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Sammanfattning 
Förskolans ursprung byggdes på en teori om utveckling där barnets aktiva handlande var 

drivkraften i läroprocessen. Barns förståelse för olika fenomen i deras omvärld skulle 

utvecklas genom lärarens aktiva engagemang runt vardagliga upplevelser. Enligt Skolverket 

(2009) är uppgiften som förskolan har idag att lägga grunden för ett livslångt lärande och vara 

ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. I förskolan 

ges lek, skapande och utforskande stort utrymme. För alla barn som deltar ska förskolan vara 

rolig, trygg och lärorik.  

 

Syftet med denna studie är att studera synen på inskolning förr och nu. I studien vill vi 

undersöka pedagogers och föräldrars upplevelser av inskolning och vad de anser är viktigt vid 

inskolningen. Vi har gjort en jämförandestudie utifrån litteraturen och intervjuer med 

pedagoger som arbetat längre än tio år i förskolan, föräldrar som skolade in sina barn för mer 

än tio år sedan och föräldrar som nyligen skolat in sina barn. I vår studie har vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer. Dessa har utförts på de tolv respondenterna. Utifrån syfte och 

frågeställningar har vi bearbetat och jämfört intervjuresultaten med det som framkommit i 

litteraturstudierna.  

 

Studiernas teoretiska utgångspunkter baseras på forskarna Daniel Sterns och John Bowlbys 

teorier. Deras forskning visar att anknytning, trygghet och samspel är centrala begrepp när det 

gäller barns känslomässiga utveckling. Enligt Stern bygger barn upp sin inre värld utifrån de 

upplevelser och det samspel som barnets omgivning har förmåga att skapa med barnet. 

Bowlby visar i sin forskning på hur grundläggande anknytningen är för barnets utveckling. I 

litteraturstudierna framkommer att barn behöver nära och stabila känslomässiga bindningar 

till vuxna. Det mest betydelsefulla för barnets utveckling är samspelet mellan barnet och 

föräldrarna, pedagogerna och andra viktiga vuxna i barnets närhet. Hur barnet kommer att 

uppfatta sig själv och sin omgivning avgörs av de vuxnas förhållningssätt och samspelets 

karaktär. Niss (1988) framhåller att förskolan och hemmet ska komplettera varandra. Det mest 

betydelsefulla under inskolningen är att det skapas goda relationer mellan pedagogerna och 

barnet för att barnet ska känna trygghet då föräldrarna lämnar barnet. Enligt läroplanen 

Lpfö98 ska förskolan ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda 

och får uppleva sitt eget värde.  

 

Det har blivit synligt i studierna att inskolningen är betydelsefull och att tryggheten är det 

väsentliga, både för barn och för föräldrar. En individanpassad inskolning utifrån förskolans 

förutsättningar samt barnets och föräldrarnas behov efterfrågas idag. Föräldrarnas delaktighet 

och möjlighet att påverka har blivit mer framträdande, även relationen mellan pedagoger och 

föräldrar har utvecklats positivt. Lyhördhet har lyfts fram som den viktigaste egenskapen hos 

en pedagog vid inskolningen. 

 

Nyckelord: anknytning, förskola, inskolning, samspel, trygghet. 



 
 

 
 



 
 

 
 

Förord  
Vi vill tillägna ett varmt tack till våra familjer som stöttat oss genom arbetet och till vår 

handledare Elisabeth Björklund som har väglett oss genom arbetets gång. Vi har genom denna 

studie fått kunskap om en viktig del i vårt kommande yrkesliv som pedagoger. Vi vill tacka de 

respondenter som medverkat i vår studie samt handledare på våra vfu förskolor som funnits 

som stöd. 
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Inledning  
I Sverige går varje dag tusentals barn till förskolan tillsammans med sina föräldrar. De lämnas 

och tillbringar sedan en stor del av sin tid tillsammans med andra vuxna och barn. Tallberg 

Broman (1995) skriver att i dag är förskolan en välintegrerad verksamhet i det svenska 

samhället. Den svenska förskolan har utvecklats ur Fröbels kindergarten. De flesta barn går i 

förskolan längre eller kortare tid utifrån vad föräldrarna arbetar med. Enligt Lpfö98 ska 

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

förskolan. 

