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SAMMANFATTNING 

Syftet med min rapport var att belysa på vad som verkligen är viktigt att tänka på för att 
kunna uppfylla läroplanens krav om att erbjuda barn och föräldrar en god introduktion i 
förskolan.  
 
För att få de små barnens perspektiv tog jag del av forskning om hur små barn samspelar med 
andra människor. Genom intervjuer fick jag veta hur föräldrar och personal tänker. Jag tittade 
dessutom på forskning om hur den pedagogiska miljön kan påverka inskolningen. 
 
Arbetet resulterade i att jag kompletterade min långa erfarenhet av praktiskt arbete med de 
yngsta barnen i förskolan med teoretiska kunskaper om små barns samspelsutveckling. Barn 
har från ettårsåldern förmåga att samspela och att inleda nya nära relationer. Men de har 
behov av och rätt till att möta vuxna i förskolan som har kunskap, intresse och engagemang. 
Jag insåg vid mina intervjuer hur viktigt det är med tydlig och riklig information till 
föräldrarna om hur förskolans verksamhet fungerar och om vad som förväntas av dem i 
samband med inskolningen. 
 
Beaktar man dessa aspekter ger man bra förutsättningar för en god start för såväl barn som 
föräldrar.
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Inledning 
Efter att ha arbetat snart trettio år med de yngsta barnen i förskolan har jag en 

ganska klar uppfattning om hur jag tycker att en inskolning ska gå till. Men gör jag rätt 

och vad kan göras bättre? 

 

Under åren har villkoren i förskolan förändrats mycket beträffande gruppstorlek och 

personaltäthet. Till en början arbetade man envist på i gamla hjulspår men med tiden 

har metoderna ändrats och jag har sett att olika förskolor har olika strategier som de 

anser är bäst. Jag började fundera på hur det kunde skilja så mycket mellan 

metoderna och om någon av dessa är mer riktig än andra. Under arbetet med min 

litteraturgenomgång har jag mer och mer insett att den springande punkten är 

samspel, samspel mellan vuxna och barn men också samspelet barnen emellan. 

Därför har jag valt att inte jämföra metoder utan helt enkelt ta reda på vad som är 

viktiga aspekter vid inskolningen. 

 

Som bakgrund för mitt arbete har jag valt Daniel Sterns (2003) och Donald W. 

Winnicotts (1983) teorier för att förstå hur små barn samspelar med sin omvärld. I 

mycket grova drag innebär dessa teorier att ett barn redan från födseln både kan och 

vill samspela med sin omgivning. 

 

Jag vill försöka få klarhet i vad som är viktigt för barnet genom att titta på forskning 

och litteratur om bl.a. samspel. 

 

Genom att göra intervjuer tänker jag belysa vad som känns viktigt för föräldrar, om 

detta finns det även material att hitta i litteraturen. Eftersom trygga nöjda föräldrar 

påverkar barnet positivt känns det angeläget att ta reda på föräldrarnas syn på 

inskolningen. 

 

Jag vill undersöka var personalen lägger tyngdpunkten och vilka deras motiv är. Med 

personal avser jag barnskötare och förskollärare. Jag vet att personalen i förskolan 

länge varit hårt styrda av effektivitets- och lönsamhetskrav men samtidigt är jag 

övertygad om att målet trots allt är att göra det bästa för barnen och jag undrar om 

dessa så skilda aspekter går att förena. Intervjuer och litteratur ska ge mig svaret. 
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Min undersökning är naturligtvis bara ett litet skrap på ytan och inte hela sanningen 

men jag hoppas få en fingervisning om vad jag och andra pedagoger bör tänka på för 

att göra vårt arbete med inskolning av små barn och deras föräldrar i förskolan ännu 

bättre. 

 

I förskolans styrdokument Lpfö 98 står det att: 

”Alla som arbetar i förskolan skall 

• visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull 

relation mellan förskolans personal och barnens familjer” (2006:12). 

”Arbetslaget skall 

• ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god 

introduktion i förskolan” (2006:12). 

 

Syfte 
Avsikten med mitt arbete är att belysa vad som krävs för att ge barn och föräldrar en 

god introduktion i förskolan. Syftet är också att lyfta fram små barns förmåga till 

samspel. Denna kunskap är viktig för att förstå hur jag kan förbättra mina metoder 

och inte längre förlita mig på ”magkänsla”. 

 

Jag vill också få en bild av vad som är av vikt för föräldrar som skolar in sitt lilla barn i 

förskolan och även få veta vad som ligger bakom personalens val av metoder. 

 

Frågeställningar 
Mina frågeställningar är: 

• Vad kännetecknar en god introduktion i förskolan ur ett barnperspektiv? 

• Vad kännetecknar en god introduktion i förskolan ur ett föräldraperspektiv? 

• Vad kännetecknar en god introduktion i förskolan ur ett personalperspektiv? 

 

Nordsteds svenska ordbok definierar ordet god: 

”de nödvändiga egenskaperna för att fungera tillfredsställande i visst sammanhang” (1988: 

333). Vilka är de nödvändiga egenskaperna för en inskolning av ett litet barn i 

förskolan ur de tre nämnda perspektiven? 
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Jag inriktar mitt arbete på barn mellan ett och tre år, alltså de yngsta barnen i 

förskolan. 

 

Litteraturgenomgång 
Samspelsteorier 
Under min litteraturgenomgång har jag förstått att en av aspekterna på en god 

introduktion i förskolan är samspel. Det gäller samspel mellan vuxna och barn men 

också i hög grad samspelet mellan barnen i förskolegruppen. För att kunna förstå var 

i sin samspelsutveckling barnet befinner sig vid tidpunkten för inskolningen är det 

viktigt att man känner till hur denna utveckling börjar redan hos det nyfödda barnet 

och att detta är en process som byggs på och leder vidare utan klart avgränsade och 

avslutade steg. 

 

Så här beskriver Öhman (2006) den nyare forskningens syn på barns förmåga till 

samspel. Hon relaterar till Juul & Jensen, Sommer och Stern. 

 
Barnet betraktas som kompetent på det sättet att det är socialt, det både kan och vill 

samspela, det vill säga ingå i relationer, redan från födseln. […] Vidare anses barnet 

kapabelt att ingå i fler relationer och att dessa är betydelsefulla för barnets utveckling, 

[…] Till sist ses barns reaktioner som meningsfulla, barn har förmåga till ömsesidigt 

relaterande och läser av signaler hos sina samspelspartners för att svara på dem 

(2006:18). 

 

Stern (2003) menar att ett barn redan från födseln påbörjar ett samspel med 

människor i sin omgivning. Han tänker sig barnets samspelsutveckling uppdelat i fyra 

steg. Under sina första tre levnadsår utvecklar barnet fyra känslor av själv. Från 

början är det tillsammans med viktiga omsorgsgivare, främst föräldrarna, men så 

småningom kommer relationer till andra vuxna och barn in i bilden. Dessa fyra 

aspekter som barnet tidigt öppnas för avslutas inte utan utvecklas och byggs på 

under hela livet. 
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Känslan av ett uppvaknande själv: Från födseln och under de första två 

månaderna skapar, enligt Stern, spädbarnet aktivt ”en känsla av ett uppvaknande 

själv” (2003:91). Barnet upplever struktur gällande grundläggande kroppsliga behov 

såsom mat sömn och aktivitet och en känsla av själv som kommer att förbli aktiv 

under hela barnets liv. 

 

Känslan av kärnsjälv: Vid 2-3 månaders ålder tycks spädbarnet bli annorlunda som 

person. Stern anser att det ligger fyra själverfarenheter till grund för upplevelsen av 

kärnsjälv. 

1. Spädbarnet upplever sig vara upphov till egna men inte andras handlingar. Barnet 

utövar en viss kontroll över sitt beteende. 

2. Barnet upplever en känsla av att utgöra en sammanhållen fysisk helhet som har 

gränser mot omgivningen. 

3. Barnet upplever inre känsloaktiviteter. 

4. Spädbarnet upplever kontinuitet, en regelbundenhet i allt som sker. Känslan av 

kärnsjälv är en erfarenhetsmässig upplevelse som lägger grunden till de mera 

utvecklade känslor som kommer senare. Barnet upplever under den här tiden starkt 

känslan av sig ”själv-tillsammans-med-annan” (2003:159). Det kan samspela genom 

turtagning och styra samspelet med sin blick. 

Figur 1: Sterns teori om barns samspelsutveckling 
(Stern 2003:85). 
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Känslan av ett subjektivt själv: Mellan 7 och 9 månaders ålder får barnet gradvis 

förmågan att dela sina upplevelser med andra eftersom det förstått att även andra 

har ett inre liv och detta ger barnet en ny möjlighet till känsla av gemenskap. 

