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Abstrakt 

 

Rebecca Bjällsjö och Cecilia Lindh 

Inskolningen, i trygghet och samverkan 

Introduction in preschool, with comfort and cooperation  

  Antal sidor: 44 

 

I studien kommer ni att få ta del av förskollärares och vårdnadshavares olika upplevelser 

kring inskolning. Syftet är att synliggöra det arbete som sker i samband med inskolningen,  

samt hur verksamheten planeras inför och utvärderas.   

Studien är uppbyggd på en kvalitativ metod. Det för att kunna undersöka och ta reda på mer 

kring inskolning och de olika metoder som används. Intervjuer användes som 

undersökningsmetod och totalt genomfördes åtta intervjuer. Fyra intervjuer var med 

vårdnadshavare som precis genomgått en inskolning och fyra var med förskollärare kring 

deras arbete med inskolningsprocessen. Fyra av informanterna har erfarenhet kring tredagars 

inskolning och de andra fyra  har erfarenhet av en tvåveckors inskolning.  

Studien visar att pedagogers förhållningssätt till barn och vårdnadshavare har en betydelse för 

hur inskolningen blir och hur det fortsatta samarbetet med familjen fungerar. Det har även 

framkommit att en anknytningsperson utöver familjen är viktig i barnets liv, för att barnet ska 

känna sig trygg och kunna utvecklas individuellt och i grupp. Inskolningsprocessen handlar 

om anknytning, trygghet och relationsskapande. Resultatet visar att det inte finns en 

inskolningsmetod som passar för alla.  Det förskollärare bör lägga tid och kraft på är att vara 

flexibla, lyhörda och se till familjers olika behov. Det är nyckeln till en god relation mellan 

hem och förskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Inskolning, Förskola, Trygghet, Samverkan, Anknytning 



 

 

 
 

Innehåll 
1. Inledning och bakgrund ................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.1.1 Inskolningsprocessen .............................................................................................................. 2 

1.1.2 Bemötande .............................................................................................................................. 3 

1.1.3 Det pedagogiska mötet ........................................................................................................... 3 

1.1.4 Styrdokument ......................................................................................................................... 3 

2. Tidigare forskning ........................................................................................................................... 5 

2.1 Samspel ......................................................................................................................................... 5 

2.2 Pedagogiska övergångar och förändringar i miljön ....................................................................... 5 

3. Syfte/frågeställningar ...................................................................................................................... 7 

4. Teori ................................................................................................................................................ 8 

4.1 Anknytning .................................................................................................................................... 8 

4.1.1 John Bowlbys teori kring anknytning..................................................................................... 8 

4.1.2 Pedagoger som anknytningsperson ........................................................................................ 9 

4.1.3 Känslor och separationer från föräldern ............................................................................... 10 

4.2 Pedagogers roll ............................................................................................................................ 11 

4.2.1 Barnsyn ................................................................................................................................. 12 

4.3 Den befintliga barngruppen ......................................................................................................... 13 

4.4 Samverkan med vårdnadshavare ................................................................................................. 14 

5. Metod ............................................................................................................................................ 16 

5.1 Kvalitativa studier ....................................................................................................................... 16 

5.1.1 Kvalitativa intervjuer ............................................................................................................ 16 

5.1.2 Hermeneutik ......................................................................................................................... 17 

5.2 Urval och tillvägagångssätt ......................................................................................................... 18 

5.3 Etiska ställningstaganden ............................................................................................................ 19 

5.4 Tillförlitlighet och trovärdighet ................................................................................................... 20 

5.5 Metodkritik .................................................................................................................................. 21 

6. Resultat .......................................................................................................................................... 22 

6.1 Introduktionen för barn och vårdnadshavare i förskolan............................................................. 22 

6.1.1 Förberedelser ........................................................................................................................ 22 

6.1.2 Barn och vårdnadshavares behov ......................................................................................... 23 

6.2 Inskolningsprocessen................................................................................................................... 24 

6.2.1 Antal barn som skolas in ...................................................................................................... 26 

6.2.2 Jämförelse ............................................................................................................................. 26 

6.2.3 Pedagogens roll .................................................................................................................... 27 



 

 

 
 

6.2.4 Vårdnadshavarnas roll .......................................................................................................... 28 

6.2.5 Barnens roll i inskolningen ................................................................................................... 29 

6.2.6 Att klara sig utan föräldrar ................................................................................................... 29 

6.2.7 Utvärdering av inskolningen ................................................................................................ 30 

6.3 Vårdnadshavares upplevelser av inskolningen ............................................................................ 31 

6.3.1 Barnets upplevelser .............................................................................................................. 32 

6.3.2 Förväntningar, önskemål och förändringar .......................................................................... 32 

7 Analys ............................................................................................................................................ 33 

7.1 Introduktionen i förskolan ........................................................................................................... 33 

7.1.1 Förberedelser inför inskolningen .......................................................................................... 33 

7.1.2. Barn och vårdnadshavares behov ........................................................................................ 34 

7.2 Inskolningsprocessen................................................................................................................... 35 

7.2.1 Tredagars- och tvåveckors inskolning .................................................................................. 35 

7.2.2 Erfarenheter kring båda modellerna ..................................................................................... 36 

7.2.3 Beskrivning kring modellerna .............................................................................................. 36 

7.2.4 Vårdnadshavares tankar om inskolningen ............................................................................ 37 

7.3 Förskollärares roll........................................................................................................................ 38 

7.4 Barnen i barngruppens roll .......................................................................................................... 39 

8 Diskussion ..................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

8.1 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 43 



 

 

1 

 

 

 

1. Inledning och bakgrund  

Vi har valt att undersöka inskolningsprocessen för barn och vårdnadshavare i 

förskoleverksamheten. Inskolning beskriver den process när barn börjar förskolan och tiden 

det tar att vänja sig vid att de ska vistas där själva. I den processen ville vi ta reda på hur 

förskollärare som arbetar i verksamheten reflekterar över inskolningsprocessen. Förskollärare 

är den yrkesgrupp med lärarutbildning som arbetar i förskolan. Alla verksamma förskollärare 

och barnskötare i förskolan kommer i studien tillsammans benämnas pedagoger. Enligt 

Halldén (2007) kommer dagligen tusentals barn och deras vårdnadshavare till förskolan. Det 

är en mötesplats för barn, vårdnadshavare och personal med pedagogisk utbildning. Här möts 

de som individer eller i grupp för att samspela och kommunicera. Alla parter har olika roller, 

förväntningar och uppdrag och är beroende av varandra på olika sätt. Förskolan är i regel den 

första institutionen som barnet kommer i kontakt med (2007). Kihlborn, Lidholt och Niss 

(2009) beskriver att flertalet ettåringar tillbringar nästan 40 timmar i veckan i förskolan. Det 

innebär att barn är där mycket av deras vakna tid. Barns trygghet är viktig för att de ska kunna 

trivas. Med tanke på att barn påverkas av de vuxna de har i sin närhet, är det angeläget de 

möter kompetenta pedagoger. Därför vill vi ta reda på hur inskolningsprocessen planeras och 

genomförs i verksamheten (2009).  

Vårt intresse för ämnet väcktes under vår utbildningstid, när vi insåg att det inte fanns mycket 

forskning eller litteratur kring inskolningsprocessen i Sverige, och den som finns är inte 

särskilt ny. Litteraturen framhåller att inskolningen kan vara en krävande process för såväl 

barn som vårdnadshavare (Arnesson, 2010; Broberg, 2012; Halldén, 2007; Niss, 1988) därför 

är vi förvånade att det finns så lite forskning kring området. I Läroplan för förskolan, står det: 

”Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god 

introduktion i förskolan” (Utbildningsdepartimentet, 2010:15). Vi anser att det är en del av 

förskollärares roll att reflektera över hur inskolningen påverkar barnen. Pedagogerna bör i god 

tid planer innan inför inskolningen, så att barn och vårdnadshavare får en bra introduktion i 

förskolan. Föräldrar och vårdnadshavare är begrepp som kommer att användas i studien. 

Vårdnadshavare är ett samlingsbegrepp som beskriver de vuxna som är barnets närmaste 

anhörig och som har det juridiska ansvaret för barnet. Föräldern är inte alltid den här 

personen, men kan ändå vara den som lämnar barnet i förskolan, därför används båda 

begreppen. 

 

Ett av uppdragen som finns i läroplanen är att skapa en pedagogisk miljö där alla kan känna 

sig trygga, såväl vårdnadshavare som barn. Miljön blir en central del av förskolans 

verksamhet för att barn ska kunna känna sig trygga.  I läroplanen framhålls att: ”Omsorg om 

det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, […] ska prägla arbetet i förskolan” och även: 

”Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” 

(Utbildningsdepartimentet, 2010:7). Omsorg om det enskilda barnet och trygghet är aspekter 

som därmed är viktiga att arbeta med i förskolan.  

1.1 Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs vilken introduktion barn och vårdnadshavare kan få i 

förskoleverksamheten. Här lyfts också pedagogers bemötande och det pedagogiska mötet och 

vad styrdokumenten tar upp kring inskolning. Här beskrivs också vilka som har intresse av 

inskolningsprocessen och varför.  



 

 

2 

 

 

Introduktionen i förskolan kan bestå av ett välkomstbrev, ett öppet hus i förskolan eller att en 

pedagog besöker barnet i hemmet (Arnesson, 2010). Efter att familjen fått någon form av en 

introduktion av förskolan påbörjas oftast en inskolning. Inskolningen ger en möjlighet att 

bygga relationer till de människor som barn möter genom förskolans verksamhet (Broberg, 

2012; Halldén, 2007; Niss, 1988). De möter inskolningen på olika sätt och en del barn är mer 

öppna för att börja förskolan än andra. När barnet och familjen möter förskolläraren för första 

gången i förskolan, gör de en bedömning av verksamheten (Arnesson, 2010). Arnesson 

hävdar att det första intrycket som ges till vårdnadshavarna och barnet kan prägla det fortsatta 

samarbetet (2010).   

 
Innan ett barn börjar i förskolan har oftast vårdnadshavarna mött förskoleverksamheten på 

olika sätt vilket beskrivs av Arnesson (2010). En del vårdnadshavare besöker olika förskolor 

och jämför dem med varandra. Det finns förskolor som har en besöksdag en gång i månaden, 

vårdnadshavare kan anmäla sig för att se hur verksamheten är utformad och fungerar. 

Pedagogers planering kring besöksdagar kan påverka hur vårdnadshavare upplever 

verksamheten. Ger pedagogerna ett organiserat och positivt intryck kan de skapa ett 

förtroende hos vårdnadshavarna. Ett annat sätt att möta vårdnadshavare kan vara genom att 

anordna ett öppet hus tillfälle. Där får de möjlighet att möta andra vuxna och barn i 

barngruppen (2010).  

1.1.1 Inskolningsprocessen 

Inskolningens utformning kan påverka barns trivsel, både positivt och negativt under en 

längre tid i förskolan (Niss och Söderström, 2006). Det krävs en bra planering för att kunna 

skapa en positiv kontakt och för att få barns förtroende så de kan klara av att lämna sina 

föräldrar. Författarna menar att inskolningar inte bör börja på måndagar, då det kan finnas 

barn i den befintliga barngruppen behöver knyta an till pedagogerna igen efter helgen. Det 

sker dock i mindre utsträckning än med ett barn som är helt ny i verksamheten. De barn som 

behöver knyta an till de vuxna igen efter helgen, eller efter en längre tid ifrån verksamheten 

kan känna sig obekväma när nya barn börjar där. Inskolningen bör heller inte avslutas på en 

fredag, det kan vara svårt för ett nytt barn att vara hemma över helgen, i sin trygghet och 

sedan lämnas en hel vecka. Eftersom barnet behöver knyta an igen efter helgen, är det bra om 

inskolningen avslutas någon dag innan den. Det för barnet ska få några dagar att vänja sig vid 

förskolan, men ändå snart få vara tillsammans med sina föräldrar igen (2006).   

Det bör finnas två pedagoger som är mer ansvariga och närvarande under 

inskolningsprocessen och som barnet kan knyta an till (Niss & Söderström, 2006). Det gör att 

barn har möjlighet att bli lämnad hos någon av de pedagogerna som det känner sig trygg med, 

efter inskolningen. För att barn ska behålla sin trygghet i förskolan är det viktigt att dagarna 

innehåller samma rutiner och ser någorlunda lika ut. Även att nytt innehåll presenteras med 

försiktighet så inte nya intryck får en negativ påverkan (2006). Genom att ha tydliga rutiner 

som en god grund i verksamheten, så ges barn förutsättningar för trygghet. De känner därmed 

igen upplägget och håller sig lugna. Det kan ta lång tid för ett barn att vänja sig vid att vara i 

förskolan, med nya människor och ny miljö. Då yngre barn inte har en utvecklad 

tidsuppfattning och pedagogerna inte kan förklara det, blir rutinerna mycket viktiga. 

Allteftersom barn lär sig rutinerna blir det något som representerar tryggheten för dem 

(Kihlborn, Lidholt & Niss, 2009). 

Inskolningen ska ske successivt för barn tillsammans med sina föräldrar och sedan utan dem 

(Kihlborn, Lidholt & Niss, 2009). Det finns inget tillvägagångsätt som anses mer rätt än något 

annat. Alla barn och familjer hanterar separationer olika beroende på vilka erfarenheter de har 

(2009). Tidsmässigt vinner barn inget på att vara långa dagar under inskolningen, det 



 

 

3 

 

 

viktigaste är att de finner en anknytningsperson och upplever att det positivt att vistas i 

förskolan (Niss & Söderström, 2006). 

1.1.2 Bemötande  

Det är av barnets och framförallt av vårdnadshavarens intresse att bemötandet är gott och att 

mötet med förskolepersonalen är välplanerat. Pedagogerna ska ge barn förutsättningar för 

fortsatt goda möjligheter till utveckling och till att skapa nya relationer utanför familjen (Niss, 

1988). Det är av stor vikt för barnen att första tiden i verksamheten blir bra, förskolan är deras 

första skolform och utbildning. Där läggs grunden till en fortsatt väl fungerande skolgång. I 

förskolan möter de olika vuxna som de ska få förutsättningar att knyta an till, fostras och lära 

av. Om inskolningsprocessen och samverkan med förskolan inte går väl, finns risk att den 

fortsatta utbildningen också blir negativt påverkad (Niss, 1988; Halldén, 2007).  

Pedagoger måste använda sin kunskap efter sina erfarenheter och vara väl medvetna om vad 

som sker med barnet och föräldrarna i en inskolningsprocess (Niss, 1988). Att vänja sig vid 

förskolan är inte bara en arbetsam process för barnet och vårdnadshavarna. Det är också, ett 

positivt steg i barns utveckling till att bli en egen person och ett sätt för vårdnadshavarna att 

lära känna förskolan. En av de väsentligaste delarna när barn ska börja förskolan, är att de får 

möjlighet att bygga upp goda relationer till de vuxna som finns där. De vuxna ska fungera 

som en trygghet när vårdnadshavarna inte finns med i verksamheten. Det kan ta lång tid och 

kan vara svårt att knyta an till nya människor, och bygga upp förtroende och trygghet till 

vuxna som tidigare inte funnits där (Niss, 1988; Halldén, 2007). Niss (1988) belyser att det 

inte går att förhindra det svåra och känslosamma som situationen innebär, men det går att göra 

den mindre osäker och otrygg för de nya barnen. 

1.1.3 Det pedagogiska mötet 

Jenner (2004) lyfter fram olika aspekter vid pedagogiska möten för att de ska bli bra och 

skapa goda förutsättningar för att en god relation ska utvecklas. Relationen börjar bildas vid 

det första mötet mellan pedagog och barn. Han menar att det pedagogiska mötet påverkas av 

en rad olika faktorer, bland annat vilka förväntningar pedagoger har på barn. Pedagogers 

förväntningar på barn och på det pedagogiska mötet, påverkar hur barn agerar och presterar i 

situationen. Bemötandet påverkar hur relationen utvecklas mellan pedagog och barn, och om 

båda parter ska kunna bygga upp ett förtroende och en respekt för varandra. Jenner anser 

också att varje möte påverkas av vad individer har med sig från tidigare och vilken bakgrund 

de kommer ifrån. Pedagoger och barn präglas av de värderingar som råder i den pedagogiska 

verksamhet där de befinner sig, men även av de olika normerna som råder i samhället. 

Pedagoger måste vara medvetna om det i sitt arbete och reflektera över det när de möter 

människor. Deras roll är att försöka sätta sig in i barnets situation för att förstå dem och möta 

dem där de är. Pedagoger befinner sig i en maktposition gentemot barn och föräldrar, 

eftersom de har ett bestämt uppdrag i förskolan. De har inte makt att bestämma barns 

utveckling men de kan ge förutsättningar inför den. Därför har de också det fullständiga 

ansvaret för hur relationen mellan pedagog och barn utvecklas. Det ingår i en pedagogs 

uppdrag att försöka förstå varje barn (2004). 

1.1.4 Styrdokument 

Det enda som tas upp i Läroplan för förskolan kring inskolning är att: ”Förskollärare ska 

ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” 

(Utbildningsdepartementet, 2010:15). Det lämnar mycket till de som arbetar i förskolan att 

tolka och utforma verksamheten utifrån vad de själva anser vara en god introduktion. Det 

framhålls dock att verksamheten ska präglas av trygghet och omsorg och att barns behov ska 
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vara det som styr verksamheten. Förskoleverksamheten börjar vid inskolningen och därför 

kan inskolningen ses som en del av allt som står i läroplanen.   

Förskolan är en institution som ska samarbeta med barns familjer. Det är förskollärares ansvar 

att det utvecklas en nära, öppen och ärlig relation med familjerna. Läroplan för förskolan 

framhåller att; ”Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det 

utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer” 

(Utbildningsdepartementet, 2010:15). Det betyder att det inte bara är förskollärarens uppdrag 

utan alla som arbetar i förskolan, för att familjerna ska känna sig trygg med de människor som 

finns i verksamheten. 

 

I läroplanen framhålls det att: ”I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas” (Utbildningsdepartementet, 

2010:3). Det är därför av samhällets intresse att inskolningen och mötet med förskolan blir på 

ett bra sätt, eftersom barn ska ingå och bidra till samhället efter sin utbildning (Niss, 1988). 

Det ingår i förskollärarens uppdrag att ge förutsättningar för en bra inskolningsprocess som i 

framtiden kan resultera i att skapa goda samhällsmedborgare. Det är i förskollärarens intresse 

eftersom att de ska kunna göra ett bra arbete i verksamheten med god kvalité. Det är även i 

förskolechefens intresse att vara ledare över en förskola med en bra kvalitet. I läroplanen 

betonas att vårdnadshavarna har huvudansvaret för sina barn och förskolan ska vara ett 

komplement i barns vardag. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa 

förutsättningar för att just deras barn ska kunna utvecklas. Det är därför också i barn och deras 

vårdnadshavare  intresse att en bra introduktion och ett fortsatt gott samarbete med förskolan 

skapas (Niss, 1988; Utbildningsdepartementet, 2010). 

Sammanfattningsvis framkommer att det finns olika sätt för vårdnadshavarna möta 

förskoleverksamheten inför en inskolning. Det kan vara genom informationsblad, öppet hus 

eller besök. Första intrycket bör bli positivt för att det ska kunna bli ett fortsatt bra samarbete. 

Inför själva inskolningsprocessen krävs det att de som arbetar i verksamheten har en god 

planering. Det eftersom den första tiden i verksamheten har en påverkan i hur det fortsatta 

sammarbetet mellan hem och förskola utvecklas. Genom en välplanerad introduktion för 

vårdnadshavarna och barnen kan en god relation skapas för att ge barnet en trygghet till 

pedagogerna.  
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2. Tidigare forskning 
I den tidigare forskningen, tas inskolning, bemötande och övergångar upp. Här redogörs även 

samspelet och mötet med barn i förskoleverksamheten.   

2.1 Samspel  

Månsson (2010) belyser att samspelet mellan pedagog och barn är av betydelse för att det 

sociala samspelet ska utvecklas positivt. Hon beskriver även att pedagoger ska vara vårdande 

och kompetenta i sin yrkesroll. Det är viktigt att inskolningen blir en positiv upplevelse, för 

både barnet och familjen. I förskolan lär sig barnet att hantera sociala situationer utanför 

familjen, de lär sig samspela med andra i sin egen ålder. I förskolan utvecklas och utmanas 

barnet.  

Hon påpekar vidare att det kan vara ett kritiskt moment när barnet för första gången ska 

överlämnas till verksamheten. Barnet ska  lämna ett tryggt och omhändertagande hem till en 

verksamhet som präglas av en vårdande verksamhet med yrkeskunniga förskollärare. När 

barnet lämnas är det viktigt att det finns en nyckelperson i barnets närhet i form av en 

pedagog som har ett större ansvar för det. Pedagogen ska genom sitt extra ansvar för barnet 

kunna ge den trygghet i vardagen som barnet behöver. Månsson framhåller vikten av att 

pedagogen bör bemöta barn och vårdnadshavare i tamburen varje dag. Det här för att bygga 

upp en grundläggande trygghet hos barn och vårdnadshavare den första tiden barnet är i 

förskolan (2010). 

Markström (2007) har gjort en studie i förskolor, kring barndomen idag. Hon 

uppmärksammar att pedagoger i förskolan har en förhoppning och en vilja att möta barn och 

dess vårdnadshavare när de anländer till förskolan. Hon har sett det ibland är svårt att 

genomföra i praktiken. En pedagog kan vara ensam i barngruppen tidigt på morgonen och 

behöver finnas hos barnen inne i förskolan, första mötet för dagen med familjen kan bli 

lidande. Vårdnadshavarna i studien ansåg att det var viktigt att bli mötta och mottagna på 

morgonen. Alla föräldrar tar inte för sig och går in i förskolan utan kan vara mer reserverade 

och hålla sig vid ingången i förskolan.  

