör på förskolan och kan då utifrån sin trygga bas, utforskar vad förskolan är för ett ställe 
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tillsammans med föräldern. Kommer det en situation i inskolningen, som skulle verka skrämmande för 

barnet, så vänder sig barnet till sin trygga bas tills faran är över, för att sedan gå tillbaka till sitt 

utforskande igen (Broberg et al. 2006, s. 164). 

På intervjufrågan kring hur pedagogen upplever att denna inskolningsmetod fungerar för föräldrarna, 

svarar en av pedagogerna att den skapar större delaktigheten hos föräldrarna i förskolan ” föräldrarna 

har verkligen anammat det här att det även är deras förskola, det är inte bara vår, utan det är även barn 

och föräldrars förskola, allas förskola”. Pedagogen menar vidare att ”de känner att de får insynen och 

att de är trygga”. Detta kan uppfattas ge en trygghet att känna att de kan vara med och påverka för sitt 

barn och för sig själva. Niss (2009, s. 30) betonar vikten av att föräldrarna är delaktiga i barnens 

inskolningsperiod, att de är med och hjälper barnet som en trygghet. Under inskolningen har barnet 

nämligen två stora och krävande arbeten framför sig, att barnet ska kunna knyta an till minst en av 

pedagogerna och att de samtidigt ska kunna separeras från sina föräldrar. Som vuxen runt om detta 

barn måste en medvetenhet om barnets otroliga arbete om anknytning och separation som parallella 

delar i inskolningen finnas. En förälder känner sitt barn bäst och vet hur barnet reagerar i olika 

situationer och kan då hjälpa och stötta barnet i sitt trygghetssökande. I vilken situation det än må 

vara, under inskolningen, så behöver barnet en trygg bas att kunna återvända till, få den stöttning och 

den hjälp som behövs, för att bygga en tillit i det som sker (Broberg et al. 2012, s. 163). Arnesson 

Eriksson (2010, s. 30) menar att när föräldern är delaktig i allt som sker under dagen, i verksamheten 

tillsammans med sitt barn, så ger det signaler till barnet att det är i sin ordning att vara i förskolan. 

Vidare menar Arnesson Eriksson (2010, s. 30) att det hellre ska ses som att barnet inte tränar på att bli 

lämnad utan på att vara i förskolan. 

Pedagogernas påverkan 

Det framkommer i en av våra intervjuer om frågan kring målet med inskolningsmetoden att ”de ska 

alltid känna sig välkomna. De ska få en trygghet och känna en tillit till våra lokaler, till oss och till vårt 

tänk. Det är väl målet att få en inskolning att få en trygghet”. Niss och Söderström (2006, s. 73) 

betonar vikten av att både föräldrar och pedagoger har med sig olika erfarenheter av separationer innan 

de genomgår en inskolning. Dessa erfarenheter påverkar hur inskolningen kommer arta sig för barnet. 

Det gäller då att pedagogen visar respekt för föräldrarnas erfarenheter och anpassar sitt bemötande 

utefter det. Pedagogens egna personliga historia påverkar såklart också hur bemötandet blir och tas 

emot av barn och föräldrar menar Broberg et al. (2012, s. 82). Pedagogers egna erfarenheter ska ses 

som tillgångar i arbetslaget. Pedagoger reflekterar över sig själv och delar med sig av sina 

erfarenheter, detta blir en tillgång i mötet med barn och föräldrar i inskolningssituationen. Detta kan 

leda till att pedagogen får en förståelse för reaktioner som uppstår i dessa möten, både från sig själv, 

andra pedagoger, barn och föräldrar (Broberg et al. 2012, s. 82). Det handlar då om att pedagogerna är 

trygga i sitt förhållningssätt och sin roll som pedagog i förskolan. Detta är en förutsättning för att den 

föräldraaktiva inskolningen ska fungera, menar en av pedagogerna i intervjuerna. Pedagogerna är hela 

tiden omgiven av föräldrar och barn under inskolningstiden och måste då förmedla en trygghet till 

föräldrar och barn. En av pedagogerna säger, när vi frågar om pedagogens tidigare erfarenheter av 

föräldraaktiv inskolning att, ”Man har ju föräldrarna med sig, men är man trygg i det man gör och står 

för det man gör och tycker att man har ett bra förhållningssätt så är det inga problem” Vår tolkning är 

att om inte pedagogen är trygg i sin roll, så speglar det en otrygghet att vara på förskolan till 

föräldrarna. Arnesson Eriksson (2010, s. 24) menar att pedagoger som har pratat samman och har 

samma förhållningssätt förmedlar trygghet, till föräldrar och barn. Att föräldern får samma svar från 
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olika pedagoger, tyder på att pedagogerna utgår från en samlad grund, synsättet är detsamma. Denna 

trygghet som pedagogerna kan ha i sin yrkesroll tillsammans med sina kollegor, kan även få en 

konsekvens gentemot föräldrarna. Arnesson Eriksson (2010, s. 128) betonar att det pedagoger säger 

inte alltid blir det föräldrarna hör, formuleringar, ordval och betoningar kan tolkas olika, vilket får 

konsekvenser. Utan att vara medveten om det, kan pedagogen skapa oro istället för trygghet. Broberg 

et al. (2012, s. 159) menar att föräldrarna istället för att känna att barnets tas emot av en kunnig och 

duktig pedagog, så tas barnets emot av en pedagog, som tar över förälderns roll. Det kan få till följd att 

föräldern känner att pedagogen är duktigare än sig själv på att ta hand om barnet, och en slags 

avundsjuka uppstår då från förälderns håll. Det gäller då att pedagogen är tydlig att dennes uppgift inte 

är att ta över föräldraansvaret av barnet, utan ta över som en omvårdnadsperson. Det handlar om att 

pedagogens roll är en omvårdnadsperson, en pedagog som i sitt arbete ska kunna aktivera ett slags 

omvårdnadsystem gentemot barnet, för att kunna bemöta barnets behov. Hemma är det föräldrarna 

som har hand om denna bit med barnet. För att barnet ska kunna känna en trygghet även hos förskolan 

så krävs det att omvårdnadsbiten tas över av pedagogerna (Broberg et al. 2006, s. 57-58; Wennerberg 

2010, s. 103).  