 
Enligt Hedin (1987) har den individuella inskolningen ingen lång historia. Det var inte förrän 

under 1970-talet som inskolningen fick betydelse för verksamheten. Då vande man in barn på 

daghem ett och ett under en lång tid. Tanken var då att personalen skulle ersätta föräldern. I 

början av inskolningen var pedagogerna mer avvaktande. Det var då föräldrarna som skulle 

lära upp personalen och vara med så länge som möjligt. De andra barnen i gruppen sågs inte 

som en tillgång. Gruppen hade ingen större betydelse, utan ansågs mer vara ett störande 

moment under inskolningen. Som jämförelse har deltidsförskolan däremot länge arbetat med 

inskolning av gruppen s k gruppinskolning, eftersom alla då började samtidigt (a.a.). Målet för 

inskolning är enligt Niss (1988) att barnet ska få en positiv start i förskolan samt att starta ett 

brobygge mellan hemmet och förskolan. 

 

Vi anser att inskolningen är en betydelsefull del i vårt kommande yrke som förskollärare och 

vi vill därför skaffa oss mer kunskap inom området. I vår studie vill vi undersöka pedagogers 

och föräldrars upplevelser av inskolning. Genom litteraturstudier vill vi fördjupa oss och få 

mera insikter om inskolningens betydelse. För att förstå barns känslomässiga utveckling har vi 

valt forskarna Daniel Sterns och John Bowlbys teorier. Deras forskning visar att anknytning, 

trygghet och samspel är centrala begrepp. 

 

Vår förhoppning är att studien ska leda till att vi som pedagoger kan ge barn och föräldrar en 

trygg start i förskolan och därmed inleda ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna. 

 

 



 
 

2 
 

Litteraturgenomgång 
I det kommande avsnittet tar vi först upp förskolans historia för att få en bakgrund till 

förskoleverksamheten samt vad det nuvarande styrdokumentet säger. Därefter beskrivs barns 

känslomässiga utveckling samt inskolning. Vi har delat in avsnittet i teman med 

huvudrubriker.  

  

Förskolans historia 
Enligt Tallberg Broman (1995) utvecklade Friedrich Fröbel redan i början av 1800-talet en 

pedagogik för förskolebarn. Den tyske pedagogen Fröbel betraktas som förskolans grundare. 

Hans barnträdgårdsrörelse fick sedan en omfattande spridning i många länder. Pramling 

Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) förklarar att Fröbel betonar barns behov av att leka. 

Leken skulle vara en central aktivitet. Även naturupplevelser, sånglekar, musik, målning, 

sagor och uppfostrande sysslor blev kännetecken för Fröbelpedagogiken. Han hade också som 

mål att utveckla barns matematiska och logiska tänkande. Fröbels systerdotter Henriette 

Schrader-Breymann vidareutvecklade hans idéer. Grunden för hennes pedagogik blev 

hushållsarbete och trädgårdsskötsel för att på så sätt relatera undervisningen till barns 

erfarenhetsvärld från hemmet.  Tallberg Broman (1995) poängterar att i fröbelläran framhävs 

barndomen som den mest betydelsefulla perioden i människans liv. Karaktären grundläggs i 

barndomen. Därför måste behandlingen av det lilla barnet ske med stor känsla och insikt.  