 
Känslan av ett verbalt själv: Under sitt andra levnadsår börjar barnet kunna 

använda symboler när det kommunicerar och tänker. Detta tillsammans med 

talspråksutvecklingen öppnar för nya sätt att samspela och därigenom att uppleva sig 

själv. Stern menar att barnet under den här tiden även kan konstruera en ”berättelse 

om sitt eget liv” (2003:224). 

 

Såväl Michélsen (2005) som Öhman (2006) lutar sig mot Sterns (2003) teori och 

säger att upplevelserna under utvecklingen av dessa fyra steg påverkar barnets 

handlande under resten av livet. 

 
Winnicott (1983) tar också sin utgångspunkt i barns samspelsprocesser. Barnet har 

under sina första år, säger han, ”tre psykologiska uppgifter att ta itu med” (1983:199). 

Den första bild de ska bygga upp av sig själva är ett verklighets- relaterat själv, 

barnet relaterar då till verkligheten så som det uppfattar den. Sedan utvecklas ett 

enpersonsförhållande, oftast till mamman. Inskolningen i förskolan medför att barnet 

dessutom tvingas utveckla sin förmåga till ett personligt förhållande förutom det till 

mamman. Detta medför att barnet nu inleder en sådan personlig relation till en av 

pedagogerna och till stor del beroende av hur den tidiga relationen till mamman 

fungerat kommer denna nya relation att utvecklas. Till en början kan barnet uppträda 

svartsjukt och inte vilja dela pedagogen med de andra barnen men detta kommer att 

avta i takt med att barnet utvecklar sin förmåga till relationer där flera personer är 

inblandade. Dessa utvecklingsprocesser fortsätter sida vid sida. 
 

Öhman (2006) relaterar till Winnicott som menar att barnet bildligt talat föds till två 

världar, dels sin egen inre, psykiska värld dels den yttre världen där samspelet med 

andra sker. För att barnet skall utvecklas på bästa sätt krävs en väl fungerande bro 

emellan de två världarna. Som Öhman uttrycker det ”ett kreativt mellanrum där 

barnet kan dela upplevelser, känslor och intentioner med sin omsorgsgivare” 

(2006:24). Detta mellanrum benämner Winnicott själv det tredje rummet. Om barnet 
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kan känna tillit och förtroende för sina viktigaste omsorgsgivare kan detta tredje rum 

etableras och utvecklas. 

 

Öhman (2006) menar att när barnet börjar upptäcka att andra människor har ett inre 

liv är omsorgsgivarens empatiska beteende viktigt. Förmågan att ta barnets 

perspektiv och se barnets sinnesstämningar och spegla tillbaka detta till barnet är 

viktigt för barnets sätt att uppleva sig själv. Speglingen utgör en bekräftelse för barnet 

och om omsorgsgivarens reaktioner är fyllda av kärlek och intresse blir detta barnets 

upplevelse av sig själv, någon som är älskad och viktig. Winnicott (1982) använder 

uttrycket holding , ”att hålla barnet inte bara i sin famn utan också i sina tankar”  

(Öhman 2006:25). 

 

Michélsen (2005) nämner Berger & Luckmann som talar om primär respektive 

sekundär socialisation. Den primära socialisationen avser den tidiga utveckling som 

sker under den första delen av ett barns liv när föräldrarna är de viktiga personerna. 

Den sekundära socialisationen börjar när barnet knyter kontakter utanför 

familjekretsen t.ex. kamrater och pedagoger i förskolan, de båda faserna löper och 

utvecklas parallellt. Barnets sociala förmågor och dess identitetsutveckling börjar 

påverkas av samspelet mellan kamrater och pedagoger. Den primära socialisationen 

bygger upp och förbereder barnets kompetens att fungera i sekundära relationer. 

 

Betydelsen av samspel mellan barnet och pedagogen 
Pedagogens förmåga och vilja att möta och ta emot det lilla barnet i förskolan är 

tillsammans med barnets upplevelser av samspel och relationer tidigare i livet de 

viktigaste förutsättningarna för hur barnet skall anpassa sig till den nya tillvaron, detta  

förstår jag av följande forskning. 

 

Så här definierar Juul och Jensen (2003) begreppet relationskompetens: 

 
Pedagogens förmåga att ’se’ det enskilda barnet på dess egna premisser och 

anpassa sitt eget beteende efter detta, utan att därigenom frånhända sig ledar- 

skapet, samt förmågan att vara autentisk i kontakten = det pedagogiska hantverket. 

Och som pedagogens förmåga och vilja att påta sig fullt ansvar för relationens 

kvalitet = den pedagogiska etiken  (2003:132). 
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Juul och Jensen menar vidare att det beror på de vuxnas förmåga att bekräfta och 

värna om barnets integritet hur väl en stor förändring, som t.ex. inskolning i förskolan, 

i barnets tillvaro fungerar. 

 

Hur barnet hanterar en ny situation som t.ex. att börja i förskolan är enligt Michélsen 

(2005) beroende av vilka upplevelser det har av samspel i ovana situationer. 

”Tillspetsat kan man säga att det lilla barnet är helt prisgivet åt de vuxna som omger 

det. Barnets utveckling kommer att präglas av de vuxnas handlingar, reaktioner och 

känslor, deras kärlek och uppmärksamhet – eller frånvaro av det” (Abrahamsen 

1999:10). Även barn under tre år klarar vanligtvis av att knyta an till vuxna som 

ersätter föräldrarna om de får hjälp av vuxna i övergångsperioden. Kvalitén på dessa 

nya relationer är till stor del beroende av de erfarenheter barnet har men också av 

den inlevelseförmåga ersättningspersonerna har. Öhman (2006) menar att 

Winnicotts tredje rum finns mellan barnet och de viktigaste vuxna i förskolan. ”Barnet 

samlar genom sina levda upplevelser av bekräftande samspel erfarenheter och 

bygger upp tillit på flera nivåer […] det vill säga en tillit till den egna förmågan och 

betydelsen som ’samspelare’ (2006:28). Detta goda samspel menar Öhman är 

beroende av pedagogens förmåga att ta barnets perspektiv, vilja till ömsesidighet 

och lust att delta i barnets utforskande av världen. Hon kallar det för pedagogens 

känslomässiga läskunnighet. Juul och Jensen (2003) uttrycker det såhär: ”Det barn 

behöver är vuxna som är inställda på att ta deras lust på allvar, lyssna till den, 

bekräfta den och ta den med i beräkningen i den omfattning det är möjligt och 

ansvarsfullt” (2003:116). Johansson (2005) citerar Bae som menar att ”vuxna har en 

mäktig position för barns upplevelse av sig själv genom de sätt som man svarar på 

barns kommunikation, hur vuxna sätter ord på barns handlingar och upplevelser, vad 

man reagerar på eller inte” (2005:213). 

 

Inom relationspsykologin betonar man betydelsen av relationen mellan 

omsorgsgivare och barn. Primärrelationen avser relationer i familjen men Öhman 

(2006) anser att resonemanget även går att tillämpa på relationen mellan barn och 

förskolepedagog. Detta eftersom pedagogen har en viktig del i barnets liv som en av 

dessa närmaste omsorgsgivare. Samtidigt som barnet på många vis kan ses som 

kompetent är det beroende av vuxna. Grunden till barnets känslomässiga och 

kognitiva utveckling läggs genom känslomässiga samspel som leder vidare till djupa 
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relationer med omsorgsgivarna. Barnet har vilja, behov och förmåga till detta viktiga 

samspel. I samspelet mellan en vuxen och ett barn bär alltid den vuxne ansvaret 

eftersom relationen är asymmetrisk (Öhman 2006). 

 

Abrahamsen (1999) nämner Alvarez som hävdar att en omsorgspersons vitalitet och 

glädje lockar fram såväl livsglädje som koncentration och uppmärksamhet från 

barnet. ”Omsorgspersonen bör bli ett levande sällskap för barnet” (Abrahamsen 

1999:98). 

 

Enligt Abrahamsen (1999) behöver barnet en trygg bas, en kontinuerlig relation till en 

vuxen att lita på som förstår barnets känslor och är villig att dela dess upplevelser 

och ge hjälp att hantera situationen, en vuxen som förstår att sätta ord på det som 

trycker barnet och är beredd att ge känslomässig påfyllning när det behövs. Om den 

vuxne bär de smärtsamma känslorna tillsammans med barnet så erfar barnet efter 

hand att även svåra känslor går att smälta, detta medför att barnet mognar 

känslomässigt. 

 

Hur man som pedagog klarar av att möta barnet och hjälpa det att hantera 

situationen påverkas starkt av vår egen emotionella historia, säger Abrahamsen 

(1999). Har pedagogen övervägande positiva erfarenheter av samspel i sitt 

känslomässiga bagage förmedlas omedvetet ett hopp till barnet. Grunden för vår 

förståelse för andra och vår inlevelseförmåga ligger i vårt eget känsloliv. 

