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Sammanfattning 
 

Syftet med arbetet är att undersöka hur förskollärare och föräldrar uppfattar betydelsen 

av inskolning när barnen börjar i förskolan. En ambition med studien är att erhålla 

kunskap om hur förskollärare arbetar med barns inskolning, om de använder någon 

specifik metod och i så fall varför och att erhålla kunskap om föräldrars uppfattningar 

och erfarenheter av inskolningen. 

 

Som metod har två enkäter, en föräldraenkät och en förskollärarenkät, använts samt 

intervjuer med föräldrar och förskollärare utförts. Enkäter och intervjuer analyseras och 

diskuteras utifrån anknytningsperspektiv, samspels- och didaktiskt perspektiv. 

Deltagande är föräldrar med förskolebarn från olika förskolor och förskollärare som 

arbetar vid olika förskolor. Det här arbetet begränsar undersökningen till förskollärare 

och föräldrar som har barn i förskolan, och utesluter förskoleklassen som också gör 

inskolningar. 

 

I den här studien har det framkommit att barnets trygghet är det viktigaste att tänka på 

under inskolningen, både för barnens och föräldarnas skull. Föräldrar och förskollärare 

är eniga om att inskolningen är viktig för barnet för att skapa en trygg relation och knyta 

an till en annan vuxen än sin förälder. Resultatet visar att föräldrar och förskollärare har 

ett gemensamt mål och detta är att ge barnet trygghet i deras samspel med andra vuxna 

och andra barn in förskolan. Det har också kommit fram i resultatet att förskollärarna 

överväger att om barnet behöver mycket föräldrakontakt ska den långa, ibland blandat 

med den föräldraaktiva, inskolningsmetoden användas och föräldrarna är aktiva. Om 

barnet klarar sig själv mycket  kan den korta inskolningsmetoden användas. 
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Inledning 
 

När barn ska börja förskolan är det vanligt att förskollärare i svenska förskolor väljer att 

barnen ska skolas in successivt i förskoleverksamheten som ett sätt att hjälpa barnen 

anpassa sig i den nya världen, förskolan. 

 

För ungefär fyra år sedan infördes metoden föräldraaktiv inskolning i Sverige, det vill 

säga en tre- eller fem-dagars inskolning, och i samband med detta blev inskolningen 

kortare än den traditionella. Den här metoden har diskuterats mycket de senaste åren. I 

en artikel publicerad på Lärarnas Nyheter skriver Lundbäck (2013) att barnen förlorar 

på kort inskolning och att det skapar oro ur ett anknytningsperspektiv. Richter (2014) 

talar om positiva reaktioner på tredagarsmetoden, att den fungerar och den bygger bra 

relationer med föräldrar och barn. 

 

Under 1800-talet uppstod barnkrubbor och barnträdgårdar i Sverige på grund av 

industrialiseringen, som gjorde möjligt för kvinnor att börja arbeta. När båda föräldrar
1
 

skulle arbeta behövdes någon som kunde ta hand om barnen. Dessa barnkrubbor, 

barnträdgårdar och även daghem har funnits för att tillgodose föräldrarnas behov av 

barnomsorg under den tid de arbetade (Caldenius, 2008; Riddersporre, 2010). 

 

Idag används namnet förskola där barn från ett till och med fem år vistas när föräldrarna 

arbetar. Till skillnad från tidigare är förskolan inte bara för att tillgodose föräldrarnas 

behov av barnomsorg utan också för att tillgodose barnets behov av pedagogisk 

stimulans (Caldenius, 2008). För att tydliggöra förskolans pedagogiska roll fick 

förskolan en egen läroplan året 1998 och att förskolan skulle fungera som ett 

komplement till hemmet (Skolverket,  2010). 

 

Förskolan har mycket att erbjuda barnen och föräldrar. Förutom barnomsorg får barnet 

chansen, genom till exempel lek, att samspela med andra barn och vuxna, att bli 

stimulerade att pröva nya saker, att få möjligheter att uttrycka sig, att bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter och att få lära sig tänka, kommunicera, samarbeta 

och lösa problem. Föräldrarna å andra sidan kan arbeta i lugn och ro utan att vara 

oroliga för sina barn när de är ifrån varandra. 

 

Men att lämna barnet till en förskollärare, som från början är en främling, är aldrig lätt 

för vare sig föräldrar eller barn. För barnet är föräldrarna de viktigaste personerna i sitt 

liv. Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) hävdar att barnet befinner sig 

inom förälderns närhet något som författarna kallas för intimitetszon. Det är ett område 

där barnet inkluderas och tas om hand genom medkännande och lyhördhet. De som 

befinner sig utanför intimitetszonen, i den här situationen förskolläraren, uppfattas som 

främlingar och inte på samma lyhörda och empatiska sätt. På grund av detta är det 

oundvikligt för barnet och föräldern att känna sig otrygga när barnet ska lämnas till 

förskolläraren. 

 

Genom att inkludera barnet och föräldrar i omsorgsgivarens, det vill säga 

förskollärarens, intimitetszon (och vice versa) möjliggörs en ömsesidig empatisk 

identifikation mellan barn-förskollärare och mellan föräldrar-förskollärare. Om den här 

mekanismen fungerar är det lätt att påverka relationen mellan dem i positiv riktning 

                                                 
1
 Begreppet föräldrar (och förälder) kan också mena vårdnadshavare. 
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(Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011) och genom inskolning kan 

förskolläraren locka fram sin medkänsla med barnet och föräldern. 

 

Förskolestarten kan vara svår för både barnet och föräldern. Trygghet och tillit måste 

skapas – för att barn ska känna sig trygga när de blir lämnade till andra vuxna och för att 

föräldrarna ska känna trygghet när de lämnar sitt barn i förskolan. För att kunna skapa 

trygghet krävs det att föräldern och barnet introduceras till förskolan och till de barn och 

vuxna som finns där. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö och alla föräldrar ska 

med förtroende lämna sina barn till förskolan (Skolverket, 2010). 

 

Det står tydligt i läroplanen att förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans 

med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan (Skolverket, 2010) och i samband 

med detta behövs det att både barn och föräldrar skolas in i förskolan. För att skapa 

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

och för att varje förälder ska kunna utveckla en tillitsfull relation till förskolans personal 

är inskolning ett viktigt sätt för ett förtroendefullt samarbete mellan förskolan och 

hemmen (Skolverket, 2010). 

 

Att börja i förskolan 
 

Innan barnet börjar i förskolan, det vill säga när föräldrar fått erbjudande om 

förskoleplats, bjuder förskolan in barn och föräldrar för att visa förskolan och detta 

kommer att bli den första kontakten med barn och föräldrar. Det är betydelsefullt att 

både föräldrar och barn får besöka förskolan och träffa förskollärare innan själva 

inskolningen börjar (Eriksson, 2011). 

 

I förskolan kommer barnet att möta många andra barn som delar förskollärarens 

uppmärksamhet under dagen. Barnet får leka med de andra barnen och kommer att få 

samarbeta med andra under gruppaktiviteter. För att barnet ska kunna utvecklas och 

lära, i leken till exempel, behövs förskollärarens stöd och hjälp i samspelet. Det kan 

uppstå problem när barn som är vana att få föräldrars uppmärksamhet hemma måste 

”vänta på sin tur” i förskolan. 

 

Stress är en del av varje människas liv och att börja på förskolan kan vara stressande för 

barn, och även för föräldrar och förskollärare (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). 

Människan är dock anspassningsbar och även små barn anpassar sig på olika sätt till de 

omständigheter som existerar i förskolan och därmed sjunker stressnivåerna och de 

finner sig till rätta i förskolan (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Men barn är olika, 

hur de anpassar sig kan också skilja sig åt och barnens upplevelse i mötet med förskolan 

och dess miljö kan vara olika utmanande från barn till barn. Det vill säga att vissa barn 

kräver mer tid under inskolning och vissa barn har lätt att anpassa sig och behöver inte 

många dagar av inskolning.    

 

Begreppet inskolning 
 

Under årens lopp har det funnits olika benämningar på begrepp som används för att 

beskriva barnets anpassningsperiod i förskolan (Barnomsorg- och skolakommittén, 

1997; Regeringen, 2004; Skolverket, 2010). Dessa är invänjning, inskolning och 

introduktion. 
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Barnomsorg- och skolakommittén (1997) använde begreppet invänjning som betyder 

den grundläggande kontakten (dagliga kontakten vid lämning och hämtning av barnet 

och den organiserade kontakten vid föräldrasamtal, föräldramöten och 

föräldramedverkan av olika slag i verksamheten) mellan förskolan och hemmet och den 

kontakten byggs upp under barnets invänjningsperiod. 