Det allra första mötet är viktigt och att alla berörda får en positiv bild av förskolan, både 

vårdnadshavare och barn (Wessman, 2010). Om barnet visar ointresse för verksamheten och 

markerar att de inte trivs är det de som vårdnadshavarna kommer att tänka på när de kommer 

hem. Visas hela verksamheten upp och barnet fäster sig vid något har vårdnadshavarna 

möjlighet att visualisera sig att barnet kommer att trivas. De ser att barnet kan hitta olika delar 

som de kan knyta an till och vill leka med i verksamheten. 

2.2 Pedagogiska övergångar och förändringar i miljön  

Fabian och Dunlop (2007) har beskrivit pedagogiska övergångar från förskola till skola. En 

pedagogisk övergång är en förändring i miljö och i relationer samt en omställning i 

utbildningen där de går från ett steg till ett annat (2007). Urvalet av forskning har valts utifrån 

avsaknaden av forskning kring inskolningsprocessen. Jämförelser och liknelser kan göras vid 

en pedagogisk övergång och inskolningsprocessen, båda innebär att barn kommer till en ny 

miljö. Fabian och Dunlop (2007) menar att övergången från förskola till skola är en 

betydelsefull och påfrestande tid i barns liv. De menar att barn som ska börja i nya miljöer 

ofta känner flera olika känslor. Dels är de oroliga inför en förändring av miljön, dels har de 

stora förväntningar på den nya miljön. Di Santo och Berman (2011) beskriver att barn har 

olika förväntningar på skolgången och menar att pedagoger bör diskutera det här i förskolan, 

för att hjälpa barn att underlätta övergången. Genom att jämföra med hur processen verkligen 
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ser ut kan barn slippa oro och vara förberedda på omställningen. Omställningen kan dock 

försvåras om barnets förväntningar inte motsvaras med vad verksamheten verkligen står för 

(2011). Barn som inte får hjälp att hantera oro inför nya miljöer kan påverkas i sitt framtida 

beteende (Fabian & Dunlop, 2007). 

Utifrån Di Santo och Bermans (2011) forskningsstudie om förskolebarns förväntningar på att 

börja i skolan, har de kommit fram till att barn anser det vara av stor vikt att de blir hörda. 

Barnen vill uppleva att de får ge uttryck för sina åsikter och att de blir bemötta med respekt av 

pedagogerna. Barnen i undersökningen ansåg även att de bör får reda på vilka regler och 

normer som råder i skolan för att kunna förbereda sig inför vistelsen. Barn har olika 

förväntningar på skolan och vad de kan få göra där. Di Santo och Berman (2011) anser att 

barn ska få vara med och ha inflytande över övergången till skolan eftersom de redan har 

tankar kring den (2011). Fabian och Dunlop (2007) menar att det är angeläget att barn får 

tillfälle att lära sig om nästa fas i utbildningen. De ska få tillfälle att skapa intresse för de nya 

människor, såväl barn som vuxna, och för de aktiviteter som snart kommer vara en del av 

deras liv (Fabian & Dunlop, 2007). 

Beroende på vilket sätt övergången sker påverkar det hur barn upplever sin första tid i en ny 

miljö. Hur de känner i överlämningssituationen kommer påverka barns upplevelser i 

framtiden. De viktigaste aktörerna i övergångarna är barn, pedagoger och föräldrar. Barn 

behöver ofta hjälp från vuxna för att hantera förändringar och övergångar (Fabian & Dunlop 

2007). Fabian och Dunlop (2007) belyser att: ”Ensuring that each transition is successful is 

significant for children’s emotional well-being and to their continuing cognitive 

achievements” (Fabian & Dunlop, 2007:4). Om barn känner sig trygga och välkomna i en ny 

miljö finns det bättre förutsättningar för en bra övergång. Tryggheten är avgörande för deras 

känslomässiga utveckling och för att de ska kunna lära. En lyckad övergång kan påverka 

barns utveckling men även deras resultat och tid i skolan. De flesta övergångar går bra tack 

vare stöd från föräldrar och att barnets egen inställning är god och bemötandet av den 

mottagande institutionen är bra. Barnen ser det ofta som något positivt att möta nya 

människor och ser även möjlighet att lära sig nya saker (2007).  

Det mest framträdande, för att inskolningen och mötet mellan pedagog och barn ska bli bra, är 

att pedagogen måste vara positiv och kompetent. Det bör finnas en person som har mer ansvar 

för det nya barnet för att övergången till förskolan ska bli så bra som möjligt. Mötet på 

morgonen i förskolan ska inte försummas då det är något föräldrarna värnar om och det  

påverkar hur de känner sig, vilket sedan överförs på barnet. Förberedelserna för barn och 

föräldrarna anses viktiga och att de blivit förberedda på vad som komma skall för att de ska 

känna sig trygga. Då går oftast övergången till en ny miljö bra.   
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3. Syfte/frågeställningar 
Vårt syfte med studien är att undersöka om och hur inskolningsprocessen i förskolan 

förbereds och genomförs av förskollärare, för barn och vårdnadshavare. Även hur 

inskolningar följs upp och utvärderas, samt hur de kan upplevas av vårdnadshavare och 

förskollärare. 

Följande tre frågeställningar är grunden till studien: 

 Hur introduceras barn och vårdnadshavare i verksamheten?  

 

 Hur planeras och genomförs inskolningsprocessen för barn och vårdnadshavare?  

 

 Vad har vårdnadshavare för förväntningar på inskolningen och hur uppfylls de? 

 

Barn och vårdnadshavare möter förskolor på olika sätt idag, genom brev från kommunen de 

bor i, genom att själv ta reda på information och söka plats,  men även genom vänner och 

bekanta. Förskoleplatsen är något viktigt idag, vårdnadshavare placerar inte sina barn på 

närmsta förskola utan värderar kompetens och pedagogisk inriktning och andras 

uppfattningar. Därför är det av stor vikt för alla i förskoleverksamhet att veta hur 

vårdnadshavare kommer i kontakt med den förskola de väljer att placera sitt barn på och 

varför. 

Inskolningsprocessen innebär en omställning för familjen, då de går från ett liv när de är i 

hemmet med barnet och sedan ska överlämna det till en pedagogisk verksamhet. I  

verksamheten finns nya människor och rutiner, det är därför betydelsefullt att veta hur den här 

processen går till och hur den upplevs. Genom undersökningen ville vi ta del av 

vårdnadshavarnas tankar kring inskolningen och hur de upplevde den, men även hur de 

beskriver att deras barn upplevde den. Även ta del av vilka tankar och vilken planering 

förskollärare har genom processen. 
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4. Teori  
I det här avsnittet presenteras olika aspekter som har en påverkan på inskolningsprocessen 

som barns anknytning till pedagoger, barnsynen, pedagogernas roll i förskolan och 

samarbetet med vårdnadshavare.  

4.1 Anknytning 
Att knyta an till andra människor är ett medfött behov hos alla människor och det handlar om 

att alla individer vill vara nära de närmsta omsorgspersonerna när de känner sig utsatta eller i 

fara (Normell, 2004). Med anknytning menas det band som uppstår mellan barn och dess 

närmsta omsorgsperson. Det är oftast föräldrarna till barnet som är de främsta 

anknytningspersonerna, men det kan också finnas andra anknytningspersoner i barnets liv. 

Anknytningspersonens uppgift är att i anknytningen vara lyhörd för barnets behov och 

försöka uppfylla dem (Hagström, 2010; Niss & Söderström, 2006; Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, 2004). Barns förmåga att knyta an påverkas till stor del av hur lyhörda deras 

anknytningspersoner är. Anknytningen påverkas dels av arvet men också av miljön. En 

frånvarande anknytningsperson påverkar barn negativt och det kan leda till att barn får låg 

självkänsla och känner sig betydelselösa (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). Föräldrar 

överför sitt eget anknytningsmönster till sina barn och barn knyter an på det sätt de upplevt 

och lärt sig. Anknytningen blir till en del av barns personlighet och påverkar hur de agerar 

och hanterar händelser i olika relationer samt hur själva knyter an ända upp i vuxen ålder 

(Normell, 2004). Anknytning är grundläggande för barnets psykiska utveckling menar 

flertalet författare (Bowlby, 2010; Hagström, 2010; Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). 

Barn knyter an till den närmsta vårdaren även om de är lämplig och eller ej. Om barnet inte 

får olika behov tillgodosedda under sitt första år kan det påverka hjärnans utveckling och 

barnet löper stor risk för framförallt psykisk ohälsa (Bowlby, 2010; Hagström, 2007; 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004).  

60-70 % av alla barn i västvärlden har en trygg anknytning till minst en anknytningsperson. 

Barn som har en trygg anknytning vet att deras anknytningspersoner alltid finns där när de 

behöver trygghet och beskydd. De barnen har byggt upp en grundtrygghet eftersom 

föräldrarna har hjälpt barnen att förstå att de inte behöver vara oroliga om de försvinner ett tag 

(Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). Barn som bildat en otrygg anknytning har lärt sig att 

de inte behöver sin vårdnadshavares trygghet. De har fått inse att närhet eller att visa känslor 

inte hjälper dem i särskilt stor utsträckning och därför undviker de istället 

anknytningspersonen. Barnen vet inte var de har sin anknytningsperson och blir därför ofta 

oroliga och ängsliga i relationen. De vill försäkra sig om att den vuxna kommer att finnas där 

för dem (Hagström, 2010; Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004).  

4.1.1 John Bowlbys teori kring anknytning 

Bowlby var barnpsykiatrier och intresserade sig för hur separationer från mamman under en 

längre tid kunde påverka barn tidigt i livet. Han kom fram till att barn som tidigt separeras 

från sina föräldrar under en längre tid får svårigheter att knyta an till andra människor och att 

de kan utveckla negativa beteenden. Det påverkar i hög grad barns psykiska utveckling 

(Bowlby, 2010).  

Anknytning är instinktiv och har betydelse för att människan ska kunna överleva menar 

Bowlby (2010). Barn behöver få uppleva en nära och trygg relation med sin 

anknytningsperson (Bowlby, 2010; Hagström, 2007; Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). 

Bowlby (2010) menar att barn ska kunna finna en bas i sina föräldrar i form av trygghet och 

lyhördhet för deras behov. När de byggt upp en trygg bas, kan de frångå den ett tag och 
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utforska sin omgivning. Barnet kan sedan komma tillbaka till föräldern om de blir oroliga och 

söka närhet. I rollen som förälder ska denna försöka finnas till hands, uppmuntra eller ingripa 

om situationen kräver. Om barn har en stark och bra relation med sin närmaste 

anknytningsperson, har de lättare att knyta an till andra människor. Att ha en trygg grund är 

inte bara viktigt för att kunna knyta an till andra människor utan också för att kunna utforska 

nya miljöer (Bowlby, 2010; Perris, 1996). Barn som spenderar mycket tid på platser där de 

inte har stor möjlighet att knyta an eller och ofta byter personer att knyta an till, påverkas 

negativt. De barnen kan få svårigheter att knyta an och bilda nära relationer och de kan bli 

aggressiva i sitt beteende (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004).  

4.1.2 Pedagoger som anknytningsperson  

När barn är i treårsåldern har de större förmåga att hantera sina känslor och blir därmed 

mindre beroende av sina omsorgs- och anknytningspersoner. De har fler erfarenheter att se 

tillbaka på hur föräldrarna brukar finnas där och kan använda det när de möter pedagoger 

(Kihlborn, Lidholt & Niss, 2009; Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). Hagström (2010) 

framhåller att barn kan utveckla en trygg anknytning till fler personer än sina vårdnadshavare. 

Alla som barn knyter an till är dock inte lika viktiga, hon anser att barnet snarare ordnar sina 

anknytningspersoner i en bestämd ordning. Om en vårdnadshavare inte kan vara en trygg bas 

kan en kompletterande anknytningsperson ta plats i barnets liv, det kan vara en pedagog i 

förskolan. Barnet behöver en person som engagerar sig i dem, finns där med emotionell 

omsorg och fysisk närhet och finns där för barnet en längre tid. Pedagoger får en betydande 

roll när det gäller att vara anknytningspersoner, eftersom det är dem som barnet träffar i 

vardagen utöver vårdnadshavarna (Normell, 2004). För de barn som har en otrygg anknytning 

och svårigheter hemma kan pedagoger bli mycket viktiga som anknytningspersoner 

(Hagström, 2010). Känslor är viktiga i samband med anknytningen och Hagström (2010) 

understryker att pedagogerna bör ta tillvara barns intresse och glädje eftersom det är känslor 

som bidrar till positiv utveckling. Pedagoger måste även hjälpa barn att sätta ord på deras 

svåra känslor och bekräfta dem, för att de ska bli förtrogna med dem och kunna hantera dem 

(2010).  

Pedagoger kan bidra till en trygghet för barn i förskolan genom att undvika att ge för många 

olika intryck i början av förskoletiden (Niss, 1988). Ett överflöd av intryck kan göra det 

svårare för barn att få grepp om verksamheten. Det blir lättare för barn att knyta an till 

pedagogerna om antalet intryck och möten av nya personer minskas. För många intryck kan 

ha motsatt effekt och bli övermäktigt för barn och kan göra att barn istället stöter bort de nya 

personer de möter när de inte känner sig trygga. Niss (1988) poängterar vikten av att barn 

knyter an till en av pedagogerna i början av vistelsen. Även vikten av att dagen ser 

någorlunda lika ut och att nya barn har fasta platser som är deras som t.ex. en plats vid 

måltider osv. Trygghet kan också byggas upp om barnet har med sig något hemifrån till 

förskolan (1988). Fasta och tydliga rutiner under inskolningen hjälper barnet att få en bild av 

hur en dag fungerar i förskolan och kan då förstå det bättre. Desto mer trygg barnet blir med 

pedagoger och förskolans verksamhet och rutinerna, desto lättare är det att frångå rutiner och 

göra andra saker (Erixon, 2007). 

Vissa barn har lättare än andra att knyta an till pedagoger i förskolan, vilket kan bero på att de 

träffat många vuxna och fått positiva erfarenheter ifrån de mötena. Barn förutsätter att något 

positivt ska inträffa, eftersom det är vad de har erfarenhet av. Andra barn är mer avvaktande 

och reserverade eftersom de inte har samma upplevelser av att möta nya människor. Barn med 

färre erfarenheter att möta nya människor kräver mer än barn med positiva upplevelser. Att 

vara positiv och möta barn med respekt är centrala delar för att försöka övertyga dem om att 

förskolan och människorna där är något bra för dem. Barn har likväl som vuxna olika 
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intressen som måste tillgodoses av pedagogerna. Under en inskolning kanske de vuxna inte 

alls är lika intressanta som de nya kamraterna eller leksakerna vilket gör att anknytningen tar 

längre tid (Kihlborn, Lidholt & Niss, 2009; Niss & Söderström, 2006). 

Barn som knutit an till en pedagog i förskolan  vågar i större utsträckning utforska miljön där 

menar Erixon (2007). Pedagogen som barn knutit an till står för den trygghet, närhet och 

omvårdnad som de förväntar sig få vid behov. Barnet känner att det kan vända sig till den 

vuxne när de behöver tröst, hjälp osv. När barnet känner sig trygg med en pedagog i förskolan 

är det viktigt att de sedan knyter an och blir trygg med  andra vuxna i förskolan. Eftersom  

pedagogerna har olika arbetstider och uppgifter, kan inte samma pedagog alltid finnas där för 

barnet. När relationen utvecklats och barnet känner sig trygg med pedagogerna vågar det i allt 

större utsträckning undersöka vad förskolan har att erbjuda och blir även mer självständiga 

(2007).  

4.1.3 Känslor och separationer från föräldern 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2004) framhåller att de olika samspelsförmågor som barn 

utvecklar i relation till sina anknytningspersoner, påverkar hur de kan bygga upp relationer 

och samspela med människor utanför närmsta kretsen (2004). Anknytning och trygghet hör 

ihop med att kunna utvecklas och kunna lära (Normell, 2004). Normell beskriver att barn med 

fler erfarenheter av korta separationer kan hantera dem bättre. De har erfarenhet och 

upplevelser av att vårdnadshavarna kommer tillbaka. Vårdnadshavaren har kanske förklarat 

för barnet vart de ska ta vägen och barnet har en större förståelse för vad som kommer att 

hända. Barn som inte fått sådana erfarenheter kan ha mycket svårt att hantera separationer. 

Om separationer inte uppmärksammas och diskuteras i förskolan kan det bli ett 

överraskningsmoment och en upplevelse som för vissa barn blir svår att hantera. Att 

uppmärksamma avsked kan därför vara viktigt för vissa barn (Normell, 2004). 

Det syns tydligt om föräldrar och barn har en bra anknytningsrelation vid en separation  

förklarar Broberg (2012). Barn som har en trygg och tydlig anknytning till sina 

vårdnadshavare kan enklare klara av inskolningsprocessen. De är övertygade om att 

vårdnadshavaren kommer tillbaka. De barn som känner ett bra stöd ifrån hemmet klarar oftast 

av nya miljöer bättre, än ett barn med otrygg anknytning. Det barn som är otrygga med sin 

anknytningsperson blir ofta ängslig och har svårt att släppa taget om sin anknytningsperson i 

nya miljöer. Det finns även de barn som reagerar tvärtom och inte alls blir berörda av om 

vårdnadshavaren är närvarande eller inte (2012). 

Kihlborn, Lidholt och Niss (2009) samt Niss och Söderström (2006) menar att det viktigaste 

under inskolningsprocessen är att barn får en vuxen av pedagogerna att knyta an till. Om barn 

mottags positivt och känner sig trygga med pedagogerna kommer separationen från 

föräldrarna underlättas. Barn får inga bestående men av att lämnas i förskolan eller av att vara 

ledsen under avskedet, om det möts av pedagoger som byggt upp en trygg relation och är redo 

för ett positivt samspel. Hur välutvecklad relationen är mellan nya barn och pedagogerna som 

ska ta emot dem, påverkar också hur lämningen och separationen från föräldern blir. 

Föräldern ska aldrig gå innan barnet skapat en god relation med minst en av pedagogerna och 

de måste se till varje enskilt barns behov (2009; 2006). 

Inskolning är händelse en i barn och familjers liv som gör att deras vardag förändras på flera 

sätt. Erfarenheter av förskolan och att möta nya människor ser olika ut för alla familjer. Barn 

behöver en förälder som är närvarande och hjälper barnet med samspelet under inskolningen 

och som hjälper barnet att orientera sig i förskolan. Men bara till så stor del att pedagoger kan 
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knyta an och lyckas bjuda in det nya barnet till lek (Kihlborn, Lidholt & Niss, 2009; Niss & 

Söderström, 2006).  

Niss (1988) lyfter fram två aspekter som är viktiga innan inskolningen påbörjas och det är 

dels att pedagogerna har skapat en positiv kontakt med vårdnadshavarna och att de har 

beskrivit hur inskolningen ska gå till så de känner sig trygga och förberedda på processen. De 

kan på så sätt vara ett stöd för sina barn i inskolningen. Vårdnadshavarna kan finnas där för 

barnet som en trygg bas för att barnet ska våga ta kontakt med nya människor och utforska 

den nya miljön. Pedagoger ska tillsammans med barnets föräldrar hjälpas åt att skapa positiva 

och lustfyllda erfarenheter av förskolan. Båda parter måste försöka hjälpa barnen att förstå att 

de kan finna trygghet och tröst hos pedagogerna i förskolan (1988). 

För många vårdnadshavare är det en krävande situation att skola in sina barn (Niss, 1988; 

Niss & Söderström, 2006). Barnen har kanske tidigare bara varit hemma med kända personer 

och nu ska de vara tillsammans med flera barn och ett fåtal vuxna. Vårdnadshavare som är 

osäkra på inskolningen och känner sig obekväma i situationen och speglar det på sitt barn.  De 

bör därför få hjälp och från pedagogerna med hur de bör agera under inskolningen. Samtidigt 

som pedagogen ska vara öppen och lyhörd för funderingar och önskemål. Allt för att barnet 

ska få en så bra start som möjligt i förskolan (2006, 1988). Ansvaret för en god inskolning 

ligger på pedagogerna, för att det ska ske krävs ett samarbete med vårdnadshavarna (Erixon, 

2007).  

Niss och Söderström (2006) beskriver att det ofta är svårt att som förälder lämna sitt barn i 

förskolan. Pedagogerna försöker ofta underlätta övergången. Det kan vara svårt att trösta ett 

ledset barn om föräldern fortfarande är i förskolan. Samtalet mellan pedagog och förälder om 

vad som är bäst och hur lämningen ska genomföras är viktigt för att hitta en bra lösning. 

Vuxna som visar respekt för barns känslor och skapar goda rutiner vid avsked hjälper barnet i 

separationen från sin förälder. Vid lämningssituationerna på morgonen måste barn och 

föräldrar känna sig välkomna och pedagoger kan först hälsa på barnet och genom att barnet 

känner sig bekräftat och uppskattat blir också föräldern lugnare och det kan göra lämningen 

lättare (2006). 

4.2 Pedagogers roll 
Barnets relation med sina vårdnadshavare kan aldrig ersättas av en pedagog. Deras relation är 

fyllt av ett stort känslomässigt engagemang. Relationen är speciell och unik för barnet 

eftersom de bara har en relation på det sättet (Kihlborn, Lidholt & Niss, 2009; Niss & 

Söderström, 2006; Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). Pedagogen ska bilda en 

professionell relation med barnet och den relationen ska vara fylld av empati men också 

objektivitet menar Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2004). Pedagogers och barns relation är 

inte densamma som barns relation med familjen. I förskolan blir barnet bara ett av en mängd 

barn pedagoger kommer möta under sitt yrkesliv. Relationen pågår under ett par år och de 

band barn och pedagoger bygger upp till varandra kan inte jämföras med föräldrars band till 

sina barn. Pedagoger får på så sätt en annan distans till barn i förskolan (Kihlborn, Lidholt & 

Niss, 2009; Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004).  