 

Johansson (2005) anser att ”Lyhördhet för barnet, närvaro i barns livsvärldar och en 

avspändhet inför överträdelse av gränser är viktiga delar i en samspelande atmosfär” 

(2005:51). Hon menar att det är viktigt att pedagogen har en nyfikenhet och ett 

intresse av hur barnet upplever olika situationer. 

 

Sträng & Persson (2003) menar att de relationer som byggs upp under inskolningen 

såväl till vuxna som till andra barn är en viktig grund att stå på när barnet skall 

lämnas och vara själv på förskolan. 
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Pedagogens teoretiska kunskaper 
Eftersom syftet med min uppsats delvis är att komplettera min erfarenhet med ökad 

teoretisk kunskap är det intressant att läsa att flera forskare poängterar just vikten av 

kunskap i kombination med erfarenhet. 

 

Pedagogernas teoretiska kunskaper och medvetenhet om dem påverkar samspelet, 

Abrahamsen (1999) talar om pedagogiska spöken. Dessa spöken visar sig när vi tror 

att vi gör på ett visst sätt som är teoretiskt förankrat men i själva verket gör på ett helt 

annat sätt utan att vara medvetna om detta. 

 

Abrahamsen (1999) för fram Haugsgjerd som hävdar att ”om vi ska bli fullfjädrade 

yrkesmänniskor, måste vi personligen ha integrerat tre faktorer: teoretisk förståelse, 

systematiserad erfarenhet och förmågan att vara i kontakt med våra egna känslor i 

olika situationer (1999:55). ”Om vi ska klara av att kombinera omsorg och pedagogik 

på ett professionellt försvarbart sätt, krävs integrerade och uppdaterade kunskaper 

om små barns samspelsbehov. Dessutom krävs personlig fallenhet hos de vuxna” 

(1999:17). 

 
 

Pramling Samuelson och Sheridan (2003) anser att pedagoger måste ha en djup 

kunskap om barns lärande och utveckling för att med denna generella kunskap som 

utgångspunkt söka kunskap om ett specifikt barn genom att lyssna, se och tolka hur 

detta barn beter sig. Härigenom förstår jag varje barns erfarenheter och 

förutsättningar. 

Figur 2: Tre nödvändiga faktorer för att bli en fullfjädrad 
yrkesmänniska (Abrahamsen 1999:54). 
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Samspelet mellan barn 
Att stämningen i en förskolegrupp inte enbart är beroende av relationen mellan vuxna 

och barn utan i hög grad av relationen barnen emellan förstår jag av bl.a. Michélsen 

(2005) och Hedin (1987). Därför är det viktigt att se lite på den forskning som gjorts 

på området. Det lilla barnets möten med andra barn påverkar invänjningen i 

förskolan.  

 

Winnicott (1983) menar att en av förskolans tillgångar för det lilla barnet är tillgången 

till jämnåriga kamrater vilket för många barn innebär den första upplevelsen av att 

ingå i en barngrupp. Här kan barnet träna sin förmåga att samspela harmoniskt i en 

grupp av jämlikar. 

 

Inskolningen syftar till att det nya barnet ska känna sig tryggt och accepterat i en 

grupp av barn och vuxna, att känna sig delaktig i gruppen. I en positiv grupp har 

barnet sedan möjlighet att själv utvecklas (Hedin 1987). 

 

Michélsen (2005) talar om barnkultur bl.a. i bemärkelsen barns samvaro och 

samspelsstil. Här nämner hon Qvarsell som menar att även om barn använder 

lekredskapen i förskolan på avsett vis så växer det i samspelet mellan barnen fram 

ett specifikt sätt att t.ex. åka på rutschkanan. Någon åker på ett oväntat och skojigt 

sätt varpå andra barn följer efter och det har utvecklats en ny version av 

rutschkaneåkning som är specifik för just den gruppen barn. 

 

Michélsen (2005) menar att leken vid en rutschkana också kan visa på hur 

samspelsregler håller på att växa fram mellan barnen. De tvingas här anpassa sig till 

varandra genom att vänta på sin tur och att alla tar sig upp från samma håll. 

 

Den fysiska miljöns betydelse för samspel 
Den fysiska miljön kan inbjuda barnen till lek eller verka avvisande beroende på hur 

den är utformad. Detta är tydligt i Nordin-Hultmans (2004) forskning. Vid inskolningen 

är ofta den fysiska miljön det första barnet ser. Därför sökte jag, utan att fördjupa mig, 

lite forskning om detta. 
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Michélsen (2005) nämner forskaren James Gibson som menar att den fysiska miljön 

har betydelse för samspelet. Den fysiska miljön på en förskola påverkar alltså hur 

samspelet mellan barnen kommer att gestalta sig, t.ex. lockar en lång korridor de 

små barnen att springa tillsammans. Hon relaterar också till samspelsforskning gjord 

av Eckerman & Stein visar med samma tankegångar att om ett barn har en leksak i 

handen lockar den till sig flera barn och Reed som i sin tur hävdar att ”miljön är något 

man lär av, handlar gentemot och kan dela med andra” (Michélsen 2005:48). 

 

Nordin- Hultman (2004) som har forskat om den pedagogiska miljöns betydelse för 

barns identitets- och subjektsskapande menar att den fysiska miljön i våra förskolor 

måste väcka intresse och signalera till barnen att här finns det saker att ta itu med. 

Man kan, säger hon, avläsa pedagogernas förhållningssätt i deras sätt att utforma 

lekmiljön. Pedagogerna måste fundera över vilka möten mellan barnen som miljön 

inbjuder och ger möjlighet till. 

 

Hedin (1987) menar att det tar lång tid för det lilla barnet att börja leka i gruppen men 

leksaker har den viktiga funktionen att de lockar till sig barnet. Barnet lockas att göra 

likadant som kamraterna och pedagogen får något att knyta an till som kan föra leken 

vidare. 

 

Barnet och inskolning 
Jag tolkar Abrahamsen (1999) så att när ett litet barn känner det svårt i den nya 

tillvaron på förskolan kan vuxna ge stöd genom att visa förståelse och ge dem 

redskap att hantera sina känslor. 

 

Det lilla spädbarnet börjar använda napp, snuttefilt tumsugning osv. som ett slags 

övergångsobjekt ”för att bygga en bro mellan upplevelsen att vara ensam och att 

vara i någons famn” (Abrahamsen 1999:111). Dessa övergångsobjekt fungerar som 

trygghet även när barnet senare börjar i förskolan. När barnet väljer att knyta an till 

ett övergångsobjekt påverkar bl.a. lukter och hudförnimmelser. 
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Abrahamsen (1999) har sett vid studier av inskolning i den offentliga barnomsorgen 

att barn som inte visat några större reaktioner eller visat sig tappra vid separationen 

från föräldrarna ofta får kraftiga bakslag efter några veckor. Det kan visa sig med 

magont eller vägran att gå till förskolan osv. Om barnet i den situationen inte får 

tillräckligt stöd av vuxna som förstår deras känslor och hjälper dem att hantera dessa 

kan de få problem att klara av olika typer av separationer i framtiden. Vuxna måste 

sätta ord på förändringar och känslor för att på så sätt ge barnet verktyg att tänka på 

det som känns svårt (Abrahamsen 1999). 

 

Föräldrar och inskolning 
Av det som följer förstår jag hur viktigt det är att ha en öppen kommunikation med 

föräldrarna och att jag försöker läsa av hur de upplever inskolningen. I många fall kan 

de behöva rejält med stöd från personalen för att i sin tur klara av att ge stöd åt sitt 

barn i samband med den separation de utsätts för. 

 

Enligt Hedin (1987) är det i de första kontakterna mellan familjen och förskolan viktigt 

att fokusera på föräldrarna, om de är positiva och förväntansfulla förmedlar de ett 

positivt och förtroendefullt budskap till barnet. Inskolningen är den möjlighet 

föräldrarna har att få förståelse för förskolans verksamhet och för personalen att få 

förståelse för barnets familjs situation. 

 

Winnicott (1983) säger att inskolningen kan skapa ångest hos mamman som i vissa 

fall kan misstolka barnets naturliga behov att utvecklas utanför hemmet som ett 

personligt misslyckande som förälder. Abrahamsen (1999) berättar om barn och 

föräldrar som har svårt att skiljas åt på morgonen där föräldern, utan att förstå att det 

påverkar barnet negativt, säjer stackars liten som ska vara här hela dagen. Detta 

påverkar barnets möjlighet att komma till ro i tillvaron på förskolan. Det bör ses som 

ett sundhetstecken när ett litet barn sörjer och protesterar när det ska vara åtskilda 

från föräldrarna tillsammans med nya vuxna det inte hunnit knyta an till helt ännu, det 

är tecken på att de har en god anknytning till sina föräldrar. 