 

I Regeringens proposition (Regeringen, 2004) används begreppet inskolning som varje 

barn får tillsammans med sina föräldrar när barnet börjar i förskolan. Under 

inskolningen grundläggs samarbetet mellan hem och förskola som sedan fortgår under 

barnets hela förskoletid. 

 

I dagens läroplan (Skolverket, 2010) används begreppet introduktion som varje barn 

tillsammans med sina föräldrar måste få för att skapa de bästa möjliga förutsättningar 

för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt och för att varje förälder ska 

kunna utveckla en tillitsfull relation till förskolans personal. 

 

Utifrån de här tre begreppen kan inskolning definieras som barnets första möte med 

förskolemiljön – möte med de barn som redan vistas där och de förskollärare som 

arbetar där. Under inskolningen är barnet med sina föräldrar och skolas in i den miljö 

och verksamhet som barnet ska vara en del av och som ska vara en del av barnets 

vardag.  

 

Inskolning, eller invänjning, är en process (Niss, 1988) där barnet ska bygga upp 

förtroende och tillit för en ny vuxen, en förskollärare. Det handlar om ett 

anknytningsarbete till nya människor och ett separationsarbete från föräldrarna (Niss & 

Söderström, 2015). Författarna poängterar att invänjningsarbetet är ett dubbelt arbete för 

barnen för att de både ska lära känna nya människor och miljöer och få hjälp att klara av 

separationen från föräldrarna. Niss (1988) betonar att inskolning är en process som kan 

mildra den ångest som barnet kan känna när trygghetspersonen, föräldern, inte är med 

barnet under förskolevistelsetiden.  

 

Niss (1988) hävdar att barnet går igenom individuations-separationsprocessen, den mest 

grundläggande utvecklingen till egen identitet, som innehåller två komponenter – 

separation och individuation. Niss förklarar separation som att separera och det innebär 

att uppfatta sig som en egen individ och att skiljas från mamma, pappa och andra 

människor. Individuation å andra siden innebär att barnet utvecklar ett ”jag”, en känsla 

av att vara en unik person med en egen vilja som får säga nej och bestämma själv, till 

exempel, är viktigt i den här utvecklingen.  

 

Inskolningen eller invänjningen har tre syften (Broberg, Hagström & Broberg, 2012) 

och dessa är: 1) att vänja barnet vid den nya miljön, 2) en chans att lära känna minst en 

förskollärare tillräckligt väl för att förskolläraren ska kunna fungera som en ersättare för 

föräldrarna under den del av dagen då dessa är på arbetet, och 3) att vänja barnet vid att 

klara sig flera timmar i sträck utan sina föräldrar och kunna ägna sig åt lek och 

utforskande.  

 

Caldenius (2008) har också beskrivit inskolningens syfte och menar att det är att barnet 

tillsammans med en förälder ska vänja sig vid förskolans nya miljö, skapa trygga 

relationer mellan barn och personal, att ge föräldrarna en inblick i hur förskolan 

fungerar organisatoriskt och pedagogiskt, att föräldrarna får möjlighet att lära känna 
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förskolläraren till vilken barnet ska lämnas och att föräldrarna känner att de har 

förtroende för förskolläraren och kan lämna över sitt barn på ett tryggt sätt. 

 

Inskolningsmetoder 
 

Det finns olika metoder för inskolning som används idag i olika förskolor i Sverige. 

Den traditionella inskolningen och den föräldraaktiva inskolningen är två exempel som 

förskolorna använder. Förskolor kan utgå från dessa modeller och göra anpassningar 

utifrån förskollärarens erfarenheter och från verksamheten (Larsson, 2011). 

Invänjningen, eller inskolningen, kan ske individuellt eller i grupp (Caldenius, 2008).  

 

Den traditionella inskolningen, även kallad den långa inskolningen, pågår under ungefär 

två veckor eller tre veckor (Eriksson, 2011). Även om många förskolor gjort egna 

anpassningar i modellen har grunden varit densamma (Larsson, 2011). Det börjar med 

korta besök med en förälder och sedan blir besöken längre och föräldern börjar lämna 

barnet ensam med den ansvariga förskolläraren. 

 

Den föräldraaktiva inskolningen, eller kortinskolningen (som enligt Larsson även kan  

kallas) Stockholmsmodellen, heldagsinskolning, Knivstamodellen och 

tredagarsinskolning) innebär att barnet redan från första dagen går hela dagar och 

föräldern är med hela tiden för att på fjärde dagen vinka och lämna. Det kan också 

handla om mellan fem och tio dagar men har ungefär samma innebörd, dvs. föräldern är 

med sitt barn i förskolan på heltid (ofta fem-sex timmar) och är aktiva under de dagar 

som inskolningen pågår (Eriksson, 2011). I den här modellen har barnet ingen 

ansvarsperson utan alla förskollärare på avdelningen ansvarar gemensamt för alla barn. 

 

Eriksson (2011) har beskrivits hur en treveckors inskolning kan se ut. Inskolningen 

börjar på en onsdag och avslutas på en tisdag och på det sättet kommer det ingen helg 

mellan inskolningens sista dag och de vanliga dagarna. Om man tycker att tre veckor är 

lite för långt kan en mellanvariant vara att göra ett schema på två och en halv vecka, 

exempelvis att börja på en måndag och sluta på en tisdag eller onsdag. Det går också bra 

att göra en och en halv eller två veckor eller också kombinera med den föräldraaktiva 

metoden, att föräldrarna är med några hela dagar.  

 

Den här treveckorsinskolningen bygger på att föräldrarna drar sig tillbaka och sitter vid 

det så kallade föräldrabordet. Det behöver inte vara ett bord, det kan vara soffan eller en 

plats på golvet (Eriksson, 2011). Föräldrabordet är centralt placerat så att föräldrarna ser 

allt som händer och barnen känner sig trygga när de vet att föräldrarna hela tiden finns 

där. 

 

Invänjningsprocessen har Niss (1988) beskrivit i tre delar: 1) Barnet har stort behov att 

föräldern finns som sin trygghet under tiden kontakten med förskollärare och de andra 

barnen byggs upp. 2) Kontakten med förskollärare och de andra barnen blir alltmer 

intressanta, föräldrarna börjar hamna i ”bakgrunden” – barnet själv väljer att gå ifrån 

föräldern – och sedan kan föräldrarna börja lämna. 3) Barnet är, den största delen av 

tiden, utan förälder i förskolan. 
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Tidigare forskning 
 

Förskolan har i mer än 150 år kännetecknats av två roller, en pedagogisk roll och en 

omsorgsmässig roll (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Den pedagogiska rollen 

handlar om att stödja och stimulera barns utveckling och den omsorgsmässiga rollen 

innebär att ge barn tillsyn och omvårdnad. Socialt samspel, att låta barnet lära sig vara 

socialt och få samspela med andra, ingår i förskolans ansvar. För att förstå hur barnen 

kan lära sig om socialt samspel kommer det här avsnittet ta upp olika studier och teorier 

om barn och deras förmåga att skapa ett socialt liv. I barnens sociala samspel är 

förskolläraren betydelsefull och det är av intresse att visa didaktiska perspetiv på 

samspel och inskolning. 

 

Förutom kurslitteratur har jag sökt efter internationella studier om barn och deras 

anknytningsförmåga och inskolning. Jag använt mig databasen ERIC (EBSCOhost) och 

sökorden introduction, preschool, newcomer och begin preschool. Jag fick sju träffar 

som inte handlar direkt om inskolningen själv men de handlar om barns beteende, 

inlärningsförmågar och hur de socialiserar när de börjar i förskolan och träffar nya 

människor. Det verkar som att inskolning är en nordisk förekomst. 

 

Anknytningsperspektiv 

 

Anknytningsteorins upphovsman är den brittiske psykoanalytikern och barnpsykiatern 

John Bowlby som levde från år 1907 till och med år 1990 (Broberg, Hagström & 

Broberg, 2012; Orrenius, 2005). Bowlby betonade att föräldrarna var viktiga för sina 

barns utveckling och att det var riskfyllt med tidiga separationer och byten av vårdare, 

speciellt för barn under tre år. 

 

Begreppet anknytning, (attachment), är en relationsspecifik process som utvecklas, 

först, mellan förälder och barn och så småningom till andra och olika personer. Det kan 

beskrivas som ett specifikt psykologisk ”band” dem emellan (Broberg, Hagström & 

Broberg, 2012). Teorin om anknytning kan enligt Broberg, Hagström och Broberg ses 

som en viktig psykologisk teori om hur barn såväl som vuxna förhåller sig till närhet, 

beskydd och omsorg, självständighet och upptäckarglädje. Teorin behandlar också 

samspelet mellan anknytning och omvårdnad – som innefattar förälderns, eller en annan 

omvårdnadspersons, villighet och förmåga att stödja barnets behov av beskydd, tröst 

och trygghet i utsatta situationer. 