Pedagoger ska skapa en miljö i förskolan där omvårdnad och fostran har en god kvalité 

(Broberg 2012). Det är betydelsefullt att de som arbetar i förskoleverksamheten engagerar sig 

i barnen och ser till att de stimuleras i sitt lärande genom leken men även i andra lärande 

situationer. För att pedagogerna ska kunna erbjuda barnen en god och pedagogisk verksamhet, 

krävs att de reflekterar om barnen känner sig trygga i förskola (Broberg, 2012; Lindahl, 

1995). I relationen till barnet måste pedagogen visa närhet, medkänsla, värme, vård och 
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omsorg finnas, skriver Lindahl (1995). Den vuxna måste ha psykisk och fysisk närvaro i 

arbetet med barnet, för att ge de bästa förutsättningarna för utveckling och samarbete (1995). 

En medveten pedagog skapar aktiviteter som stimulerar barns nyfikenhet och 

kunskapssökande genom leken (Broberg, 2012). Det kan leda till att barns behov av att ha en 

vårdnadshavare i närheten som en trygghet minskas. Alla pedagoger som arbetar med barn 

ska kunna utveckla en verksamhet som underlättar barns utveckling och fostran. Pedagogers 

ansvar blir att forma verksamheten så att den passar varje barn i den aktuella barngruppen så 

att de kan utvecklas i sin takt.  

Erixon (2007) har sammanställt olika yrkeserfarenheter kring barns trygghet i de förskolor 

hon och kollegor arbetat på under fem år. Trygghet är inget som uppstår av sig självt utan de 

bygger pedagoger upp exempelvis genom samtal i arbetslaget om vad förtroende och en trygg 

relation är och hur det ska tillämpas i förskoleverksamheten. Verksamheten ska utformas 

utifrån varje enskilt barns behov och det är pedagogers ansvar att barnet trivs i förskolan och 

kan utvecklas. Första tiden i förskolan, när barnet ännu inte hunnit etablera någon direkt 

relation till pedagogerna är det viktigt att de vuxna är lyhörda och försöker läsa av barns 

kroppsspråk i olika situationer. De yngsta barnen i förskolan kan inte uttrycka med ord om de 

känner sig nedtryckta utan visar istället med sitt kroppsspråk hur de känner. Pedagogerna 

måste därför vara noggranna med hur de tar kontakt med barn och samtidigt läsa av barns 

reaktioner (2007).  

4.2.1 Barnsyn 

Barnsyn, menar Johansson (2011), handlar om hur vuxna ser på barn, på vilket sätt vuxna 

bemöter barn, hur de uppfattar barn och hur de förhåller sig till barn som personer. Hur ett 

barn definieras avspeglas i den omsorg och betydelse barn får. Johansson belyser även vikten 

av att barn blir bemötta med omsorg, respekt och får uppleva sitt egenvärde i förskolan 

(2011). Vårdnadshavare, pedagoger och barn möts varje dag och genom att pedagoger visar 

intresse för barn och ser till deras behov utvecklas relationen mellan dem. Barnets självkänsla 

utvecklas utifrån positivt bemötande, uppmuntran och stöd av pedagoger (Niss & Söderström, 

2006). Johansson (2011) menar att pedagogerna ska kunna närma sig barns fantasi och 

tankesätt. Om pedagoger möter barns perspektiv i form av deras erfarenheter, intentioner och 

uttryck, stärks deras självförtroende. Det är omöjligt att förstå barn fullt ut och att sätta sig in 

helt i deras perspektiv, det är väldigt viktigt att pedagogen ändå försöker att förstå sig på 

barnets kunskap (2011).  

Att se barn som egna och självständiga personer kommer från humanismen, där en 

grundtanke är att se barn som medmänniskor i samhället. Vuxnas inställning till barn som 

faktiska personer speglar vilken syn de använder sig av. Johansson (2011) beskriver tre olika 

sätt att se på barn; barn är medmänniskor, vuxna vet bättre och barn är irrationella. Vuxnas 

sätt att se på barns behov, förmågor och avsikter är olika i de tre olika synsätten. Vilket 

synsätt de vuxna har, kan påverka barns utveckling. Pedagoger med synsättet att barn är 

medmänniskor, ser barn som en av sina medmänniskor. Barn ses som en person med ett eget 

syfte, olika förmågor, behov och mål att stäva mot. Pedagogen tror på barns kompetens och 

tar hänsyn till det i arbetet med barnen. De utgår ifrån att möta barn där de är och utmanar de 

utifrån det.  

 

Med en barnsyn att vuxna vet bättre utgår pedagoger från att de vet barnets bästa, de anser att 

vuxna vet bättre. Pedagoger tillfredsställer här barns behov från sitt eget sätt att tänka och 

uppfatta saker. Förskoleverksamheten utgår oftast från pedagogers idéer och barns intressen 

åsidosätts. De saker barn får välja bland har pedagogerna bestämt, barns valmöjligheter och 

alternativ är de som pedagogerna ger dem. Pedagoger ställer ofta ledande frågor som 



 

 

13 

 

 

begränsar barns möjlighet att välja. Det är pedagogen som styr barnet utifrån sina erfarenheter 

om vad de tror är bäst. Johansson (2011) beskriver även att när vuxna ser barn utifrån en syn 

att barn är irrationella utgår de ifrån att barn inte kan något och inte har någon tanke bakom 

sitt agerande. Pedagoger tolkar oftast barns handling som något negativt. Pedagogerna ser 

barns handlingar som ogenomtänkta och att barnen i sitt agerande har för avsikt att utmana de 

vuxna. Det synsättet är det som de allra flesta ser kritiskt på, eftersom barn begränsas så 

markant i sin utveckling. 

4.3 Den befintliga barngruppen  
Forskning pekar på att de områden som har det sämre ställt ekonomiskt och lever i socialt 

utsatta förhållanden drabbas hårdast av personalnedskärning och grupperna blir större vilket 

oftast leder till sämre levnadsförhållanden (Perspektiv på barndom och lärande, 2010). 

Skolverket har genom undersökningar uppmärksammat att personaltätheten spelar roll för 

kvalitén i en gruppverksamhet. Det har visat sig att det som har betydelse är gruppens 

sammansättning, men även barngruppens storlek och pedagogers yrkeskunnande. Skolverket 

beskriver tydligt att mindre gruppstorlek och personaltäthet påverkar kvalitén på 

verksamheten, och är positivt speciellt under barns tidiga år. Det finns inte någon perfekt 

gruppkonstellation, utan alla grupper är olika och att alla barn har olika behov. Alla barn är 

unika och i en grupp har barnen olika livserfarenheter och levnadsvillkor, vilket är en 

bidragande orsak till hur arbetet kan utformas (2010). För att skapa ett positivt klimat och en 

fungerande barngrupp krävs det att de enskilda relationerna mellan de olika parterna fungerar 

väl. Pedagoger måste upprätthålla relationerna och arbeta för att alla individer ska trivas 

tillsammans (Niss & Söderström, 2006). 

Niss och Söderström (2006) poängterar att när nya barn börjar i förskolan blir det en 

introduktion och omställning för både de nya barnen och för de som redan finns där. Att det 

börjar nya barn och att äldre kamrater byter avdelning kan skapa en oro i den befintliga 

gruppen och barnen kan förlora sin trygghet. Den befintliga barngruppen är viktig under 

inskolningen. Barnen ska känna trygghet och glädje i förskolan eftersom det påverkar hur de 

nya barnen känner sig (2006). Pedagoger i förskolan bör hela tiden anpassa verksamheten till 

barngruppen och ändra arbetssättet efter olika barns behov (Erixon, 2007; Niss och 

Söderström, 2006). Det är för att både barn och personal ska ha det så bra som möjligt och för 

att gruppen ska fungera. Att barngruppen fungerar påverkar hur nya barn som kommer till 

gruppen tas emot. De barn som gått i förskolan en tid får en viktig roll i samband med 

inskolningar. De kan vara förebilder för de nya barnen och visa vad de kan och brukar göra i 

förskolan. Barnen i barngruppen kan hjälpa de nya barnen att ta kontakt genom att visa 

omtanke. Det kan vara av betydelse att planera de redan inskolade barnens roll i inskolningen. 

Gruppen som finns i förskolan ska ses som en hjälp och inte lämnas utanför processen, 

eftersom de kan känna sig utanför. Pedagogerna får inte glömma att det är en omställning för 

barngruppen som helhet (2007; 2006). Pedagoger har alltid det yttersta ansvaret för att det 

finns material, tid och tillfälle för barnen att leka och samspela (Erixon, 2007).  

Att dela upp i mindre grupper både under inskolningen och under arbetet i vardagen är något 

som Niss och Söderström (2006) ser som en tillgång. Barn känner sig mer trygga i en liten 

grupp och vågar i regel ta mer plats. Det ger förutsättningar för att de ska bli mer 

framträdande i aktiviteterna som genomförs och där med tillägna sig mer kunskap. En mindre 

grupp ger också pedagoger möjlighet att ge varje barn mer tid och tillfälle att ta del av deras 

tankar. Tryggheten som skapas i den lilla gruppen ger en bra grund för att även känna sig 

trygg när alla barn är tillsammans på avdelningen. De yngsta barnen i förskolan har också 

glädje av vänskapsrelationer med andra barn. Barn känner igen ett beteende som liknar deras 

eget, vilket de vuxna inte kan ge. De känner samhörighet med sina kamrater i förskolan och 
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kan visa glädje när de möts eller vara ledsna när en kamrat är borta. Vuxna ska inte 

underskatta den här förmågan hos barn, utan försöka se den som en tillgång (Kihlborn, 

Lidholt & Niss, 2009; Niss & Söderström, 2006).  

4.4 Samverkan med vårdnadshavare 
Barn existerar i minst två världar, beroende på hur deras familjer ser ut. De lever och 

interagerar åtminstone med en familj och med andra barn och vuxna i förskolan. Det är viktigt 

med ett bra samarbete mellan hem och förskola för att barns världar ska kunna knytas ihop. 

Pedagogers förmåga att skapa en god relation med varje barn påverkar om de kommer trivas 

och känna sig trygga i förskolan. Barn känner om pedagogernas relation är bra och om 

pedagogernas relation med deras vårdnadshavare fungerar eller inte. Om barn känner att 

föräldrar och pedagoger litar på och visar respekt för varandra skapas bättre förutsättningar 

för att barn ska känna sig trygga (Kihlborn, Lidholt & Niss, 2009; Niss & Söderström, 2006).  

Sandberg och Tuula (2007) beskriver att samverkan är följande, den dagliga kontakten mellan 

pedagoger och vårdnadshavare men också den planerade kontakten vid t.ex. 

utvecklingssamtal. Författarna menar att samverkan är vad som sker när båda parter gör något 

utifrån ett gemensamt mål. Niss (1988) och Niss och Söderström (2006) beskriver att 

pedagoger och vårdnadshavare har olika roller i relation till barnen. Pedagogerna har en 

yrkesmässig relation till barnen, vilket innebär att de ska ge barnen en god omsorg i förskolan 

och vara ett stöd i deras utveckling. Sandberg & Tuula (2007) menar att förskolan ska vara ett 

komplement till hemmet genom att dels bidra med material och möjligheter till lek och 

lärande som inte finns i hemmet. Dels genom pedagoger som har viss utbildning som kan vara 

ett stöd i vårdnadshavares fostrans roll (2007). Vårdnadshavare har dock det fulla ansvaret för 

sina barns liv (Niss, 1988; Niss & Söderström, 2006; Sandberg & Tuula, 2007). Pedagoger 

måste vara medvetna om sin egen och vårdnadshavares olika roller och att det inte är en 

jämlik relation mellan dem, för att de ska kunna mötas. Det gemensamma de har är barnet och 

därför krävs samverkan (Niss, 1988).  

Pedagoger ska utgå från fyra grundläggande tankar vid samverkan, vilka är inspiration, 

information, tillit och integritet (Sandberg & Tuula, 2007). Pedagogerna ska inspirera 

vårdnadshavarna att samarbeta genom att vara positiva och motiverande. Information ska 

delges från förskolan till vårdnadshavarna så de känner att de får vara delaktiga i 

pedagogernas och barnens verksamhet. Samarverkan som sker ska också bygga på förtroende 

och tillit samt att den personliga integriteten ska respekteras. Pedagoger och vårdnadshavare 

har olika uppgifter och roller gentemot varandra. Kommunikationen är en stor del av 

samverkan och vårdnadshavares möjlighet till inflytande i verksamheten. Pedagoger kan 

skapa inflytande genom att lyssna på vårdnadshavares åsikter och genom att de får ta del av 

verksamheten så de kan bidra med förslag på hur den kan utvecklas (2007).  

Sandberg och Tuula (2007) presenterar olika motiv till varför pedagoger och vårdnadshavre 

bör samverka. I huvudsak för barnets bästa och om det finns en bra utvecklad relation känner 

barnet av det. Om målet är att samverkan ska ske för att barnet ska må bra, kommer alla parter 

att försöka eftersträva det. Samverkan ska också ske för att vårdnadshavarna ska få en inblick 

i barnets vardag och upplevelser i förskolan. Det kan bidra till en trygghet och insyn för 

vårdnadshavarna till pedagogerna och den verksamhet som bedrivs. Då kan en högre kvalitet 

skapas i verksamheten (2007). 

Det som i allra högsta grad påverkar hur samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare 

blir, är hur väl de olika parterna vill och kan försöka förstå varandra (Sandberg & Tuula, 

2007). En annan faktor som även kan påverkar är om vårdnadshavare och pedagoger har 
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någon liknande värdering, uppfattning eller kultur, det blir då enklare att mötas. En annan 

aspekt som är viktig i samverkan är att både pedagoger och vårdnadshavare har någon form 

av social kompetens, vilket författarna förklarar med att personerna i fråga har lätt för att 

samtala med andra och är ärliga och raka i sin kommunikation. Hur yrkeskompet en pedagog 

är kan påverka samverkan, t.ex. om en pedagog arbetat länge och utvecklat en yrkesroll som 

de trivs med. Det är möjligt att pedagogen då inte är lika öppen för nya förslag från 

vårdnadshavare. En pedagog som är ny i sin yrkesroll kan vara osäker på hur samverkan bör 

se ut och det kan också påverka samverkan och relationen (2007). 

Tid kan påverka samverkan, den tid pedagoger och vårdnadshavare har att samtala om och 

samverka med varandra påverkar hur samverkansprocessen ser ut. Kontinuitet i relationen 

påverkar också om en pedagog eller vårdnadshavare ofta är frånvarande från förskolan, eller 

om de inte tar kontakt med varandra är det svårt att bygga upp en relation och att samverka. 

Slutligen påverkar båda parters engagemang inför verksamheten och vilja att samverka för att 

göra relationen så bra som möjligt (Sandberg & Tuula, 2007). 

Den positiva påverkan samverkan mellan hem och förskola har på barns utveckling betonar 

Sandberg och Tuula (2007). Om samverkan inte utvecklas finns risk att barn hamnar i 

onödiga svårigheter. Genom att förskolan inte delger vårdnadshavaren exempelvis en 

problematik som kan uppstå för barnet i förskolan, kan inte heller vårdnadshavare vara ett 

stöd och en hjälp för sitt barn eftersom de inte vet om problemet. Vårdnadshavare är den 

viktigaste resursen eftersom de har en nära relation med barnet (Sandberg & Tuula, 2007). 

Erixons erfarenheter är att en god kontakt med vårdnadshavarna är viktig för att barnet ska 

kunna bygga upp förtroende och kunna trivas i förskolan. ”Att föräldrarna är trygga med 

förskolan är en förutsättning för att barnen ska kunna bli trygga med pedagogerna” (Erixon. 

2007:63). Hon menar att pedagoger oftast anstränger sig för att skapa en ärlig relation mellan 

pedagoger, barn och vårdnadshavare (Erixon, 2007). 

Sammanfattningsvis är det viktigt att barnet har minst en lyhörd anknytningsperson eftersom 

det påverkar barnets personlighet och hur de tar kontakt med andra människor. Pedagoger 

underlättar anknytningen till dem om de är lyhörda för barns behov och inte ger dem för 

många intryck. Barn som har positiva upplevelser av att träffa nya människor och har 

erfarenheter av att bli lämnad men att föräldrarna kommer tillbaka, har bättre förutsättningar 

att klara av inskolningsprocessen. Inskolningen påverkas också av den relation och den vilja 

att samverka som föräldrar och pedagoger har, barnet påverkas i sin tur av hur samarbetet ser 

ut.   
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5. Metod  
I metodkapitlet beskrivs studiens metod med kvalitativa intervjuer, vilket urval som gjorts, 

vilket tillvägagångssätt som använts vid intervjuer och analys samt de etiska 

ställningstaganden som gjorts. 

5.1 Kvalitativa studier  

Metoden som används i undersökningen är en kvalitativ metod. Svensson och Starrin (1994) 

beskriver att en kvalitativ metod handlar om att göra en undersökning för att få kunskap om 

någons erfarenheter kring något, eller hur något beskrivs eller gestaltas. Kvalitativ kunskap är 

detaljerade beskrivningar av olika kvalitativa perspektiv. Helheten i en kvalitativ metod bildar 

en mer ungefärlig uppfattning (1994). Under en inskolningsprocess finns det inget exakt svar 

på vad som är rätt tillvägagångsätt att använda sig av. Det finns många olika metoder och sätt 

att skola in på. I undersökningen ges en beskrivning av hur processen kan gå till. Det ger en 

ungefärlig bild av några förskollärares sätt att arbeta och några vårdnadshavares upplevelser 

kring hur inskolning uppfattas och är därmed ingen exakt uppfattning av processen. Studien 

utgår därför från en kvalitativ metod eftersom den ses som mest passande för undersökningen.   

5.1.1 Kvalitativa intervjuer 

En intervju är ett samtal som har syftet att samla information kring utvalt område. Varje 

intervju som genomförs är ett socialt möte mellan de som deltar. Svensson och Starrin (1996) 

menar att ”Kvalitativ intervju är således en metod för att ta reda på, upptäcka, förstå, lista ut 

beskaffenheten eller egenskapen hos någonting” (Svensson & Starrin, 1996:53). 

Undersökningsmetoden som valts är kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju är en metod 

för den forskning som har som mål att ta reda på olika egenskaper, betydelser och meningar. 

Intresset ligger att försöka att förstå och upptäcka vad det är som pågår i processen. En 

kvalitativ intervju avser att uppmärksamma nya företeelser, att se på saker på ett nytt sätt. För 

att göra det måste man veta vad forskare tidigare kommit fram till för att inte upptäcka samma 

sak igen. Bakgrundskunskaperna är viktiga för att veta vad intervjuaren ska ställa frågor kring 

(Svensson & Starrin, 1996). Intresset för studien är att genom intervjufrågorna förstå vad som 

händer i inskolningsprocessen, för att se om något nytt kan synliggöras som tidigare inte 

uppmärksammats utifrån tidigare forskning och aktuell teori. Vårdnadshavares upplevelser av 

inskolningsprocessen och om deras förväntningar uppfylls påverkar processen. Här kan 

synliggöras vad som händer i mötet mellan människor och hur det  kan påverka inskolningen. 

I en bra kvalitativ intervju kan den intervjuade förklara en företeelse och göra det förståeligt 

och sammanhängande (Svensson & Starrin, 1996). Under intervjuerna var intervjuaren  

medskapare till resultatet genom att samspela med personen som blir intervjuad. I en 

kvalitativ intervju kan man inte på förhand tala om vilka frågor som kommer bli de mest 

betydelsefulla för resultatet. Den som intervjuar måste följa upp det som sägs och vara 

observant på vad som blir viktigt i situationen och för syftet i den egna undersökningen. I 

kvalitativa intervjuer bygger frågor och svar vidare på varandra, och beroende på vilken väg 

intervjuaren leder sin informant. Man kan på så sätt inte på förhand veta vad som kommer 

presenteras i relation till svaren och kan få flera svar man inte räknat med. Svaren på frågorna 

är inte på förhand bestämda och det kan leda till följdfrågor.  Frågorna i kvalitativa intervjuer 

ska vara öppna men kan ändå ha en viss inriktning, det betyder att informanten kan komma 

med svar utanför men intervjuaren styr in den på området som är intressant för 

undersökningen igen (Svensson & Starrin, 1996). Under intervjuerna ställdes följdfrågor så 

att frågorna kunde bygga vidare på varandra och för att få reda på mer om det som 

informanterna berättade. Ett exempel är hur ser ni på skillnaden mellan de båda modellerna 

märker ni någon skillnad med inskolningen? När informanterna började berätta om sådant 
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som låg utanför undersökningens syfte, styrdes de tillbaka till ursprungsfrågan genom att den 

upprepades. 

I intervjun används en intervjuguide med öppna frågor (Bilaga B), frågor som inte har ett 

förutbestämt svar men som fokuserade på hur den intervjuade tänkt kring olika områden som 

berör inskolning. Ett exempel på en öppen fråga i studien är: ”Vad är pedagogens roll i 

inskolningen?”. De öppna frågor gjorde svaren breda och gav information kring olika 

perspektiv som kunde vara relevanta. Frågor ställdes kring inskolningsprocessen, barn och 

vårdnadshavares behov, pedagogens roll osv. Det som informanterna valde att beskriva som 

viktigt, är det som blev tyngden i resultatet.  

Ett problem som kan uppstå i samband med kvalitativa intervjuer är att informanten ger de 

svar som de tror att intervjuaren förväntar sig, trots att frågorna till stor del är öppna. 

Intervjuaren måste därför vara uppmärksam på det och uppmuntra informanten att svara efter 

sina egna erfarenheter och uppfattningar (Svensson & Starrin, 1996). Följdfrågor kring 

informantens erfarenheter ställdes för att synliggöra informanters egna erfarenheter och för att 

trovärdigheten då blir större. Frågor kring exempelvis bemötande kan vara sådana som 

informanten svarar utifrån hur de bör vara och agera. I undersökningen ställdes frågor kring 

informanters erfarenheter om inskolning och hur de upplevt processen.  