 

”Man bör inte underskatta hur allvarligt och skrämmande det kan te sig för både barn 

och föräldrar när de för allra första gången ska vara åtskilda en stor del av dagen” 
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(Abrahamsen 1999:20). Det är därför av största vikt att föräldrarna får förtroende för 

personalen som de ska anförtro ”det allra käraste de har” (1999:20). 

 

Sträng och Persson (2003) menar att det ofta väcks starka känslor hos föräldrarna i 

samband med inskolningen av deras lilla barn. Ofta är det barnets första kontakt 

utanför familjekretsen och det är under inskolningsveckorna föräldrarna har möjlighet 

att lära känna och få förtroende för förskolan. 

 

Historiskt intressant kan vara att Winnicott (1983) för bara drygt tjugo år sedan 

påpekade att dåtidens föräldrar, främst mammor, kände ett behov av att själva 

utvecklas och förverkliga sig själva, i sammanhanget nämns att en del mammor 

behövde komma ut och arbeta deltid av detta skäl och för att bättre kunna fungera 

som förälder under resten av tiden. ”Man skäms inte längre för sådana ambitioner” 

(Winnicott 1983:188). Man ser att samhället sedan detta skrevs har förändrats 

mycket inte minst beträffande jämställdhet. Tjugotvå år senare hävdar Michélsen 

(2005) att de allra flesta småbarnsföräldrar har fått medfostrare till sina barn eftersom 

de är beroende av någon form av barnomsorg. Här läser jag ut en helt annan attityd 

till barnomsorg. 

 

Metod 
Litteratursökning 
För att finna relevant litteratur till mitt arbete om inskolning av de yngsta barnen i 

förskolan sökte jag i Växjö universitetsbiblioteks och Växjö stadsbiblioteks kataloger, 

jag sökte även i LIBRIS. Jag började söka på inskolning men det fanns endast 

några metodböcker från 1980-talet. Jag övergick då till att söka på samspel och det 

gav betydligt bättre utdelning. Det finns inte speciellt mycket litteratur om just 

inskolning men ämnet berörs i flera av de böcker jag läst om små barns 

samspelande. 

 

För att hitta någon uppsats eller avhandling av intresse gick jag in och tittade i DIVA 

men hittade inte någon. Jag sökte även efter uppsatser från Linköpings och 

Göteborgs universitet men gav sedan upp. 
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Bland litteratur vi haft tidigare i utbildningen fanns mycket användbart. Väldigt 

givande var att titta i de relevanta böckernas litteraturlistor, där hittade jag en hel del. 

 

Jag fick även tips av min handledare. 

 

Metodval 
Eftersom barnen i den aktuella åldern är för unga att intervjuas får jag söka deras 

perspektiv i litteratur och tidigare forskning. 

 

För att få kunskap om föräldrars och personals syn på inskolning använde jag mig av 

kvalitativa intervjuer. Den intervjuform jag använde mig av kallas semi- strukturerad 

vilket innebär att jag förbereder mig genom att utforma en intervjuguide. Jag utgår i 

mina intervjuer ifrån de frågeställningar jag vill ha besvarade i min undersökning och 

formulerar utifrån dessa ett antal frågor och möjliga följdfrågor. Intervjupersonen har 

stor frihet att besvara frågorna och intervjuaren kan lägga till frågor och formulera 

lämpliga följdfrågor som känns intressanta utefter de svar man får. I stort sett följs 

intervjuguiden dock. Man får genom denna metod kunskap om intervjupersonens 

personliga uppfattning och kan ta del av dennes erfarenheter. I min undersökning var 

just syftet att få kunskap om vad som kan kännas viktigt för en förälder eller en 

personal i samband med inskolningen av ett litet barn i förskolan och den semi- 

strukturerade intervjumetoden passade väl till detta syfte (Bryman 2002).  

 

Urval 
Mitt urval blev två förskollärare, en barnskötare och två föräldrar som har erfarenhet 

av gruppinskolning och en förskollärare, en barnskötare och tre föräldrar med 

erfarenhet av enskild inskolning. Samtliga intervjupersoner är kvinnor. 

 

Med begreppet gruppinskolning menas att man skolar in en grupp barn samtidigt 

medan enskild inskolning innebär att barnen skolas in ett och ett. Innebörden av 

dessa begrepp kan dock skilja något mellan olika förskolor. 

 

För att objektivt kunna bearbeta mina intervjusvar vände jag mig till förskolor där jag 

inte har någon personlig relation vare sig till föräldrar eller till personal. 
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Etiska ställningstaganden 
Bryman (2002) talar om etiska principer som gäller vid bl.a. svensk forskning och 

informationskravet är en av dem. Det innebär att berörda personer få information 

om undersökningens syfte och vilka moment som ingår i undersökningen och 

naturligtvis att deras medverkan är frivillig, samtyckeskravet. Vid inledande 

telefonkontakt med de utvalda förskolorna berättade jag vem jag är och vad 

intervjuerna syftade till och varje intervjuperson fick sedan muntlig information om 

detta. Intervjuerna spelades in på band, som efter användande förstördes eftersom 

det insamlade materialet endast skall användas i min undersökning, 

nyttjandekravet. Intervjuerna var helt anonyma, konfidentialitetskravet. 
 

Genomförande 
Jag tog kontakt med de förskolor ja hade valt ut och frågade om jag fick komma. 

Personalen på förskolorna frågade i sin tur några föräldrar om de ville ta sig tid en 

stund. På den ena förskolan tillbringade jag en hel eftermiddag och hann då med att 

intervjua tre personal och två föräldrar och passade dessutom på att gå runt på hela 

förskolan och titta och få inspiration. Intervjuerna på den andra förskolan 

genomfördes vid fem olika tillfällen på grund av att det passade mina 

intervjupersoner bäst så. Jag hade gjort en intervjuguide med frågor och förslag på 

följdfrågor (se Bilaga a.). Många följdfrågor kom spontant vid intervjutillfället men för 

att inte plötsligt tappa taget om intervjun var jag förberedd med möjliga följdfrågor. 
 

På de olika förskolorna fick jag tillgång till ett enskilt rum där vi kunde genomföra 

intervjuerna ostört. Jag använde bandspelare för att som Bryman (2002) säger slippa 

distraheras av att anteckna under intervjun och för att kunna skriva ut mina intervjuer 

i lugn och ro och då kunna analysera vad som sagts. Bandspelaren lånade jag av 

universitetet. 

 

Det kändes bra att skriva ut intervjuerna så snart som möjligt för att kunna dra sig till 

minnes t.ex. gester eller miner hos intervjupersonen som på något vis förstärkt det 

som sagts. 

 



19 (37) 
 

I enlighet med Brymans (2002) instruktioner utgick jag vid bearbetningen av 

intervjuerna ifrån mina frågeställningar och sammanställde de svar jag fått på dessa 

frågor. Jag kategoriserade intervjusvaren från föräldrarna i tre kategorier: Vad som 

fungerat bra, vad som fungerat mindre bra samt om man önskat att något varit 

annorlunda vid inskolningen av deras barn. Vid bearbetningen av intervjusvar från 

personalen var kategorierna följande: Hur förbereder man sig inför inskolningen, vilka 

fördelar finns med metoden samt vilka nackdelar finns med metoden.  

 

I utskrivet skick genererade intervjuerna med föräldrar och personal nio respektive 

åtta sidor. Sammanlagt hade jag alltså ett intervjuunderlag på sjutton sidor skriven 

text att bearbeta. 

 

Resultat och analys 
Eftersom jag har många års erfarenhet av inskolning av små barn har jag kommit i 

kontakt med ett stort antal kollegor och föräldrar kan jag nog påstå att mina 

intervjupersoner ganska väl representerar personal och föräldrar i allmänhet. Jag 

hade med säkerhet fått fler viktiga tankar och åsikter om jag hunnit intervjua fler 

personer men generellt sett tror jag min undersökning håller. Beträffande 

hållbarheten i avsnittet om barnperspektivet lutar jag mig återigen mot min långa 

erfarenhet som jag hela tiden haft som bakgrund när jag gjort min 

litteraturgenomgång. Jag har knutit fakta till upplevda situationer tillsammans med de 

barn jag mött genom åren. 