 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) förklarar vidare att hjärnans utveckling sker 

genom ett samspel mellan barnets förutsättningar och den miljö barnet växer upp i. 

Erfarenheter barnet gör i relation med andra har stor betydelse för barnets utveckling. 

Anknytningen har betydelse för människans utveckling och separationer, vanvård och 

försummelse tidigt i livet och kan få konsekvenser för den fortsatta utvecklingen.  

 

Orrenius (2005) beskriver anknytningens utveckling redan från spädbarnets första 

timmar och dagarna efter födseln. Spädbarnet använder sina sinnen – syn, hörsel, lukt, 

smak och känsel – för att lära känna sin närmaste omgivning och de människor som 

finns i dess omedelbara närhet. Spädbarnets första signaler består av skrik och förmågan 

att, under kortare stunder, fästa blicken och detta besvaras av föräldrarna med försök att 

trösta barnet, vilket kan kallas omvårdnadssytem (a.a).  
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Vid ungefär fyra månaders ålder föredrar barn att bli tröstade av personer de känner väl. 

Anknytningsbeteendet, förklarar Orrenius, börjar visa sig tydligt vid ungefär sju 

månaders ålder. Vid nio-tio månaders ålder kan barnet krypa omkring och kan därmed 

själv reglera avståndet till föräldrarna. Men om det kommer in en främmande person 

eller om föräldern försvinner från barnet ökar barnets strävan att vara nära föräldern. 

Det är i denna ålder man ser att barnet har utvecklat en specifik känslomässig relation, 

anknytning, till föräldern och använder denna som en trygg bas. 

 

I takt med att barnets kognitiva förmågor utvecklas får barnet möjligheter att hantera 

möten med främmande personer och separationer från föräldrar. I tre-fyraårsåldern har 

barnet blivit lite mindre egocentriskt och kan förstå att föräldern är en egen person. 

Barnet förstår att förälderns intressen inte alltid stämmer överens med barnets egen vilja 

(Orrenius, 2005). 

 

Inskolning och anknytning 
 

Föräldrar och förskollärare fungerar som några av barnens viktigaste interaktionspartner 

och som stödjer barns lärande och socio-emotionella utveckling (Goodrich, Mudrick & 

Robinson, 2015). Inskolningen på  förskolan förknippas ofta med starka känslor både 

hos föräldrar och hos barn (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Separationer 

aktiverar nedärvda reaktioner hos barn och hos föräldrar när barnet börjar i förskolan. 

Nedärvda reaktioner kan vara, till exempel, när barnet reagerar med rädsla och protest 

och upplever hot om att lämnas ensamma och när vuxna reagerar med omvårdnad och 

närhet på barnets oro och önskan att vara nära. Broberg, Hagström och Broberg (2012) 

hävdar att om bandet mellan föräldrar och yngre barn ”bryts” upplevs detta som 

besvärligt för båda parter och att känna och visa obehag vid ofrivillig separation är en 

normal reaktion hos barn från ungefär sju månaders ålder och uppåt. Enligt författarna 

beror barns reaktioner på separationen från föräldrarna på faktorer i miljön och på 

närvaron av någon lyhörd ersättare för föräldrarna. Studier av relationen mellan barn 

och förskollärare visar att förskolläraren kan svara på yngre barns signaler och kan 

snabbt fungera som tillfälliga anknytningspersoner (Broberg, Hagström & Broberg, 

2012). Det betyder inte att förskollärarna är lika viktiga för barnen som föräldrarna utan 

att de kan vara lika lyhörda för barns signaler som föräldrar. Lyhörda förskollärare 

klarar av att möta barnens känslomässiga behov och har möjlighet att svara på barnen. 

 

Den process  som barnet går igenom under inskolningen innebär att bygga upp 

relationer (Niss, 1988).  Det kan börja med en bra kontakt med en förskollärare och så 

småningom med de andra förskollärarna och med andra barn. Det är viktigt, enligt Niss, 

för det nya inskolade barnet att få känna sig som en del av gruppen, inte bara under 

leken men också under rutinsituationerna.  

 

Tillhörighet har länge varit konceptualiserad som ett grundläggande mänskligt behov 

och när det gäller yngre barn kan tillhörighet kopplas till deras utvecklandet av 

identitetskänsla samt hur de uppfattar andra och hur de svarar på skillnaden (Stratigos, 

Bradley & Sumsion, 2014). I studien argumenteras att yngre barn har sina egna 

uppfattningar över inkludering och tillhörighet som ofta skiljer sig från vuxnas 

uppfattningar. 

 

Det centrala i arbetet med invänjningen är att få barnet att knyta an till en eller helst två 

förskollärare och att hjälpa barnet att separera från föräldern som deltar i inskolningen 
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(Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009). Det är viktigt att alla vuxna runt barnet under den här 

perioden är medvetna om det komplexa i barnets situation: anknytning och separation 

samtidigt, säger Kihlbom, Lidholt och Niss. Det innebär att förskolläraren måste vara 

noga med att bedöma sin relation till barnet och det ska kännas tryggt för barnet när 

föräldrarna börjar gå därifrån. Kontinuitet, har författarna också påpekat, är viktigt och 

samarbetet mellan förskollärare och föräldrar påverkar alltid barnen. 

 

Trygghet – grunden för lärande 
 

Enligt anknytningsteorin kan man skapa en trygg anknytning till en annan person om 

man får kontinuitet och värme från en mamma och en pappa, eller vårdnadshavare, de 

första tre åren (Orrenius, 2005) och därmed känna sig sedd och bekräftad. Orrenius 

hävdar att om barn känner sig sedda och bekräftade utvecklas det också en inre struktur 

där kärleken till en viktig person kan omvandlas till respekt och omsorg. Barns 

självkänsla och självförtroende stärks och de blir personer som kan känna tillit både till 

sig själva och till andra människor, som i sin tur leder till att de skapar och bygger en 

trygg relation. 

 

Förskollärarens lyhördhet och förhållningssätt skapar trygghet när de svarar på barnets 

behov (Eriksson, 2011). Om barnet försöker kommunicera är det viktigt att 

förskolläraren finns nära och kan bekräfta och uppmuntra barnet. Genom ett lyhört 

förhållningssätt kan förskolläraren lära känna barnet på ett bra sätt. Huvudsaken i 

förskolans arbete är att skapa goda relationer, både mellan vuxna och barn och mellan 

barnen vilket är en förutsättning för att barnen ska kunna känna sig trygga (Kihlbom, 

Lidholt & Niss, 2009). 

 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) säger att trygghet är en förutsättning för att 

barnet ska vara nyfiket, leksuget och känna sammanhang och mening i det förskolan 

erbjuder. De menar att balansen mellan trygghet, som får barnet att hålla sig i närheten 

av anknytningspersonen,  och utforskande, som får barnet att vända sig till nyfikenhet 

och lek, är viktigt för förskolebarnen.  

 

På förskolan har förskolläraren ansvar för att samspelet med det enskilda barnet 

utvecklas och att en tillitsfull relation formas (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). En 

av förskollärarens uppgifter är att se till att barnet kan koncentrera sig på andra saker än 

sina föräldrar och måste vara närvarande för att erbjuda tröst och att den förskolläraren 

som står överst i anknytningshierarkin är den som i första hand ska trösta barnet. 

Förskolläraren som är barnets ansvarsperson vid inskolningen brukar vara den 

förskollärare som står överst i anknytningshierarkin på förskolan.Tröst kan ses som en 

interaktion, ett samspel (Hansson, 2009) och att trösta är på sitt sätt en kommunikation. 

 

Samspelet med det enskilda barnet är grunden för att en tillit successivt kan växa fram, 

säger Hanson (2009). Baserat på barnets tidigare erfarenheter av samspel har barnet 

tillägnat sig förväntningar på hur barnet kommer att bli bemött och det är därför viktigt 

att förskolläraren känner till barnets olika anknytningsmönster för att förstå dess 

beteende i situationer som aktiverar anknytningssystemet. Broberg, Hagström och 

Broberg konstaterar att kvaliteten i förskolans arbete med förskolebarn handlar om 

förskollärarens kunskap, intresse och förmåga att engagera sig i barnen. Förskolläraren 

måste upplevas som en lyhörd person som kan och är beredd att hjälpa barnet att reglera 

de känslor som väcks under dagen och som uppmuntrar barnet att utforska 
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förskolemiljön. Ju yngre och nyare barnet är på förskolan, desto större betydelse har 

samspelet mellan förskollärareen och barnet för att barnet ska känna sig tryggt. 