Barnets och föräldrarnas trygghet 

I intervjuerna är pedagogerna eniga i frågan kring hur de hanterar en lämning av ett ledsamt barn. De 

berättar att vid just lämning av ett ledsamt barn måste pedagogen visa föräldrarna trygghet, att de finns 

där, att de ringer om det inte fungerar och att föräldrarna kan känna sig trygga att lämna till 

pedagogen, trots att barnet är ledsamt. Niss och Söderström (2006, s. 74) betonar att beroende på hur 

barnet hanterar separationen, från sina föräldrar, är beroende hur pedagogen signalerat sin trygghet till 

barn och föräldrar. Det är en otroligt viktig del i pedagogernas vardagliga arbete, att kunna signalera 

en trygg anknytning till barnet och föräldrarna vid separationer. Att pedagogen visar ett genuint 

intresse för barnet och den process hen genomgår. Då barnet trots sin oro kan känna att pedagogen 

respekterar/älskar hen precis som hen är (Broberg et al. 2008, s. 22). Pedagogerna i de olika 

förskolorna betonar vikten av en förutbestämd ansvarspedagog i frågorna om hur inskolningsmetoden 

går till på deras förskolor. De är eniga om att ansvarspedagogen som ska ha hand om inskolningen och 

att den pedagogen är bestämd redan innan själva inskolningen börjar. I en av förskolorna så kan 

ansvarspedagogen ändras ganska snabbt, beroende på hur föräldrar och barn ”klickar” med pedagogen 

medan den andra förskolan betonar vikten av att inte byta ansvarspedagog för ofta då det kan skapa 

otrygghet. Det framkommer även i alla intervjuer att det är ansvarspedagogen som ska ta emot barn 

och föräldrar på förskolan och att de även ska stå för informationen som föräldrarna ska tilldelas, t.ex. 

hur verksamheten fungerar. Ansvarspedagogen ska också ha ansvar för att skapa en trygghet hos barn 

och föräldrar till att kunna lämna sitt barn på förskolan när inskolningen är färdig. Vi kan tolka detta 

till vad Broberg et al. (2006, s. 57) beskriver som en speciell anknytningsperson i förskolan. Men bara 

för att denna anknytningsperson finns där för barnet, betyder det inte att barnet har en anknytning till 

denna person. Är barnet fortfarande litet, under två år, finns det en mindre grupp på tre till fem 

personer, som barnet har skapat en anknytning till. Detta innebär att det är föräldrarna som är barnets 

trygghet till anknytning och pedagogerna som får bli en tillfällig anknytningsperson. Genom att tala 

om vilken roll pedagogerna förväntar sig av för föräldrarna, synliggörs ett annat sätt att påverka 

inskolningens utformning. Föräldrarna har krav på sig att vara aktiva i barnets anknytningsprocess. 

Det är de som är barnets första och viktigaste anknytningsperson (Broberg et al. 2012, s. 278). Det är 

även de, enligt några av pedagogerna i studien, som ska lotsa in barnet i verksamheten. Föräldrarna är 

och ska vara den viktigaste anknytningspersonen för barne,t men detta utesluter inte att pedagogen kan 

fungera lika bra. Inom anknytningen regerar en viss rangordning för vilken person som står barnet 



 

20 

 

närmast (Broberg et al. 2012, s. 160). Pedagogens roll blir att hålla anknytningssystemet i viloläge, 

finnas där som den trygga basen för barnet när föräldern inte finns till hands. För att sedan återlämna 

rollen till föräldrarna när de åter finns med (Broberg et al. 2012, s. 278).  

Pedagogerna i intervjuerna uttrycker att det är viktigt att föräldrarna är trygga. Men om barnet är ledset 

när det ska lämnas är det naturligtvis besvärligt även för föräldern, som en pedagog uttrycker det ”man 

har ju vissa föräldrar som gråter vid lämning och man får klappa om föräldern”. Då är det av extra 

betydelse att det finns en lyhörd och inkännande pedagog för barnet att tillgå (Broberg et al. 2012, s. 

166). Minst lika viktigt är att finnas där, för föräldern, inte direkt fysiskt för där ska barnet få vara, 

men att visa förståelse för förälderns svårighet och starka känsla som en separation innebär för bägge 

parter. Arnesson Eriksson (2010, s. 65) betonar att ett litet telefonsamtal kan få stor betydelse. Det blir 

möjligt för föräldern att stänga av omvårdnadssystemet om denne får veta att det fungerar bra för 

barnet fast att barnet var ledset vid lämning.    

Inskolnings utformning 

På frågan om vad föräldraaktiv inskolning innebär, för pedagogen, så belyser en av pedagogerna 

inskolningens längd. Inskolningen pågår under tre dagar, då föräldern finns med i förskolan och på 

den fjärde, lämnas barnet i förskolan. Pedagogen berättar något som denne upplever som negativt är 

“att det från föräldrarnas del, att man tror att det tar fyra dagar”, men pedagogen tillägger “vi vet att 

det inte tar bara fyra dagar”. Vidare menar en, utav de andra pedagogerna i intervjun, som svarar på 

frågan varför föräldrar inte är delaktiga, “jag tycker det är jobbigast med de föräldrar som inte alls vill, 

som typ vill lämna sitt barn här första dagen”. Pedagogen berättar vidare att de inte låter föräldrarna att 

gå, utan att de istället försöker vägleda och förklara varför, men upplever en problematik. Vidare 

berättar pedagogen att föräldrarna upplevs som oengagerade “tyvärr, för de vill ju bara därifrån”. 

Bowlby (2010, s. 35-36) belyser att det krävs en avspänd atmosfär och tid för att en förälder ska kunna 

bete sig naturligt i förhållande till sitt barn. Signaler och handlingar från barnet tas emot av föräldern 

som sänder respons tillbaka till barnet som tyder dessa och agerar därefter.  Inskolningen är en tid som 

kan innebära stress för både barnet och föräldern (Broberg et al. 2012, s. 150). Föräldern behöver då 

stöd och hjälp för att kunna vara så avslappnad som möjligt, för att kunna vara den trygghet som 

barnet så väl behöver i situationen. Utifrån pedagogens upplevelse av att föräldrarna “bara vill 

därifrån” kan tolkningen bli att föräldrarna är allt för stressade och inte riktigt vet hur de ska handskas 

med situationen. Arnesson Eriksson (2010, s. 12) menar att det kan ta lång tid för föräldrarna att vänja 

sig vid att lämna bort sitt barn, upp till en termin. Vilket vi gör tolkningen att pedagogen som menar 

“vi vet att det inte tar bara fyra dagar” har en förståelse för. Inskolningen ska bara ses som det absolut 

första steget, och den tid och kraft som läggs just här återbetalar sig i senare skede. Pedagogerna kans 

ses ha en stor möjlighet men även makt att påverka utformningen av inskolningen. 