 

Den svenska förskolan har utvecklats ur Fröbels kindergarten. Förskoleverksamheten i 

Sverige började i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det var i samband med 

industrialiserings-, urbaniserings- och demokratiseringsprocesserna. De som sökte arbete 

flyttade in till de större orterna och i och med det ökade avståndet till släkten som tidigare 

hjälpt till med vården av barnen. Många blev i behov av barnomsorg dvs tillsyn utanför 

hemmen. Vidare skriver Tallberg Broman (1995) att under mitten av 1800-talet startade ett 

fåtal småbarnsinstitutioner i Sverige. Uppgiften var att ta hand om de barn som inte hade 

tillsyn, men det fanns väldigt få platser att tillgå. De flesta institutionerna fanns i de större 

städerna där industrierna anställde kvinnor. Det var framförallt barnkrubban och 

barnasylen/småbarnsskolan som fanns som daginstitutioner för de yngre barnen. Kontakten 

mellan barninstitutionerna och hemmen var begränsade. Många barn gick dit själva eller 

lämnades av syskon eller föräldrar och det var sällan någon kontakt med personalen. Några 

möten för föräldrarna var väldigt ovanliga. När barnträdgården kom till Sverige var 

samarbetet mellan hem och förskola ett samarbete som behövde utvecklas. Mammamöten 

startades och det var träffar var 14:e dag. Denna kontakt var den vanligaste kontaktformen 

mellan hem och institution. Fokuseringen var i början på hemmet, barnuppfostran och 

kvinnornas situation för att senare övergå till att handla om barnträdgårdens innehåll och 

verksamhet (a.a.). 

 

Enligt Karlsson (1991) väcktes under 1930-talet intresset för Elsa Köhlers 

aktivitetspedagogik. Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) menar att varje 

förändring syftade till att få arbetet mer barncentrerat, att fånga barnets lust och intresse. 

Lärarens roll blev att skapa situationer t ex besöka olika platser, berätta sagor, spela teater, 

skapa en lekmiljö för att barnet skulle få upplevelser. Dessa skulle driva barnens aktiviteter 

och handlande för att sedan resultera i förståelse för omvärlden. I Sverige var det först under 

1970-talet som utbyggnaden av förskoleverksamheten startade, men fortfarande fanns det 

begränsat med platser. Den offentliga barnomsorgen var länge ett storstadsfenomen. Under 

senare delen av 1970- talet och under 1980-talet ökade antalet förskoleplatser. Tidigare fanns 

det ont om platser och föräldrarna blev tilldelade en förskola där deras barn skulle få börja. 
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Sedan blev det fler förskolor och mer valmöjligheter för föräldrarna att få välja vart deras barn 

skulle gå på förskolan. Ekman och Sundell (1992) påpekar att det nu har blivit mer 

betydelsefullt för pedagogerna att utveckla föräldrasamarbetet, att kunna erbjuda föräldrarna 

att delta i verksamheten på ett eller annat sätt. 

 

Skolverket (2009) skriver att förskolan i dag är en pedagogisk verksamhet för barn. Barnen är 

i olika åldrar då de börjar i förskolan och går där olika lång tid. Uppgiften som förskolan har 

är att lägga grunden för ett livslångt lärande och vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 

barnens fostran, utveckling och växande. Den ska vara organiserad, så att den gör det möjligt 

för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.  I förskolan ges lek, skapande och utforskande 

stort utrymme. För alla barn som deltar ska förskolan vara rolig, trygg och lärorik. 

 

Styrdokument 
Enligt förskolans läroplan Lpfö 98 skall förskolan ta hänsyn till barns olika livsmiljöer och att 

barnen med egna erfarenheter som grund försöker skapa sammanhang och mening. De vuxna 

i förskolan skall se varje barns möjligheter och engagera sig i samspelet med både det 

enskilda barnet och barngruppen. Arbetet med barnen i förskolan skall ske i ett nära och 

förtroendefullt samarbete med hemmen. 

 

I Lpfö 98 finns följande riktlinjer: Alla som arbetar i förskolan skall visa respekt för 

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

personal och barnens familjer (Lpfö 98, s.15). Arbetslaget skall ansvara för att varje barn 

tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan, föra fortlöpande samtal 

med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan, 

genomföra utvecklingssamtal och beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering av 

verksamheten (Lpfö 98, s.16). 