 

Samspel 
 

I leken finns den bästa förutsättningen för att få en god relation till barnen och när 

förskolläraren visar barnen att de är till för dem och hjälper dem i leken så blir de snart 

intressanta för barnen (Niss & Söderström, 1996). Enligt Kihlbom, Lidholt och Niss 

(2009) är en trygg och god relation en förutsättning för ett positivt samspel. Barns 

utveckling gynnas av samspelsprinciper som inverkar på barnets förmåga att tänka och 

bildar bas för förmågan att lära hur det ska lära sig. Samspelsaktiviteter är grundade på 

att barn ska lära av äldre, mer erfarna kamrater eller vuxna (Lindahl, 1998).  

 

I en artikel skriver Koglin och Petermann (2011) att barn är socialt kompetenta och i 

mötet med andra människor går de igenom processer som innebär olika steg bland annat 

att förstå, att svara och att reagera. Att börja på förskolan innebär en intensiv social 

träning (Hansson, 2009). Hemma har barnet varit i centrum för föräldrarnas 

uppmärksamhet men i förskolan kan barnet behöva lära sig att ”dela på fröken”, dela på 

uppmärksamhet och dela på leksaker. Det är viktigt att hantera barnen med respekt, 

lyssna på dem och bekräfta dem. Socialt samspel kan vara avgörande för barns 

utveckling och vuxnas förväntningar på barnets förmåga får stor betydelse för barnets 

lärande (Lindahl, 1998). 

 

Lindahl (1998) anser också att relationen mellan vuxna och barn är asymetrisk och det 

är vuxnas ansvar att stötta, vägleda och hjälpa barnet i dess utforskande och tillägnandet 

av omvärlden. Förskolläraren måste uppmärksamma både det som intresserar barnet och 

det som barnet har behov av och samtidigt kommunicera med barnet för att utveckla 

relationen mellan förskolläraren och barnet (Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009). En bra 

kommunikation med barnet är avgörande för en trygg anknytning (Hansson, 2009). 

Genom detta får barnet erfarenheter av och lär sig hur det är att vara tillsammans med 

andra än sina föräldrar och samtidigt får uppleva att det själv betyder något för andra 

och att andra betyder mycket för barnet. 

 

När barnet inte visar något intresse av att ha kontakt är det viktigt att förskolläraren 

hittar ett sätt att nå fram till barnet (Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009). Lek kan vara ett 

sätt att nå barnet. Lek tillsammans med andra barn, och med förskolläraren under 

inskolning, leder till social kompetens (Jensen & Harvard, 2009) och i samspelet under 

en lek lär barnen känna varandra som kan ge barnet trygghet och glädje. För att kunna 

ge trygghet krävs att förskolläraren också känner sig trygg och vågar ge sig hän i leken 

(Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009).  

 

Förskolans arbete grundar i att barnens lärande och utveckling sker i samspel med andra 

i ett socialt sammanhang och att lärandet utvecklas i en ömsesidig kommunikation i ett 

positivt samspel (Niss & Söderström, 2015). Som förskollärare är det viktigt att inneha 

en hög kompetens om samspelets betydelse och medvetenhet om sin egen betydelse och 

påverkan på barnen och deras föräldrar. 
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Didaktiskt perspektiv 
 

Ordet didaktik har ett grekiskt ursprung och betyder ”undervisa”, ”lära”, och ”tillägna 

sig” och det är ett forskningsfält i Sverige som behandlar undervisningens och 

inlärningens teori och praktiska överväganden (Skolverket, 2012). Didaktik handlar 

bland annat om förståelsen av faktorer som påverkar undervisning och analys. Det kan 

handla om att förskollärare vet att ankytningsprocessen är viktig när barnet ska börja 

förskolan och förhåller sig till faktorer som kan påverka anknytningsprocessen. 

Didaktik handlar inte bara om förskolans undervisning och inlärning utan också om 

lärandeprocesser och mål. Till dessa lärandeprocesser hör till exempel när barnet ska 

lära sig att bli en del av de andra i förskolegruppen. 

 

De förskoledidaktiska frågorna som är mest centrala är vad, hur och varför: ”Vad” 

innebär förskolans innehåll, ”hur” innebär metoden för att förmedla innehållet och 

”varför” innebär målsättningar och syfte. I relation till inskolning skulle de didaktiska 

frågorna kunna vara: Vad innebär inskolning, varför ska barn och föräldrar inskolas, 

vilka mål och syften finns det och hur ska förskollärare organisera inskolningen, vilka 

inskolningsmetoder ska användas. 

 

Sett ur ett förskoleperspektiv på inskolning handlar det om barnen, förskola, vilken 

inskolningsmetod som används och vilket innehåll som erbjuds under inskolningen. 

Innehållet som beskrivs i läroplanen för förskolan är en faktor som förskollärare måste 

förhålla sig till i verksamheten och de kan påverka barns lärande. Förskolan styrs av en 

läroplan som anger mål och riktlinjer för verksamheten (Skolverket, 2012) men 

läroplanen kan tolkas olika av förskollärarna. Det är förskolläraren som gör didaktiska 

överväganden om exempelvis vilken inskolningsmetod som passar bäst i just den 

specifika förskolan. Innehålllet kan förstås som det förskolläraren planerar att barn ska 

ges möjlighet att lära. Förskolläraren gör didaktiska val, utifrån barns (och föräldrars) 

kunskaper och  erfarenheter för att skapa det bästa sättet för barns lärande/inskolning 

och utveckling. 

 

I  den här studien har förskollärarens didaktiska val av metod och innehåll, stor 

betydelse för att stödja barns lärande i att anpassa sig i en ny miljö i en ny förskola för 

att barnet ska känna sig trygg i förskolan. Föräldrarna är tillsammans med förskola, 

barn, innehåll och metod en del av den samhälleliga kontexten, där det finns 

förväntningar på att inskolningen ska lyckas. Föräldrarnas socioekonomiska situation, 

om de är nyanlända till Sverige eller om de har haft positiva erfarenheter av förskola till 

exempel, är sådant som är av betydelse för hur förskollärare väljer att utforma 

verksamheten/inskolning. 

 

Sammanfattande kommentar 
 

Tidigare forskning om barn och teorier om inskolning visar att inskolningen är en viktig 

del inom förskolans verksamhet. Föräldrar och förskollärare tänker på barnets bästa och 

ur anknytningsperspektiv vill de inte skapa oro när barn börjar på förskolan. Den 

traditionella inskolningen har funnits sedan långt tillbaka. Föräldraaktiv inskolning, å 

andra sidan, är ny men brukar vara uppskattad bland föräldrar och personal (Lundbäck, 

2013).   
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I den här översikten av forskning fattas det forskning om föräldrarnas uppfattningar om 

inskolning och även förskollärarens didaktiska överväganden när det gäller val av 

inskolningsmetod och didaktiska överväganden som görs under inskolningen för att 

barn (och föräldrar) ska skolas in på ett positivt sätt. Genom att undersöka hur 

förskollärare och föräldrar uppfattar inskolningens betydelse kan den här studien bidra 

med kunskap om vilka didaktiska överväganden förskolläraren gör i samband med val 

av inskolningsmetod och överväganden under inskolningen och även föräldrarnas 

uppfattningar av inskolningen. 

 

Syfte och frågeställning 
 
Syfte 
 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur förskollärare uppfattar betydelsen av 

inskolning när barn börjar i förskolan. Det är av intresse att erhålla kunskap om hur 

förskollärare arbetar med barns inskolning, om de använder någon specifik metod och i 

så fall varför. Det är även angeläget att erhålla kunskap om föräldrars uppfattningar och 

erfarenheter av inskolningen. 

 

Frågeställningar 
 

 Hur uppfattar föräldrar och förskollärare inskolningens betydelse? 

 Vilka didaktiska överväganden gör förskollärare när de väljer 

inskolningsmetod? 
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Metod/empiri 
 

I följande avsnitt beskrivs vilka metoder används, vilka som deltagit, och bearbetning 

av det insamlade materialet. 

 

I det här arbetet undersöks inskolningens betydelse för föräldrar och förskollärare när 

barn börjar i förskolan. Eftersom tiden är begränsad bestämde jag mig för att använda 

enkäter som forskningsinstrument och som komplement (Bryman, 2011). Jag 

formulerade två olika enkäter, en till föräldrar (bilaga 1) och en till förskollärare (bilaga 

2). Det var tjugosju personer – tretton föräldrar, fjorton förskollärare (men att fem av 

föröskollärarna som medverkade svarade samtidigt i egenskap av förälder) som 

medverkade. Ett kuvert med ett frimärke och adress bifogades i varje enkät för att 

underlätta för deltagarna att skicka tillbaka enkäten genom post. 