Informationens betydelse 

Att från alla första början informera föräldrarna till barnet att det är de som är den trygga basen i 

barnets inskolning, ger barnet chansen att kunna ladda trygghetsbatterierna i sitt utforskande på 

förskolan. Detta menar Broberg et al. (2012, s. 163-164) skapar förutsättningar för barnet att kunna 

lära känna den nya miljön. I intervjufrågan kring vilka förberedelser föräldrarna får, innan 

inskolningen startar, betonar alla pedagogerna, i intervjuerna, värdet av att föräldrarna får tillräckligt 

med information innan inskolningen börjar och att det är pedagogerna som ger informationen till 

föräldrarna. Informationen ska då handla om hur inskolningen går till och hur mycket det förväntas av 
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dem som föräldrar i inskolningen. En av pedagogerna betonar ”de är här och får hälsa på, att vi får 

berätta att det här förväntar vi oss av dig som förälder, så att de faktiskt vet sin roll, det är meningen 

att du ska vara här och vara aktiv inte bara sitta”. Enligt Niss och Söderström (2006, s. 112) är det av 

stor vikt att föräldrarna, redan innan inskolningen börjar, känner sig trygga med förskolan, för att 

skapa en god grundtrygghet i inskolningens utförande. Arnesson Eriksson (2010, s. 18, 20) anser att 

föräldrarnas frågor, inför inskolning, bör tas på stort allvar. Att få svar på sina frågor skapar mindre 

oro och eventuella missnöjen. Pedagogens uppgift blir att förmedla sina erfarenheter och kunskaper av 

inskolning och dess process. Ärlighet och förberedelse, för att barn t.ex. reagerar med gråt vid 

separation, ingår som en del i uppbyggnaden av tilliten mellan pedagog och förälder (Broberg et al. 

2012, s. 160, 267). Broberg et al. (2012, s. 160) betonar vikten av att pedagogerna informerar om att 

det är normalt med olika reaktioner hos barnet vid lämning. Detta är en viktig del i informationen om 

barnets anknytning till förskolan. Barnet måste få visa sina känslor, oavsett om de är glada, ledsna 

eller vill protestera, och att det inte är något föräldrarna behöver bli bekymrade eller känna 

misslyckande över.  

I intervjufrågan kring vad som är viktigt att tänka på i en föräldraaktiv inskolning, uttrycker en 

pedagog en svårighet ”för det är samma sak med den traditionella, för där ska föräldern sitta i ett hörn 

och vara hur tråkig som helst och pedagogen ska ta hand om barnet, nu är det precis tvärt om, och det 

måste vi nog vara ganska tydliga med, för har man som förälder flera barn sen innan och skolat in med 

de traditionella metoderna, så tror jag kanske man tror att man ska smita ifrån”. Vi tolkar att föräldrar 

som tidigare är vana vid den mer traditionella inskolningen, är vana att ha en passiv roll, gentemot 

barnet under inskolningen. Det kan då ibland vara svårt, att få dessa föräldrar mer delaktiga i den 

föräldraaktiva inskolningen, och informationen om syfte blir då extra viktig, menar pedagogen. I två 

av våra intervjufrågor, som handlar om förberedelser inför inskolning och även vad som är viktigt att 

tänka på i inskolningsmetoden framkommer, det att alla pedagogerna ses eniga kring att tydlig 

information innan inskolningen börjar är betydelsefullt. Vad som skiljer är vad informationen ska 

innehålla. En pedagog berättar, att de skickar ut ett välkomstbrev till föräldrarna inför inskolningen. I 

denna står att läsa om vilken avdelning barnet ska börja på, namn på ansvarig pedagog för 

inskolningen och några viktiga punkter om vad som gäller. Pedagogen berättar vidare att de viktiga 

punkterna är att inskolningen pågår mellan klockan 9 till 12, att de får äta tillsammans med barnet och 

att de ska stanna kvar på förskolan de timmar inskolningen pågår. På det inskolningssamtal som följer 

lämnas sedan praktisk information, såsom telefonnummer och öppettider, en folder om vad förskolan 

står för, samt information om verksamheten, riktlinjer och läroplanen. Under samtalet går pedagogen 

igenom vad som står i den information som ges och föräldern får möjlighet till att få förklarat om det 

är något som är oklart. Arnesson Eriksson (2010, s. 132) menar att mycket information kan vara lättare 

att ta till sig efter inskolningen. Föräldrarna har då fått en uppfattning om vad som pågår i 

verksamheten och kan ställa frågor utifrån de intryck de fått. En annan pedagog berättar att föräldrarna 

får information kring hur inskolningen går till, syftet med inskolningsmetoden och vilka förväntningar 

pedagogerna har på föräldrarna. Pedagogen menar att det är angeläget att föräldrarna ”faktiskt vet sin 

roll”. Föräldrarna ges även möjlighet att komma på en rundvandring i förskolan, innan inskolningen 

för att som pedagogen säger, ”visa deras miljöer, deras tänk och hur det ser ut”. Markström (2013, s. 

210) belyser, att det under förskolans uppväxt funnits ett samhälleligt behov av att skapa goda och 

ansvarsfulla fostrare. I enlighet med detta kan det ses falla på förskolan, att visa och leda föräldrarna 

mot det goda och riktiga.  

På frågan om hur pedagoger tycker att den föräldraaktiva inskolningen fungerar för föräldrarna, 

belyser flera av pedagogerna, på en av förskolorna, vikten att föräldrar måste informeras att 
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inskolningen inte är klar efter tre dagar, utan att den fortsätter beroende på vad barnet och föräldrarna 

har för behov. Detta på grund av att det lätt kan bli missförstånd när pedagogerna och foldrarna, som 

lämnas ut skriftligt innan, tar upp att inskolningen “bara” sker under tre dagar. Enligt Broberg et al. 