 

Anknytning, trygghet och samspel 
Enligt Lind (1995) är den viktigaste förutsättningen för en sund utveckling hos barn att de 

från födelsen haft nära och stabila, känslomässiga bindningar till vuxna. Detta är viktigt för att 

senare klara sig i livet, uppleva egenvärde och känna livskvalitet. Vidare menar Lind (1995) 

att de reaktioner och känslor den vuxne bemöter barnet med fungerar som uppfostran. Barnet 

behöver en känslomässig, varm bindning till en vuxen som ser till barnets olika behov: mat, 

hygien, sömn, kontakt, omsorg, accepterande, kärlek och förståelse. Hur barnet upplever de 

känslomässigt bindande kontakterna är viktigt för hur det känner och reagerar i olika 

situationer, både som barn och som vuxen t ex i förhållande till andra människor. Barnet 

behöver känna sig älskat och veta att det duger. Det är avgörande för hur barnet kommer att 

uppfatta sig själv och andra.  

 

Niss och Söderström (2006) påpekar att små barn utvecklar en stark självkänsla om de får 

känna att de är omtyckta och betydelsefulla. Barnets självkänsla skapas utifrån bemötande, 

stöd och uppmuntran från vuxna. Små barn måste mötas med respekt för att utveckla sin 

personlighet. Niss och Söderström (2006) beskriver även spädbarnsforskaren Daniel Sterns 

och barnpsykiatern John Bowlbys teorier. Stern framhåller i sin forskning barnets perspektiv. 

Enligt Stern bygger barn upp sin inre värld utifrån de upplevelser och det samspel som barnets 

omgivning har förmåga att skapa med barnet. Han anser att det är omgivningens syn på barnet 

och bemötande av barnet som avgör hur barnet kommer att tro på sig själv och sin förmåga. 

Med hjälp av den vuxnes ansiktsuttryck vet barnet vad som är positivt och negativt. Barnet 

påverkas starkt av den vuxnes ansiktsuttryck, menar Stern. Barnet blir nöjt om det ser ett 

leende ansikte, men ett orörligt ansikte oroar barnet. I början är ögonkontakten med barnet 



 
 

4 
 

väsentlig och den nära känslomässiga ordlösa kommunikationen är avgörande för hur barnets 

samspel med andra utvecklas. Omsorg och lek ska ske i en positiv atmosfär. De vardagliga 

situationerna är viktiga för hur barnets samspel med andra ska utvecklas t ex när föräldern 

leker med barnets fötter, tår och händer eller låtsashotar och säger: ”Nu kommer jag och tar 

dig!” I ”tittut-leken” utvecklas barnets samspelsförmåga. Spänning och glädje kombineras. 

Barnet och den vuxne svetsas samman (a.a.). Även Hwang och Nilsson (2003) poängterar att 

det är viktigt att barnet får bekräftelse och känner tillit och lyfter fram Sterns teorier. Genom 

att föräldrarna är känslomässigt närvarande och lyhörda för barnets signaler skapas både 

anpassning, samspel och närhet i relationen. Vidare behandlar Hwang och Nilsson (2003) 

Bowlbys teorier. Enligt Bowlby har spädbarnet ett medfött behov av att söka närhet och 

kontakt med andra människor. Spädbarnet kan på olika sätt påverka sin omgivning. Bowlby 

menar att gråten är ett anknytningsbeteende, vars syfte är att få en vuxen att komma och 

skydda och ta hand om barnet. Leendet är också en signal till omgivningen. Niss och 

Söderström (2006) skriver att Bowlby i sin forskning visar på hur grundläggande 

anknytningen är för barnets utveckling. Han poängterar att en trygg bas är väsentligt för 

barnet. Den vuxnes omsorgsförmåga innefattar att ge barnet en bas för sitt utforskande och att 

vara en hamn för barnet när det upplever fara.  

 

Lindahl (1998) förklarar att en trygg relation är avgörande för barnets utveckling och barnets 

initiala relation påverkar all senare social utveckling. Barnets erfarenheter av trygga eller 

otrygga relationer fungerar som modell för barnets beteende och tolkningar. Lind (1995) 

poängterar att vad vuxna gör, inte det vuxna säger, är viktigast i uppfostran och blir en del av 

barnets personlighet. Barnet får självkänsla om det blir bemött med kärlek, förståelse och 

tydliga vuxna. Barndomen lägger grunden, men utveckling sker hela livet. Under perioden 0-

18 månader är det viktigt med ett nära förhållande till mamman för att barnet ska få en 

grundläggande trygghet. Under perioden 18-22 månader börjar den språkliga utvecklingen 

och pappan blir ett betydelsefullt identifikationsobjekt.  