 

Föräldraenkäten består av sex frågor (se bilaga 1) och förskollärarenkäten består av tio 

frågor (se bilaga 2). Eftersom det i enkäten till förskollärare finns två val, 

förskolepersonal och förskolepersonal som är samtidigt en förälder, är sista sex frågorna 

under rubriken ”Som förälder:” samma frågor som föräldraenkäten består av.  

 

Jag besökte fem olika förskolor i Mellansverige och pratade med förskollärarna och 

frågat de om de ville delta i min undersökning. Eftersom jag ville ha en geografisk 

spridning, har bekanta hjälpt mig lämna ut enkäter till föräldrar som har yngre barn i 

förskolan och eftersom det finns kuvert med frimärke bifogade behövde jag inte gå till 

dessa personer och samla enkäterna, jag fick dem i brevlådan. Förskollärararna arbetar 

inte i samma förskolor utan från olika förskolor och föräldrarna har barn i olika 

förskolor inom Mellansverige. 

 

I informationsbrevet (bilaga 3) står arbetets författare, skolan och arbetets syfte. I 

informationsbrevet framgår att deltagandet i studien är frivilligt och att 

svaren/informationen bara ska användas till det här arbetet och varken person eller 

förskola kommer kunna identifieras (Vetenskapsrådet (2015). I informationsbrev står 

också att deltagaren kan ta del av det färdiga arbetet på DiVA http://www.diva-

portal.org och handledarens namn och e-post finns med i informationsbrevet. 

 

Som komplement till enkäterna intervjuade jag två förskollärare och fyra föräldrar. 

Intervjufrågor till förskollärare (bilaga 4) och föräldrar (bilaga 5) finns under bilagor i 

det här arbetet. Intervjuer med förskollärararna och en förälder har jag spelat in genom 

min mobiltelefon och intervjuer med de andra tre föräldrarna har jag skrivit ner med 

papper och penna. Det var tänkt att spela in alla intervjuerna men de andra två 

föräldrarna ville inte bli inspelade. När det gällde den tredje föräldern bestämde jag mig 

för att använda papper och penna på grund av att barnen i rummet lekte högljutt och 

teven var på.  

 

 

Det insamlade materialet utifrån enkätsvaren och intervjuer har jag gått igenom. Jag 

lyssnade på och skrev ut de inspelade intervjuerna. Jag har analyserat med stöd av 

anknytningsperspektiv, samspel och didaktiskt perspektiv. I analysarbetet har jag 

kategoriserat mina data till fyra olika kategorier som är följande:  barnets trygghet, 

relationsskapande, samverkan mellan föräldrar och förskollärare och en bra start för 

barnet 

http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
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Resultat 
 

Under det här avsnittet ska de fyra kategorierna – barnets trygghet, relationsskapande, 

samverkan mellan föräldrar och förskollärare och en bra start för barnet – presenteras. 

Enkät- och intervjusvar har blandats. 

 

Barnets trygghet 
 

Kategorin barnets trygghet visar förskollärares och föräldrars uppfattning om 

inskolning. De menar att inskolning betyder trygghet för barnen och ses som en viktig 

anledning för att skola in barn.  

 

Alla föräldrar och förskollärare som svarade på enkäten samt de förskollärare som blev 

intervjuade anser att barnets trygghet är det viktigaste att tänka på när det börjar på 

förskolan. En trygg relation måste byggas upp mellan barn-förskollärare och även 

mellan föräldrar-förskollärare eftersom det lägger grunden till barnets trygghet på 

förskolan.  

 

Föräldrarna anser att inskolningen ger barnet en chans att lära känna en ny plats och nya 

personer tillsammans med en förälder (föräldrar) som gör upplevelsen tryggare och att 

inskolningen är en mjukare övergång från tryggheten hemma (eller existerande 

förskola) till den nya. Exempel på det är svaren ”att få se att sitt barn blir trygg och väl 

omhändertagen betyder så mycket för att man som förälder ska känna sig trygg med att 

lämna sitt barn”, ”är föräldern trygg så blir barnet tryggt”och ”lika viktigt för barnet 

som för föräldern är att det blir tryggt att vara ifrån varandra”. 

 

 

Förskollärarna beskriver att barn är väldigt olika. ”En del barn blir trygga direkt och 

vågar släppa föräldrarna och bryr sig inte om att de är där överhuvudtaget medan andra 

är helt fastklistrade och vill inte ens titta på en när man skolar in,” säger en 

förskollärare. Inskolningen är väldigt viktig säger alla förskollärare. Den är en bro 

emellan föräldrar och förskollärare. Barnet får med sig föräldern till förskolan till en 

början och känner sig trygg med förskolläraren ihop med den som det är trygg med just 

då, för att så småningom kunna släppa föräldern och vara på förskolan själv. 

 

Det framgår i studien att barnets trygghet spelar en stor roll för barns vistelse i 

förskolan. För föräldrarna och förskollärarna är det viktigt att se till att barnet verkar 

tryggt och känner tillit till förskolläraren. Det är viktigt att förskolläraren och 

föräldrarna har en gemensam syn på barnets trygghet för att sedan ska föräldrarna kunna 

lämna barnet och barnet ska förstå att det ska vara på förskolan medan föräldern arbetar. 

 

Relationsskapande 
 

Kategorin syftar till samspelet mellan barn och förskollärare under inskolning, som en 

början för en fortsatt god relation . 

 

Föräldrar och förskollärare anser att det är viktigt att förskollärare och barn ska ha en 

positiv relation och bra kontakt. Inskolningen är ett sätt för förskolläraren att lära känna 

barnet och barnet får lära känna förskolläraren. Genom ett bra samspel och en god, 
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positiv relation kan förskolläraren gradvis slussa in barnet i rutiner, social samvaro och i 

förskollärarens arbetssätt.  

 

Genom samspel med förskolläraren kan barn få lära känna innemiljön först, i lugn och 

ro för att sedan få upptäcka resten av förskolans miljö. Det framkom i studien att 

förskolläraren har den största rollen under inskolningen (och inte föräldrarna). Föräldrar 

ska vara med och sedan ”slussas” ut när barnet är tryggt och känner tillit till 

förskolläraren. ”Självklart ska föräldrarna vara med under den tiden barnet ska ”bygga 

upp tryggheten” hos förskolläraren men så småningom ska föräldrarna ta ett steg 

tillbaka och låta barnet lära känna miljön, förskolläraren och de andra vuxna och barn 

som vistas där”, svarar en av respondenterna. Förskollärares didaktiska val handlar ofta 

om relationsskapande eftersom grunden till goda relationer påbörjas under 

inskolningen. 

 

När barnet är på förskolan är det viktigt att förskolläraren med sina didaktiska 

överväganden skapar en bra relation med barnet och planerar för situationer som fångar 

och lockar barnet och så småningom låta barnet komma sakta in i ett nytt sammanhang. 

”Om barnet får en bra start i förskolan blir inte föräldrarna oroliga,” säger 

respondenterna. Det betyder att barnet kommer bli redo att utforska förskolan i sin egen 

takt och leka med de andra barnen. 

 

När förskolläraren har lärt känna barnet kommer förskolläraren ha en god uppfattning 

om barnet och dess intressen som kan vara andvändbart i situationer där det behövs att 

fånga barnets intresse, som till exempel i leken när det behövs att utgå från barnets 

reaktioner och uppfattningar. 

 

Samverkan mellan föräldrar och förskollärare 
 

Den här kategorin handlar om relation mellan föräldrar och förskollärare och hur de 

arbetar för att ge barnet det bästa sättet att börja på förskolan genom och under 

inskolningen. 

 

Under inskolningen är det inte bara barn som förskollärare ska lära känna utan också 

föräldrar, och detsamma med föräldrarna, de vill också lära känna förskollärarna. Att 

vara med under inskolning och vara delaktig är viktig för barnets skull och för barnets 

trygghet. ”Det är viktigt för mig som förälder att engagera mig i mitt barn och reflektera 

över hur hen funger med andra barn,” skriver en förälder. ”Det är ett stort steg att lämna 

sina barn hos någon annan och det är en process för både barn och förälder,” svarar 

ytterligare en förälder, ”och då är det viktigt att för föräldrar att se var man ska lämna 

sitt barn.”  

 

Det är värt föräldrarnas tid att vara där och vara delaktiga under inskolningen framkom 

det i studien. Föräldrar har resonerat så här: ”Tid med mina barn är värt allt och jag fick 

se hur förskolans personal arbetar och samtidigt se rutinerna under dagen med barnen.” 

”Att mitt barn får tid på sig att lära känna människorna och miljön samt hitta en eller 

flera anknytningspersoner, under tiden tryggheten i föräldern är där.”  