(2012, s. 160) är det viktigt att föräldrarna vet om att inskolningen kan ta olika lång tid, beroende på 

barnets förutsättningar, att det tar olika lång tid för varje enskilt barn, att vänja sig vid den nya miljön 

med alla nya människor. Det är också viktigt att pedagogen är medveten om, att föräldern och barnets 

anknytningssystem aktiveras så fort de kommer in på förskolan och att det då är pedagogens ansvar, 

att tillsammans med föräldern se hur lång tid barnets inskolning kräver. En av pedagogerna på samma 

förskola, berättar när intervjufrågan om hur inskolningen går till, att de under inskolningen använder 

sig av en checklista, för att föräldrarna ska få den information som anses viktig för förskolan. ”Vi har 

en checklista som vi går igenom med föräldrarna, så inte alla går omkring och informerar utan man vet 

att de redan fått informationen”. Checklistan används då som en komihåglista, för att de inte ska 

glömma berätta något, men även för pedagoger emellan, för att föräldern inte ska behöva höra samma 

information flera gånger. Arnesson Eriksson (2010, s. 24) menar att genomtänkt förhållningssätt ger 

en större känsla av trygghet, vilket en enhetlig information kan ses vara. En komihåg checklista 

användes även under 1980-talet och framåt som en del av inskolningen, den användes då i ett 

förberedande samtal, med syfte att tydliggöra vilka förväntningar pedagogerna hade på föräldrarna 

under inskolningen. Ett annat syfte med checklistan var också, att inte glömma bort att informera 

föräldrarna om det som pedagogerna ansåg som viktigt vetande, exempelvis tider, förskolans 

inlärningssyn, mat osv. (Hedin 1987, s. 21). 

Vilken information som ges vid de första mötena med förskolans verksamhet, kan naturligtvis få 

konsekvenser för föräldrarnas fortsatta syn på densamma. Det som pedagogerna förmedlar är där 

fokusen hamnar (Markström 2007, s. 102). En pedagog uttrycker om punkterna som omskrivs i 

välkomstbrevet ”så man får lite kött på bena som förälder också”. Vår tanke blir att pedagogernas roll 

blir att visa föräldrarna vad det är som gäller på förskolan. Tydligt markeras detta genom dessa 

punkter, att det är så som det görs här. Rutiner som ska följas kan ses som en nödvändighet för att 

uppnå ordning och struktur, en nödvändig ordning för att inte bringa kaos (Ehn 1983 i Gars 2006, s. 

122).  En tolkning kan då bli att detta påverkar inskolningens utformning. Föräldrarna vill det bästa för 

sina barn och att de ska få det bra. Är det ordning och struktur i form av rutiner, som lyfts som det 

viktiga för barnets utveckling och trygghet, så är det som föräldrarna kommer att vidareformulera till 

sina barn. Förskolan skriver i sin folder att “regler och gränssättningar gör barnen självständiga och lär 

dem att ta hänsyn till andra”. Vilka regler som gäller, har vi inte lagt någon vikt vid i denna studie, 

men att det kan få konsekvenser för anknytningen, kan vi tycka se en koppling till. Regler kan ses 

skapa struktur, det blir tydligt vad som gäller och vad det finns att förhålla sig till. Detta ger också 

tydliga ramar inom vilka hen måste förhålla sig, gränser som inte får överträdas. Alla regler behöver 

inte vara tydliga eller ens uttalade för att gälla. Outtalade regler kan handla om förhållningssätt, om 

beteende gentemot andra, regler som fungerar för förskolan och dess personal för att skapa ordning 

(Gars 2006, s. 125). För ett barn som ska skapa en anknytning till något, som för denna inte är 

begripligt kan bli problematiskt. Har barnet andra premisser från hemmet skapas det en konflikt för 

barnet vad det är som gäller och vad hen ska förhålla sig till (Gars 2006, s. 95). Samtidigt som rutiner 

och regler, då de används kontinuerligt, förstås som upprepningar och inger en känsla av sammanhang 

i vardagen (Månsson 2013, s. 87). Att som barn kunna återgå till sin trygga bas, för att få bekräftelse, 

förståelse eller lite distans, är viktigt. Samtidigt behöver nödvändiga regler visas på, beroende på vad 

de gäller. Reflektion till vilka regler och rutiner och varför de används är ofrånkomlig, om de inte ska 

uppfattas som pekpinnar (Månsson 2013, s. 88). Gränssättningar är oundvikligt menar Broberg et al. 

(2008, s. 53), men får inte ske på bekostnad av barnets integritet. För att ingå i den sociala 
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gemenskapen tillsammans med andra, behöver individen gränser, för vad som är acceptabelt och för 

att det ska bli möjligt, måste respekt och ömsesidig kärlek finnas. 

Föräldrarnas trygghet en spegelbild av barnets 

trygghet? 

Pedagogerna i vår studie är eniga om att är föräldrarna trygga så är barnet tryggt. De betonar detta som 

ett av de grundläggande målen i inskolningen, i vår intervjufråga kring vad just målet till inskolningen 

är. ”Målet är att vi ska få trygga barn och trygga föräldrar och att de ser och att de känner sig trygga 

här, att föräldrarna känner sig trygga att lämna sina barn här och att barnen blir trygga och trivs här”, 

”målet är ju att alla ska bli trygga, även att vi som pedagoger känner att det här är bra och man har en 

bra kontakt, att alla ska känna sig trygga”. Det handlar enligt Niss och Söderström (2006, s. 14) om 

föräldrar och deras barns känslomässiga relationer, om hur föräldrarna påverkar barnet utifrån sina 

egna känslor. Föräldrarna påverkar och påverkas hela tiden av sina känslor som i sin tur påverkar 

barnets känslor. Är föräldrarna osäkra och ledsna över att lämna sitt barn på förskolan, påverkar det 

också barnet. Ett barn som är ledset och möts av en ledsen och orolig förälder, skapar en än större 

otrygghet (Abrahamsen 2006,s. 64; Arnesson Eriksson 2010, s. 50). Broberg et al. (2012, s. 159) 

betonar vikten av att föräldern är lika trygg i inskolningen på förskolan som barnet. Föräldern ska 

kunna känna att de lämnar ifrån sig det käraste de har till en pedagog som bryr sig om barnet. En trygg 

förälder har ofta med sig ett tryggt barn till inskolningen på förskolan. Det handlar också om att barnet 

inte kan skapa en trygghet till en ny människa, pedagogen, och inte heller till den nya miljön, 

förskolan, om inte föräldrarna förmedlar känslan att förskolan är något att lita på, förskolan är inte 

farlig. Det är då betydelsefullt att föräldrarna känner en trygghet i att lämna sitt barn, hos pedagogerna 

och i den miljö som förskolan erbjuder, för den tryggheten smittar av sig på barnet och underlättar för 

barnet, att bli lämnad på förskolan menar Niss och Söderström (2006, s. 15). Broberg et al. (2006, s. 

166) menar att om en förälder signalerar till sitt barn att det är en farlig situation, så tror barnet också 

på detta. Barnet har sin trygga bas hos föräldern och känner tillit till vad föräldern säger. I och med att 

den trygga basen finns för barnet, så vet barnet att dess anknytningsperson, föräldern, finns där. 