 

Vidare skriver Lind (1995) att den känslomässiga utvecklingen grundläggs genom nära 

känslomässiga anknytningar mellan föräldrar och barn, mellan syskon och mellan barnet och 

andra familjemedlemmar. Även förhållandet mellan pedagoger och barn samt de nära 

relationerna mellan barnen i förskolan har stor betydelse. Det är därför viktigt att pedagogerna 

går in i ett känslomässigt förhållande till barnet och är medvetna om hur betydelsefull den 

nära kontakten är. Kvaliteten på de nära kontakterna är väsentliga för barnets utveckling. 

Denna inställning delar även Niss och Söderström (2006). De menar att grunden för allt arbete 

med barn är en nära och varm relation. Hur barnet kommer att utvecklas och uppfatta sig själv 

beror på de vuxnas förhållningssätt och samspelets karaktär. En god omsorg kräver en positiv 

känslomässig relation till barnet. Barnet behöver vuxna som kan visa värme, omtanke, 

engagemang och kärlek.  

 

Lind (1995) framhåller att det är viktigt att barnet känner sig förstått och vuxna behöver 

kunna leva sig in i barnets känslor. Det gäller att ta till sig barnets upplevelser och känslor för 

att kunna handla på bästa möjliga sätt mot barnet. Vuxna behöver använda sin 

inlevelseförmåga för att barnet ska känna stöd och omtanke. I de nära relationerna utvecklas 

under uppväxten barnets inlevelseförmåga i samspel med andra människor. För stränga krav 

eller avbrott i kontakten mellan barnet och föräldrarna minskar barnets förmåga att känna 

inlevelse med andra. För att barnet ska kunna leva sig in i andra människors känslor behövs 

en stark självkänsla. Det är viktigt att alla olika känslor som barn har respekteras lika mycket. 

Det är viktigt för barnets personlighetsutveckling att de vuxna som står det närmast kan trösta 

och prata med barnet istället för att försöka få det att reagera på ett önskvärt sätt. Schyl-
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Bjurman (1976) betonar att barnet är särskilt mottagligt för intryck och formbarhet. Den 

känslomässiga och tankemässiga utvecklingen är starkt beroende av miljön föräldrarna skapat 

kring sitt barn. Upplever barnet ett gott känslomässigt klimat och en stimulansrik miljö lägger 

det grunden för en utveckling som ständigt vidgas. Hur barnet uppfattar sin miljö under de 

första levnadsåren har betydelse för hur den vidare utvecklingen ska bli. 

 

Niss och Söderström (2006) lyfter fram att små barn behöver mycket uppmärksamhet och 

uppmuntran och behöver bli sedda och bekräftade. Barnet behöver vuxna med empati som 

bekräftar barnets känslor och tröstar t ex när barnet är ledset när föräldern lämnar barnet. 

Anknytningen är barnets trygghet och det viktiga känslomässiga bandet, först till föräldrarna 

och sedan till andra vuxna. Vidare poängterar Niss och Söderström (2006) att när barnet 

börjar i förskolan är det viktigt med en vuxen som barnet kan knyta an till för att känna 

trygghet. Separationen från föräldrarna går då lättare. Det krävs att den vuxne skapar en 

positiv känslomässig relation till barnet, är lyhörd och bemöter barnets behov. Då finns de 

bästa förutsättningar för barnet att få en positiv och kreativ utveckling. Barn som är trygga 

trivs och lär sig. Niss och Söderström (2006) anser att föräldrarna har stort behov av 

samarbete med pedagogerna. En del av samarbetet går ut på att tolka barnets signaler om hur 

de uppfattar det som händer dem. Det är viktigt att föräldrarna känner sig trygga, eftersom 

föräldrarnas känslor smittar av sig på barnen. Under inskolningen läggs ofta grunden till 

föräldrarnas förtroende för förskolan. Det är viktigt att pedagogerna möter barnet med empati. 