 

En bra samverkan mellan föräldrar och föskollärare kan leda till trygghet för både barn 

och föräldrar. En förälder har beskrivit hennes erfarenhet som en ny förälder på 

förskolan. Föräldern har beskrivit här att det kan uppstå svårigheter. 
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När mitt 15-månaders barn skulle börja på förskolan hade jag 

bekymmer över hur det skulle fungera under vilstunden, eftersom 

mitt barn inte kunde sova om jag inte ammade honom. När det var 

dags berättade jag till förskolläraren om mitt bekymmer och efter 

samtalet kände jag mig ”judged” av förskolläraren. Förskollärarens 

bemötande fick mig att känna som en oansvarig förälder, att jag inte 

löste det här problemet innan mitt barn skulle börja. Det kändes att 

”problemet” var bara för mig att lösa och jag fick ingen hjälp eller 

råd om hur jag skulle ”fixa” det. Så, för de första tre dagarna skulle 

jag ta hem mitt barn när det var dags för vila, han sov hemma, och 

sedan kom vi tillbaka efter åtminstone en timme till förskolan och 

fortsatte dagen. Det tog några dagar innan jag fick prata med 

förskolläraren för att hitta en lösning, och det löste sig. Jag kan 

därför säga att en bra kommunikation är viktig mellan oss föräldrar 

och förskollärare, och som förskollärare ska de inte döma oss 

föräldrar. 

 

Den ovanstående upplevelsen av en förälder kan skapa en dålig början av relationen 

mellan förskollärare och föräldrar. En bra inskolning ska involvera, bland annat, respekt 

och bra kommunikation mellan förskollärare och föräldrar. Den ska kännas trygg inte 

bara för barnen men också för föräldrarna. ”Inskolningen är också en chans för 

föräldrarna att förmedla information om barnet till förskolläraren på ett naturligt sätt,” 

svarar en förälder. 

 

I undersökningen framkom att en del föräldrar inte blev nöjda med deras upplevelser 

när det gäller bra kommunikation med förskollärarna. En förälder berättar: 

 

Om jag skulle jämföra min upplevelse i mitt barns förskola innan han 

flyttade kunde jag säga att där var bättre än den nya. Där kunde jag ha ett 

vänligt samtal med förskollärarna när jag lämnar eller hämtar, men här 

nej, jag kunde inte. Det är kanske på grund av här finns många barn och 

stora grupper och inte så många lärare varje gång jag lämnar eller hämtar 

mitt barn. Om det är någonting jag vill prata med dem eller fråga dem 

ringer jag ibland istället under dagen. Men jag tycker det är bra om jag 

kan prata med dem om mitt barn. De har inte tid att prata med mig. Ja, de 

säger vad som har hänt under dagen, vad mitt barn har gjort, men det 

känns som att de rapporterar vad som hänt och det är inte ett samtal. De 

verkade stressade och upptagna nästan hela tiden. Det känns som 

kommunikation inte fungerar lika bra jämfört med den andra förskolan vi 

haft tidigare. 

 

En annan förälder sa så här:  

 

När  mitt barn började på förskolan gick det jättebra och lätt. Han 

brydde sig inte om mig och verkade trygg direkt. Så istället för en 

veckas inskolning  kunde jag lämna honom själv redan på fjärde 

dagen. Men efter några månader förändrades det och han ville inte bli 

lämnad och ibland ville han inte åka till förskolan. Trodde de kallade 

det bakslag. Vi löste det genom att lämna honom till samma fröken 

varje gång och om hans kompis var där blev det lättare att lämna 

honom, eftersom jag märkte att om det är någon annan fröken ville 
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han inte och började gråta. Jag tycker att kommunikationen mellan 

mig och förskollärarna är bra men det kan bli bättre om det går att 

prata med dem lite mer, men jag förstår också att de har många barn 

att ta hand om. 

 

Förskolläraren har en plan, till exempel schemat, men planen kan ändras om det inte 

fungerar för föräldrarna. Att hitta ett sätt som fungerar för både föräldrar och 

förskollärare är viktigt tycker de flesta respondenterna.  

 

En bra start för barnet 
 

Den här kategorin visar hur inskolningen kan leda till en bra start för barnet, för att vara 

sig själv och blir redo för förskolan utan sina föräldrar. 

 

Syftet med inskolningen är enligt förskollärarna, att skapa positiva relationer med 

föräldrarna och barnen (familjen) och att barnet ska trivas på förskolan. När barnet visar 

att det känner sig tryggt att vara i förskolan utan sina föräldrar i närheten eller utan att se 

sina föräldrar kan man konstatera att barnet är redo att vara på förskolan själv – redo att 

umgås med andra vuxna och andra barn som vistas där.  

 

Inskolningen tycker de flesta föräldrar och förskollärare betyder mycket för barnets 

fortsatta tid i förskolan och därmed för ett framtida förtroende för förskolan. 

”Föräldrarna måste få ett förtroende för förskolan annars blir situationen icke-hållbar,” 

påpekar en förälder. En bra start för barnet är mycket viktigt för det utgör grunden för 

senare vistelse på förskolan.  

 

Resultatet visar sig att föräldrarna och förskollärarna uppfattar inskolningens betydelse 

som en viktig del för ett barn när barnet ska börja på förskolan. Det visar att föräldrarna 

vill inte lämna sitt barn om det inte visar att det känner sig tryggt att vara lämnad. 

Föräldrarna har också uppfattat inskolningen som ett sätt att kommunicera med de ”nya 

personer” som sitt barn ska umgås och samspela med. Inskolningen upplevs av 

förskollärarna som en första steg för att skapa trygghet för barnets vistelse i förskolan. 

 

De didaktiska överväganden som förskolläraren gör när de väljer inskolningsmetod är 

bland annat följande: trygghet för både barn och föräldrar, en positiv relation och bra 

kontakt med barnet, att samverka med föräldrarna och göra dem delaktiga under 

inskolningen, skapa goda relationer med föräldrar och barn, lära känna familjen och hur 

det fungerar med barnet i förskolan.  

 

Resultatet visar att förskollärarna överväger om barnet behöver mycket föräldrakontakt 

eller inte och därmed använder den inskolningsmetod som passar med barnet. Om 

barnet behöver mycket föräldrakontakt, till exempel, ska den långa blandat med 

föräldraaktiva inskolningsmetoden användas och är det så att ett barn klarar sig själv 

mycket, till exempel, så kan den korta inskolningsmetoden användas. 
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Diskussion 
 

Under det här avsnittet kommer metoden att diskuteras och de fyra kategorierna, barnets 

trygghet, relationsskapande, samverkan mellan föräldrar och förskollärare och en bra 

start för barnet, som framkommit diskuteras genom anknytningsperspektiv, samspel och 

didaktisk perspektiv. 

 

Metoddiskussion 
 

Att använda enkäter som forskingsmetod fungerade bra fast det finns nackdelar också. 

Till fördelarna hör att det var lätt att lämna ut enkäterna till olika personer under olika 

tider av dagen. Det blev också lätt att få tillbaka dem eftersom jag bifogade ett kuvert 

med mitt adress och frimärke på. En stor fördel med enkäter enligt Bryman (2011) är att 

om man har ett urval personer som är spridda i geografisk bemärkelse. I det här arbetet 

har jag varit noga att inte fokusera på en eller två förskolor utan att få fram åsikter från 

föräldrar och förskollärare från olika förskolor med geografiskk spridning. En annan 

fördel är att enkäter kan besvaras av respondenterna när det passar dem, att de har tid 

och möjligheter att göra så.  

 

En av nackdelarna med enkäter är att det inte finns någon närvarande som kan hjälpa de 

som ska fylla i enkäten eller som kan svara på deras funderingar (Bryman, 2011). Ett 

exempel är frågan nummer tre i föräldraenkäten.  ”Upplever du att dina förväntningar på 

inskolningen har uppfyllts?” Hälften av föräldrarna har svarat varken ja eller nej utan 

skrivit deras upplevelse under inskolningen, hur det var och vad de ville. Som Bryman 

påpekat kan en nackdel med enkäter vara att man inte kan ställa uppföljningsfrågor eller 

hjälpa respondenterna om de inte förstår frågan, och i denna studie kunde jag inte 

förklara frågan för de som inte svarat ja eller nej.  

 

En annan nackdel för det här arbetet var att enkäter kom inte tillbaka direkt utan det tog 

flera dagar mer än de två veckor jag gav respondenterna. Jag lämnade ut tjugofem 

föräldraenkäter och tjugofem enkäter för förskollärare, totalt femtio stycken, och jag 

fick tjugosju tillbaka som kunde betyda att det fanns en risk att de andra blev 

bortglömda eller att de hamnade i papperskorgen.  