Barnets anknytningssystem är aktiverat och stundtals tonas ner, när barnet känner sig trygg i att 

utforska omgivningen. Ibland måste barnet hitta sin trygghet igen och anknytningssystemet triggas 

igång och barnet går då till föräldern för att tanka trygghet ett tag (Abrahamsen 2006, s. 74; Hart & 

Schwartz 2012, s. 72-73).   

I intervjuerna berättar alla pedagoger att föräldrarna är de som måste vara trygga för att förmedla det 

vidare till sina barn under inskolningen, det blir då återigen, väldigt tydligt hur mycket föräldrarna 

påverkar barnets inställning till att börja förskolan. Föräldrarna som kommer till förskolan med sitt 

barn, kanske är det första gången de kliver in i förskolans miljö, eller så är det kanske den andra 

gången och de känner sig mer varma i kläderna när de kliver in. Beroende på vad föräldern har för 

erfarenheter med sig när de kliver över tröskeln till förskolan, påverkar hur de tolkar alla intryck de 

möts av. Enligt Broberg et al. (2012, s. 249-150) påverkas föräldern hela tiden av sina inre 

arbetsmodeller, det kan vara vilken relation de själva hade till sina pedagoger, om de själva har 

befunnit sig i en förskolemiljö tidigare och hur deras uppväxt sett ut. Allt påverkar hur förälderns 

inställningar till inskolningen av sitt barn ska fungera. I alla intervjuer betonar pedagogerna vikten av 

att föräldrarnas känslor styr barnet och att det därför är viktigt att minst en av föräldrarna är med i 

inskolningen, för att finnas där för barnet att söka tröst. Hart och Schwartz (2010, s. 78-79) betonar 

värdet av att föräldrar behöver vara barnets trygga bas under hela inskolningen i förskolan. Föräldrarna 
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ska då symbolisera en trygghet och ett lugn till barnet, så att barnet, i sin egen takt kan utforska 

förskolans miljö och kunna ta kontakt med nya människor. Det handlar om en balans hos barnet att 

kunna pendla mellan förälderns trygghet och det nya utforskandet. 

När ett barn kliver in i en ny miljö innebär det, enligt Broberg et al. (2006, s. 61), att barnet börjar 

använda sig av sina inre arbetsmodeller. Barnet i inskolningen måste då få möjliget att ta sina tidigare 

erfarenheter och sina bilder av sin verklighet, för att kunna ta till sig av allt det nya som förskolan har 

att erbjuda. Dessa bilder, av verklighet, behöver inte stämma helt överens med verkligheten i 

förskolan, men de måste relativt överensstämma med barnets och även föräldrarnas bild av en 

verklighet. Detta kan även tolkas till det alla pedagoger i intervjuerna menar hur den föräldraaktiva 

inskolningen går till. ”Föräldrarna är ju med från start och de är ju dem som har den stora 

huvuduppgiften och det har vi också försökt förmedla till dem innan, vad vi förväntar oss av just 

föräldrarna, just den här inskolningsperioden. De är med i alla våra aktiviteter hela dagen, och det är 

föräldrarna som är barnets trygghet, deras bas, som de går tillsammans med”. Det medför att det är 

föräldrarna som ska introducera barnet i förskolan, det är föräldrarna som ska visa pedagogerna hur de 

gör hemma och samtidigt ta in hur de gör på förskolan. Detta skulle kunna tolkas som en strävan efter 

att synliggöra föräldrar och barns tidigare erfarenheter och ta tillvara på dessa i inskolningen. Vi anser 

att detta är att respektera föräldrar och barns tidigare erfarenheter och på så sätt lägga grunden för en 

trygghet hos föräldrar och barn.   

Under intervjufrågan kring vad som är viktigt att tänka på som pedagog i den föräldraaktiv 

inskolningen betonar en av pedagogerna ”föräldrarna går inte ifrån någonting utan de är med, också 

för att visa barnet att det här är helt okey att vara och att det kul att vara här och föräldrarna är ofta lika 

nyfikna och intresserade som barnet i det här så”, vi tolkar detta som att föräldrarna i inskolningen ska 

förmedla att det är roligt att vara på förskolan, att de ska locka barnet till att tycka att detta är ett roligt 

ställe att vara på. Det är en roll föräldrarna ska ha under inskolningen, menar pedagogen. Detta stärker 

vår uppfattning att föräldrarna påverkar sitt barns inställning till att börja på förskolan och även ta 

emot och acceptera pedagogen. Det betyder inte bara om att allt kan vara roligt. Niss (2009, s. 29) 

betonar att barnet måste får uttrycka sina känslor och få vara ledsen, och att det är upp till föräldern 

och pedagogen att visa att det är okey. Vid lämning är det framförallt då pedagogens uppgift att 

bekräfta denna känsla, främst för barnet, men även för föräldern (Broberg et al. 2012, s. 165). Vid 

avsked kan känslorna som barnet kanske inte fått uttrycka påverka hela den fortsatta dagen på 

förskolan. Som vi tidigare nämnt, påverkas föräldrarna av sina tidigare erfarenheter av separationer, 

när de ska lämna sitt barn på förskolan, men det är också barnens tidigare erfarenheter som måste 

bemötas av pedagogerna och föräldrarna i förskolan menar Niss (2009, s. 30). Broberg et al. (2008, s. 

24) belyser värdet av pedagogers lyhördhet och inkännandeförmåga. Just för att hjälpa barnet att 

bibehålla, eller kanske förändra, de inre arbetsmodeller som barnet har.  Detta kan kopplas till det som 

alla pedagogerna i studien säger om inskolning av föräldrar, att det behövs en pedagog som är lyhörd 

och inkännande, även för hur föräldern reagerar. Föräldrarnas omvårdnadsinstinkt triggas av barnets 

reaktioner, värdet av att då vara en lyhörd pedagog är stort. Det gäller för pedagogen att visa respekt 

och omtanke för den relation barnet och föräldern har (Niss 2010, s. 146). Visa intresse för det genuina 

i den relationen och få en förståelse för sättet att kommunicera dem emellan (Broberg et al. 2012, s. 

164). 
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Diskussion  

Nedan kommer vi att diskutera hur tillvägagångssättet med denna studie har gått till och vi 

problematiserar de ställningstaganden som gjorts och till viss del resultat som framkommit.  