Den som för intervjun är viktig eftersom den måste få informanten att känna sig bekväm och 

hjälpa till genom att ställa följdfrågor så inte svaren blir förutsägbara menar Svensson och 

Starrin (1996). Det viktiga att få ta del av godtagbar och lämplig information från de man 

intervjuar och att de svarar ärligt i relation till det som frågas. Oavsett vilken form av intervju 

som används. Svaren i en intervju påverkas av flera faktorer och det är bland annat hur 

intervjuaren ställer frågorna och är med och påverkar resultatet (1996). Informanterna i 

studien var sedan tidigare bekanta med intervjuarna, vilket kan ha gjort att de var bekväma 

under intervjuerna. Även att de med stor sannolikhet svarat sanningsenligt. Dock kan det 

påverka resultatet negativt att det finns en tidigare relation med informanterna. Vissa 

följdfrågor kanske inte ställs, då intervjuaren under intervjun tror sig veta hur informanterna 

tänker kring området. Det kan även ha påverkat hur objektiv tolkningen av resultatet blev. Ett 

exempel kan vara att informanterna inte vågar ge en negativ bild av deras förskola och är mer 

försiktiga med hur de uttrycker sig. Det kan vara så att de inte vill beskriva en förskola med 

brister.   

5.1.2 Hermeneutik   

Vi har en hermeneutisk inriktning i den kvalitativa metoden. Hermeneutik betyder att tolka 

eller förklara (Svensson & Starrin, 1994). Bryman (2011) förtydligar begreppet hermeneutik 

med att det är ett sätt att tolka och kan användas när människors tankar tolkas. Inom 

hermeneutik beskriver Svensson och Starrin (1994) att förutsättningarna som kategoriserar 

inriktningen, är det meningsskapandet som sker i ett sammanhang. Vid tolkning av 

information är del och helhet beroende av varandra och hör ihop. Hermeneutiken förutsätter 

att de som gör en studie har en förförståelse för det ämne de inriktar sig på. De tolkningar som 

görs inom studien utgår ifrån föreställningar kring området, exempelvis egna erfarenheter. 

När tolkningar görs inom hermeneutiken kan människan och världen inte ses som delar skilda 

ifrån varandra. Människor som inte ingår i samma sammanhang som en själv, kan inte förstås 

fullt ut om inte likande upplevelser delas människorna mellan (1994). När intervjuer görs har 

informanterna och de som intervjuar en förförståelse för området och det som informanterna 

säger måste ses i ett sammanhang. I studien togs hänsyn till den hermeneutiska inriktningen 

genom att den förförståelse som finns påverkar hur man ser på resultatet och det tolkas utifrån 

vad som tidigare var känt ifrån litteratur och egna erfarenheter. Inskolningsprocessen ses inte 
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som en enskild företeelse utan den hör ihop med förskollärarnas erfarenheter och den vardag 

som de agerar i. Verksamheten stannar inte av helt för en inskolning sker, utan den 

presenteras för de som skolas in. Där måste del och helhet höra ihop. I studien är det införstått 

att informanterna som intervjuats ingår i ett sammanhang och genomgått en process vi inte 

riktigt kan förstå. Vi har själva aldrig genomgått en inskolning eller närvarat vid det dem 

beskriver, därför kan vi inte med säkerhet veta att det informanterna beskriver faktiskt 

stämmer. Det går inte heller att veta vad informanterna tänker i samband med intervjuerna, 

därför har det i bearbetningen av resultatet uppmärksammades vad informanterna inte sagt för 

att försöka se vilka tankar som ligger till bakom. Vårdnadshavarna är exempelvis positivt 

inställda till de förskolor de har sina barn på, vilket antingen har att göra med att de är nöjda 

med sin förskola eller mycket sparsamma med kritik. Liknande tankar har använts och 

synliggjorts i analysen.  

Informanteras svar har under intervjun setts som enskild del men som efterhand som de andra 

intervjuerna genomförts, har vi även sett på dem i en helhet. Det uppmärksammades vad 

informanterna var eniga om och vad som skiljde deras svar åt. Utifrån metoden förskollärarna 

arbetade med under inskolning kunde likheter finnas som gjorde att den stod för vissa punkter 

som bildade en helhet. Vi såg även att oavsett vilken metod som de arbetade med fanns 

likheter i förskollärares sätt att tänka kring förhållningssätt och bemötande. Vissa saker var 

något alla stod för och de skapade en helhet i deras synsätt. Vårdnadshavarnas svar kunde, 

trots att de var olika, tidigt ses som en helhet då alla genomgått en inskolningsprocess 

tidigare. Först sågs svaren som delar då de berättade om olika saker de uppmärksammat under 

inskolningen, men när de analyserades i helhet kunde vi se att alla av var positiva trots att de 

såg olika saker. Deras tidigare upplevelser kan tänkas påverka hur de upplever inskolningen 

och vad de fokuserar på. Att de är trygga och positiva kan göra att de ser olika saker. Genom 

att titta på resultatet och analysera utifrån del och helhet blir det tydligt vad informanterna är 

överens och vad som skiljer dem åt. Vi har på detta sätt förstått att det inte bara går att 

sammanställa det som informanterna är överens om utan att det måste även uppmärksammas 

vad som skiljer dem åt.   

5.2 Urval och tillvägagångssätt 
Fyra förskollärare ifrån tre olika kommuner har intervjuats. Tre av dem arbetar på kommunala 

förskolor och en förskollärare arbetar på en privat förskola i södra Sverige. Förskollärare 

valdes eftersom den här yrkesgruppen bör ha olika erfarenheter och kunskaper ifrån sitt yrke 

som är av betydelse och av intresse för studien. Även ålder och yrkeserfarenhet skiljde sig 

mellan de personer som intervjuats. Förskollärarna som kontaktades var tidigare kända för oss 

sedan lärarutbildningen. Kontakten skedde via mail eller telefon till förskollärarna och de fick 

själva bestämma om de ville vara med i undersökningen efter att ha blivit informerade om den 

och de etiska ställningstaganden som tagits. Efter att ha bestämt ett tillfälle att genomföra 

intervjuerna, genomfördes de på förskollärarnas arbetsplatser i ett avskilt rum. Följande 

förskollärare ingår i studien; Agda: Nyexaminerad förskollärare. Arbetar på en förskola där 

de använder sig av tredagars inskolning. Britta: Förskollärare som har arbetat i verksamheten 

i några år. I förskolan hon arbetar på har de precis bytt inskolningsmetod från tvåveckors till 

tredagars inskolning. Cajsa: Utbildad förskollärare som varit yrkesverksam i 28 år. Hon 

arbetar på en förskola som använder sig av tvåveckors inskolning. Disa: Utbildad 

förskollärare. Hon har arbetat som förskollärare i ett par år. Arbetar nu med tvåveckors 

inskolning men är nyfiken på tredagars inskolning.  

Vårdnadshavarna som intervjuats är från olika samhällen i södra Sverige i fyra olika 

kommuner. Vårdnadshavarna har valts utifrån att de nyligen genomgått en 

inskolningsprocess. Anledningen till att de valdes var för att de hade processen i färskt minne. 
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Urvalet föll sig så att informanterna redan tidigare hade genomfört en inskolning med minst 

ett barn. Även de kontaktdes via mail eller telefonkontakt och studien beskrevs på liknande 

sätt även för dem. Vårdnadshavarna har antingen intervjuats enskilt i sitt hem eller hemma 

hos någon av forskarna. Följande vårdnadshavare ingår i studien; Emma: Är vårdnadshavare 

och förälder med tre barn. Har erfarenheter av både tvåveckors och tredagars inskolning. Från 

en medelstor stad. Freja: Trebarnsmamma och vårdnadshavare. Hon har skolat in två barn 

och är hemma med det tredje. Har fått skola in sina barn genom tredagars inskolning. Från en 

mindre ort. Gerd: Tvåbarnsmamma och förälder från en liten ort. Har skolat in sina barn med 

tvåveckors inskolning. Hanna: Är förälder och vårdnadshavare, som har två barn. Är från ett 

mindre samhälle och har skolat in ett barn tidigare med tredagars inskolning. Totalt har åtta 

personer blivit intervjuade i studien. 

Alla som intervjuats har fått ta del av frågorna i förväg för att kunna förbereda sig på dem, 

och även för att intervjuerna skulle ge mer utförliga svar. Informanterna fick även ett 

informationsbrev (Bilaga A) kring studiens innehåll, de forskningsetiska principerna och en 

möjlighet att kontakta intervjuaren vid behov. Samtliga intervjuer har spelats in och tog 

ungefär 20- 30 minuter. Vårdnadshavarnas intervjuer var något kortare. Informanterna har 

givit sitt godkännande till att intervjun skulle spelas in. Intervjuerna har sedan transkriberats 

ordgrant på dator och informanterna har avidentifierats genom att byta till namn som inte kan 

ledas till deras identitet. Svensson och Starrin (1996) menar att man kan utveckla sitt sätt att 

intervjua genom att spela in sina intervjuer. Intervjuare kan i efterhand uppmärksamma hur 

aktivt de lyssnat och hur de interagerat med informanten (1996). Svaren har bearbetats och 

noggrant jämförts med varandra, utifrån likheter och olikheter. Efter hand som intervjuerna 

genomfördes kunde likheter och samband finnas i informanterna svar. På så sätt kunde det 

användas för att ställa fler följdfrågor och kring samma område i nästa intervju och då få den 

mer utvecklad.  

Det som presenteras i resultatet är till stor del det som framkom i intervjuerna, inte särskilt 

mycket har valts bort eftersom informanterna och intervjuarna höll sig till ämnet och vad 

frågorna handlade om. I resultatet har vi valt att utgå ifrån de svar som kan kopplas till 

frågeställningarna i syftet och sedan sorterat de olika svaren efter dess relevans. 

Informanternas svar har delats upp och en jämförelse mellan svaren har gjorts. En jämförelse 

mellan olikheter och likheter i samband med inskolningen, som sedan varit utgångspunkt för 

hur det presenteras. Även vilken metod förskollärarna har arbetat med, har varit riktlinje för 

hur resultatet skrivs fram. Det som är mest väsentligt för syftet beskrivs i resultatet. Vi har 

också sett till forskning och teori i jämförelse med resultatet vilket påverkat vad som skrivits 

för att vara analyserbart.  

5.3 Etiska ställningstaganden 
När en intervju genomförs med personer vars svar ska ingå i en forskningsstudie finns det 

fyra krav som ska följas. Det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att intervjuaren ska 

informera den som blir intervjuad om vad studien har för syfte. Det gjordes när kontakten 

med informanterna genomfördes som tidigare beskrivits. Samtyckeskravet handlar om att 

personen som blivit intervjuad har rätt att bestämma vilka delar som den tycker är godkända 

att användas i studien (2002). Informanterna har själva valt att delta i studien och visste 

innebörden av den, telefonnummer har lämnats om informanterna velat nå oss om de velat få 

delar av vad de sagt borttagna ifrån resultatet.  

Den del som också rör sekretessen är konfidentialitetskravet. Det betyder att personerna som 

intervjuas ska bli informerade om att de inte kommer att kunna bli identifierade. Obehöriga 
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ska inte kunna koppla samman intervjuerna med personerna, så alla namn och uppgifter som 

kan kopplas till personen har avidentifierats innan användning (2002). I resultatet användes 

fingerande namn vid beskrivning av förskollärare och vårdnadshavare. Att intervjuaren tar 

hänsyn till sekretess och använder sig av ett förhållningssätt som är förstående och 

respektfullt och visar att alla parter kan lita på varandra är viktigt. Om intervjuaren visar 

förtroende och respekt för de som blir intervjuade har de lättare att öppna sig och berätta mer 

kring det berörda området (Svensson & Starrin, 1996). Det sista kravet som ska följas är 

nyttjandekravet. Kravet är till för att den information som kommer fram inte får användas till 

något annat än till forskningsstudier (Vetenskapsrådet, 2002). De svar informanterna ger 

kommer endast att användas till studien. Intervjuerna kommer vid studiens slut att raderas.   

Något som forskare måste var medvetna om är att de befinner sig i en maktposition gentemot 

informanterna och kan göra fria val med resultatet de får fram. Forskaren måste ta hänsyn till 

att de som blir intervjuade kan känna sig utsatta och nervösa för hur deras svar och resultat 

presenteras och tolkas. Säger informanterna något som anses som negativt måste forskaren 

fundera på hur det presenteras eftersom det kan upplevas som kränkande. Även om alla parter 

är avidentifierade känner de intervjuade igen sina egna ord och när uppsatsen sprids kan de 

uppfatta att forskaren framhävt deras åsikter på fel sätt (Svensson & Starrin 1996). 

Informanterna var informerade om att deras synpunkter kan komma att användas i studiens 

resultat.  

5.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Bryman (2011) beskriver att en mätning av resultatet måste vara både valid och reliabel, 

eftersom det inte går att föra en trovärdig mätning utan de båda. Reliabilitet handlar om 

trovärdigheten och pålitlighet i mätningen. Inom reliabilitet finns det tre faktorer som är 

viktiga i bestämmelsen om något är reliabelt. De tre faktorerna är stabilitet, intern reliabilitet 

och interbedömarreliabilitet. Stabilitet är den faktor som berör stabiliteten i resultatet. 

Resultatet ska tillsammans med urvalet av informanter ge en trovärdig bild av mätningen. 

Intern reliabilitet handlar delvis om de svar som informanterna ger. Informanternas svar ska 

bilda en totalpoäng och gör de inte det och svaren inte är överensstämmande med varandra 

vilket är interbedömarreliabilitet (2011). Urvalet av informanter skiljer sig åt i ålder, 

erfarenhet och geografisk plats vilket ger en bredd och olika uppfattningar ifrån olika 

personer. Deras svar stämmer till viss del överens och bildar tillsammans en uppfattning kring 

arbetet och upplevelser av inskolning. 

Validitetsbegreppet måste ges en bredare och en annan innebörd i relation till den kvalitativa 

forskningen (Svensson & Starrin, 1996). Validitet betyder hur väl man mäter det som är tänkt 

att mätas. Validitet innefattar giltigheten av resultat, metoden (här intervjuer) och upplägget 

inför undersökningen som används. Kvalitativ metod innebär att det behöver finnas en 

trovärdighet i den empiriska undersökningen och i tolkningen av den. Intervjuer är ett 

lämpligt sätt att ta reda på olika uppfattningar kring inskolning och det gjorde också att 

intervjuarna lärde sig under undersökningens gång hur de skulle utformas på ett bra sätt. 

Förskollärarna i studien har samma utbildning men olika erfarenheter vilket gör att olika 

uppfattningar framhålls. Vårdnadshavarna har genomgått liknande processer men har olika 

erfarenheter och upplevelser kring dem vilket synliggörs i resultatet. I tolkningen av resultatet 

har försökt gjorts till att vara objektiva men eftersom vi har tidigare erfarenheter kring det 

som informanterna berättar om, tolkas ändå vad som sägs i relation till det. Vilket mer har 

påverkat sättet att tänka kring inskolning än hur resultaten presenteras. Enligt Svensson och 

Starrin (1996) är validitet överordnat reliabilitet dvs. om validiteten är bra är även 

reliabiliteten det. Det stämmer inte alltid tvärt om. Reliabiliteten kan skilja i en kvalitativ 

studie eftersom intervjupersonen kan befinna sig i olika sinnestillstånd och det kan påverka 
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svaren i frågorna. Därför måste forskaren alltid se intervjun och reliabiliteten i sitt 

sammanhang (Svensson & Starrin, 1996). Intervjuer är i relation till undersökningen av 

inskolningsprocessen en rimlig metod som är lätt att använda och ett bra sätt för att få reda på 

svar kring den. Informanternas svar får antas var giltiga och riktiga eftersom de deltar på 

frivillig basis. Den som genomför undersökningen bör ändå vara kritisk till de resultat som 

kommer fram eftersom informanterna kan ge svar för att göra forskaren nöjd. Studien bygger 

på en kvalitativ metod. Den inriktningen har följts eftersom kunskap kring hur olika 

förskollärare och vårdnadshavare upplever inskolningsprocessen är det som studien bygger 

på. Kvalitativa intervjuer har använts med öppna frågor så olika svar från informanterna har 

framkommit. Under intervjuerna har etiska ställningstaganden tagits i allt från kontakten med 

informanterna, under intervjuerna och i bearbetningen av dem.    

Det kan både vara positivt och negativt att genomföra intervjuer med personer som sedan 

tidigare är kända. Det kan även påverka resultatet i en viss riktning, vilket vi hade en 

medvetenhet om. Det negativa kan vara att intervjuerna inte blir tillräckligt tillförlitliga för att 

svaren förskönas när det finns en relation till informanten. I intervjuerna finns också risk att 

följdfrågor kanske inte ställs och att man tror sig veta hur informanterna tänker, därför kan 

tolkningen av resultatet mer bli intervjuarens egen. Det positiva med kända informanter är att 

de kan vara mer ärliga och öppna i sina svar och de vill själva medverka i studien vilket gör 

att det finns ett intresse för hur resultatet kommer att se ut. Även att det inte krävs någon 

längre presentation kan vara positivt liksom att eventuell nervositet kan minska. 

Att vårdnadshavarna tidigare genomgått en inskolningsprocess påverkar troligen resultatet, 

det blir en typ av indirekt inskolning eftersom de redan har erfarenhet av hur processen ska gå 

till. Det yngsta syskonet har troligen också mött verksamheten tidigare och då blir heller inte 

verksamheten helt ny för barnet vid inskolningen. Ingen av informanterna har kopplingar till 

varandra, förskollärarna och vårdnadshavarna tillhör heller inte samma förskolor, 

förskollärarna arbetar på olika förskolor med barn i olika åldrar.  

5.5 Metodkritik 
Kvalitativa intervjuer var en bra metod eftersom det går att undersöka hur 

inskolningsprocessen genomförs och vilka uppfattningar och erfarenheter informanterna har 

kring den. Vad som skulle kunna använts är observationer i förskolan när en 

inskolningsprocess genomförts. Det fanns ingen möjlighet att delta i någon 

inskolningsprocess och de förskolor som tillfrågades hade redan genomfört sina inskolningar 

vid tillfället när studien påbörjades. Det som kan ifrågasättas är om inskolningsprocessen 

skulle bli störd, eftersom en till vuxen är med i förskolan som blir ny för familjen och barnet 

och de kan känna sig ännu mer obekväma i den här situationen. Men det kunde också givit en 

mer rättvis bild av inskolningen tillsammans med informanternas svar. I studien har endast 

vårdnadshavare som genomfört inskolning med sitt andra barn intervjuats. Det kan ha en stor 

betydelse i att deras inskolningar gick så bra och att vi fick ut mycket positiva svar. Eftersom 

de redan kände sig bekväma i den miljön då de skolat in sina första barn på samma förskolor.   
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6. Resultat  
I resultatet presenteras förskollärares och vårdnadshavares svar kring kontakten och 

introduktionen i förskolan. Samt upplevelser och erfarenheter kring inskolningsprocessen. 

6.1 Introduktionen för barn och vårdnadshavare i förskolan  
Den första kontakten förskollärare tar med barn och deras familj ser liknande ut. Agda, Britta, 

Cajsa och Disa berättar alla att de har en typ av informationsmöte innan inskolningsprocessen 

börjar. Samtliga informanter framhåller att det sker någon form av kontakt med familjen 

redan innan barnet påbörjar inskolningen. De belyser att de tycker det är viktigt att familjen 

har besökt förskolan en gång innan själva inskolningen påbörjas. Disa säger: ”Vi skickar ett 

vykort hem till familjen en tid innan inskolningen och bjuder in dem till ett första besök. De 

brukar då komma hit och hälsa på, då får de information om inskolningstiderna och kan 

förändra dem om de vill”. Cajsa däremot uppmuntrar till ett besök före inskolningen påbörjas, 

det är inte alltid familjen besöker förskolan. Cajsa berättar: ”Vi skickar ett kort och bjuder in 

dem och ber dem hälsa på någon dag. Det är jättebra om de varit här innan inskolningen 

börjar”. Samtliga informanter för diskussioner i arbetslaget och de sätter upp ett schema med 

olika tider för inskolningen, som ser olika ut, vilket kommer beskrivas senare. De utser också 

en som har ett huvudansvar för inskolningen. Britta beskriver att: ”Det är viktigt att 

anknytningspersonen finns med hela tiden under barnets inskolningsperiod för att skapa en 

trygghet”.  

Cajsa anser att bemötandet är viktigt första gången de träffar barn och föräldrar i förskolan. 

Hon berättar:  

Det är jätteviktigt hur jag som pedagog bemöter dem, första gången de kommer. Att jag 

verkligen går fram och möter dem och hälsar på barnet först. För många föräldrar är det 

väldigt viktigt, att man ser deras barn först. Givetvis att man hälsar på dem och tar i hand och 

är glad och positiv. Det ska ha det intrycket med sig.    

De ska känna sig väl mottagna och längta tills nästa dag anser hon. Disa betonar vikten av att 

samtala med vårdnadshavarna. Hon vill att föräldrarna ska känna att de kan prata med alla 

pedagoger på avdelningen. Hon säger: ”När föräldrar och barn är här försöker vi föra så 

mycket dialog som möjligt med dem, så de vågar prata med oss”.  

Disa menar att de ska känna sig välkomna och uppleva att de kan prata med alla pedagoger på 

förskolan. Det vidhåller även de andra informanterna.    

6.1.1 Förberedelser 

Förberedelserna innan nya barn påbörjar inskolningsprocessen ser lite olika ut. Agdas 

förskola, som använder sig av tredagars inskolning har ett informationsmöte med alla de 

föräldrar som ska skola in sina barn i förskolan. Föräldrarna får informationslappar med 

information kring inskolningen och förskolan, samt övriga papper som ska fyllas i om deras 

barn. Det har de valt att göra för att alla föräldrar skulle få samma information. De som inte 

kan närvara på mötet får informationen hemskickad. Agda menar att alla kollegor ser till att 

barnen har en hylla i tamburen med namn och låda innan de börjar. Brittas förskola, som även 

använder sig av tredagars inskolning, gör ungefär på samma sätt när de gäller förberedelserna 

för barnet. Men istället för att ha ett möte med alla nya föräldrar väljer de att skicka ut 

informationen till dem med tider osv.  