 

Barnperspektiv på inskolning 
Eftersom jag intresserat mig för små barn har jag fått söka svaret på min fråga i 

litteratur och forskning. Jag har sökt efter aspekter som påverkar det lilla barnet i 

inskolningssituationen i personalens bemötande, samspelet mellan barn och vuxna, 

samspel mellan barnen och i den fysiska miljön på förskolan. Trots att detta avsnitt 

kan tyckas höra hemma i litteraturgenomgången har jag valt att föra fram barnets 

perspektiv på inskolning under resultatkapitlet. Detta eftersom jag valt att undersöka 

inskolningssituationen ur tre olika perspektiv och barnperspektivet är ett av dessa. 
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Vi vet idag ifrån bl.a. Sterns (2003) och Winnicotts (1983) forskning att små barns 

samspelsutveckling tar sin början redan vid födseln. Och under sitt andra levnadsår 

har de, om de haft möjlighet till goda relationer till nära omsorgspersoner, förmåga att 

ingå i djupa relationer utanför familjen t.ex. till en personal i förskolan. 

 

Personalens bemötande 

Personalens bemötande av det lilla barnet är enligt Juul & Jensen (2003) beroende 

av hans/hennes kunskap om och förmåga att se barnet, just det specifika barnet där 

det befinner sig och agera utifrån detta så långt det är möjligt och ansvarsfullt. 

 

Öhman (2006) menar att barnet har vilja och förmåga till en relation, men i relationen 

mellan ett barn och en vuxen vilar ansvaret alltid på den vuxne. För att klara av att 

knyta an till en ny vuxen behöver barnet dennes hjälp. Barnet är som Abrahamsen 

(1999) uttrycker det prisgivet åt vuxna och kommer att präglas av deras reaktioner 

och bemötande av uppmuntran och kärlek, eller brist på det. 

 

Winnicott (1983) talar om spegling dvs. hur vuxna bygger upp och bekräftar barnets 

bild av sig själv. Genom att bemöta barnet med kärlek och intresse får barnet en bild 

av sig själv som en älskad och intressant person, bemöter man barnet med 

nonchalans och ointresse blir effekten naturligtvis mycket negativ. Öhman (2006) 

menar att god relation mellan vuxna och barn är beroende av den vuxnes 

inlevelseförmåga. 

 

Enligt Abrahamsen (1999) är barnet i behov av en trygg bas, en kontinuerlig relation 

till en vuxen som är villig att dela barnets upplevelser. Om barnet har svårt att finna 

sig till rätta i den nya tillvaron på förskolan kan den personen hjälpa barnet genom att 

sätta ord på barnets känsla och genom att prata om det svåra ge barnet redskap att 

hantera det. En nalle eller snuttefilt kan ge god tröst för stunden. 

 

Abrahamsen (1999) nämner Alvarez som anser att vitlitet och livsglädje hos 

personalen lockar fram koncentration och intresse hos barnet och ger en levande 

relation. 
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För att få en god introduktion i förskolan har barnet alltså rätt till personal som har 

goda kunskaper om barn i allmänhet och som har ett genuint intresse av just det 

specifika barnet och av hur det tänker och känner. Dessutom är en god 

inlevelseförmåga och livsglädje önskvärda egenskaper hos förskolans personal. 

 

Samspel mellan barnen 

Samspelet mellan barnen i gruppen påverkar också hur barnet upplever 

inskolningen. Winnicott (1983) ser barngruppen som en möjlighet, ofta den första för 

barnet, att lära sig samspela med jämlikar. 

 

Michélsen (2005) talar om barnkultur i bemärkelsen av barnens lekar och 

samspelsstil. Barnen på en förskoleavdelning utvecklar specifika sätt att utföra olika 

lekar på och ett exempel är ett barn som åker ner för rutchkanan på ett roligt sätt, 

flera barn följer efter och gör likadant och på så vis har det utarbetats ett nytt roligt 

sätt att åka. 

 

I en god introduktion kan man alltså utnyttja barngruppen som en resurs för att locka 

fram det nya barnets intresse av att leka i förskolan. 

 

Den fysiska miljön 

Den fysiska miljön är ofta det första barnet kommer i kontakt med när det kommer på 

besök till förskolan och Nordin-Hultman (2004) menar att utformningen av denna är 

av stor betydelse. Vilka signaler sänder miljön till barnet? Hon menar att en god 

pedagogisk miljö väcker intresse och nyfikenhet hos barnet. Man ska också som 

personal fråga sig vilka typer av lekar man uppmanar till genom utformningen av 

miljön. 

 

Hedin (1987) säger att en leksak ofta kan locka till kontakt med det nya barnet och 

föra leken vidare. Michélsen (2005) talar om leksaker som utgångspunkt även för lek 

mellan barnen. 

 

För att kunna erbjuda en så god introduktion som möjligt bör personalen följaktligen 

noga tänka över hur miljön på avdelningen är utformad, vilka leksaker ska man låta 
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vara framme, vad man vill uppnå osv. Att personalen med gruppinskolning hade valt 

att ha få saker framme är ett exempel på hur man kan tänka (se nedan). 

 

Personalperspektiv på inskolning  
Personalens perspektiv på en god introduktion har jag undersökt genom att intervjua 

tre förskollärare och två barnskötare med erfarenhet av att skola in barn mellan ett 

och tre år i förskolan. Eftersom jag intervjuat relativt få personer blir det deras 

personliga syn på inskolning jag får med det ger ändå en fingervisning om hur 

personal i förskolan generellt tänker. 

 

Visserligen är mitt primära syfte med undersökningen inte att jämföra olika 

inskolningsmetoder men jag vill ändå redogöra för hur de utvalda förskolorna har valt 

att arbeta med inskolning. Eftersom de båda begreppen gruppinskolning respektive 

enskild inskolning kan ha något olika innebörd på olika förskolor beskriver jag hur de 

berörda förskolorna går till väga med sina inskolningsmetoder. Dels för att göra 

arbetet tydligare men också för att väcka tankar hos läsaren liksom det väcktes 

tankar hos mig själv vid besöken på de två förskolorna. 

 

Personal med erfarenhet från gruppinskolning 

Tre av intervjupersonerna arbetar på en förskola som använder sig av 

gruppinskolning. Alla barn som skolas in kommer samma tider, en till en och en halv 

timme om dagen. Under de två veckor inskolningen håller på är föräldrarna med på 

avdelningen hela tiden, lämnar barnet gör de först när de börjar arbeta. Barnen 

varken äter eller sover på förskolan under inskolningsveckorna, endast lek och 

samling. Föräldrarna sitter tillsammans vid ett bord och umgås och lär känna 

varandra och har dels en god möjlighet att se hur arbetet på avdelningen går till och 

att lära känna personalen men den viktigaste uppgiften de har är att utgöra en trygg 

bas för sitt barn. Barnen leker och lär känna personalen och sina nya kamrater. Man 

har väldigt få leksaker framme ”vi skolar in till varandra, barn och personal”. 

Personalen är inte från början knutna till något speciellt barn och dess familj utan det 

utkristalliserar sig under de första veckorna vem barnet tyr sig till. 

 



23 (37) 
 

Eftersom gruppinskolning som metod var en ny erfarenhet, sedan hösten 2006, för 

personalen hade man i arbetslaget ägnat mycket tid åt att diskutera hur man skulle 

gå till väga och efteråt hur det hade fungerat och alla var mycket positiva. Det som 

genomgående sågs som vinster, dvs. förutsättningar för en god introduktion för 

barnen och deras familjer i förskolan var: 

• Det var tryggt för barnet att föräldern satt på avdelningen. 

• Bra med korta stunder varje dag så barnen orkar med. 

• Gott om tid för barn och personal att lära känna varandra. 

• Föräldrarna får tillfälle att lära känna varandra. 

• Föräldrarna och barnen lär känna all personal lika väl vilket alla tyckte var en 

fördel om någon personal blir sjuk eller har semester under hösten. 

• Tydligt för föräldrarna, alla kommer samma tider och de vet vad som förväntas 

av dem. 

• En stor vinst tyckte alla tre intervjupersonerna var att inskolningarna inte drar 

ut på tiden, efter två veckor kan man börja kartlägga barngruppen och lägga 

upp arbetet inför hösten. De barn som redan går på avdelningen blir inte heller 

lika störda. 

 

Ingen såg någon nackdel med gruppinskolning som metod, enbart fördelar. 

 

Personal med erfarenhet från enskild inskolning 

Resterande två intervjupersoner arbetar med enskild inskolning som är en mer 

traditionell inskolningsmetod där varje barn redan från början har en ansvarsperson 

knuten till sig och sin familj. Man skolar in upp till tre barn i taget men var och en tar 

ansvar för sitt barn. Under inskolningens första dagar kommer barnet tillsammans 

med förälder och leker en till en och en halv timme och sedan utökas tiden och efter 

tre till fyra dagar lämnar föräldern sitt barn under kortare stunder. Under de två 

inskolningsveckorna hinner barnet prova på att äta och sova på förskolan. Med 

denna inskolningsmetod tyckte personalen att förutsättningarna för en god 

introduktion var: 

• Barnet får möjlighet att knyta an till sin ansvarsperson som lär känna hur just 

det barnet fungerar och ta sin utgångspunkt där. 