Syftet med studien var att få fram en bild av hur pedagoger ser och uppfattar föräldrarnas roll under 

inskolning. Kopplingen till anknytningsteorin såg vi som en möjlighet att förstå hur trygghet kan 

byggas och underhållas. Anknytningsteorin gav oss en inblick i vad inskolning kan innebära även för 

det fortsatta arbetet i förskolan, framförallt för barnet. Vi anser, att vår studie bidrar till en viss 

förståelse kring hur en inskolning kan påverka barnets fortsatta vistelse i förskolan och även hur stor 

del föräldrar och pedagoger är för att möjliggöra barnets trygghet i förskolan. För att ge en större 

förståelse i ämnet, krävs en större studie, med både observationer och intervjuer med barn, pedagoger 

och föräldrar, vilket i denna studie hade blivit för stort att studera. En fråga blir, hade studiens resultat 

då artat sig annorlunda gentemot de resultat vi fått fram?  

Intervjuer var ett bra sätt för oss att få fatt på pedagogernas upplevelse av föräldrars aktiva roll. Med 

hermeneutiken, som analysverktyg, blev det tydligt att vi påverkar och påverkas av studiens resultat. 

Vi tolkar och tolkas, utifrån den förförståelse och de erfarenheter vi har (Ödman 2007, s. 242-243). 

Detta har givit upphov till mången diskussion om vad vi sett och hört i intervjuerna och hur vi 

påverkar varandra i riktning mot de resultat vi redovisat. För självklart påverkas våra egna tolkningar 

av den data som samlats in och analyserats. Det var även svårt att läsa viss litteratur som handlade om 

anknytning och trygghet, utan att koppla det till det vi upplever i vårt yrke. Detta påverkade och även 

problematiserade urvalet, av den litteratur som används i denna studie. Vi hävdar att även 

informanterna påverkades av våra tidigare erfarenheter, genom att de visste att vi även är 

yrkesverksamma, inom förskolan. Genom deras förförståelse, för vår förförståelse, påverkar det de 

svar de gav oss under intervjuerna. Lantz (2013, s. 84) menar att det är en ömsesidig påverkan av hur 

intervjun ska ta form och att det är en del av intervjueffekterna, i en kvalitativ metod. Vi upplevde att 

det gav en trygghet för pedagogerna, i vetskapen om att vi är yrkesverksamma, att inte behöva berätta 

allt vad en inskolning i förskolan innebär, utan kunde förklara mer utifrån dem själva, vad de tyckte 

och tänkte kring en föräldraaktiv inskolning. Hade vi fått annorlunda svar om informanterna inte 

kände till att vi var yrkesverksamma i förskolan? Hade dessa svar då blivit så pass annorlunda att 

studiens analys byggts på andra uttalanden? Vi kan inte få svar på hur mycket vår erfarenhet och 

förförståelse påverkat informanternas svar. Vilken förmodad förförståelse har informanterna tilldelat 

oss, hur stor erfarenhet antar de att vi har? Att de har påverkats kan vi förstå, men inte i vilken grad, då 

det inte heller är synligt hur vi agerade ickeverbalt under intervjun.  

Att transkribera intervjuerna och även lyssna till varandras intervjuer, gav oss många nya tankar. Vi 

hade innan förutfattade meningar, om att inskolningen bara var något som varje förskola bara gjorde, 

utan att egentligen diskutera den. Denna förutfattade mening vi hade fick vi slå hål på, och istället inse 

att det finns en tanke till varför en förskola valt att göra de val av just den inskolningsmetod de gjort. 

Att det finns många diskussioner, pedagoger emellan, hur en inskolning bör gå till, utifrån föräldrars 

delaktighet och trygghet och även kring barnets trygghet och utforskande. Genom våra intervjufrågor, 

kunde vi synliggöra pedagogernas egna tankar och även de aktuella förskolornas gemensamma syfte 

med inskolningsmetoden.  

Resultaten i studien visar att pedagogernas förhållningssätt och agerande, kan vara avgörande för hur 

lyckad, eller olyckad, en inskolning kan bli. Förhållningssättet kan vara gentemot barnet, föräldrarna, 
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inskolningsmetoden, förskolan eller kollegor. Att veta hur och varför man förhåller sig till något på det 

ena eller andra sättet är viktigt för att på ett professionellt sätt inge den trygghet som en inskolning 

kräver. Detta kräver naturligtvis förutsättningar för reflektion av verksamheten och pedagogernas 

reflektioner, av det egna agerandet. Varför gör vi som vi gör under en inskolning och vad tänker och 

känner jag som pedagog inför det? Vad tänker och känner mina kollegor inför det? Och hur påverkar 

det barnet i sin process av att skapa en trygg anknytning på förskolan?  

Resultatdiskussion  

Syftet med studien att synliggöra pedagogers syn på föräldrars delaktighet i en föräldraaktiv 

inskolning bidrar till att vi kan se att föräldrarna har en betydande roll för barnets vistelse i förskolan, 

både under och efter inskolningen. Nedan kommer vi att diskutera resultatet som belyser pedagogernas 

påverkan på barn och föräldrar under inskolningen. Vi diskuterar vidare kring föräldrarnas aktiva roll 

som deltagare i den föräldraaktiva inskolningen. Samt ifrågasätter vi forskningen kring barnets start i 

förskolan. 

Föräldrarna kommer till förskolan med blandade känslor att lämna det käraste de har. Hur mycket 

påverkar pedagogerna föräldrarnas känslor, är det något som egentligen diskuteras? Relevansen för en 

inskolning ska, enligt vår studie, ligga i att barnet bygger upp en trygghet. Några av pedagogerna 

menar att vikten även ska ligga på föräldrarnas trygghet. Grunden till trygghet utefter vår analys, ska 

ligga i att både föräldrar och barn ska känna en trygghet, i att komma till förskolan. Barnen har med 

sig sin trygga bas, deras föräldrar. Detta måste respekteras, gör den det i alla delar av den 

föräldraaktiva inskolningen? Det vi såg var att pedagogernas syn på föräldrars aktiva roll i den 

föräldraaktiv inskolningen skiljer sig en del åt. Vår tolkning är att förhållningssätt och pedagogers 

egna trygghet, i sin yrkesroll, påverkar föräldrars delaktighet. Dels vilka möjligheter de ges till att vara 

aktiva, var, när och hur de får vara aktiva deltagare. Dels hur de själva gör sig aktivt deltagande. Det 

beror på var det är uttalat att det är i sin ordning att vara med, men också var föräldern vill vara aktiv. 