Cajsa vet i god tid när ett nytt barn ska börja i förskolan och anser att planeringen är viktig vid 

inskolningen. Hon menar att det handlar om att organisera verksamheten och se till att det 
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fungerar och att bestämma vem som gör vad när familjen väl anländer. Praktiska 

förberedelser som görs är att det nya barnet får en egen plats för sina kläder, i samlingen och 

på vilan. Cajsa säger att: ”Det är viktigt att de känner sig välkomna genom att presentera att 

här ska du ha dina kläder, här har du dina saker, en sådan bok får du också med fler exempel 

så de vet och har lite att längta till”. Disa beskriver en liknande process: ”Vi pratar om 

inskolningen i arbetslaget och delar upp vem som ska ta huvudansvaret för den. Vi ser till att 

barnet har sin plats här på förskolan, en plats i hallen, en i samlingen, en madrass till vilan”. 

Hon tycker det är viktigt att de är medräknade i gruppen redan från början.  

Cajsa säger att om familjen hälsat på, beroende på ålder, kan barn minnas och längta till 

förskolan igen om de ser att de har en plats och får ett positivt minne av den. Hon berättar 

vidare att det spelar stor roll vilket intryckt pedagogerna gör om t.ex. en familj som inte 

bestämt sig är på besök. Cajsa säger:  

Det spelar jättestor roll faktiskt och det är roligt om man ser att det är några här och hälsar på 

som eventuellt ska börja. Folk är ute och läser på hemsidorna och pratar mer med varandra, det 

är viktigare idag. Då kommer de och gör sina besök och då är det ännu viktigare för oss att visa 

att vi vill ha barnen här. Då är det sedan väldigt roligt när man ser att de står i kö. Man får lite 

ett bevis på att man gjort ett gott intryck. 

Cajsa påtalar att föräldrar är mer noggranna med var de placerar sitt barn och att de tycker det 

är viktigt att förskolan kan skapa god trivsel och att den står för sådant som föräldrarna dem 

tycker är viktigt.  

6.1.2 Barn och vårdnadshavares behov 

Cajsa framhåller att det är viktigt att förstå den nya familjen. Det tillhör arbetet att prata med 

föräldrar hur de vill göra under inskolningen och att göra dem delaktiga i processen. Hon 

säger att pedagogerna är de med kunskap och erfarenhet kring inskolning, vilket inte alla 

föräldrar har utan pedagogerna får försöka förklara för dem. Cajsa säger: ”En del är väldigt 

oroliga för det här och det tillhör vårt jobb att läsa av föräldrar, hur de vill gör och hur de 

känner. Man försöker alltid lyssna, det är jätteviktigt, föräldrarna är en jättestor del av 

inskolningen”. Vidare menar hon att förskollärarna alltid måste se till familjers behov och att 

de är olika individer. ”Familjer ser olika ut och de är välkomna hur de än ser ut” säger hon. 

Hon betonar vikten av att pedagogerna styr inskolningen och inte föräldrarna, speciellt när det 

finns osäkra föräldrar så de inte behöver lämna barnet innan de känner sig redo för det. Hon 

förstår hur svårt det kan vara att lämna sitt första barn och de måste därför se till att det 

fungerar. Hon förklarar att det många gånger handlar om att skola in både barn och föräldrar. 

Om föräldrarna är oroliga är det viktigt att de finns med en längre tid under inskolningen så 

barnet känner en trygghet. Barnet kan då utgå från föräldern eftersom de har en trygghet där 

och vågar undersöka verksamheten. Hon betonar dock att föräldern inte behöver vara med 

överallt, för då får barnet ingen möjlighet att knyta an till pedagogerna. Även Britta beskriver 

föräldrarnas oro kring inskolningen. Hon beskriver: ”Självklart är vissa föräldrar extra 

oroliga i början och ringer och mailar. Vi tar självklart deras oro på allvar och ser till att 

besvara deras samtal och mail. Det är ju viktigt att de känner sig säkra med verksamheten”. 

Om vårdnadshavarna inte är nöjda med inskolningstiderna eller har någon annan åsikt anser 

Agda, Britta, Cajsa och Disa att det är viktigt att vara flexibla och se till vårdnadshavarnas 

behov. Samtliga informanter beskriver på olika sätt att om vårdnadshavarna anser att barnet 

inte är inskolat efter utsatt så tid förlängs inskolningstiden. Det sker oftast efter samråd med 

föräldrarna och övriga pedagoger. Disa säger att: ”Det är klart att vi skulle förlänga 

inskolningstiden om föräldern känner sig i behov av det. Det har vi också gjort någon gång, 

det känns självklart”. Inskolningar som inte fungerar är fruktansvärt påfrestande, när både 
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barn och föräldrar är ledsna och det drar ut på tiden. Disa säger att de senast i höstas hade en 

inskolning när de fick be föräldrarna komma tillbaka och fortsätta inskolningsprocessen, 

eftersom barnet inte var tryggt. Hon berättar att de också har kortat ner tiden under andra 

inskolningar som gått bra. De ser till varje familjs behov. Cajsa säger att: ”Många barn blir 

sjuka under andra veckan av inskolningen och missar då flera dagar och då får man börja om 

lite igen. Föräldrarna brukar vara flexibla i samband med det här, för de vill att det ska 

fungera och det vill pedagogerna med”.  

Disa menar att de i många fall måste lägga mer energi på föräldrar som är där med sitt första 

barn, så de känner sig trygga och vågar öppna upp sig för pedagogerna. Hon beskriver: ”Det 

är så viktigt att ta hänsyn när det kommer förstagångsföräldrar, man känner hur otroligt 

osäkra de är. Man behöver lägga extra energi på att bygga upp en tillit, så att de vågar ställa 

frågor”. Samtliga informanter lyfter fram att det är viktigt att lyssna på föräldrarna innan och 

besvara deras oro och tankar på rätt sätt. De tar upp att de oftast är föräldrarna som är nervösa 

innan inskolningen och inte barnen. 

Har föräldrar något särskilt önskemål eller behov anser Disa att det är en självklarhet att ta 

tillvara på det. ”Det är jätteviktigt att ta hänsyn till om de har några särskilda behov. Jag 

tycker de känns som en självklarhet att göra det” säger hon. Det viktigaste är ömsesidig 

respekt mellan alla parter. Hon menar att det är av stor betydelse att pedagogerna visar att de 

har en god värdegrund i förskolan, att barn och pedagoger och att barnen respekterar 

varandra.  

6.2 Inskolningsprocessen  
Två olika arbetssätt kring inskolningsprocessen används på de fyra olika förskolorna. Cajsa 

och Disa använder sig av tvåveckors inskolning och Agda och Britta använder en kortare 

inskolningsperiod i form av tre heldagar.  

Agda och Britta som använder sig av tredagars inskolning, ser till att barnet och 

vårdnadshavare varit och hälsat på, för att de ska bekanta sig lite med verksamheten innan 

inskolningsprocessen påbörjas. Agda beskriver en viktig del med tredagars inskolning, vilket 

innebär att föräldern själv hälsar på en timme dagen innan inskolningen börjar. För att de ska 

vara förberedda på verksamheten och känna sig bekväma där. Under tredagars inskolning är 

föräldrarna aktiva och tanken är att de ska finnas med och göra det mesta i inskolningen. 

Pedagogen är mer passiv till en början. Britta understryker att pedagogen ska finnas med vid 

frågor och de olika momenten, men föräldrarna har huvudansvaret för barnet. Under de tre 

dagarna är barnen i förskolan runt fem timmar per dag. ”Barnen får tillsammans med 

vårdnadshavaren vara med och uppleva verksamheten och rutinerna under dessa tre dagar” 

säger Agda. När de tre dagarna har gått får barnen fortsätta att vara i förskolan i fem timmar 

veckan ut för att vänja sig vid att vara utan föräldrarna, för att sen veckan efter gå in på sitt 

schema. Britta tar upp: 

I tredagars inskolning är barnen här i tre hela dagar tillsammans med föräldrarna första dagen 

mellan 9.00-12.00, de två andra dagarna mellan 9.00-14.00[…]Nu när föräldrarna är med hela 

tiden och det är meningen att barnen ska få tid att i lugn och ro lära känna verksamheten 

tillsammans med föräldrarna. Detta för att barnen inte ska behöva känna att de blir lämnade  

själva[…] Sen dag fyra och fem går barnen också mellan 9.00-14.00, då är meningen att barnet 

ska vara här själv. Föräldrarna ska dock finnas lättillgängliga om det uppstår något problem. 

Hon beskriver att de är flexibla dag fyra och fem om de anser att barnet inte är redo att bli 

lämnad utan föräldern, behöver de längre tid ges den möjligheten. 
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Vilka dagar de väljer att genomföra inskolningen på kan skilja sig åt berättar både Agda och 

Britta. De förskolor som har en inskolning på tre dagar låter föräldrarna vara aktiva. 

Förskollärarens främsta uppgift i inskolningen är att skapa en god relation med barnet och 

föräldrarna. Både Agda och Britta har varit oroliga för att pedagogen inte ska vara så aktiv 

under inskolningen. De kände att de kanske inte skulle få samma kontakt med barnen som när 

de själva är aktiva under inskolningsprocessen.  

Cajsa och Disa som båda använder sig av tvåveckors inskolning svarar nästan identiskt kring 

processen. Inskolningen påbörjas på en måndag och slutar på en fredag efter två veckor. De 

första dagarna under en två veckors inskolning är barnet och föräldern tillsammans i förskolan 

bara någon timme sedan utökas tiden successivt upp till två, tre timmar första veckan. Barnet 

och föräldern äter inga måltider eller vilar på förskolan, utan det är fri lek i en liten mindre 

grupp. Under andra inskolningsveckan är barnet och föräldern i förskolan fler timmar och 

sista två dagarna är det ungefär fem timmar mellan 9.00. -14.00. De sista två dagarna är 

barnet i förskolan utan föräldern, men de ska finnas tillgängliga vid behov.  

Cajsa beskriver:  

Första dagen är det bara en timme de är där. Inga måltider utan det är den tid som passar bäst. 

Det spelar inte så stor roll antal timmar men att man är inne och leker någon halvtimme eller 

så. Jag tycker att det är jätteviktigt att föräldrarna är med de små barnen under inskolningen, så 

länge som möjligt. För att barnen ska bli trygga tillsammans med föräldrarna. De ska inte 

behöva vinka bara för att de ska gå iväg en halvtimme. Jag tycker att första veckan ska 

föräldern helt vara med, gärna måndag, tisdag, onsdag, det beror lite på vilket barn det är med. 

Jag tror inte barnet och vi förlorar på att föräldrarna är med i alla fall. Man försöker under 

tiden läsa av med barnet lite när det passar att föräldrarna ska gå. Sen vill man ju att 

föräldrarna ska vara tillgängliga så man kan ringa efter dem om det är någonting. 

Disa som arbetar med samma metod beskriver följande:  

När inskolningen börjar är det korta tider under första veckan, en till två timmar, sedan utökar 

vi under andra veckan. Föräldern är med hela tiden utom de sista två dagarna. De två sista 

dagarna är de här ungefär fem timmar, mellan 9.00-14.00 ungefär. Då brukar vi göra så att 

antingen, beroende på hur det gått, ringer vi till föräldern när barnet har vaknat eller så har vi 

bestämt att de hämtar runt klockan två. Så det är lite beroende på hur man upplever barnet 

under sin inskolning.     

Hon berättar vidare att de ser lite till varje familj men grunden för inskolningen är två veckor. 

Föräldern kan gå undan korta stunder för att försöka vänja barnet vid att inte alltid ha 

föräldern där.  

Under två veckors inskolning säger Cajsa att förskollärarens uppdrag är att försöka skapa 

kontakt mellan det nya barnet, föräldrar och de pedagoger och de barn som redan finns i 

förskolan. Cajsa säger att de använder sig av två veckors inskolning med kort tid för att barnet 

ska begränsas med nya intryck. Hon menar att barnen brukar bli väldigt trötta efter bara en 

timme i förskolan om de inte varit där innan. De vill successivt vänja barnet och familjen vid 

förskolan och tror att längre tid blir för intensivt och påfrestande för barnet. Men hon tror på 

att barn blir trygga med sina föräldrar. ”Föräldrarna är oroliga, de är osäkra så jag tycker att 

de ska finnas med. Så barnet kan utgå från föräldern och hitta sin trygghet där vid behov”. 

säger Cajsa. 

Cajsa tar upp skillnaden av att skola in en ettåring eller en ett och ett halvt åring. Hennes 

upplevelse är att det är ofta lättare att skola in en ettåring än en ett och ett halvt åring. En 

ettåring är mycket lättare att avleda. När barnet gråter vid lämning kan pedagogerna locka 

med leksaker och få ettåringen på andra tankar. En ett och ett halvt åring har mer känslan av 
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att föräldern försvann och kan därför vara svårare att trösta, berättar hon, men att: ”En 

inskolning är väldigt individuell”, och att de aldrig kan ta för givet att det kommer fungera på 

ett visst sätt, för alla barn är olika.  

6.2.1 Antal barn som skolas in 

Agda och Britta som använder en tredagars inskolning berättar att det vissa gånger är ett barn 

som skolas in och vid andra tillfällen är det fler. Det beror på hur många barn som ska skolas 

in under samma period. Cajsa och Disa som använder sig av två veckors inskolning beskriver 

att inskolningen genomförs antingen enskilt eller i grupp, det beror på hur många barn som 

har behov av att få förskoleplats. I de flesta fall är det antingen ett eller tre barn som skolas 

samtidigt på de fyra förskolorna. Agda, Britta, Cajsa och Disa menar att det brukar falla väl ut 

så de anpassar inskolningen efter behov och önskemål, de anser sig flexibla. Cajsa säger att: 

”Inte fler än tre familjer samma vecka, det tror jag inte är lyckat. Men det beror också på hur 

den befintliga gruppen ser ut och hur mycket personal man kan avvara till det”.  

Några av informanterna ser gruppinskolning som ett problem eftersom de anser att 

inskolningen inte blir personlig och de måste samtala och förklara och informera om många 

olika saker för de olika vårdnadshavarna Britta beskriver att: ”När jag hade flera föräldrar 

som skolade in sina barn samtidigt kunde ja nästan känna att de blev lite för mycket. 

Inskolningen blev inte så personlig som när man bara har en familj. Har man en familj som 

skolas in kan all fokus läggas på det barnet och familjen istället än på flera samtidigt”. Även 

Cajsa upplevde det påfrestande och att det var svårt att hålla kontakten med alla barn och 

föräldrar.  

Disa upplever att det varit lättare för alla parter att ha gruppinskolningar. Hon menar att det är 

bättre med gruppinskolning eftersom vårdnadshavarna kan bygga en relation till varandra. 

Hon säger:  

Jag tycker nästan det är bättre med gruppinskolning, framförallt har jag upplevt att det är 

lättare för föräldrarna. För då kan dem bygga upp en relation till varandra och prata 

sinsemellan och när barnen ser att föräldrarna är lite upptagna eller vad man ska säga så 

brukar de oftast snabbare ”lämna” sin förälder. 

Däremot tycker hon att en enskild inskolning kan vara mer påfrestande, för det blir så 

uppenbart att barnet och vårdnadshavaren är nya på ett annat sätt. Det är svårt att veta hur 

mycket kontakt pedagogen ska ta med föräldern. Hon upplever att alla pedagogerna i 

förskolan blir väldigt iakttagna och observerade. Även Cajsa, som inte upplevde 

gruppinskolningar som bra för pedagogerna, ser ändå det positiva i att föräldrarna fann 

varandra och processen blev något lättare. 

6.2.2 Jämförelse 

Den förskola som Britta arbetar på har tidigare haft tvåveckors inskolning och provar nu på 

tredagars inskolning, för att sedan i slutet av terminen reflektera och utvärdera de olika sätten 

att skola in barn i verksamheten. De känner redan nu att efter de tre inskolningar de haft, trivs 

de bättre med tredagars inskolning. Hon och hennes kollegor anser att barnen inte är lika 

ledsna och de uppfattar att barnen är trygga när föräldrarna är i närheten under hela processen. 

”Vi märker stor skillnad mellan de olika metoderna, jag har redan nu skolat in tre barn med 

den nya metoden och har inte mött några större problem. Jag anser att barnen var mycket 

mer ledsna under tvåveckorsperioden än vad de är nu”. Hon beskriver att det är metoden som 

gör att inskolningarna är mindre påfrestande men antyder även att det kan vara andra faktorer 

som spelar in.   
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Disa som arbetar med tvåveckors inskolning har diskuterat och funderat i arbetslaget hur de 

skulle kunna underlätta inskolningsprocessen eftersom de nyligen har haft inskolningar som 

inte varit helt problemfria. De funderar på att förändra metoden till tredagars men anser att de 

saknar kunskap kring den. De är nyfikna på hur det fungerar och har försökt väga för och 

nackdelar med båda metoderna. Det blir i vilket fall ett avbrott i verksamheten oavsett vilken 

metod de väljer. Hon menar att det blir en trygghet för barnet ha sin förälder närvarande en 

hel dag, men framhåller samtidigt att de i regel blir trygga under få timmar i en tvåveckors 

metod. Det viktigaste är att de upplever tiden som rolig beskriver hon. En erfarenhet hon har 

är att aktiva föräldrar som interagerar med andra barn och leker med dem, ofta har en lättare 

inskolning, hon tycker de brukar skapa aktiva barn. 

6.2.3 Pedagogens roll 

Under inskolningsperioden har samtliga förskollärare utsett en ansvarig pedagog för själva 

inskolningen på de fyra olika förskolorna. Det skiljer sig sen lite om det blir samma 

ansvarspedagog efter inskolningsprocessen eller inte. Agda och Britta använder sig av samma 

ansvarspedagog under inskolningen och resten av tiden på avdelningen eller förskolan. Cajsa 

och Disa kan använda sig av samma pedagog som under inskolningen, men de reflekterar 

även över hur inskolningen har gått. Upplever de att inskolningen har varit tuff för barnet kan 

pedagogen som varit ansvarig under processen lämna över ansvaret till en annan pedagog som 

blir ansvarspedagog. Disa säger:  

Vi har framförallt märkt att när det har varit en lite jobbig inskolning man haft huvudansvaret 

för. Då har den här personen tagit hand om det här med att säga hejdå till föräldern. 

Framförallt efter inskolningen är det inte helt ovanligt att barnet stöter bort den pedagogen, för 

då känner barnet att ”det var där det var jobbigt”, ”det var hon som tog mig från min mamma 

ungefär”. Så då brukar det vara så att någon annan får ta över. 

Hon beskriver vidare att det ändå är lättare om en person är kontaktperson, för att det ska bli 

en vana och trygghet för barnet. Det är inte alltid den som har huvudansvaret för inskolningen 

som blir ansvarspedagog. Det viktigaste är att kunna skapa en trygghet i verksamheten redan 

från början. Pedagogens främsta roll är att bygga upp en relation till barnet och familjen så de 

får en god kontakt. De ska visa att hem och förskola hör ihop eftersom det är barnets vardag 

säger hon. Barnet ska känna att pedagogerna i förskolan har en förmåga att skapa glädje, 

barnet ska uppleva att det är roligt, lekfullt och lustfyllt i förskolan.  

Brittas förskola som använder sig av tredagars inskolning tar upp att: ”Vi ser till att 

ansvarspedagogen möter upp barnet i tamburen både dag fyra och fem”. Hon anser att det är 

viktigt att ansvarspedagogen finns med de första dagarna när barnet blir lämnad själv i 

förskolan. De andra pedagogerna har en biroll den första tiden efter inskolningen, det är 

viktigare att barnet kommer in bra i gruppen. Ansvarspedagogen tar över i trygghetsrollen där 

föräldern avslutade och ska finnas med som en säkerhet när barnet fortsätter att utvecklas i 

verksamheten. ”På vår förskola anser vi att det är viktigt med en ny anknytningsperson i 

början för att skapa en trygghet hos barnen” säger hon.  

En del barn har behovet av att ha en vuxen till hands menar Cajsa hon berättar:  

En del barn har mer behovet av att ha en vuxen till hands och andra barn är mer öppna och det 

är likadant med föräldrarna. En del vill gärna ha en särskild att prata med och det får man 

också läsa av. För hos de små barnen tror jag egentligen att det är det bästa att ha en vuxen 

som man knyter an till, för det är enklast och är det bästa. 
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Hon påtalar att problemet som kan uppstå är om den pedagogen är ledig eller sjuk, för då har 

de andra pedagogerna inte påbörjat någon anknytning. Är det två som påbörjar inskolningen 

är det lättare att hjälpas åt och bytas av. Det klarar i regel de flesta barn, menar hon. 

Cajsa menar att barnen inte ska uppleva för många nya ansikten under inskolningen. Hennes 

roll blir mer avvaktande när de andra pedagogerna har haft huvudansvaret. Cajsa har då 

istället tagit de andra barnen i barngruppen och efterhand tar hon mer kontakt med de nya 

barnen. På hennes förskola försöker de bestämma att någon av de pedagoger som haft 

huvudansvar för inskolningen också får huvudansvar för barnet efter inskolningsprocessen. 

Det beror på hur möjligheterna ser ut efter inskolningen, det finns alltid omständigheter som 

gör att det inte går att ha samma pedagog berättar hon. ”Det är oftast bra att inte ha något 

bestämt i förväg, för då blir det jobbigt för den här personen, och påfrestande för alla 

inblandade om de redan bestämt om de sedan inte fungerar tillsammans” säger Cajsa. Hon 

anser därför att pedagogerna inte behöver vara så tydliga med vem som ska skola in barnet 

utan att de gör det tillsammans och under inskolningen så de lär känna familjen. Vissa 

personer har en förmåga att ta till sig nya människor, och det brukar vara den personen som 

barn söker sig till, berättar hon. Det handlar om att läsa av familjen och deras barn och sedan 

bestämma hur pedagogerna ska agera. 