• Tryggt för barn och föräldrar med en ansvarsperson. 
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• Möjlighet till bra kontakt mellan föräldrar och personal och tillfälle att bygga 

upp ett förtroende. 

• Barnet lär känna miljön på förskolan och blir trygg där. 

• Barn och föräldrar får stegvis vänja sig vid den nya tillvaron och barnet lär sig 

att bli lämnat. 

 

Nackdelarna med denna metod tyckte personalen är att det drar ut på tiden. Det kan 

vissa år gå långt in på hösten innan arbetet med barngruppen kan börja löpa i lugn 

och ro. En annan nackdel som nämndes var att om någon personal blir sjuk under 

hösten kan det bli problem eftersom barnen är vana vid att ty sig till sin 

ansvarsperson. 

 

Något samtliga tryckte på var vikten av att ge god information till föräldrarna och på 

båda förskolorna har personalen som vana att bjuda in till ett kort informationsmöte 

där föräldrarna får möjlighet att bekanta sig med personalen och varandra. Man får 

också tid att se lokalerna och ställa frågor och precis som Hedin (1987) menar lägger 

man energin på föräldrarna vid första kontakten. En av mina intervjupersoner tyckte 

att ett sådant här möte ”avdramatiserar” inskolningen som för många föräldrar är en 

stor källa till oro. Det är tydligt att personalen i likhet med Abrahamsen (1999) ser på 

föräldrarnas oro med respekt och tar den på allvar genom att de bemödar sig om att 

bygga upp en trygg och god relation till dem. De uppfyller därigenom också målet 

från Lpfö 98 (2006) om att skapa en tillitsfull relation till barnets familj. 

 

En gemensam nämnare mellan de två relativt olika metoderna att skola in små barn i 

förskolan är att personalen betonar trygghet. Man strävar efter att såväl barn som 

föräldrar ska få goda möjligheter att lära känna och att knyta an till personalen, även 

om de olika personalgrupperna valt lite olika vägar mot målet. 

 

På de två avdelningarna tänker man olika om hur barnet på bästa sätt förbereds för 

att klara sig skilt från föräldrarna under dagarna. På förskolan med gruppinskolning 

menar man att om barnet i lugn och ro med föräldrarnas närvaro som trygghet hinner 

lära känna personal och kamrater så har de en god grund att stå på den dagen det är 

dags att lämnas. Personalen som har valt enskild inskolning menar att barnen måste 



25 (37) 
 

träna sig på att bli lämnade genom att stunderna föräldrarna lämnar sitt barn 

successivt utökas. 

 

På förskolan med enskild inskolning hade man några gånger provat att ha ett av de 

äldre barnen i gruppen som ”fadder” för det nya barnet. Detta för att göra det 

lockande och roligt för det nya barnet men det medför säkert också att det äldre 

barnet får en positiv bild av att få nya kamrater i gruppen. 

 

Att båda förskolorna tog upp problemet med att en personal kan bli sjuk under hösten 

visar på att detta kan vålla bekymmer. Med gruppinskolningsmetoden har personalen 

löst det genom att barnen får gott om tid att lära känna all personal medan 

arbetslaget med enskild inskolning har valt att satsa på en djupare kontakt med en 

person, även om de ser problemet som en av nackdelarna med sin metod. 

 

Sträng och Persson (2003) skriver att inskolningen är det tillfälle föräldrarna har att 

lära känna och få förtroende för förskolan och när föräldrarna stannar på förskolan i 

två hela veckor ges goda förutsättningar för detta. Om föräldrarna undrar något 

hinner de ställa frågor och få klarhet sina funderingar. Vid enskild inskolning stannar 

föräldrarna visserligen kortare tid på förskolan men i gengäld så har de en närmare 

kontakt med en ansvarsperson. Arbetslagen har även här valt olika vägar även om 

målet är detsamma. 

 

En intressant vinkel arbetslaget valt vid gruppinskolningen är att barnet får ”välja” 

ansvarspersonal, att personkemin får styra. 

 

Intervjupersonerna med gruppinskolning var helt igenom nöjda med sin metod som 

de nyligen gemensamt utarbetat och utvärderat. Personalen i det andra arbetslaget 

var nöjda men deras svar kom inte lika snabbt och självklart. 

 

Föräldraperspektiv på inskolning 
För att få svar på den frågan har jag valt att intervjua fem föräldrar som skolat in sitt 

barn när det var mellan ett och tre år. Två föräldrar har erfarenhet från en förskola 

med gruppinskolning och tre från en förskola med enskild inskolning. 
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Föräldrar med erfarenhet från gruppinskolning 

De två föräldrar med erfarenhet av gruppinskolning var ganska lika i sina omdömen 

och fördelarna tyckte de var: 

• Det kändes tryggt för såväl barn som förälder att föräldern fanns med hela 

tiden. 

• Att man får möjlighet att lära känna all personal lika väl. 

• Att man får tillfälle att lära känna de andra barnens föräldrar. 

• Goda möjligheter att se hur personalen fungerar tillsammans med barnen. 

• Personalen var lugn och trygg tillsammans med barn och föräldrar. 

• Personalen tog sig tid med föräldrarna. 

 

Föräldrarna var väldigt nöjda med inskolningen men de hade ändå velat ändra på 

vissa saker. Återigen sa de ungefär samma sak. 

• Som förälder hade det känts tryggt om barnet fått prova på att äta någon 

måltid och sova någon gång så att man visste att det fungerade. 

• Det blev för stort steg för föräldern att från att ha varit korta stunder och hela 

tiden tillsammans med barnet plötsligt lämna en hel dag och gå till jobbet. 

• Det hade varit bra att träna på att lämna sitt barn. 

• Det hade varit bra med successivt förlängda inskolningsdagar. 

 

Av detta utläser jag föräldrarnas behov av trygghet och deras oro inför att lämna sitt 

barn och över hur det kommer att fungera med rutiner som mat och sovning som 

ofta är förbundet med närstående personer. En personal påpekade att man måste 

komma ihåg att det inte bara är inskolning, det är ”avskolning” också dvs. föräldrar 

och barn måste förberedas på att vara ifrån varandra. 

 

Intressant är att trots att båda föräldrarna tog upp att det var tryggt för både barnet 

och dem själva att föräldrarna stannade under hela inskolningen så önskade båda 

två att de fått träna på att lämna under inskolningen. 

 

Föräldrar med erfarenhet från enskild inskolning 

Positiva erfarenheter från föräldrarna som hade enskild inskolning var: 
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• Man fick god kontakt med sin ansvarsperson. 

• Bra med en speciell kontaktperson, man blev trygg med henne. 

• Det var bra att tiden successivt utökades. 

• Det kändes bra att man började träna på att lämna korta stunder ganska 

tidigt. 

• Bra att man fick information på det inledande föräldramötet så att man visste 

hur inskolningen går till. 

 

Även dessa föräldrar var väldigt nöjda men hade vissa saker de hade velat ändra 

på: 

• Det hade varit bra med ytterligare en kontaktperson så att barnet haft en 

person till att ty sig till. 

• Gärna ett inledande hembesök önskade en förälder. 

• Inskolningen kunde gärna vara några dagar längre tyckte en förälder. 

• Någon tyckte att det gick lite för snabbt, barnet vande sig fort men mamma 

hade svårt att ”hänga med i svängarna”. 

• En förälder hade erfarenhet av att barnet hade svårt att finna sig till rätta på 

förskolan och hon hade önskat att personalen pratat mer öppet med henne 

om detta, hon tyckte att föräldrarna borde ha gjorts mer delaktiga i hur man 

skulle hantera problemet. 

 

Också här anar jag föräldrarnas oro för den nya situationen. 

 

Även hos dessa föräldrar ser jag en inkonsekvens som visar att detta inte är några 

enkla frågor nämligen att samtidigt som man tycker att det är tryggt och bra med en 

ansvarsperson så önskade någon att man hade fått tillfälle under inskolningen att 

lära känna ytterligare en personal lite närmare. 

 

En mamma tog upp flera viktiga saker som jag vill poängtera särskilt. Hon nämnde 

hur viktigt det är som förälder att få inblick i barnets vardag, hur ser en vanlig dag ut 

på förskolan? Vad sjunger de för sånger? På vilken madrass ligger barnet och sover? 