Detta skapar en stor press på föräldrarna att vara just aktiva (Tallberg Broman 2013, s. 34). Vad 

händer om en förälder inte kan eller vill vara aktiv i barnets inskolning, utan vill eller måste anta en 

passiv roll? Hur påverkas föräldrar och barn av pedagogernas bild av vad en aktiv och delaktiv 

förälder är? Det visade sig i studien att allt inte har samma betydelse, hos alla informanter. T.ex. var 

vilan ett sådant tillfälle där en utav förskolorna i studien, inte hade föräldrar med, med förklaringen att 

det var av hänsyn till de andra barnen. Vid närmare fundering så visste inte pedagogen varför de inte 

skulle kunna vara aktiva där också. De hade aldrig fått frågan, från någon förälder, om delaktighet där. 

Handlar detta då om att förskolans praktik och professionalism speglar en trygghet om kunskap att 

klara detta utan föräldrars delaktighet, eller om praktiken är så stark att den inte ifrågasätts skildrar inte 

studien. Vår tolkning är att pedagogernas förhållningssätt och deras bemötande, får stor betydelse i 

mötet med föräldrar och barn. Detta i sin tur påverkar och påverkas av pedagogens trygghet, i sin 

yrkesroll. Är pedagogen trygg förmedlar hen detta genom ett tryggt och lugnt intryck i bemötandet, 

vilket återspeglar sig i föräldrar och barn, som i sin tur skapar en positiv attityd, gentemot varandra. 

Det handlar om att förmedla ett professionellt bemötande gentemot föräldrarna menar Broberg et al. 

(2012, s. 82). Vi anser att det gäller att pedagogen även är trygg med sina kollegor, att de pratat ihop 

sig vad de anser att grunden är för ett tryggt och utforskande barn, för att skapa de bästa 

förutsättningar för barnets livslånga lärande i förskolan. För en given ”mall”, ett underlag, för hur en 

inskolning går, till finns inte. Inte ens över olika inskolningsmetoder, utan det finns en mängd olika 

tolkningar kring hur de kan gå till. Den föräldraaktiva inskolningen har en mängd olika namn och då 
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en mängd olika varianter av utförande. I vår studie har vi bara kunnat belysa några få aspekter hur en 

föräldraaktiv inskolning går till, på just de två förskolorna, som deltagit i studien. Är det möjligt att få 

till en inskolningsmetod utifrån forskning och pedagogernas sunda förnuft som erbjuder olika 

varianter för varje enskilt barn? Eller är risken att den då blir allt för normgivande? Gars (2009, s. 126) 

belyser frågan om vem som ska äga problemet, om det är något som uppfattas som ett problem. Kan 

barnet någonsin ges skulden för att inte finna trygghet eller knyta an till någon på förskolan? Eller kan 

skulden läggas på föräldrarna som tycker det är svårt att lämna sitt barn, dela ansvaret och tryggheten? 

Självklart inte, problemet ägs av verksamheten och därmed även pedagogen. Vi stödjer detta med Niss 

(2010, s. 148-149) som menar att arbetslaget måste ta ansvaret, för att ge föräldrarna möjlighet till att 

förstå inskolningens utformning och innehåll. Pedagogernas förhållningssätt och deras engagemang i 

mötet med föräldrar och barn blir avgörande för inskolningens processande mot ett resultat.     

Hartman (2012, s. 89) menar att barnstugeutredningen var en grund, för att sammanföra pedagogiken 

och omsorgen i förskolan. Martin Korpi (2006, s. 27) belyste att familjestödsutredningen, som var en 

del av barnstugeutredningen, hade inskolningens betydelse för förskolans pedagogiska omsorg som ett 

av de målen att synliggöra. Vi kan se att detta påverkat förskolans sätt att belysa inskolningen som 

betydelsefullt för barnets fortsatta vistelse på förskolan. Vi kan också se utifrån de resultat vi samlat in 

och den litteratur som finns kring just inskolningen, som sådan att pedagoger har en stor medvetenhet, 

om inskolningens betydelse, men tyvärr finns det väldigt lite forskat kring detta område. Detta betyder 

att pedagoger ofta agerar utifrån sunt förnuft och kommer fram till olika lösningar, från den 

forskningen som finns. Det finns en hel del forskning kring att det barn som är tryggt med sin tillvaro 

vågar att utforska. Hart och Schwartz (2010, s.78) menar, att för att barnet ska kunna utforska den nya 

världen, krävs det att den trygga basen finns tillhands. Vi ifrågasätter, om barnets trygghet är grunden 

till ett utforskande barn, varför forskas det så lite om barnets första möte med en ny värld, förskolan? 

Varför tas inte inskolningen på allvar av forskare, då trygghet ska vara grunden för varje barn? Hedin 

(1987, s. 5) menar redan under hennes tid som pedagogkonsulent att inskolningen skulle lägga 

grunden för en trygghet kring barnet när den intar förskolans värld. Forskning efter hennes underlag, 

för en fungerande inskolning till pedagogerna, är väldigt liten, varför? Eller har detta underlag blivit 

allmängiltig och därför inte behöver ifrågasättas eller utforskas? 

Slutsatser 

Vi anser, med vår studie, att inskolningen är av stor betydelse för barnets fortsatta trygghet till 

förskolans miljöer och pedagoger. Därför vill vi med vår studie tydliggöra, att inskolningen ska tas på 

största allvar. Det framgår också i vår studie, att föräldrarna är en stor del av barnets framtida trygghet 

i förskolan. Vad föräldern förmedlar för känslor, påverkar barnets känsla för den nya miljön. Detta 

sätter stor press på pedagogerna, att förmedla en betydelsefull trygghet, till framför allt föräldrarna. 

Läggs det en grund, i en trygghet hos föräldrarna, så påverkas barnets anknytning till förskolans 

pedagoger och miljöer och kan skapa en trygghet hos barnet till att bli ett utforskande barn, trygga 

föräldrar skapar oftast trygga barn.  

I en föräldraaktiv inskolning, blir pedagogen mer granskad utifrån sin yrkesroll, när föräldrarna är med 

i verksamheten. Förskolan är en plats för lärande och utveckling för barnen och blir därmed en plats, 

där det ska finnas kompetens för att detta ska kunna bli verklighet. Pedagogen är en del av 

verksamheten och då också en person som ska möjliggöra detta för barnen. Är pedagogen trygg i sin 

yrkesroll, blir hen också mer bekväm i att bli granskad, och även att vara ödmjuk inför detta faktum. 