6.2.4 Vårdnadshavarnas roll 

Både Agda och Britta förklarar att föräldrarnas roll i en tredagars inskolning handlar mycket 

om att finnas med i barnets närhet under de tre första dagarna i förskolan. Det lugnar ner 

barnet, så att de i lugn och ro kan ta till sig förskolans rutiner. Grundtanken är att föräldrarna 

ska ta hand om omsorgssituationerna. Blir föräldrarna passiva är det pedagogens roll att 

hjälpa till menar Agda. Föräldrarna ska göra allt med barnet i inskolningsprocessen för att inte 

skapa ”ni tar mig ifrån mina föräldrar” tankar hos barnen. Britta förklarar att föräldrarna är 

med de tre första dagarna i verksamheten. ”Dag fyra och fem inte inräknade i 

inskolningsdagarna men de går samma tider, 9.00–14.00. Då är meningen att barnet ska vara 

på förskolan själv. Föräldrarna ska vara tillräckligt nära för att kunna komma dit enkelt om 

det skulle uppstå något problem” säger hon. På Agdas förskola går det till på nästan samma 

vis.  

I en tredagars inskolning innebär det att föräldern är med sitt barn på förskolan i tre längre och 

åtföljande dagar. Vanligtvis följer man ungefär det schemat som barnet kommer att ha på 

förskolan. Under dessa tre dagar finns föräldern med sitt barn i alla situationer som uppstår. 

Vidare menar Agda att en tredagars inskolning innebär att ”Föräldern och barnet får en god 

inblick i hela verksamheten och får tid att lära känna oss på förskolan”.  

Cajsa som använder sig av två veckors inskolning anser att pedagogerna inte kan ta över 

omvårdnaden för tidigt kring det nya barnet. Hon berättar: ”Med små barn det fungerar inte 

när mamma och pappa är där, att jag som pedagog får gå och byta blöja, om barnet inte 

accepterar mig. Som pedagog måste du skapa kontakt och prata med barnet”. 

Disa, som arbetar med samma metod säger att:  

Det är meningen att förskolan successivt ska ta över omvårdnaden kring barnet. I början så 

sköter föräldrarna omvårdnaden och vi försöker att successivt tar över. Första dagarna är det 

mycket för alla, så då vill vi att föräldrarna agerar med barnen och det har vi skrivit i brevet 

som skickar när vi bjuder in dem till inskolningen. 

Hon har funderat på hur överlämnandet kan förbättras och underlättas, men hon påtalar att hur 

pedagogerna än agerar blir det ändå ett avbrott den dag då föräldern helt lämnar barnet. Hon 
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berättar att processen oftast går bra, personalen brukar ge uppmaningar till föräldrarna att göra 

olika saker såsom ta en promenad eller vara i ett annat rum ett tag under inskolningen för att 

överlämningen ska bli så bra som möjligt. 

6.2.5 Barnens roll i inskolningen 

Barngruppens roll ser olika ut under inskolningsprocessen, Agda, Cajsa och Disa ser barnen 

som en given del av processen för att underlätta i inskolningen, och barnen har en viktig roll. 

Här väljs några av de äldre barnen ut och de får visa det nya barnet hur de brukar leka i de 

olika rummen.  

Disa beskriver processen på hennes förskola:  

Barnen i barngruppen har en stor roll, för vi försöker under inskolningen ha små lekgrupper. 

Då väljer vi ut vilka barn som ska vara med det nya barnet. Sen brukar vi få dem att visa, den 

nya hur man gör och hur vi brukar göra osv. Så de hittar lite förebilder. Ofta väljer vi dem som 

är i samma åldersgrupp eftersom vi jobbar lite åldersindelat. Vi hoppas att de ska finna 

varandra i den här lilla gruppen och sedan slår vi ihop till en större allt eftersom  

Disa tar upp att hänsyn måste tas till de barn som redan finns i barngruppen, hon menar att det 

kan bli en oro i gruppen om de nya barnen får ha med sin förälder en längre tid för de barn 

som redan är där, även om det är en trygghet för det nya barnet. Hänsyn måste tas så inte 

gruppens rutiner blir allt för mycket förändrade menar hon. 

Agda, Cajsa och Disa samtalar på liknande sätt kring det nya barnet med de barn som redan 

går i förskolan. Cajsa och Disa beskriver båda att de försöker benämna det nya barnet innan 

och har gjort förberedelser så att barnet indirekt är med i gruppen. Det här gör de för att även 

de äldre barnen ska kunna förbereda sig på att det kommer ett till barn till förskolan. Cajsa 

säger att:  

Oftast går de fort att bli en del av gruppen, barn är accepterande och de tar in och leker med 

nya kompisar. Men vi vuxna har en stor roll där med och som måste se till att det fungerar. 

Bland de små barnen har kompisarna också en stor roll, de samspelar och tröstar varandra.  

Britta beskriver att barngruppen inte har någon direkt uppgift i förskolan under 

inskolningsprocessen. ”Vi har inte med de andra barnen i inskolningsprocessen, men det är 

en intressant tanke som vi får ta och lyfta”. Hon beskriver att de självklart förbereder de 

andra barnen på att ett nytt barn ska komma in i verksamheten. ”De andra barnen blir nyfikna 

och glada när de kommer ett nytt barn, och speciellt om de känner varandra sen tidigare. De 

brukar då visa runt om vad de gör på förskolan”. Hon beskriver att de är något hon ska ta upp 

med arbetslaget att tänka på till kommande inskolningar. 

6.2.6 Att klara sig utan föräldrar 

Agda beskriver att det är väldigt olika hur övergången mellan inskolning och vardag ser ut. 

De arbetar mycket med gruppens sammanhållning och samarbete under inskolningsprocessen. 

De andra barnen brukar oftast lyfta in de nya barnen i verksamheten snabbt. Pedagogens roll 

blir att skapa en trygghet och att barnen ska tycka att de är roligt att vara i förskolan. Hon 

beskriver hur den metod de använder sig av genomförs så att: ”Barnet behöver inte under den 

korta tiden i inskolningen oroa sig för att bli lämnat utan kan då i lugn och ro kan vänja sig 

vid förskolans rutiner och miljö. Tredagars inskolning innebär också att föräldern och barnet 

får en god inblick i hela verksamheten och de får tid att lära känna oss på förskolan”. Hon 

menar att de skapar en trygghet genom att barnet lär sig rutinerna i förskolan tillsammans med 

föräldrarna. ”Sen tar man det successivt, är det bara ett barn går det oftast väldigt snabbt då 

de andra barnen ”visar” hur de gör. Vi arbetar mycket med den nya gruppen och att alla ska 

känna sig trygga och att de är roligt att komma till oss på förskolan”.    
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För föräldrarnas del säger Disa att de måste påtala om inskolningen är påfrestande för dem, så 

att hon kan finnas till. ”Det gäller att föräldern är ärlig och berättar sina behov, för det är 

bara då man kan underlätta. Om jag vet vad föräldern tycker är jobbigt och tufft. Om inte 

föräldern är trygg så speglar det ofta en oro hos barnet och det blir oftast väldigt jobbigt för 

alla” säger hon. Hon tror också att om någon av föräldrarna är orolig och nervös inför 

inskolningen, kan det vara bra om den andra föräldern tar på sig ansvaret att skola in. Att vara 

öppen och ärlig lyfter de flesta informanter som viktigt, vårdnadshavarna ska kunna lita på 

pedagogerna och de måste även försöka att läsa av hur situationen upplevs.  

För att barnet ska klara sig utan förälder bör förälderns beteende vara lugnt. Samtliga 

informanter menar att vårdnadshavarens beteende speglar sig på barnet under och efter 

inskolningsprocessen. Cajsa säger att de hjälpa föräldrarna genom att tala om att de själva 

varit i en liknande situation och att det ordnar sig till slut. Slutligen säger Agda, Britta, Cajsa 

och Disa att vårdnadshavarna kan ringa hur mycket de vill till förskolan för att höra hur det 

går för barnet och för att själva lugna sig. Cajsa säger att:  

De får faktiskt tycka det är jobbigt. De får ringa hit hur mycket du vill och fråga om det är 

någonting eller att vi ringer och talar om ifall det är något. Vi är ärliga, vi ljuger inte, vi talar 

om ifall barnen är ledsna, så det är ingenting vi döljer för föräldrarna.  

Disa säger samma sak: ”De får gärna ringa fyra fem gånger om de vill. Vi säger alltid, ring 

gärna om en timme, ring om en kvart, du kan ringa bara du har satt dig i bilen. och det gör 

dem faktiskt”. Informanterna låter föräldrarna höra av sig så de ska bli trygga med 

pedagogerna och förskolan. 

Agda, Britta, Cajsa och Disa försöker komma igång med olika aktiviteter i förskolan såsom 

samlingar så fort som möjligt. De betonar att det är viktigt att känna av och se hur det nya 

barnet reagerar och att de får ta det stegvis för att det ska blir bra.  

Disa menar: ”Vi försöker komma igång med aktiviteter så fort som möjligt efter att de börjat 

men inte så man chockerar barnet. Det viktiga är att barnet finner lugn och ro och vågar leka 

och vara med. Vi kortar ner allting, men så barnet får syn på rutiner och hur det är”. 

Cajsa säger: ”Verksamheten är igång, men inte riktigt som den brukar. Men efter inskolningen 

så känner vi någonstans att vi vill börja dela in i grupper och nu vill vi börja göra det här. Vi 

får känna av och se, det är a och o, för vi vet inte hur det kommer bli”.  

Barnet ska finna lugn och ro under aktiviteterna som genomförs, i regel genomförs de under 

kortare tid än vanligt för att vänja barnet vid det. 

6.2.7 Utvärdering av inskolningen 

Agda, Britta och Disa har valt att använda sig av uppföljningssamtal några veckor efter 

inskolningen. Där föräldrarna innan samtalet fått hem frågor kring hur de tolkade 

inskolningen, om de var nöjda med den osv. De frågorna är utgångspunkten för samtalet där 

föräldrar och pedagoger går igenom inskolningsprocessen. Disa säger att:  

Vi har ett inskolningssamtal, en kort tid efter inskolningen, som ett kort utvecklingssamtal med 

fokus på inskolningen. De får hem en liten enkät med ett par frågor kring hur de har känt i 

samband med inskolningen och så diskuterar vi den. Vi pratar också i arbetslaget lite allmänt 

hur vi upplevde inskolningen. 

Cajsa däremot har inte frågat särskilt mycket kring inskolning utan haft ett utvecklingssamtal 

med familjen några månader efter inskolningen avslutats. Hon berättar att:  



 

 

31 

 

 

Det som vi följer upp och alltid gör är att vi har samtal med föräldrarna, efter några månader 

när man känner att man känner barnet och de har kommit in i verksamheten. Det är mer likt ett 

utvecklingssamtal. Sedan samtalar jag med föräldrarna när de hämtar, de frågar och vi berättar 

lite hur det har varit. Jag har varit dålig på att diskutera själva inskolningsformen. 

Hon diskuterar dock i arbetslaget innan hon har samtalet och tillsammans med sina kollegor 

tar de upp vad de sett i verksamheten och hur barnet har det i förskolan. Informanterna 

svarade liknande kring uppsatta mål kring inskolningen. De har alla svarat att de inte finns 

några nedskrivna mål kring inskolningsprocessen. De nämner på olika sätt att det självklart 

finns ett oskrivet mål kring att inskolningsprocessen ska gå bra och att alla parter ska trivas 

och känna sig trygga i verksamheten.  

6.3 Vårdnadshavares upplevelser av inskolningen 
Samtliga informanter har haft äldre barn på samma förskola innan de gjorde den senaste 

inskolningen. Freja och Hanna svarar på att de fått hem informationen av kommunen innan 

deras första barn skulle skolas in. Emma och Gerd har fått fylla i en intresseanmälan för att 

söka plats på sin förskola. Tre av informanterna har fått informationen i god tid innan 

inskolningen ska börja med tider och information om förskolan. Freja beskriver att;  

Vi fick information från kommunen redan då barnet föddes om att vi kunde ställa oss i 

placeringskö då barnet blivit sex månader. När det sedan var dags för inskolningen så fick vi 

information från förskolan om deras verksamhet och tider för inskolningen. 

Alla informanter har en positiv bild av inskolningsprocessen, de kände sig välkomna av 

personal och kände att inskolningen var väl förberedd. Hanna och Freja har skolats in genom 

en tvåveckors inskolning, Gerd har skolat in med en tredagarsinskolning, Emma har 

erfarenheter av båda inskolningsmetoderna men sist av tredagars inskolning. Hanna beskriver 

att personalen delade upp gruppen och tog ut delar av barngruppen så att det inte skulle bli så 

många barn och intryck de första timmarna i förskolan. De upplevde det som positivt och att 

det var väldigt behagligt och bra för deras barn. Gerd påpekar att det är en lättnad för dem 

som föräldrar när de ser att barnen går bra tillsammans med pedagogen. Det skapar en 

trygghet för dem att se att deras barn trivs. ”Det är en väldigt lättnad för oss när de går så 

bra, och det är skönt att våra barn känner sig trygga med förskollärarna”.   

Gerd förklarar hur de upplevde inskolningen.  

Vi upplevde att vårt barn tog till sig inskolningen jättebra, hon var glad hela tiden, vilket vi inte 

riktigt hade räknat med. Vi trodde att de i alla fall skulle bli någon ledsen dag, men hon trivdes 

verkligen jätte bra på förskolan. 

Alla informanter har tidigare erfarenheter av att skola in barn i förskolan. Processen har varit 

liknande i tre av fyra tillfällen. Emma har fått vara med om att förskolan bytt 

inskolningsmetod från tvåveckors- till tredagars inskolning. Hon upplever att tredagars 

inskolning är bättre eftersom hon som vårdnadshavare får mer tid tillsammans med sitt barn i 

förskolan. Hon anser att tvåveckors inskolning inte skapade samma trygghet som tredagars. 

Eftersom att varken hon eller barnet kände sig redo att skiljas åt efter den korta tiden. Emma 

beskriver:  

Jag är mycket positiv till tredagars inskolning då man som förälder har mer tid tillsammans med 

sitt barn på förskolan. Vid tvåveckors inskolning känns det som det blir lite ”hattigt” med korta 

dagar och att man förväntas lämna barnet innan varken jag själv eller barnet känner sig särskilt 

trygg. Under tredagars är jag istället med hela tiden och barnet hinner känna sig trygg medan 

jag finns på plats.   
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Hon menar att det också kan bero på barnets personlighet, hennes första barn som skolats in 

med tvåveckors inskolning hade en betydligt mer arbetsam inskolning.   

6.3.1 Barnets upplevelser    

Samtliga informanter upplevde att deras barn trivdes i förskoleverksamheten och att börja 

förskolan var något positivt. Freja och Hanna påtalar att deras barn var ledsna några dagar och 

trötta efter de nya intrycken men i helhet glada. Freja menar på att: ”Barnen har tyckt att det 

har varit jätteroligt att börja på förskolan och få leka med andra barn i samma ålder. 

Självklart har det fällts en tår eller två vid lämningarna men det har gått över så fort vi gått 

utanför dörren”. 

Emma upplevde inskolningen problemfri för sitt barn eftersom hon spenderat mycket tid i 

förskolan då hon varit med och hämtat syskon. Barnet var van vid personal och miljö, när de 

hämtat och lämnat syskon. Emma säger: ”Allt gick hur bra som helst. Personalen tog sig tid 

med oss under inskolningen trots att dottern nästan kändes inskolad redan, det gjorde ingen 

skillnad att hon var van vid att vara där”. Hon menar på att de inte hade någon särskild 

ansvarspedagog utan alla var delaktiga vilket hon trodde gjorde hennes dotter tryggare 

eftersom hon inte blev så beroende av en person.  

6.3.2 Förväntningar, önskemål och förändringar 

Samtliga informanter ville att inskolningsprocessen skulle leda till en bra och trygg relation 

mellan vuxna och barn. De ville även få insyn i verksamheten och dess rutiner, lära känna 

pedagoger och bygga upp förtroende till personalen. Informanterna upplever att pedagogerna 

lyckades förmedla trygghet och levde upp till förväntningarna. Alla upplever att de har tagit 

hänsyn till deras barns behov, vilket är att lämna sina barn i en trygg förskoleverksamhet. De 

berörda hade tänkt sig att inskolningen skulle vara mer påfrestande och arbetsam för deras 

barn. Hanna beskriver sina förväntningar på förskolan på följande vis:  

Vi hade förväntat oss att det skulle kännas bra och tryggt att lämna vårt barn där. Det är en 

känsla fröknarna verkligen lyckas få oss att känna och de lever upp till våra förväntningar. Vi är 

så glada för att förskollärarna och våra två barn fungerar så bra ihop och att de skapar en 

trygghet för oss och våra barn. De är kunniga och utmanar barnen i olika miljöer både inomhus 

och utomhus. 

Informanterna i studien upplever att de fick sina förväntningar och önskemål tillgodosedda. 

De anser att pedagoger var lyhörd och skapade ett tryggt klimat i förskolan. Emma hade 

möjlighet att välja inskolningsmetod och valde tredagars inskolning eftersom hon kände mer 

för den här metoden. Emma säger:  

När jag skulle skola in mitt barn hade förskolan mer och mer påbörjat att gå ifrån tvåveckors 

till tredagars inskolning, jag fick därför välja vilken typ av inskolning jag ville ha. Eftersom jag 

hört så mycket bra om tredagars föll valet på det. Ett annat önskemål jag hade var att barnet 

skulle få sova ute i vagn eftersom det aldrig sov middag inomhus hemma och det var inga 

problem heller.  

Pedagogerna var ur hennes synpunkt tillmötesgående kring de förslag hon hade. Samtliga 

informanter var överens om att de var nöjda med sin inskolning och att det inte finns något de 

skulle vilja ändra. Hanna lyfte speciellt upp pedagogen roll i inskolningen att de är väldigt 

viktigt att de är kunniga och vill barnets bästa. Hanna menar:  

Vi har faktiskt ingen aning om vi känner att vi skulle vilja ändra på något. Detta eftersom vi 

kände att hela inskolningen gick så bra hela tiden. Vi känner att personalen var väldigt kunniga 

på det de gör och att de gör sitt bästa för att vårt barn ska trivas.  
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De har pedagogerna lyckats med och därför känner hon att de inte vill ändra på pedagogernas 

inskolningsmetod eller annat kring processen.  

 

7 Analys  
I analysdelen kommer jämförelse mellan litteraturen och resultatet att göras. 

Inskolningsprocessen, förskollärarens roll, vårdnadshavares roll och barnet kommer att 

belysas.  

7.1 Introduktionen i förskolan  

Den första kontakten förskollärarna tar med familjerna skiljer sig åt mellan de olika 

förskolorna. Samtliga förskollärare har upprättat någon form av kontakt med familjen vars 

barn ska börja förskolan och har ett informationsmöte innan inskolningen påbörjas. Samtliga 

presenterar på något sätt hur inskolningen ska gå till och ger föräldrarna möjligheter till 

inflytande över inskolningsprocessen innan den börjat. Bara en förskollärare skickar 

informationen hem till familjen medan de andra tre har träffats fysiskt. Niss (1988) och Niss 

och Söderström (2006) menar att det är viktigt att pedagogerna har skapat kontakt med 

vårdnadshavarna och förberett dem på processen innan inskolningen. Det för att även 

vårdnadshavarna ska bli trygga med vad som kommer att hända. Är föräldrarna oroliga och 

känner sig otrygga i verksamheten kan deras beteende spegla av sig på barnet. Därför är det 

viktigt att även tänka på vårdnadshavarna i inskolningen. Om vårdnadshavaren inte är trygg 

blir barnet inte heller det och vågar inte närma sig de nya människorna och den nya miljön. 

Det krävs ett samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare för att inskolningen ska bli bra. 

Ansvaret för det ligger alltid hos pedagogerna (1988; 2006). Vårdnadshavarna har skolat in 

sina äldre barn på samma förskola som den senaste inskolningen skedde på. De hade redan en 

tidigare kontakt med förskolan och det kan förutsättas att de kände en trygghet på grund av 

det. Arnesson (2010) skriver att vårdnadshavare ofta har kommit i kontakt med förskolan 

innan deras barn börjar. Vårdnadshavarnas första intryck av förskolan kommer påverka det 

fortsatta samarbetet mellan hem och förskola (2010). 

Enligt studiens resultat är det betydelsefullt att vårdnadshavarna får en positiv bild av 

förskolan, att det skapas en god och positiv kontakt innan inskolningen påbörjas. Det ska 

avsättas tid, så att vårdnadshavarna känner att de blir sedda och har tillfälle att ställa frågor. 

Wessman (2010) och Niss (1988) beskriver att det allra första mötet är viktigt och att alla 

berörda får en positiv bild av förskolan är av stor betydelse. Om barnet istället upplever det 

motsatta kommer det att visa att det inte trivs i förskolan, och vårdnadshavarna minns istället 

det. Förbereder pedagogerna mötet med vårdnadshavare och barn ger det bättre 

förutsättningar för inskolningen och resten av förskoletiden. Markström (2007) beskriver att 

alla vårdnadshavare inte är lika utåtriktade och tar för sig olika av verksamheten. Pedagoger 

som möter upp och välkomnar föräldrarna blir därför extra viktiga. Det kan tänkas att 

förskollärarnas bemötande gjort att inskolningen blivit ett positivt möte, det kan även ha att 

göra med att föräldrarna är med under inskolningen och skapar en trygghet hos barnet.  

7.1.1 Förberedelser inför inskolningen 

Samtliga förskollärare har upprättat en kontakt med familjen och har fört diskussioner i 

respektive arbetslag kring arbetsfördelning under inskolningen. Planeringen kan antas vara 

mycket viktig. Arnesson (2010) beskriver att vårdnadshavares upplevelser av pedagogers 

bemötande och planering av inskolningen kan påverka hur de kommer uppleva verksamheten. 
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Ger pedagogerna ett positivt och välplanerat intryck har de bättre förutsättningar för att få 

förtroende hos vårdnadshavarna.  