Barn behöver vuxna som förstår, ger stöd och uppbackning. Barn som känner att de är 

betydelsefulla och omtyckta utvecklar ofta en stark självkänsla (a.a.). 

 

Metoder för inskolning 

I kommande text beskriver vi de olika arbetsmetoder som tillämpas i förskolan under 

inskolningsperioden: individuell inskolning, gruppinskolning och föräldraaktiv inskolning. 

Individuell inskolning 

Niss (1988) menar att vid individuell inskolning kan det vara lättare för pedagogerna att få 

kontakt med det nya barnet. Det kan även gå fortare att bygga upp ett förtroende och en 

trygghet i kontakten med pedagogen, eftersom pedagogen bara har ett barn i taget att ägna sig 

åt. Även Hedin (1987) framhåller vikten av att en av pedagogerna har huvudansvaret för 

inskolningen. Den personen bör ha längre erfarenhet från verksamheten. Är pedagogen ny i 

verksamheten och känner sig osäker kan denna osäkerhet smitta av sig på föräldrarna. Den 

inskolningsansvarige måste göra sig attraktiv för barnet för att barnet ska bli intresserat av 

kontakten. Den pedagog som är ansvarig för inskolningen kan vara som en guide som guidar 

föräldrarna och barnet in i verksamheten och i gruppen. Socialstyrelsen (1978:2) skriver att en 

eller eventuellt två av personalen tar hand om barn och föräldrar. Personalen ansvarar för att 

barn och föräldrar kommer in i verksamheten. Däremot anser Niss och Söderström (2006) att 

under inskolningsperioden är det viktigt att barnen lär känna minst två av pedagogerna. Det är 

betydelsefullt att pedagogerna har gemensamt ansvar för de nya barnen och att barnen lär 

känna pedagogerna från början. Pedagogerna kan genom leken skapa ett samspel.   

 

Niss (1988) poängterar att inskolningen kan vara en känslomässigt laddad situation för 

föräldrarna som ska skola in sitt barn. Föräldrarna kan ha både positiva och negativa 

förväntningar t ex att det ska bli intressant, att det ska bli bra för just deras barn, att det kan 

kännas spännande, men att det också kan bli obehagligt. Föräldern bör hålla sig i bakgrunden 

så att pedagogerna kan få kontakt med barnet. Det ska vara roligt att skolas in i förskolan och 

en förutsättning för att ha roligt är att barnet känner sig tryggt. I början står föräldrarna för 
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tryggheten som successivt ska bli pedagogernas ansvar. Som pedagog gäller det att hitta bra 

situationer för att ta kontakt med barnet, utnyttja barnets intresse och få kontakt genom det. 

Vidare framhåller Niss (1988) att det är barnet som står i fokus vid inskolningen. Har barnet 

lärt känna många av pedagogerna innan inskolningen är slut blir barnet tryggare och säkrare. 

Det kan vara bra att ha en huvudinskolare och en reservinskolare, som också har kontakt med 

barnet, ifall huvudinskolaren blir sjuk då inskolningsperioden är klar. Viktigt att tänka på vid 

individuell inskolning för att skapa trygghet för barnet: 

 Att barnet huvudsakligen knyter kontakt med en person. 

 Att upprepa dagsprogrammet så att barnet vet vad som ska hända och varsamt införa 

förändringar. 

 Att ge barnet en egen fast plats i förskolan, t ex vid vila och måltider, för kläder  

 Att barnet har något eget med sig hemifrån till förskolan, t ex kramdjur. 

 Att man till en början begränsar antalet intryck så mycket som möjligt genom korta 

inskolningsdagar och ett litet antal barn och vuxna (a.a.). 