Att göra föräldrarna delaktiga innebär att släppa in föräldrarna i verksamheten, vilket innebär större 

inblick, större förståelse och större möjlighet att påverka och ha inflytande. Genom att utesluta vissa 
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moment av förskoleverksamheten, kan det skapa en känsla av att det finns något att dölja, vilket i sin 

tur skapar en otrygghet. Att vara trygg i sin yrkesroll innebär att pedagogen är väl insatt och medveten, 

kring den egna verksamheten och förmedla mening med det som sker.  

Att det finns en viss skillnad i pedagogernas svar mellan förskolorna kan vi till viss del se. Om detta 

beror på förskolornas geografiska placering eller pedagogiska inriktning kan vi inte svara på. Att gå 

djupare i dessa jämförelser skulle kräva en större studie med fler informanter från fler förskolor.   

Den föräldraaktiva inskolningen kräver delaktiga föräldrar, för att fullfölja syftet med inskolningen, 

som bland annat är att, inskola både föräldrar och barn, till trygga individer på förskolan. Vi skulle 

vilja mena, att detta ger delaktiva föräldrar, föräldrarna ses som aktiva till viss del, utefter vad 

pedagogerna anser att de ska vara delaktiga i. Genom att använda ett nytt begrepp som delaktiv, anser 

vi att det kan bidra till en ny och bredare förståelse, kring hur en inskolningsmetod kan forma och 

tydliggöra pedagogernas, barnens och föräldrarnas roller. Vi tycker begreppet delaktiv, ger våra 

resultat en nyans av vad delaktighet och aktiva föräldrar är i en föräldraaktiv inskolning. 

Till förskolans pedagoger, skulle vi vilja tydliggöra inskolningens betydelse, för föräldrar och barns 

fortsatta tid i förskolan, att det finns ett syfte och en tanke. Diskussioner och reflektioner kring varför 

och hur inskolningen ska ske, på det sätt som blivit presenterat för föräldrarna, är ett måste, för att 

inskolningen ska kunna lägga en god anknytningsgrund för barn och föräldrar. Vi vill även uppmuntra 

pedagoger att läsa forskning kring grunden för barnets trygghet och möjlighet till att knyta an. Var 

uppmärksam, en inskolningsmetod kanske inte passar alla barn på förskolan, utan det måste finnas 

olika varianter i inskolningsmetoden som väljs.  

Vidare forskning 

Kan pedagogen bygga en anknytningsrelation med ett eller flera barn i förskolan? Är det rätt mot 

barnet att bygga upp en sådan relation? Kan en anknytning bli för trygg mellan barn och pedagog? 

Kan det vara ofördelaktigt för barnet att få bygga upp en trygg anknytning till en pedagog innan tre års 

ålder, då det anses att barnet är moget nog att klara förskole vistelsen utan en sådan anknytning? Dessa 

funderingar väcks utifrån det som idag diskuteras i media, kring barns vistelse på förskola. En del 

menar att barn under tre år inte ska vistas i en sådan miljö, med risk för att barnet endast bygger upp 

vaga anknytningar. Samtidigt så ser verkligheten en annan ut, föräldrar måste tillbaka i förvärvsarbete 

när barnet är ca ett år, då föräldraförsäkringen ofta löper ut. Även barnens resultat, vidare upp i skolan, 

sägs kunna påverkas av förskolans verksamhet. Vi tänker att det är väl då bra att barnen har en trygg 

anknytning i tidig ålder på förskolan i en pedagog. Vi tänker vidare att denna första trygghet, kommer 

att försvinna, för att barnet blir äldre och troligtvis kommer att byta till en avdelning, där det finns barn 

i samma ålder, men också andra pedagoger. Samtidigt så måste tryggheten finnas, för att modet att 

utforska och vara nyfiken ska infinna sig, utan en trygg anknytning kan lärandet bli lidande. 

Inskolningsmetoderna inom förskolan måste diskuteras mera och material för detta måste tas fram för 

att möjliggöra detta. Pedagogerna gör så gott de kan idag, med att leta fram olika sätt att arbeta med 

inskolning, dock handlar det ofta om sunt förnuft när idéer kring inskolningsmetoder som ska 

användas, och det är inte forskningsgrundande. De ”nya” inskolningsmetoder som finns måste 

ifrågasättas tillsammans med de traditionella, det handlar om att komma fram till olika varianter i en 

inskolningsmetod, som fungerar för alla parter, barn, föräldrar samt pedagoger. Mer forskning behövs! 

Vilken är den bästa inskolningsmetoden för barnet som börjar sin nya resa in i förskolans värld? Hur 

stor del ska föräldrarna var med i denna resa? Vilken betydelse har och ges inskolningen i förskolan 
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för barnets fortsatta utveckling och lärande? Vi skulle vilja se en vidare forskning på hur inskolning 

påverkar barnets och föräldrarnas trygghet, inte bara i förskolan, utan även hur det påverkar barnets 

fortsatta utbildning. 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till Emilie Klingzell eller Eva Pedersen 

vid intervjuns start. Om du inte samtycker till medverkan meddela oss detta innan intervju tillfället.   
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Intervjufrågor 

 

 Kan du beskriva om dina erfarenheter av föräldraaktiv inskolning i förskolan?  

 Hur går den föräldraaktiva inskolningen till på er förskola/avdelning?  

 Vad (tycker du) är målet med en inskolning? 

 Vad innebär föräldraaktiv inskolning för dig som pedagog? 

o Vad anser du är fördelar respektive nackdelar med denna inskolningsmetod? 

 Vad (tycker du) är viktigt att tänka på vid en föräldraaktiv inskolning? 

 Vilka eventuella förberedelser erbjuds föräldrarna inför inskolningen?  

 Beskriv hur ditt samarbete med föräldrarna ser ut.  

o Vilken betydelse har samarbetet för pedagogernas fortsatta arbete tillsammans med 

barnen? 

o Vilken betydelse har samarbetet för pedagogerna fortsatta arbete tillsammans med 

föräldrarna? 

 Vilken betydelse anser du att förälder har under inskolningen? 

 Föräldrars aktiva roll under inskolningen?  

o När är de delaktiga? 

o Var är de delaktiga? 

o Hur är de delaktiga?  

o Hur görs de delaktiga? 

 Varför är de delaktiga?/Varför är de inte delaktiga? 

 Hur upplevde du att det fungerade för föräldrarna med denna inskolningsmetod? 

 Vilken betydelse tror du att inskolningen har för barnets fortsatta tid på förskolan? 

 Hur agerar du gentemot föräldrarna om deras nyinskolade barn är ledset då föräldrarna lämnar 

förskolan? 

 Sker det någon form av utvärdering efter inskolningens slut mellan föräldrar-pedagog och 

pedagog-pedagog?  
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