På vilken stol sitter barnet och äter? Frågor, frågor och åter frågor som man har som 

förälder. Hon menade att det är viktigt att man får mycket information om allt som har 
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med förskolevistelsen att göra hon sa ”ge tokmycket information så är det upp till var 

och en vad den vill ta till sig”. Hon menade att det är bättre att personalen är 

övertydlig om vad som kommer att hända på inskolningen, vad som förväntas av 

föräldern än att man som förälder blir osäker på vad man ska göra. Om man ska 

börja inskolning efter semestern ska man redan före sommaren få reda på att det kan 

vara bra att vänja barnet vid ett speciellt gosedjur eller snuttefilt som kan fungera 

som trygghet när barnet börjar i förskolan, det övergångsobjekt som Abrahamsen 

(1999) talar om. 

 

Diskussion 
Barnperspektivet 
Jag känner mig nöjd med den metod jag valt för att se barnperspektivet på min fråga, 

jag har lärt mig mycket om barns samspel genom att titta på den forskning som gjorts 

och tycker att det jag förut hade en känsla av har jag nu fått bekräftat. 

 

Beträffande en god introduktion ur ett barnperspektiv tycker jag att min ”magkänsla” 

har blivit bekräftad genom den teoretiska kunskap jag skaffat mig. Jag kan i 

fortsättningen luta mig mot Stern (2003) och Winnicott (1983) och deras teorier om 

barns samspelsutveckling. Att Stern och Winnicott är stora namn inom 

samspelsforskningen förstår jag genom att andra forskare relaterar till deras teorier 

t.ex. Michélsen (2005), Öhman (2006), Abrahamsen (1999) och Johansson (2005). 

Eftersom många forskare refererar till Winnicotts teorier förstår jag att de i högsta 

grad håller än idag men jag reagerar på att han enbart talar om mamman som viktig 

anknytningsperson, pappan nämns knappt i hans texter. Det är tydligt att pappans 

roll har förändrats under de drygt tjugo år som gått sedan Winnicott skrev de böcker 

jag läst. 

 

Abrahamsen (1999) visar att jag tänkte rätt genom att relatera till Haugsgerd och 

hans teori om att vi måste kombinera uppdaterade teoretiska kunskaper med 

erfarenhet och engagemang. Såväl Juul & Jensen (2003) som Abrahamsen (1999), 

Öhman (2006) och Johansson (2005) menar att just engagemang hos personalen i 

det som rör barnet och dess person, tankar och känslor är grunden för en god 

introduktion för barnet i förskolan. Med det som utgångspunkt tror jag inte att det 
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spelar så stor roll för barnet vilken metod personallaget har valt för inskolningen, det 

viktiga är nog att man håller diskussionen levande. Det är viktigt att man inte slår sig 

ner och låter nöja sig med att det som fungerade en gång får duga i fortsättningen 

också. Man måste i arbetslaget ta del av ny forskning, sin egen och andras 

erfarenheter och sedan gör om det till en metod som fungerar nu och hos oss. Man 

får inte stagnera i arbetslaget eller som enskild personal utan måste elda på under 

sitt engagemang genom att uppdatera sig och vara intresserad. 

 

Den livsglädje och vitalitet som Abrahamsen (1999) talar om vill jag också poängtera 

som något otroligt viktigt. Man kan fungera som personal i förskolan utan att känna 

sig varken glad eller vital men det speglar av sig i stämningen och är inte förenligt 

med en god introduktion för en ny familj som behöver hjälp att känna tilltro till den nya 

situationen. Alla har dåliga dagar men det är en annan sak. 

 

Man får inte negligera den tillgång som barngruppen kan vara vid inskolning av nya 

barn, tidigare har jag om det varit möjligt valt att i början av inskolningsperioden vara 

ensam med det nya barnet och dess förälder för att få möjlighet att riktigt få kontakt 

men var det fel tänkt? Är det kanske just de första dagarna som barnet behöver 

pushas på av förskolevana kamrater för att se vad som finns att hitta på? Att ha en 

”fadder” för barnet som en personal nämnde är en bra ide. 

 

Den fysiska eller pedagogiska miljön är väldigt intressant tycker jag. Visserligen byter 

vi i mitt arbetslag ofta ut leksaker som ju kan vara en inkörsport till lek som Michélsen 

(2005) och Hedin (1987) säger och plockar fram det som passar de aktuella barnen. 

Vi försöker också, precis som förskolan med gruppinskolning, att begränsa mängden 

leksaker men vi borde, som Nordin-Hultman (2004) poängterar, frågat oss vilka 

signaler miljön ger barnen. Vi skulle ha funderat över vad vi kan göra åt miljön för att 

undvika de lekar som inte fungerar så bra. Ansvaret ligger på oss vuxna att miljön blir 

så funktionell och intressant för barnen som möjligt. Man kan inte begära av en 

tvååring att leka rätt sorts lekar i fel sorts miljö. Och vem bestämmer för övrigt vad 

som är rätt lekar. Att barnen rusar runt kan vara oerhört enerverande för vuxna men 

vad får barnen ut av leken, det tål att tänka över sådana saker ibland. Vad är rätt och 

vad är fel, ibland kan det helt enkelt vara en fråga om perspektiv. 
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Personalperspektivet 
När jag gjorde mina intervjuer blev jag bara mer nyfiken och skulle ha velat ta reda 

på hur fler personal tänker om inskolning men utifrån rapportens omfattning fick jag 

dra gränsen vid fem personer. Själva metoden med intervjuer är jag dock nöjd med. 

Trots att jag flyttat mitt fokus för arbetet från jämförelse av olika metoder till att finna 

viktiga aspekter vid inskolning tyckte jag att det var givande att intervjua personer 

med erfarenhet av olika typer av inskolning. 

 

Det personalen måste göra vid planeringen av bästa möjliga introduktion för den nya 

familjen är att försöka förena ett antal olika intressen, det nya barnets, den befintliga 

barngruppens, föräldrarnas och verksamhetens intressen. Verksamheten är starkt 

styrd av ekonomi och effektivitet och trots att det borde ha kommit fram irritation över 

detta i mina intervjuer har ingen nämnt annat än att det är synd att inskolningarna 

ofta drar ut på tiden vid enskild inskolning respektive att det är positivt att 

gruppinskolningsmetoden går så snabbt. Detta tänkte jag inte på när jag gjorde 

intervjuerna men när jag sedan skrev ut dem började jag fundera. Kan det helt enkelt 

vara så att förskolans personal levt med stram ekonomi så länge att man inte 

reflekterar så mycket över det, man gör helt enkelt det bästa av situationen, vilket jag 

vet att förskolans personal är bra på. 

 

Som jag skrev i förra avsnittet så kanske valet av metod inte påverkar barnets 

upplevelse av inskolningen så mycket, däremot tror jag att positivt inställd personal 

som är överens i personallaget och har diskuterat mycket ger en trygg och god 

introduktion till en ny familj just genom att tankarna om inskolningsmetoden är 

aktuella och känns rätt. Alltså tror jag att man måste utvärdera och förbereda 

inskolningar så att metoden är fräsch och aktuell. Samtliga personal som arbetat med 

gruppinskolning var helt igenom positiva inför sin metod och det tror jag kan bero på 

att det är för dem en ny metod som de diskuterat mycket. Det andra arbetslaget var 

också nöjda med sin metod men jag upplevde inte samma snabba självklara svar 

från dem vilket kan bero på att de inte diskuterat sin metod lika nyligen. 

 

Under den eftermiddag jag gjorde mina intervjuer på förskolan med gruppinskolning 

hade jag en paus på några timmar efter samtalen med personalen. Jag hade då tid 
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att fundera över vad jag hade fått höra. Jag var väldigt positiv till att man hade korta 

inskolningspass där föräldrarna var med hela tiden eftersom det rimmar väl med 

mina egna tankar även om jag inte haft möjlighet att dra det riktigt så till sin spets. 

Däremot kände jag att jag behövde fundera lite innan jag blev övertygad om att det 

var bra att inte ha en speciell inskolningsperson. När jag senare intervjuade de två 

föräldrarna på förskolan var deras uppfattning precis tvärtom, de tyckte det var bra att 

barnet fick lära känna all personal lika väl, att det inte fanns en speciell 

inskolningsperson tyckte de var enbart positivt. Däremot tyckte de att det skulle ha 

varit bra att förlänga dagarna och att prova på att lämna, äta och sova. Efter att ha 

funderat mycket hit och dit på detta tycker jag att det skulle vara spännande att prova 

på metoden där barnen själva väljer, visserligen måste man i ett arbetslag balansera 

antalet ansvarsbarn eftersom antalet utvecklingssamtal bör vara jämt fördelat, men 

det finns ju inget som hindrar att man som personal och förälder har en bra relation 

även om barnet väljer någon annan vuxen att ty sig till. Det händer ganska ofta ändå 

att barnet tyr sig mer till någon annan än inskolningspersonen. Min första tolkning av 

Winnicotts (1983) teori var att den talar för en enskild inskolning med en från början 

utsedd ansvarsperson eftersom han talar om att barnet kan inleda en djupare relation 

till någon vuxen utanför familjekretsen. Men om barnet själv ”väljer” en vuxen så har 

den relationen ännu större möjlighet att bli djup och god. 