Förskollärarna gör i princip samma praktiska förberedelser för nya barn som ska börja i 

förskolan, de ser till så att barnen har fått en egen plats i t.ex. hallen och vid maten. Barn ska 

vara medräknade i gruppen när de börjar förskolan. Niss och Söderström (2006) menar att 

inskolningens utformning och planeringen av denna kan påverka barns trivsel i förskolan. 

Förskollärares planering och förmåga att skapa en positiv kontakt med vårdnadshavarna är 

viktigt för att få barns förtroende så att det kan klara av att lämna sin förälder.   

7.1.2. Barn och vårdnadshavares behov 

I resultatet påpekas vikten av att prata med vårdnadshavarna och framförallt lyssna på dem, 

för att skapa goda möjligheter att tillgodose deras behov. Vårdnadshavarna har en viktig 

funktion i inskolningen och behöver vara delaktiga i processen. Förskollärarna kan finnas som 

stöd för dem i processen eftersom de kan uppleva inskolningen mer arbetsam än barnen. 

Erixon (2007) lyfter fram att det är en given omständighet att vårdnadshavarna är trygga med 

pedagogerna för att barnen ska kunna bli det. Det kan dock vara mycket arbetsamt för barn att 

komma till en ny miljö och vänja sig i den (Kihlborn, Lidholt & Niss, 2009; Månson, 2010; 

Fabian & Dunlop, 2007). Förskollärarna upplever att det är vårdnadshavaren som påverkar 

sina barns oro under inskolningen och till stor del är orsaken till den. Normell (2004) 

beskriver att föräldrar överför sitt anknytningsmönster till sina barn, som också blir en del av 

deras personlighet. Barnen kommer använda agerandet i relationer till andra människor. Barn 

som är oroliga kan ha någon form av otrygg anknytning och det kan ha att göra med att 

vårdnadshavaren själv upplevt en otrygg anknytning (Hagström, 2010; Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, 2004). Förskollärares bild av att vårdnadshavare speglar sitt eget beteende på sina 

barn kan tänkas stämma.  

Det lyfts i resultatet att förskollärarna försöker vara lyhörda för barns och vårdnadshavarnas 

behov under inskolningsprocessen. Deltagande ses av vårdnadshavarna som en viktig del i 

inskolningsprocessen. Att vara lyhörd för barns behov, dels som förälder och 

anknytningsperson och dels som pedagog, är förutsättningar för att kunna möta barn 

(Hagström, 2010; Niss & Söderström, 2006; Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). Barn 

knyter an efter i vilken grad föräldern varit lyhörd för dess behov och likadant med hur 

pedagogen lyckas förstå barns behov när de börjar förskolan.  

En förskollärare betonar framförallt vikten av att som pedagog styra processen kring 

separationen mellan barn och föräldrar. Vårdnadshavarna ska inte behöva lämna sina barn 

innan de är redo. Barn blir trygga i förskolan på grund av den trygghet de har i föräldern. Barn 

som har byggt upp en grundtrygghet och vet att vårdnadshavarna brukar finns till hands klarar 

i regel av att bli lämnade eftersom de har en erfarenhet av att föräldern kommer tillbaka när 

den varit borta (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004) Bowlby (2010) menar att barn behöver 

finna en trygg bas i sina föräldrar. När de har en trygg bas att utgå ifrån vågar barnen utforska 

sin omgivning, som i det här fallet är förskolan. Vid oro kommer barnet till föräldern och 

söker trygghet och ny kraft för att våga se sig om i den nya miljön igen. Barn behöver en 

relation som är fylld av trygghet och glädje till sin anknytningsperson för att kunna utvecklas 

och för att bibehålla en bra psykisk hälsa. Genom att pedagogerna läser av barn och 

vårdnadshavares relation kan de på bättre sätt hjälpa dem med separationen och försöka möta 

de på bästa sätt (2010). 

Inskolningen handlar mycket om ett bra och utpräglat samarbete, där förskollärana ser till 

vårdnadshavarnas behov, som exempelvis att kunna förändra inskolningstiden. Sandberg och 
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Tuula (2007) menar att pedagoger och vårdnadshavre bör samverka för barns bästa. 

Samverkan ska även ske för att vårdnadshavare ska få insyn i verksamheten och för att få en 

verksamhet med bra kvalité, när båda parter gör vad som är bäst för barnet, allt för att skapa 

en trygghet för varandra. I de flesta fall kan vårdnadshavare och förskollärare mötas eftersom 

de vill barnets bästa. De poängterar att kommunikation är en viktig del i pedagogers och 

vårdnadshavares relation. Genom att pedagoger lyssnar på vårdnadshavare får de lättare att 

samverka och vårdnadshavarna får även möjlighet till inflytande. Vårdnadshavaren betonas i 

litteraturen som den vuxna som känner barnet och den de är trygg med. De är därför en 

tillgång under inskolningsprocessen (Erixon, 2007). Bowlby (2010) och Perris (1996) 

beskriver att desto bättre relation barnet har med sin eller sina närmsta anknytningspersoner, 

som i regel är föräldrarna. Desto lättare har de att bilda relationer med nya människor. Ett 

samarbete mellan hem och förskola kan påverka barns trivsel i förskolan. Även relationen 

mellan föräldrar och pedagoger påverkar barnet och om den är öppen och ärlig finns större 

möjlighet att barnet känner sig trygg (Erixon, 2007; Kihlborn, Lidholt & Niss, 2009; Niss & 

Söderström, 2006).  

7.2 Inskolningsprocessen 
I resultatet beskrivs två olika inskolningsmetoder vilka är tvåveckors och tredagars 

inskolning. I tvåveckors inskolningen är barnet och vårdnadshavarna tillsammans kortare 

stunder i verksamheten. Det kan jämföras med vad Niss (1988; 2006) framhåller om att barn 

inte bör få alldeles för många intryck i början av inskolningen. Kihlborn, Lidholt och Niss 

(2009) menar att inskolningen ska genomföras stegvis. Barn ska först vara tillsammans med 

sin förälder och bli trygg för att sedan kunna vara utan den. Hur processen ska genomföras på 

rätt sätt är svårt att säga eftersom familjer hanterar separationer på olika sätt (2009). 

Förskollärarna ska skapa trygghet för barn och det kan vara genom färre intryck och en 

ansvarspedagog. Det barnet behöver, är att hitta en pedagog att knyta an till och fatta tycke för 

i förskolan (Niss, 1988; Niss & Söderström, 2006). Det framkommer i resultatet att vem som 

har ansvar för inskolningen inte blir det viktigaste, utan att barnet blir trygg med en pedagog i 

förskolan. Förskollärarna etablerar i en tvåveckors inskolning en relation först innan de visar 

miljön.  

7.2.1 Tredagars- och tvåveckors inskolning 

Vad som kännetecknar en tredagars inskolning är att föräldern är med och är aktiv så barnet 

blir trygg i den nya miljön och med de nya människorna. I tredagars inskolningen är det 

viktigt att barn lär känna den nya miljön med människorna och rutinerna med hjälp av sina 

föräldrar. Föräldrarna är tillsammans med barnet i förskolan hela tiden och under flera timmar 

under inskolningsprocessen. Barn är trygga hela tiden när föräldern är med i förskolan och 

vågar upptäcka förskolan och utforska dess miljö. Erixon (2007) hävdar att fasta och tydliga 

rutiner och en helhetsuppfattning av miljön med de människor som finns där skapar en större 

förståelse och bild av verksamheten för barnet, men även för vårdnadshavarna. Rutinerna blir 

det som representerar tryggheten för små barn eftersom de inte har en utvecklad 

tidsuppfattning (Kihlborn, Lidholt & Niss, 2009). 

Under tredagars inskolning får familjen en helhetsuppfattning av verksamheten från början. 

Barnet känner redan till rutinerna och de ändras inte när barnet sedan blir själv i förskolan. 

Erixon (2007) och Niss och Söderström (2006) påpekar att det är viktigt att barnen får fasta 

och tydliga rutiner redan från starten i förskolan. Under en tvåveckors inskolning verkar 

rutinerna och helhetsuppfattningen av verksamheten komma som en chock för barnet, när det 

ännu inte är tryggt med hur detta fungerar, dock har barnet tryggheten i pedagogerna. 

Förskollärare som arbetar med tvåveckorsmetoden påpekade att barn ofta behöver en pedagog 

att knyta an till, de upplevde de som det viktigaste. Kanske blir barnet fäst vid den här vuxna 
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eftersom det är den enda trygghet den egentligen har. Det gör att litteraturen och metoderna 

säger emot varandra, ena metoden innebär få intryck under en längre tid och anknytning för 

att bli trygga innan de känner miljön. Medan den andra metoden står för att komma in i 

vardagen och rutinera under en kortare och mer intensiv period med föräldern som stöd som 

också hjälper till att knyta an.    

7.2.2 Erfarenheter kring båda modellerna 

En av förskollärarna som intervjuats har tidigare arbetat med tvåveckors inskolning men 

provar nu tredagars inskolning. Hon upplever efter ett par inskolningar att 

inskolningsmetoden fungerar bättre. Barnen är mindre ledsna och mer trygga med sina 

föräldrar. Är de kanske mer trygga med miljön? Förskollärarna som arbetar med den här 

metoden är generellt mer nöjda med sina inskolningar, speciellt den förskolläraren som bytt 

metod. Vilket även förskollärare som arbetar tvåveckors inskolning påtalar också trygghet 

med föräldern som viktigt. En av förskollärarna funderar på att byta inskolningsmetod 

eftersom de upplevt problem med tvåveckors inskolning. Barnet är tillsammans med sin 

förälder och är trygg under en tredagars inskolning och verkar därmed kunna ta in miljön. 

Dock framhåller litteraturen mindre intryck och inte för många nya saker för tidigt för att 

barnet ska kunna ta emot allt (Niss, 1988). Det anser de förskollärare som arbetar med 

tvåveckors inskolning vara viktigt. En av vårdnadshavarna har haft förmånen att prova på 

båda inskolningsmetoderna. Hon kände sig tryggare och mer nöjd med tredagars inskolning 

eftersom hon som förälder fick mer tid med sitt barn i förskolan. Det är något som hon 

saknade i tvåveckors inskolning. Hon upplevde vid de tidigare inskolningen att varken hon 

eller barnet var redo för separation. Den här vårdnadshavaren var mycket trygg med förskolan 

sedan tidigare då hennes andra barn skolats in på förskolan. Hon reflekterade inte över att nya 

intryck påverkade barnet.  

Ingen av förskollärarna nämner läroplanen i samband med inskolningen och kanske är det för 

att det står så lite kring just inskolning och introduktionen i förskolan. De nämner däremot 

trygghet, relationsskapande och ett positivt bemötande och klimat som är stora delar i 

läroplanen vilket kan tänkas att de har med sig. Ingen nämner heller när barnet anses vara 

färdigt med inskolningen, men de nämner att inskolningen måste fortsätta om barnet är ledset 

och upplevs otrygg i den nya miljön och med de nya människorna. Det kan tänkas vara så att 

barnet är klart när det klarar av att någorlunda självständigt vara på förskolan. 

7.2.3 Beskrivning kring modellerna 

Alla förskollärare berättar att de påbörjar inskolningen i början av veckan. Förskollärarna som 

använder tvåveckors inskolning avslutar den här på fredagar men onsdagen andra veckan är 

sista dagen som föräldern är med. Torsdagen och fredagen räknas som inskolning eftersom 

föräldern ska finnas tillgänglig men barnet befinner sig själv i förskolan. Niss och Söderström 

(2006) anser att inskolningen inte bör börja på en måndag eftersom de befintliga barnen i 

förskolan behöver knyta an till pedagogerna kort efter helgen. Det kan försvåra anknytningen 

för de nya barnen. Författarna påpekar att inskolningen aldrig bör avslutas på en fredag 

eftersom uppehållet över helgen blir för långt om barnet ska lämnas självt på måndagen igen 

och vara själv i förskolan en hel vecka. Mitt i veckan är att föredra eftersom barnet snart får 

vara tillsammans med familjen igen. Inga förskollärare verkade reflektera över den här 

utgångspunkten. Tredagars inskolning blir mer rätt i tiden enligt författarna för barn och deras 

anknytning.  

Samtliga förskollärare beskriver att de inför varje inskolning väljer ut ansvarspedagoger som 

ska ansvara för inskolningsprocessen och det är den pedagog som ska stå familjen och barnet 

närmst. Det ser lite olika ut vilken roll förskollärare tar i förhållande till om de har 
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huvudansvar för inskolningen eller inte. Två av förskollärarna ser ansvarspedagogerna som 

något mycket viktigt eftersom det ofta är den som barnet knutit an till. De två andra ser att 

barnet får trygghet i helhet som den stora rollen. Förskollärarna har liknande mål kring 

inskolningen, de vill att inskolningen ska gå bra och att barn, gamla som nya, föräldrar och 

pedagoger ska trivas och känna sig trygga tillsammans i förskolan. Erixon (2007) betonar att 

trygghet inte är något som uppstår av sig självt. Det är något pedagogerna skapar genom att 

aktivt arbeta med att barn ska känna sig trygga i verksamheten. Förberedelserna kan ses som 

mycket viktiga för att processen ska gå bra och alla ska kunna känna sig nöjda. 

Det finns en likhet på förskolorna förskollärarna arbetar på, i att utse en ansvarig pedagog, 

men barnet kan få en annan pedagog som har mer ansvar för dess utveckling och kontakten 

med föräldrarna efter inskolningen. Erixon (2007) hävdar att det är först när ett barn har 

knyter an och skapat sig förtroende till en pedagog i verksamheten som de kan undersöka vad 

förskolan erbjuder. Det är därför viktigt att barnet kan knyta an till en pedagog i verksamheten 

för att kunna känna sig trygg och utvecklas. Niss och Söderström (2006) menar att det ska 

finnas minst två pedagoger som har mer ansvar för inskolningen så barnet har möjlighet att bli 

lämnade hos dem efter inskolningen är avslutad. En av förskollärarna med tvåveckors 

inskolning hade erfarenhet av att arbeta med två ansvarspedagoger under inskolningen och 

tyckte det fungerade bra för alla parter och underlättade efter inskolningen var avslutad.  

Två av förskollärarna upplever gruppinskolningar bra för alla som deltar. De menar att 

vårdnadshavarna blir trygga med varandra och inte är så ensamma i processen. En 

förskollärare ser speciellt att barnet blir mer självständigt när föräldern är upptagen. 

Litteraturen lyfter inte den här aspekten men det kan ses som en likhet precis som att det 

underlättar för barn att ha fler att knyta an till. Det kan också underlätta för de 

vårdnadshavarna att träffa andra i samma roll och knyta an till. 

7.2.4 Vårdnadshavares tankar om inskolningen 

Vårdnadshavarna ser positivt tillbaka på inskolningsprocessen, oavsett vilken metod deras 

barn skolats in med. Två av vårdnadshavarna skolade in sina barn med tvåveckors inskolning 

och de andra två med tredagars. Dock påtalar en av vårdnadshavarna som skolat in sitt barn 

med tvåveckorsmetoden att barnet bör var ett fåtal timmar i förskolan, i en lite mindre grupp 

för att undvika för många nya intryck. Hon tyckte det var positivt och bra. Likt litteraturen 

och pedagogerna som arbetade med den här metoden menar. Litteraturen påpekar att, det inte 

behöver ge barn mer att vara långa dagar i förskolan än att vara där några timmar (Niss & 

Söderström, 2006). Inskolningen verkar inte handla om hur många timmar ett barn och 

föräldrar är i förskolan. Det handlar om hur pass väl förskollärarna skapar en relation med 

barnet och hur de hjälper barnet att få en helhetsuppfattning och ett sammanhang av 

förskolans verksamhet.   

Vårdnadshavarna ville att inskolningsprocessen skulle leda till en trygg relation mellan 

pedagoger, vårdnadshavare och barn. De ville lära känna de som arbetade i förskolan och dess 

verksamhet så de kunde lämna sina barn med en bra magkänsla. En vårdnadshavare påpekar 

lättnaden när barnet trivs och anknytningen sker till de nya pedagogerna, vilket gör 

vårdnadshavaren trygg. Det är pedagogernas roll att arbeta så att barn känner sig trygga med 

pedagogerna i förskolan (Broberg, 2012; Lindahl, 1995). För att pedagoger ska kunna skapa 

den nära och trygga relationen med barn ska pedagoger vara närvarande, empatiska och 

omsorgsfulla. På så sätt kan de ge barn och vårdnadshavare bästa förutsättningarna för 

utveckling och samarbete (Lindahl, 1995).  
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Vårdnadshavarna tycker att förskollärarna lyckats se till deras individuella behov. En av 

vårdnadshavarna fick särskilt sina behov tillgodosedda och var mycket nöjd med bemötandet 

och professionaliteten från personalen trots att hon kände till verksamheten. Alla upplever att 

pedagogerna tagit hänsyn till vårdnadshavares och barns behov och önskemål. De tycker 

pedagogerna skapade ett bra klimat. De berörda hade tänkt sig att inskolningen skulle vara 

mer påfrestande och arbetsam för deras barn. Broberg (2012) och Johansson (2011) lyfter 

fram att en yrkeskunnig pedagog kan fånga barns nyfikenhet och kunskapssökande genom att 

erbjuda olika aktiviteter i förskolan. Behovet av att ha en vårdnadshavare till hands kan 

minska. Det handlar om att utforma verksamheten efter varje barns behov. Pedagogerna på 

vårdnadshavarnas förskolor verkar fått barnen att bli intresserade av just deras verksamhet. 

Det eftersom vårdnadshavarna till stor del ser sina inskolningar som problemfria.     

Vårdnadshavarna upplevde att deras barn trivdes i förskoleverksamheten och de förknippar att 

får börja i förskolan som något positivt. Något som framkom i resultatet var att 

vårdnadshavarnas upplevde att deras barns var ledsna och trötta första tiden efter inskolningen 

men att helheten var bra, utifrån barnets perspektiv. En av vårdnadshavarna tyckte hennes 

barn redan var inskolat eftersom barnet var så bekant och trygg med pedagogerna och miljön. 

Det verkar som tryggheten kan byggas upp successivt när barn lämnar sina syskon och att det 

kan underlätta inskolningen. Barn behöver vuxna som hjälper dem att hantera sina känslor 

och sätta ord på dem, för att de ska kunna förstå och hantera de här och inte få svårigheter i 

framtiden (Hagström, 2010; Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). Vårdnadshavarna har även 

tidigare upplevelser av förskoleverksamheten och inskolningsprocessen. Det kan vara en 

anledning till att en trygghet sprider sig hos dem som även smittar av sig på barnet.  

7.3 Förskollärares roll 
Samtliga vårdnadshavare var nöjda med sin inskolningsmetod och med själva processen. De 

har svårt att se något de vill förändra eftersom de som tidigare nämnt känt att de blivit 

lyssnade på och fått sina behov tillgodosedda. Något som en vårdnadshavare lyfter är hur 

viktig pedagogens roll är i samband med inskolning. Det verkar påverka och smitta av sig på 

alla parter. Något som kan underlätta inskolningen och påverka hur vårdnadshavare och barn 

upplever sin inskolning kan vara förskollärares barnsyn. Det speglar hur vuxna uppfattar barn 

och även vilket bemötande och förhållningssätt de har gentemot dem. Det syns hur pedagoger 

ser på barn i deras bemötande och därmed hur viktiga de blir för den vuxne (Johansson, 

2011). Barn växer i sin självkänsla om de får möta en pedagog som tror på dem (Niss och 

Söderström, 2006). Utifrån de som kommit fram kring pedagogers roll i inskolningen och 

utefter vårdnadshavares upplevelser kan den barnsyn som präglar de undersökta förskolorna 

tänkas vara att barn är medmänniskor. Johansson (2011) beskriver att i den här barnsynen ser 

vuxna barn som en egen individ med olika förmågor. De vuxna tar hänsyn till barns behov i 

arbetet och försöker möta dem där de är.  

Ett fungerande samspel mellan pedagogerna och barnet och vårdnadshavare tar alla 

informanter upp som en viktig aspekt i inskolningsprocessen. Det påpekar även Månsson, 

(2010) att ett positivt samspel mellan de berörda är viktigt för det fortsatta samarbetet. Hon 

beskriver att pedagogens roll är att vara yrkeskompetent och vårdande i relationen till barnet 

och hemmet. Kihlborn, Lidholt & Niss (2009) och Niss och Söderström (2006) menar att 

pedagoger ska föra samman barns värld hemma med förskolans och på så sätt göra den trygg. 

Genom att lyssna på vårdnadshavarens önskemål och använda det i verksamheten ger 

pedagogerna förutsättningar för att barnet ska känna sig tryggt. Vårdnadshavarna är överens 

om att det är viktigt att pedagogerna är lyhörda och yrkeskunniga för att kunna ge deras barn 

den bästa möjligheten i deras utveckling.  
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Vårdnadshavarna tar upp att det är viktigt att pedagogerna är engagerade i deras barn. En 

anser att pedagogerna ska vara kunniga och utmana barnen i olika miljöer i förskolan. 

Broberg (2012) påpekar att förskolan inte ska ersätta vårdnadshavare utan finnas där som ett 

komplement till hemmet. Där barnen blir utmanade i en pedagogisk miljö, där fostran, 

trygghet och omvårdnad ryms. Utifrån det vårdnadshavarna beskriver lyckas förskollärarna 

att skapa en trygg och välkomnande miljö för barnen och deras familjer under inskolningen. 

Det är viktigt att pedagogerna som arbetar i förskolan är aktiva och engagerade i sitt arbete. 

För att barnen ska få utmaningar i vardagen och kunna lära sig att samarbeta (2012).  