 

Jag valde att komplettera med intervju för att få fram mera åsikter och kunskaper om 

hur förskollärarna och föräldrarna uppfattar inskolning. Ett annat skäl var att jag ville 

veta vilka didaktiska överväganden förskollärarna gjorde när de valde 

inskolningsmodell. I intevjuerna kunde jag ställa uppföljningsfrågor, förklara om de inte 

förstod min fråga och ge mer information jämfört med enkäter. Nackdelen med intervju 

är att boka tid för intervjun. Det kan dröja flera dagar och längre när en av 

respondenterna ställer in eller vill flytta fram intervjun till en senare tid.  

 

Resultatdiskussion 
 

Undersökningen visar att föräldrar och förskollärare uppfattar inskolningens betydelse 

som mycket viktig när barn börjar på förskolan. Barnets trygghet, relationsskapande, 

samverkan mellan förskollärare och föräldrar och en bra start i förskolan är viktigt att 

tänka på under inskolningen och även under barns vistelse i förskolan. Resultatet som 

kommit fram diskuteras utifrån anknytningsperspektiv, samspel och didaktiskt 

perspektiv. 
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a) Barnets trygghet 

 

I familjen kännetecknats samspelet mellan barn och föräldrar av starka känslor och av 

starka känslomässiga band och barn och föräldrar är knutna till varandra på ett speciellt 

sätt (Niss & Söderstöm, 1996). När en förälder skrivit ” det är ett stort steg att lämna 

sina barn hos någon annan, det är en process för både barn och förälder ” verkar det som 

föräldern känner sig orolig att lämna sitt barn till någon ”främmande” förskollärare 

utifrån hur Niss och Söderströms beskrivning av barn-förälderbandet. Föräldern har sitt 

barn i fokus och vill att barnet ska ha det bra i förskolan.  

 

Det som tydligt framgick från föräldrarnas svar var att barnets trygghet är det viktigaste 

att tänka på när det gäller inskolningen. Det är viktigt för föräldrarna och förskollärarna 

att barnet ska vara tryggt innan det ska lämnas helt själv på förskolan. Samtidigt visar 

studien också att en förälders trygghet handlar om att känna att man inte bara lämnar sitt 

barn till förskolan utan att man lämnar över sitt barn till någon som tar över rollen som 

omvårdnadsperson och som ser och bryr sig om barnet under den tid man själv inte kan 

vara där (Broberg, Hagström & Broberg, 2012).  

 

Föräldrar , och inte bara barn, behöver också känna sig trygga med att även om barnet 

har det bra på förskolan, så kommer förskolläraren inte ta deras plats i förhållande till 

barnet – som en del föräldrar känner sig hotade av duktiga pedagoger som lätt lär känna 

barnet (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Här är kommunikationen mellan 

föräldrarna och förskolläraren viktig. Broberg, Hagström och Broberg betonar att 

förälderns uppgift under inskolningen är att fungera som en trygg bas till vilken barnet 

kan återvända och fylla på trygghetsbatteriet mellan sina utforskarutflykter tillsammans 

med förskolläraren.  

 

Enligt förskollärarna har trygghet en viktig betydelse för deras arbete i förskolan. Det är 

ett av förskollärarens huvudarbeten att skapa goda relationer både mellan vuxna och 

barn och mellan barnen för att barnet ska känna sig trygg (Kihlbom, Lidholt & Niss, 

2009). Förskolläraren är barnets anknytningsperson på förskolan och det är därför 

viktigt för föräldrarna att se sitt barn känna sig tryggt hos förskolläraren. 

 

b) Relationsskapande 

 

Att arbeta med andras barn kräver att förskolläraren har en tillit och tro på sig själv och 

sin yrkeskompetens men även tro på barnet och på barnets föräldrar (Niss & 

Söderström, 2015). Barnen kan vara olika men de behöver vuxna som på olika sätt visar 

dem intresse. En lyhörd förskollärare kan vara viktig för att genomföra en bra 

inskolning. För att en inskolning ska gå bra tycker respondenterna att förskolläraren ska 

utgå från barnets intresse och ska vara i den takt som passar barnet. Förskollärarens 

lyhördhet och förhållningssätt spelar en stor roll under inskolning. 

 

Niss och Söderström (Niss & Söderström, 2015) anser att barnet lever i två världar, 

hemmet och förskolan, och det är viktigt att förskollärare och föräldrar har förmåga att 

visa varandra respekt så att det ska bli utvecklande för barnet. En av riktlinjerna som är 

tydligt skriven i läroplanen (Skolverket, 2010) är att ”arbetslaget ska visa respekt för 

föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans 

personal och barnens familjer” (sid. 13). Hansson (2009), å ena sidan, hävdar att börja 

på förskolan innebär en intensiv social träning och genom att lära känna varandra – 
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barnet, föräldrar och förskollärare – kan en positiv relation utvecklas. Bra kontakt kan 

också skapas och samtidigt skapas ett förtroende för förskolan och förskolläraren. Å 

andra sidan hävdar Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) att en trygg och god relation är en 

förutsättning för ett positivt samspel. 

 

En avgörande faktor för en trygg anknytning är en bra kommunikation (Hansson, 2009) 

och för att ha en bra kommunikation måste förskolläraren uppmärksamma barnets 

intresse och behov. Genom att kommunicera med barnet kan förskolläraren få en god 

förståelse av barnet som kan vara betydelsefull för barnets vidare utveckling. Ett 

exempel som kan utveckla förskollärarens och barnets relation är genom lek. Att leka 

med barnet, tillsammans med andra barn, är en didaktisk strategi för förskolläraren att 

lära känna barnet. Genom lek sker samspel och genom ett positivt samspel utvecklas 

barnets lärande som Niss och Söderström (2015) hävdar.  

 

c) Samverkan mellan föräldrar och förskollärare 

 

Samverkan mellan föräldrar och förskollärare måste fungera bra. Att ge föräldern både 

insyn i verksamheten och trygghet kan vara viktigt för att samverkan mellan 

förskollärarna och föräldrarna ska fungera. En bra samverkan mellan föräldrar och 

föskollärare kan leda till trygghet för både barn och föräldrar. 

 

Förskolläraren har ett schema att gå efter som kan ändras om det inte fungerar för 

föräldrarna. Det kan dock vara ett dilemma att förhålla sig till för förskollärare. Å ena 

sidan skapa en positiv samverkan med föräldrarna och å andra sidan följa de rutiner som 

skapar en trygghet i gruppen. Att hitta det bästa sättet som fungerar för både föräldrar 

och förskollärare är viktigt. 

 

d) En bra start för barnet 

 

Didaktik handlar inte bara om förskolans undervisning och inlärning utan också om 

lärandeprocesser och mål (Skolverket, 2010). Inskolningen, utifrån studiens resultat, är 

en process för barnet att lära sig anpassa sig i förskolan, en lärandeprocess. Målet är att 

barnet ska känna sig tryggt att vara på förskolan utan sina föräldrar och att få en bra 

start på förskolan för framtida lärande och utveckling. 

 

Inskolning påverkas av lärare och barn och deras erfarenheter. Det här kan relateras till 

hur inskolningen ska gå till. Respondenterna anser att den ska utgå från vad som ska 

fungera för barnet och för föräldrarna.   

 

Utifrån ett didaktiskt perspektiv handlar didaktiska frågor om att få en förståelse av de 

erfarenheter som personer som ingår i lärandemiljöer har, i detta fall barn och föräldrar, 

och av deras åsikter om innehåll (Skolverket, 2010). Ett exempel är om ett barn behöver 

mycket föräldrakontakt ska förskollärarna använda den korta inskolningsmetoden med 

aktiva föräldrar under inskolningen. Ett annat exempel är om ett barn klarar sig själv 

utan föräldrar ska förskollärarna använda den långa inskolningsmetoden. I samband 

med det här kan inskolningen handla om barnets erfarenheter av att lära sig samspela 

med andra vuxna, förutom sina föräldrar, och med andra barn samt förskollärarens 

bemötande och förhållningssätt gentemot barnet för att nå målet som är att barnet ska 

vara tryggt i förskolan. 
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I den här studien ses samspelet som en möjlighetet till lärande. Barnet får erfara och lära 

sig hur det är att vara i ett socialt sammanhang som till exempel i leken eller andra 

situationer som kan uppstå under förskolevistelsetiden. 

 

Resultatet visar också att föräldrarna uppskattar om inskolningen blir kortare men de 

påpekar att  de ville ha mer information de första gångerna och det var bra med lite 

längre inskolningar men därefter (och med barn vana att vara på förskolan) var det bra 

att kunna korta av tiden. Det visar  också att olika metoder har används men målet är att 

barnet ska känna sig tryggt på förskolan.  