 

En nackdel med gruppinskolning där alla börjar samtidigt är att många föräldrar 

gärna vill dröja någon månad med sin inskolning och det känns bra att kunna ge dem 

den valfriheten för att som Hedin (1987) nämner göra föräldrarna positiva. Hur man 

ska kunna göra detta och ändå inte dra ut på inskolningarna halva hösten är en 

ekvation som inte går ihop. Kanske att en årlig utvärdering och utefter den en ny 

inskolningsdiskussion leder till att man kan göra det bästa av den situation som råder 

så att så många som möjligt blir nöjda. 

 

Det viktigaste jag lärt mig genom arbetet med min rapport är att personalen måste 

lyssna mer till föräldrarna och ta reda på vad de tycker och känner. 
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Föräldraperspektivet 
Intervjuer som metod för att se föräldrarnas perspektiv på en god introduktion 

fungerade väl. Jag fick verkligen reda på vad de tyckte och tänkte och hade möjlighet 

att ställa följdfrågor och fördjupa mig. Det hade varit intressant att intervjua såväl 

pappor som mammor och framför allt att göra fler intervjuer men återigen fick 

rapportens omfattning avgöra. Men eftersom jag även fann litteratur som berörde 

föräldrarnas sida av saken så fick jag möjlighet att ytterligare fördjupa mina 

kunskaper om detta. 

 

Det jag lärde mig genom att intervjua föräldrar är att jag förut inte fullt ut begripit hur 

osäker man känner sig när man för första gången skolar in ett barn i förskolan, hela 

miljön är ny och främmande och som Abrahamsen (1999) menar är tanken på att 

lämna ifrån sig sitt lilla barn till personer man ännu inte känner både skrämmande 

och jobbig. Man är som förälder i stort behov av trygghet och den tryggheten kan 

förmedlas av personalen om vi tar med föräldraperspektivet vid planering av 

inskolningen. Genom att vi är tydliga i vår information om hur livet i förskolan fungerar 

och att tydligt tala om vad som förväntas av föräldrarna i samband med inskolningen 

tror jag att vi kan få föräldrarna att slappna av. Jag har tidigare varit lite avvaktande 

gentemot föräldrar och inte velat säga ”gör si och gör så” till dem, det har inte känts 

riktigt respektfullt och artigt, men nu begriper jag att jag på ett tydligt och informativt 

sätt ska berätta vad som fungerar bäst. Det ansvaret ligger på mig som vet hur 

inskolningen fungerar och som har den professionella rollen i relationen mellan 

personal och förälder. 

 

Att ha ett inledande föräldramöte är ett sätt att låta föräldrarna se personal och 

lokaler och att få första kontakten med andra föräldrar. Detta gjorde båda förskolorna 

jag hade kontakt med och jag har själv gjort så på min avdelning under många år. 

Nytt för det här året är att jag dragit lärdom av mina föräldraintervjuer och jag och 

mina kollegor gjorde till detta föräldramöte i ordning informationshäftet som vi brukar 

dela ut när inskolningen börjar. Vi utökade också häftet med mer och tydligare 

information om hur inskolningen går till och om hur en dag på avdelningen ser ut. Vi 

får utvärdera detta med föräldrarna till hösten och höra om det var rätt information 

och om det var tillräckligt tydligt. 
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Eftersom samtliga föräldrar jag intervjuat tyckte att det var en trygghet som förälder 

att barnet fick prova på att äta och sova under inskolningen är det viktigt att ha med 

dessa moment i en god introduktion eftersom trygga föräldrar förmedlar trygghet till 

sina barn. Att lämna sitt barn till vuxna man ännu inte hunnit lära känna riktigt är 

jobbigt för de flesta föräldrar och att bli lämnad av en otrygg förälder till en vuxen man 

ännu inte känner så väl är svårt för de flesta barn. Eftersom det var ett önskemål från 

föräldrarna att få tillfälle att träna på att lämna sitt barn på förskolan är detta ett 

moment som bör finnas med. Trots att jag är tilltalad av gruppinskolningspersonalens 

tankar i det avseendet att det är bra att ha med föräldrarna så länge som möjligt kan 

jag tänka mig en kompromiss enligt följande. Föräldrarna är tillsammans med sitt 

barn på förskolan och utgör en trygg bas under större delen av inskolningen och 

under de två, tre sista dagarna lämnar de sitt barn några timmar. Vid det laget har 

barnet och personalen förhoppningsvis hunnit etablera en trygg och god kontakt. 

 
Slutsatser 
Vad kännetecknar alltså en god introduktion i förskolan ur ett barnperspektiv? 

Barnet har enligt Stern (2003) och Winnicott (1983) förmåga till djupa relationer 

utanför familjekretsen och de har rätt att mötas av vuxna i förskolan som har intresse, 

engagemang och kunskap så att de kan hjälpa barnet att inleda och fördjupa dessa 

relationer. Barnet behöver också stöd att hantera de svårigheter som kan uppstå vid 

separationen från föräldrarna. 

 
Personalperspektiv på en god introduktion är att möta barn och föräldrar med 

respekt så att barnet känner trygghet i den nya miljön och känner nyfikenhet inför 

barngruppen och de lekmöjligheter som erbjuds. Att ge föräldrarna inblick i förskolan 

och att etablera en trygg kontakt så att de känner trygghet att lämna sitt barn. Viktigt 

för personalen är också att genomföra inskolningsperioderna så smidigt som möjligt 

för de barn som redan ingår i gruppen. 

Föräldrarnas perspektiv på en god introduktion är att mötas med respekt för den 

oro man känner inför den nya situationen. Tydlig och riklig information är viktigt. 

Genom att barnet får prova på att äta, sova och lämnas under inskolningen får 
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föräldrarna se hur detta fungerar och slipper, förutsatt att momenten slår väl ut, oroa 

sig för detta när de går till jobbet. 

 

Det vore, som jag tidigare nämnt, intressant att intervjua även pappor vilket är en 

brist i min rapport. Hade arbetets omfattning medgivit det hade jag kunnat intervjua 

fem pappor och fem mammor för att se om man fått ett annat resultat. Det skulle 

även vara intressant att fördjupa sig i hur inskolningen påverkar den befintliga 

barngruppen, ett barngruppsperspektiv på en god introduktion. Jag kommer att göra 

någon form av utvärdering bland min avdelnings nya föräldrar om vad de tyckte om 

det introduktionshäfte med information om inskolningen och förskolans verksamhet 

som de fick före semestern. Det är viktigt att veta om de tyckte innehållet var adekvat 

och tillräckligt, för att eventuellt kunna förbättra det ytterligare. 

 

Genom att ta till vara mina nya insikter är jag säker på att vi kan tillgodose 

läroplanens intentioner om att ge barn och föräldrar en god introduktion i förskolan. 
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BILAGA A 
Intervjufrågor 
 

Till föräldrar: 
 

Är det en flicka eller pojke? 

 

Hur gammalt var ditt barn när inskolningen började? 

 

Beskriv hur ditt barns inskolning gick till, från den första kontakten. 

 

Vad fungerade bra för ditt barn? 

 

Vad fungerade bra för dig som förälder? 

 

Var det något som du tycker borde varit annorlunda? I så fall vad? 

 

Var du som förälder redo att lämna ditt barn i förskolan för att börja arbeta? Om inte 
tyckte du barnet var i yngsta laget eller ville du ha varit hemma längre för din egen skull? Eller ville du 

helt enkelt inte tillbaka till ditt jobb? 
 

Saknade du något? Vad? 
Har du i så fall tagit upp detta med personalen? 

 

Tycker du att inskolningen hade ett tempo som passade dig och ditt barn? 
T.ex. längden på inskolningspassen, antal dagar, hur länge du var med som förälder innan du 

lämnade första gången mm. 

 

Behövde inskolningen följas upp på något sätt? Hur? Var det ditt eller personalens initiativ? 

 

Hade du själv gott om tid eller kände du dig stressad att komma tillbaka till jobbet? 

 

Beskriv din ideala inskolning. 
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Frågor till personalen: 
 

Hur lång erfarenhet har du av arbete med små barn? 

 

Hur förbereder och planerar du inskolningen? Följer den alltid samma ”mall”? 

 

Beskriv hur inskolningen går till från den första kontakten och vidare. 

 

Varför valde ni just den metoden? 

 

Vad är bra för barnet? 

 

Vad är bra för föräldrarna? 

 

Vad är bra för verksamheten? 

 

Vilka är de största fördelarna med er metod? 

 

Vilka är eventuella nackdelar? 

 

Beskriv din ideala inskolning. 