Gruppinskolning 

Niss (1988) förklarar att vid gruppinskolning går barnen tillsammans under hela 

inskolningsperioden och får redan från början trygghet och kontakt med varandra, eftersom de 

alla är nya. De nya föräldrarna skapar också kontakt med varandra. Under gruppinskolningen 

vistas många personer på förskolan. Därför är det viktigt med en noggrann planering för att 

det inte ska bli rörigt för barnen. Niss och Söderström (2006) beskriver att då barnet 

gruppinskolas deltar de i en ”Miniförskola”, en inskolningsgrupp. I gruppinskolningen 

utnyttjar man barnets stora nyfikenhet och intresse för varandra i gruppen.  Barnen skapar 

relationer till varandra redan i början av förskolevistelsen. Gruppen blir en tillhörighet för 

barnen som deltar. Det är pedagogerna som står för basen och barnens trygghet, men i 

gruppen finns en unik gemenskap mellan barnen. Niss (1988) menar att barnen känner en 

trygghet till varandra i gruppinskolning. 

 

Niss och Söderström (2006) beskriver att man avsätter ca tre veckor för gruppinskolningen då 

alla nya barn kommer till förskolan. Att börja inskolningen mitt i veckan kan vara bra både 

för de nya barnen som ska skolas in samt för de gamla barnen som redan finns på förskolan. 

Då får de gamla barnen komma in i vardagen innan de nya kommer. Även slutet för 

inskolningen kan vara bra om den är mitt i veckan. Om inskolningen slutar på en fredag kan 

det vara svårt för de nya barnen som då varit hemma över helgen att bli lämnade på 

måndagen. Föräldrarna är med under inskolningen för de är barnens trygghet. Under 

inskolningen sitter föräldrarna på samma ställe, på en bestämd plats. Känner barnet att de 

behöver trygghet kan de gå till föräldrarna som finns till hands. Även vid gruppinskolning 

utgår man från varje enskilt barn och när föräldrarna kan börja lämna barnet kan ta olika lång 

tid. Det är viktigt att det har skapats en positiv relation mellan barn och pedagoger (a.a.). 

 

Föräldraaktiv inskolning 
I artikeln, ”Ny metod kan förkorta inskolning på dagis”, i Dagens Nyheter (2008) beskrivs 

föräldraaktiv inskolning. Det innebär att föräldern eller annan närstående är med sitt barn på 

förskolan på heltid i tre på varandra följande dagar. Under den tiden finns föräldern med sitt 

barn i alla situationer som uppstår. Den fjärde dagen lämnas barnet hos personalen på 

förskolan, men man bör inte binda sig vid exakt tre dagar. 

Förberedelser inför inskolning 

Hedin (1987) delar in inskolningen i tre delar: förberedelse, genomförande och utvärdering.  

Under förberedelsen är det föräldern som är i fokus. Det är viktigt att föräldrarna har en 
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positiv inställning för att barnet ska få en så bra start som möjligt. Under den andra delen, 

genomförandet, är det barnet som är i fokus. Pedagogen ska få kontakt med barnet och en 

positiv relation. Föräldrarna finns med i bakgrunden. Sista delen är utvärderingen, en 

uppföljning över hur inskolningen varit.  

 

Hedin (1987) betonar att syftet med inskolningen är att underlätta separationen när barnet 

börjar i förskolan. Barnet har varit hemma med en förälder under en lång period och kommer 

nu att lämnas tillsammans med många barn och vuxna. Det är väsentligt att även förbereda 

barngruppen att det kommer ett nytt barn till förskolan. Niss och Söderström (2006) skriver 

att det är en stor händelse att börja i förskolan. Det kan vara en omställning för både barn och 

föräldrar. Därför är det viktigt att inskolningen planeras noggrant, eftersom starten är 

betydelsefull när det gäller barnets förskoletid på lång sikt. Niss (1988) lyfter fram att alla 

barn och föräldrar kommer till förskolan med skilda erfarenheter, ingen inskolning är den 

andra lik. När barnet börjar i förskolan förändras familjens vardag. Att börja förskolan är ett 

positivt steg i barnets utveckling till att bli en egen individ. Lind (1995) betonar att en del 

föräldrar kan uppleva att kontakten mellan barnet och föräldrarna tar en paus i samband med 

att barnet börjar på förskolan. Det kan vara påfrestande för båda parter, men att de så 

småningom anpassar sig till verksamheten och dess vardag. Det är viktigt att nära relationer 

byggs upp i och med förskolestarten. Det är ett känslomässigt samspel som sker mellan barn, 

pedagoger och föräldrar när barnet börjar i förskolan.  