 

Förskollärarna, å andra sidan, argumenterar att det kan bero på barnet och att ”Även om 

vi planerat en kort, föräldraaktiv inskolning om barnet inte trivs efter tre eller fem dagar 

kunde vi inte tvinga barnet att vara själv, man måste ju ändra plan.” En del förskolor 

använder den långa ihop med den korta för att känna efter hur det fungerar med barnet. 

 

 

Slutsats 
 

Resultatet visar att föräldrar och förskollärare har ett gemensamt mål och detta är att ge 

barnet trygghet i deras samspel med andra vuxna och andra barn i förskolan. Ur 

anknytningsperspektivet behöver barnet knyta an till åtminstone en förskollärare i 

förskolan för att känna sig trygg när föräldrarna är frånvarande under 

förskolevistelsetiden.  

 

Insamlade data visar sig också att föräldrarna måste känna tillit och lita på 

förskolläraren att deras barn kommer ha det bra på förskolan. Förskolläraren måste utgå 

ifrån barnets takt under inskolningen och att kunna bjuda in barnet i 

förskoleverksamheten. Genom sina didaktiska val kan de ge barnet sitt fokus, 

närvarande och engagemang och svara på barnets behov. 

 

Det har kommit fram i studien att barnet behöver tid att få lära känna förskollärarna och 

miljön och att ett positivt samspel mellan föräldrar och förskollärare är mycket viktigt 

kring barnen för att kunna signalera trygghet, och sedan komma överens om när det är 

dags att överlämna ansvaret till förskollärare. 

 

Forskning med fokus på inskolningen i förskolan är inte speciellt omfattande, framför 

allt inte internationellt. Den forskning som finns fokuserar mycket på inskolningen i 

skolan, det vill säga, de barn som är 6 år gamla och börjar i skolan. När det gäller 

förskolebarn handlar det mycket om barns förmåga till social och emotionell anpassning 

till en ny miljö och barns första möte med förskolans värld. Studier som beskrivs under 

avsnittet tidigare forskning ger kunskap till barns anpassning till olika verksamheter 

men ingen av dem fokuserar på inskolningen. 

 

En intressant sak som vore bra att vidare undersöka är hur barn reagerar på inskolningen 

eftersom det inte finns forskning om barns perspektiv under inskolning. Det verkar som 

att det behövs mer forskning om inskolning inom förskolan.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Enkät till föräldrar 

 

1. Hur många inskolningar har du varit med om? 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 

2. Hur många dagar/veckor varade inskolningen?  

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

3. Upplever du att dina förväntningar på inskolningen har uppfyllts? Motivera ditt 

svar. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

4. Var det värt din tid att vara med på inskolningen? Motivera ditt svar. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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5. Vad anser du att inskolning betyder för ditt barn? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

   

6. Hur viktigt tycker du inskolningen är i förskolan? Motivera ditt svar. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

TACK för ditt deltagande och dina svar! Jag ber dig att senast den 22 oktober 2015 

lämna enkätsvaren till förskolan eller genom posten (tillsammans med enkäten bifogas 

ett kuvert med min adress och ett frimärke på).  
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Bilaga 2 
 

Enkät till förskollärare 

 

Vänligen välj en av följande: 

 

_________ Förskollärare 

 

_________ Förskollärare samtidigt en Förälder 

 

 

Som förskollärare: 

 

1. I vilken åldersgrupp har du inskolat in barn? 

 

______________ åldersgrupp 1-3 

______________ åldersgrupp 3-5 

 

 

2. Vilken inskolningsmetod använder ni? Var snäll svara med  

O - Ofta,  

S - Sällan 

A - Aldrig eller väldigt sällan 

 

  _____ 3-dagars inskolning 

  _____ 1 veckas inskolning 

  _____ 2 veckors inskolning 

 

Annan metod (om ingen av de 3ovan):_________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

3. Vilken betydelse har inskolningen för ditt arbete i förskolan? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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4. Hur tycker du att en bra inskolning ska gå till? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Som förälder: 

 

 

1. Hur många inskolningar har du varit med om? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2. Hur många dagar/veckor varade inskolningen? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

3. Som förälder, upplever du att dina förväntningar på inskolningen har uppfyllts? 

Motivera ditt svar. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

4. Som förälder, var det värt din tid att vara med på inskolningen? Motivera ditt 

svar. 
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________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

5. Vad anser du att inskolning betyder för barnet? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

6. Hur viktigt tycker du inskolningen är i förskolan? Motivera ditt svar. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

   

 

TACK för ditt deltagande och dina svar! Jag ber dig att senast den 22 oktober 2015 

lämna enkätsvaren till förskolan eller genom posten (tillsammans med enkäten bifogas 

ett kuvert med min adress och ett frimärke på).  
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Bilaga 3 
 

Informationsbrev 

 

Till föräldrar 

 

Hej! 

 

 

Jag heter Evangeline Monrad och läser förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

Jag går den sista terminen av utbildningen och skriver nu mitt examensarbete som 

handlar om inskolning inom förskolan. I samband med detta vill jag undersöka 

inskolningens betydelse för barn, föräldrar och förskollärare. Studiens syfte är att belysa 

inskolningens vikt i förskolan. 

 

Deltagandet i studien innebär att svara på den bifogade enkäten och det är frivilligt. 

Enkäten består av sex frågor att besvara. Informationen kommer bara att användas till 

det här examensarbetet och varken person eller förskola kommer kunna identifieras i 

examensarbetet. 

 

Ditt deltagande och dina svar uppskattas. Tillsammans med det här brevet och enkäten 

bifogas ett kuvert med min adress och ett frimärke på för att underlätta dig att lämna ditt 

svar, eller du kan lämna kuvertet med ditt svar till förskolan, senast den 22 oktober 

2015.  Du kan ta del av det färdiga arbetet på DiVA http://www.diva-portal.org. 

 

Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

 

Evangeline Monrad 

Mobilnummer: 0722001250 

E-post: ofk12emd@student.hig.se 

 

 

Handledare: Annie Hammarberg 

E-mail: annie.hammarberg@hig.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:ofk12emd@student.hig.se
mailto:annie.hammarberg@hig.se
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Till förskollärare 

 

Hej! 

 

 

Jag heter Evangeline Monrad och läser förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

Jag går den sista terminen av utbildningen och skriver nu mitt examensarbete som 

handlar om inskolning inom förskolan. I samband med detta vill jag undersöka 

inskolningens betydelse för barn, föräldrar och förskollärare. Studiens syfte är att belysa 

inskolningens vikt i förskolan. 

 

Deltagandet i studien innebär att svara på den bifogade enkäten och det är frivilligt. 

Enkäten består av tio frågor att besvara. Informationen kommer bara att användas till 

det här examensarbetet och varken person eller förskola kommer kunna identifieras i 

examensarbetet. 

 

Ditt deltagande och dina svar uppskattas. Tillsammans med det här brevet och enkäten 

bifogas ett kuvert med min adress och ett frimärke på för att underlätta dig att lämna ditt 

svar, eller du kan lämna kuvertet med ditt svar till förskolan, senast den 22 oktober 

2015.  Du kan ta del av det färdiga arbetet på DiVA http://www.diva-portal.org. 

 

Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

 

Evangeline Monrad 

Mobilnummer: 0722001250 

E-post: ofk12emd@student.hig.se 

 

Handledare: Annie Hammarberg 

E-mail: annie.hammarberg@hig.se 

 

 

  

mailto:ofk12emd@student.hig.se
mailto:annie.hammarberg@hig.se
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Bilaga 4 
 

Intervjufrågor till förskollärare 

 

1.  Vilken inskolningsmetod använder ni? 

2.  Vad är syftet med den här metoden? 

3.  Varför den här metoden? (Varför har ni valt den här metoden?) 

4.  Hur gör ni och hur organiserar ni inskolningen? 

5.  Hur uppfattar ni inskolningens betydelse? 

6.  Uppfattar ni att barnen verkar trygga och hur märkks ni det? 

7.  Hur är samverkan med föräldrarna? 
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Bilaga 5 
 

Intervjufrågor till föräldrar 

 

1. Vilken typ av inskolning har ni varit med om? (korta eller den traditionella) 

    Vad tycker ni om den? 

2.  Vad har ni för erfarenhet med korta (eller den traditionella) inskolningen? 

3.  Förstår ni syftet om metoden? 

4.  Hur mycket information fick ni? 

5.  Var ni delaktiga? 

6.  Vad tycker ni om samspelet mellan er som föräldrar och förskollärare? 

7.  Hur uppfattar ni inskolningens betydelse? (Vad betyder inskolning för dig?) 