Vårdnadshavarens roll i inskolningen skiljer sig åt i de olika inskolningsmetoderna. Under en 

tredagars inskolning ska vårdnadshavarna vara aktiva och i tvåveckors inskolning ska vara 

mer passiva och låta pedagogen succesivt tar över ansvaret. En förskollärare påtalar att aktiva 

föräldrar gör inskolningsprocessen lättare för barnet. Pedagogerna bör hjälpa vårdnadshavarna 

i den här situationen för att inskolningen ska bli så bra som möjligt. Pedagogerna ska dock 

aldrig ersätta barnets relation till vårdnadshavaren. Relationen däremellan ska vara fylld med 

empati och omsorg (Niss & Söderström, 2006; Allmänna Barnhuset, 2004). 

7.4 Barnen i barngruppens roll 
De flesta förskollärarna menar att barnen i den befintliga gruppen har en betydande roll i 

inskolningen medan den fjärde inte tycker att de har någon direkt uppgift. Där barnen har en 

roll är det meningen att några barn väljs ut som först träffar de nya barnen och hjälper dem 

med rutiner. Niss och Söderström (2006) menar att dela upp barngruppen i mindre grupper 

under inskolningen är bra eftersom barn känner sig mer trygga i en liten grupp än i en stor. 

Några av förskollärarna arbetade med att dela upp barngruppen i mindre grupper under 

inskolningen för att barnen skulle känna sig trygga och enklare knyta an till pedagogerna. 

En av förskollärarna säger att hänsyn måste tas till de barn som redan finns i barngruppen. De 

nya barnen kan inte få all uppmärksamhet och deras trygghet måste bevaras så den syns när 

det kommer nya barn. Erixon (2007) och Niss och Söderström (2006) menar att det blir en 

introduktion och ny start för alla barn vid en inskolning. Gruppen förändras och pedagogerna 

måste hjälpa alla barn att finna sin trygghet i gruppen för att den ska fungera. De här barnen 

ska ses som en del av processen, för annars kan de känna sig utanför och förlora sin trygghet. 

Förskollärarna ska inte underskatta de vänskapsrelationer som redan finns i gruppen. De är 

viktiga och ger en samhörighet barn sinsemellan som vuxna inte kan ge (Kihlborn, Lidholt & 

Niss, 2009; Niss & Söderström, 2006).  

Samtliga förskollärare benämner det nya barnet eller barnen vid namn så de ska känna sig 

välkomna när de börjar. Det underlättar också för de barn som redan går i förskolan genom att 

få höra om en ny kamrat när den sedan börjar menar pedagogerna. För att få en barngrupp att 

fungera krävs att de enskilda relationerna mellan de olika parterna fungerar. Pedagogerna har 

en viktig roll att bibehålla de relationer med de barn som redan går i förskolan för att alla 

individer ska trivas tillsammans. Att barngruppen fungerar är en förutsättning för att kunna 

möta de nya barnen på bästa sätt (Niss & Söderström, 2006).  

Samma försiktighet som beskrivs i relation till att de nya barnen börjar i en redan befintlig 

barngrupp beskrivs när det gäller att komma igång med den vardagliga verksamheten. Allt 

presenteras med försiktighet så det inte blir övermäktigt för de nya barnen. Rutiner och 

aktiviteter som gör att de befintliga barnen är trygga måste också hållas så de inte blir 

otrygga. Förskollärarna nämner att de får se till hur inskolningsprocessen blir och hur redo det 

nya barnet är för nya intryck. Samtidigt som rutinerna är viktiga att hålla vid inskolningen 

även för de barn som redan befinner sig i barngruppen så de kan behålla sin trygghet där. 
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Under studiens gång framkom vikten av en positiv bild av förskolan. Det är viktigt att 

föräldrarna får en positiv bild av verksamheten men även att den har ett gott rykte. Det krävs 

därför noga planering både innan och efter inskolningen. Den litteratur som finns kring 

inskolning och inskolningsprocessen är oftast lite äldre och det finns inte särkskilt mycket 

kring ämnet. Det den tar upp är att inskolningsprocessen bör gå långsamt och att man ska 

minimera intrycken för barn. Vilket skiljer sig från det som framkommit i vår studie där 

inskolningen är effektiviserad och komprimerad till mindre men längre dagar.    
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8 Diskussion 

Vårdnadshavarna verkar vara intresserade och det är viktigt för dem att de trivs med den 

förskola de väljer. Det syns i resultatet att information kring inskolning påverkar upplevelser 

av förskolan och även kan påverka valet av den. Vi anser att det är viktigt att ge 

vårdnadshavare den informationen de kan behöva inför inskolningen för att skapa en trygghet 

och ett bra första intryck av förskolan. De kan vara så att förskollärarna vill få barnen att börja 

på just deras förskola och därmed är värna om ett bra intryck. I resultatet framkommer från 

både förskollärare och vårdnadshavare att det finns en viss konkurens bland förskolorna och 

att vårdnadshavarna är måna om att välja en bra förskola. Förskollärarna måste på så vis 

skapa en bra profil så att familjer vill söka sig dit. Som vårdnadshavare måste de kännas 

tryggt att lämna sitt barn i verksamheten och därför är det bra att förskollärarna förbereder på 

bästa sätt innan inskolningen och ger vårdnadshavarna möjligheten att bekanta sig med dem 

och förskolan. 

Förskollärarna har ett genomtänkt arbetssätt kring hur inskolningarna ska gå till. Anledningen 

till att inskolningsprocessen utformas olika kan bero på att de pedagoger som intervjuats i 

studien har olika tankesätt kring hur inskolning och barns anknytning ser ut. Det som tydligt 

framkommit i studien är att oavsett om förskolor använder sig av tredagars inskolning eller 

tvåveckors inskolning, är det viktigt att skapa en trygghet hos både barnet och 

vårdnadshavare. Det vi har kommit fram till är att inskolningsmetoden har betydelse, att 

förskolläraren ska på ett genomtänkt sätt välja vilken modell som kan passa till just den 

familjen som skolas in. Om barnet är van vid att träffa nya mäniskor eller är andra barnet som 

skolas in, passar förmodligen en tredagars inskolning bättre. De barn som inte är trygga med 

sin anknytningsperson och väldigt sällan träffat nya människor passar förmodligen bättre med 

en längre inskolning. Det viktigaste är att man som pedagog är uppmärksam på det nya barnet 

och dess behov. Då alla barn, vårdnadshavare/föräldrar och förskollärare är olika. För att 

underlätta inskolningsprocessen något har vi sett att de är mycket viktigt att vara lyhörd för 

barn och familjers individuella behov. Vårdnadshavare uppskattar att de får sina behov 

tillfredsställa och känner sig mer respekterade och lyssnade på. Vad som också har betydelse 

för inskolningen är om vårdnadshavaren känner till förskolan sedan tidigare. Det ger annan 

grund och trygghet i att veta vilka som ska ta emot ens barn och veta ungefär vad de kommer 

mötas av. Från förskollärarnas sida är det viktigt att följa upp inskolningen och utvärdera sin 

metod. De förskollärare som i studien bytt metod eller funderat över metodens påverkan hade 

en annan syn på inskolning. De funderade inte bara över hur deras förhållningssätt påverkade 

familjen även om det är en stor del, utan såg att val av metod faktiskt kan göra något med 

inskolningen. Det är stor vikt att kritiskt granska sitt arbetsätt för att kunna lära sig något och 

för att kunna utvecklas.  

Förskollärares svar och tankesätt var lika kring inskolning. Det är viktigt med en bra relation 

till familjen och att trygghet skapas, trots att de använder olika metoder. Det kan bero på att 

de har en förskollärarutbildning och fått med sig liknande kunskaper och erfarenheter ifrån 

den. Det har även framkommit att de inte är vanligt att förskollärarna reflekterar över hur och 

varför de agerar som de gör med inskolningarna. Det kan bero på att förskollärarna känner sig 

trygga med sitt sätt att arbeta och när de skolar in nya barn i verksamheten har det oftast 

fungerat bra.  
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Utifrån vad vi fått fram i resultat och analys kan vi ana att en tvåveckors inskolning ger för 

lite tid och en osammanhängande vistelse i förskolan för barn och föräldrar. Det blir kort tid 

till att skapa relationer och få en uppfattning om hur dagarna ser ut. Metoden kan också ses 

som utdragen och skulle ett barn bli sjuk fallerar den. Föräldrar påpekar skillnaden och även 

förskollärare är missnöjda med upplägget. Tredagars inskolning verkar mer uppfylla barns, 

vårdnadshavares och förskollärares behov. Vi kan dock uppfatta att barn och vårdnadshavare 

spenderar för många timmar i förskolan. Vissa föräldrar anser att barnet inte behöver sova 

bort inskolningstid. Någonstans mellan tre och fem timmar verkar vara en bra referensram för 

inskolningen.      

 

De vårdnadhavare som skolats in med en tvåveckors inskolning är nöjda med det, likaså de 

som skolat in genom en tredagars inskolning. De vårdnadshavare som bara provat på en av 

metoderna är positiva och inte särskilt kritiska, medan den vårdnadshavare som använt båda 

metoderna är mer nöjd med tredagars inskolning. Det viktigaste som framkommer är att deras 

barn ska trivas i förskolan och känna en trygghet. Det vårdnadshavarna verka lägga mest 

tyngd vid, är att barnen kommer in i verksamheten och klarar av att vara där utan föräldrarna. 

Vårdnadshavare var nöjda med processen trots att de förväntat sig en svårare inskolning och 

det kan bero på att de hade tidigare erfarenheter av inskolning. En tänkte som väcks är, vad 

hade hänt om andra inskolningen varit svår och inte nått samma resultat som den första? Det 

hade varit intressant att ta del av.   

 

Dagens samhälle handlar mycket om att göra saker så fort och effektivt som möjligt. Kan det 

vara så att tredagars inskolning tagits fram på grund av föräldrarnas stress och det höga 

tempot i samhället? En anledning till att inskolningar har komprimerats och kortats ner i tid 

och i antal dagar kan vara en påverkan av samhällets förändringar. Förskolan kan omedvetet 

skapat tredagars metoden, som följer det höga tempot för att hinna med både sitt eget, 

familjens och samhällets stress. Det kan betyda att förskolan anpassat sitt arbetssätt efter det 

samhälle vi lever i. Om föräldrarna känner sig stressade under inskolningsprocessen kommer 

det att smitta av sig på barnen, det kan vara en stress i sig att veta att inskolningen kommer 

pågå under en längre tid och ta tid ifrån deras arbete och liknande. Känner föräldrarna ett lugn 

inför en kortare inskolning så kanske barnen känner av det och inskolningen blir inte lika 

påfrestande. 

 

Det är viktigt att som förskollärare vara flexibel och ha ett gott förhållningssätt mot varje 

familj de möter. Det går inte att på förhand veta olika barns och vårdnadshavares behov och 

därför blir förmågan att vara flexibel oerhört viktig. Förhållningssättet är något som däremot 

ses som föränderligt och möjligt att anpassa så det svarar mot familjers behov, medan 

metoden är något som det hålls fast vid. Förskollärarna ser att det är viktigt att tänka på hur de 

agerar och hur det påverkar alla parter men diskuterar inte hur metoden påverkar barnet och 

familjen. Det framkommer i studien att förskollärare värnar om att kunna möta varje familj, 

men i verkligheten kan det se annorlunda ut. Det kan vara lätt att påtala hur man bör göra men 

det är inte alltid lika lätt att följa det i sitt arbete. Det krävs en förberedelse kring en 

inskolning både hos de barn som redan finns i verksamheten som hos de nya. Det är viktigt att 

tänka på de barn som finns i den befintliga barngruppen och bevara en trygghet hos dem. 

Pedagoger måste se till hela barngruppen och att den ständigt förändras, speciellt i samband 

med inskolningar.  

 

Anknytning är något som är väsentligt i samband med inskolning. Barn måste hitta en 

pedagog att knyta an till för att känna sig trygg i förskolan. För att barn ska kunna göra detta 

måste pedagogerna vara lyhörda för deras behov (Hagström, 2010; Niss & Söderström, 2006; 
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Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). Vårdnadshavares förmåga att svara på sina barns 

behov påverkar hur barnen reagerar i relationer med andra människor (Kihlborn, Lidholt & 

Niss, 2009; Niss & Söderström, 2006). En vårdnadshavares anknytningsmönster kan påverka 

inskolningsprocessen för barn. I resultatet framkommer att många vårdnadshavares överför 

sin oro på sina barn och gör inskolningen till en mer arbetsam process. Det kunde varit 

intressant att diskutera hur vårdnadshavare ser på sin roll och hur den påverkar barnet under 

inskolningen. Inga förkollärare funderar kring att inskolningen beror på föräldrars 

anknytningsmönster, utan ser till hur viktig deras egen roll är i att skapa en relation och knyta 

an. Att se till hur föräldern agerar med sitt barn och hur barnet reagerar i olika situationer kan 

kanske göra det lättare för förskollärare att möta dem.  

Utifrån genomförd studie kan vi dra slutsatsen att inskolningsprocessen handlar om 

anknytning, trygghet och relationsskapande. Inskolningsmetoden är inte det mest väsentliga i 

processen som förskollärare bör lägga tid och kraft på. Det är av vikt att kunna möta varje 

familj i inskolningsprocessen, så de kan leda till ett fortsatt bra samarbete. Det handlar om att 

skapa en unik metod för det barn och de vårdnadshavare som finns framför en. Känner 

förskollärare av att det finns en oro hos vårdnadshavaren som skolar in för första gången, så 

kanske den vårdnadshavaren behöver mer tid till att skola in sitt barn än en 

andragångsförälder. Att vara lyhörd och öppen för att kunna möta andras behov är nyckeln till 

en bra bro mellan hem och förskola. 

Det som förskollärare kan tillägna sig efter vår studie är främst att vara flexibla i sitt arbete, 

eftersom barn och vårdnadshavare reagerar olika på inskolningen och har olika behov. Ingen 

inskolning kan se likadan ut i utformning om den ska se till vad varje individ behöver och 

önskar. Att ta tillvara på önskemål kan göra att just den här familjen känner sig trygg och får 

en lättare inskolning. Något annat som kan vara viktigt att fundera över är för- och nackdelar 

med inskolningsmetoden förskolan använder. Inskolningsmetoden representerar ett sätt att 

tänka kring anknytning, relationer och föreberedelser inför en ny miljö. Hur pedagoger i ett 

arbetslag tänker kring de här områdena syns i inskolningsmetoden och bör vara något de står 

för. Barns reaktioner på metoden bör vara det som är anledningen till valet av den. 

Vårdnadshavare var i helhet mycket nöjda med inskolningarna de varit med om, och talade 

gott om sina förskolor och trodde på pedagogernas kompetens. Det ser vi som mycket positivt 

men, vi vill uppmana dem att vara mer kritiska kring vad som händer i förskolan, det är 

viktigt att deras barn mår bra i det som sker.  

8.1 Metoddiskussion 
För att få en mer tillförlitlig studie skulle fler personer intervjuats, både förskollärare och 

vårdnadshavare som provat de båda inskolningsmetoderna. Det här för att ge en tydligare bild 

över vad fler tycker. De vårdnadshavare som intervjuats har precis genomgått en inskolning. 

Därför blev det så att alla som ställde upp redan skolat in ett eller två barn i förskolan. Det 

skulle varit intressant att få intervjua en vårdnadshavare som precis avslutat en inskolning för 

första gången, för att få ta del av deras tankar om inskolningen med första barnet. Utifrån 

förskollärarnas synpunkter finns en annan oro hos de här vårdnadshavarna och studien hade 

förmodligen sett annorlunda ut. Det var dock väldigt svårt att få tag på vårdnadshavare som 

var i processen just nu och som ville bli intervjuade.  

Att använda sig av intervjuer kan vara svårt, när det gäller att få fram information från 

vårdnadshavare. De är ofta stressade när de kommer och ska hämta upp sina barn och de kan 

vara svårt att få tiden att räcka till. Vi skulle varierat mellan intervjuer och enkäter för att ge 

föräldrarna mer betänktetid kring frågorna. Nackdelen med enkäter är att inga följdfrågor kan 

ställas, men föräldrarna kan då tänka ut svaren och svara när de hinner.  
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Vi gav alla informanterna frågorna i förväg för att de skulle få tid att tänka igenom och 

förbereda sig inför den kommande intervjun. Konsekvensen med att ge frågorna för lång tid i 

förväg är att informanterna kan förbereda sig och skriva ner synpunkter så att deras svar inte 

representerar deras egna ord under intervjun. De har möjlighet att göra svaren mer 

tillmötesgående och beskriva ett arbetssätt och tankar som inte stämmer överrens med hur de 

egentligen gör.     

Det hade varit intressant att göra observationer i samband med en inskolning för att få en egen 

uppfattning kring hur en inskolningsprocess fungerar. Genom observationer kunde vi fått 

uppleva alla berörda personers känslor. Vi hade fått se det informanterna beskriver och hur 

det fungerar. Det hade givit studien en mer rättvis bild. Samtidigt som vi ser det kritiska i att 

närvara under en inskolning, då de kan känna sig nervösa med fler som lyssnar på dem. 

Förskollärarnas förhållningssätt hade varit mer genomtänkt medan vårdnadshavarna 

förmodligen inte hade lyft vissa synpunkter på grund av vår närvaro. Det ser vi tendenser till 

även i intervjuerna, ingen vårdnadshavare lyfter det negativa särskilt ingående. Vi undrar om 

det kan vara så att vårdnadshavarna är försiktiga med vad de berättar om förskolorna de har 

sina barn på och vad det i så fall beror på? 

När vi nu fått ta del av olika förskollärares och vårdnadshavares tankar kring inskolningen 

känner vi att vi vill arbeta med blandning mellan de två olika modellerna. Vi anser att 

grunden i en tredagars inskolning är bra att utgå ifrån, men vi har förstått att det är viktigt att 

vara flexibel och förlänga inskolningen om det skulle behövas och se till varje enskilds behov. 
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Bilaga A 

Information kring intervjuer 

Vi heter Rebecca Bjällsjö och Cecilia Lindh studerar till förskollärare vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Under v. 48-50 kommer vi att genomföra intervjuer kring er erfarenhet av 

inskolningsprocessen i förskolan. Frågor kommer ställas kring era tankar kring förskolan, 

inskolning och bemötandet. Vi kommer be er om att få spela in intervjun/anteckna det ni 

säger, för att kunna bearbeta det till det kommande arbetet. (Det går även bra om ni väljer att 

besvara våra frågor skriftligt). 

Dem färdiga uppsatsen kommer att redovisas muntligt för en grupp studenter och lärare, men 

också skriftligt i form av en uppsats. Vi kommer att följa de forskningsetiska principerna. När 

intervjuer förs med personer för forskningsstudier är de fyra krav som ska följas. Det är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär 

att varken barnets, lärarnas eller förskolans namn kommer att framgå i den rapport jag skriver. 

Eventuella namn i rapporten kommer att vara påhittade, de går under sekretessen. De som 

framhålls i intervjuerna kommer endast att användas i det här arbetet, ingen annan kommer att 

få använda sig av vårt insamlade material. Ni har under hela intervjuns gång rätt att välja att 

inte besvara frågorna eller avsluta studien. 

 

Om Du/Ni har några frågor kontakta oss gärna på tel: 07x-xxx xx xx 

 Mail:  rbjde09@student.lnu.se (Rebecca) 

cliuw09@student.lnu.se (Cecilia) 

Hälsningar 

Rebecca Bjällsjö & Cecilia Lindh 

Eller vår handledare Gunilla Sunesson 

Mail: gunilla.sunesson@lnu.se 

Telefon nr: 04xx – xx xx xx, 07xx – xx xx xx 
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Bilaga B 

Syfte/frågeställningar 
Vårt syfte med studien är att undersöka om och hur inskolningsprocessen i förskolan 

förbereds och genomförs av förskollärare, för barn och vårdnadshavare. Även hur 

inskolningar följs upp och utvärderas, samt hur de kan upplevas av vårdnadshavare och 

förskollärare. 

Hur introduceras barn och vårdnadshavare i verksamheten?  

1a. Hur sker kontakten med barn och vårdnadshavare innan inskolningen? 

1b. Hur många barn skolas in?  

1c. Hur sker kontakten med föräldrar och barn? (finns det en ansvarig pedagog/barn)  

1d. Hur ser ni på barn och familjers olika behov? 

1e. Kan man underlätta inskolningsprocessen något? För barn? För vårdnadshavare? 

1f. Vad är föräldrarnas roll? Sköter föräldrarna omvårdnaden under hela inskolningen 

eller tar ni successivt över? 

 

Hur planeras och genomförs inskolningsprocessen för barn och vårdnadshavare?  

2a. Vilken struktur/metod utgår ni ifrån?  

2b. Hur går processen till? 

2c. Hur förbereder ni er för inskolningen? Vilka förberedelser görs för barn och 

vårdnadshavare? 

2d. Vad har ni för mål med inskolningen? 

2e. Vad har ni för tidigare kunskaper om inskolning? 

2f. Vad är pedagogens roll i inskolningen? 

2g. Hur ser ert förhållningssätt ut gentemot barnen och föräldrarna? 

2h. Har barnen i barngruppen någon roll i inskolningen? 

2i. Hur skapar ni en bra övergång mellan inskolningen och att komma igång med 

verksamheten? 

2j. Hur följer ni upp inskolningen? Och i så fall på vilket sätt? 

 

Vad har vårdnadshavare för förväntningar på inskolningen och hur uppfylls dem?  

3a. Hur blev ni introducerade för förskolan? 

3b. Hur upplevde ni inskolningsperioden? (bemötandet från personal, miljön osv.) 

3c. Hur upplevde ni ert barns reaktion på att börja i förskolan? 

3d. Vad hade ni för förväntningar på inskolningen?  

3e. Hur upplevde ni att förskolan tog tillvara era förväntningar/önskemål? 

3f. Finns det något ni hade ändrat med er inskolningen? 

3g. Har ni tidigare erfarenheter av att inskola ett barn?(skillnader, likheter, 

metoder/modeller) 

 
 