 

Rasmussen (1986) poängterar att i och med inskolningen kommer föräldrarna att möta en ”ny 

värld”. Han menar att det är mycket de ska bekanta sig med på kort tid. Det är en omställning 

att möta nya människor, lokaler, ny dygnsrytm, nya pedagogiska principer mm. Han 

framhåller också att en ny del av föräldrarnas livsperiod inleds. Om barnet skolas in för första 

gången kommer det kanske att vara första gången föräldrar och barn är ifrån varandra under 

en längre tid. Det är därför extra viktigt att de känner sig välkomna i den nya förskolan, att de 

upplever att de står i centrum. För att barn och föräldrar ska känna sig välkomna och väl 

mottagna är det väsentligt att allt är förberett. Det är betydelsefullt för det framtida samarbetet 

att det skapas en bra kontakt mellan barn och pedagoger vid starten. Det är inte bara kontakten 

mellan pedagog, barn och förälder som är viktig, utan även att barnet får kontakt med andra 

barn och föräldrar på förskolan. De positiva kontakterna är extra viktiga vid inskolningen 

(a.a.). 

 

Vidare anser Rasmussen (1986) att det är att föredra om barn och föräldrar besöker förskolan 

före inskolningen. Det kan underlätta vid den riktiga starten av inskolningen. De har då hunnit 

bekanta sig med personalen och har hunnit diskutera eventuella problem som kan uppstå i 

starten. Niss (1988) påpekar att det är pedagogernas ansvar att tillsammans planera för det nya 

barnets start i förskolan. Det är en fördel om det finns en huvudansvarig, men det är viktigt att 

alla pedagoger är delaktiga och informerade om att det nya barnet ska börja för att få ett 

positivt mottagande. Mottagandet av barn och föräldrar är betydelsefullt. Första intrycket av 

personalen och förskolan är väsentligt för den fortsatta inställningen till förskolan. Enligt Niss 

och Söderström (2006) utses en pedagog som inskolningsansvarig och tar kontakt och träffar 

barn och föräldrar. Detta besök kan ske i hemmet. Då har föräldrarna tillfälle att berätta om 

sitt barn och planera hur inskolningsperioden ska läggas upp. Det är viktigt att skapa en 

trygghet inför föräldrarna och inskolningen. Fredriksson (1991) menar att en del föräldrar 

kanske inte vet vad de ska fråga om och verkar då ointresserade. Det är värdefullt att 

pedagogerna ger en fullständig bild av verksamheten. 
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Även Hedin (1987) betonar att det är att föredra att barnet innan inskolningen har träffat 

pedagogerna för att få en bild av förskolan och pedagogerna. Då är det lättare att förbereda 

sig. Första besöket ska vara kort och ingen aktivitet ska vara planerad. Föräldrarna kan 

förbereda barnet hemma genom att tala om förskolan. För att få föräldrarnas förtroende är det 

betydelsefullt att pedagogerna visar intresse för deras barn och att föräldrarna själva får 

berätta om sitt barn för pedagogerna t ex barnets rutiner, sov- och matvanor. Vid ett 

förberedande samtal kan pedagogen gå igenom: presentation av förskolan, öppettider, 

personalen och hur de arbetar, förskolans pedagogik, vikten av regelbundna tider, hämtning 

och lämning, när barnet är sjukt, föräldramöten och föräldrasamverkan, leksaker/ 

trygghetsleksaker från hemmet, foton av mamma och pappa, mat, praktiska detaljer, 

ombyteskläder, märkning, inneskor, regnkläder mm. Om föräldrarna är positiva till förskolan 

sprids detta till barnet. Därför är det viktigt att fokusera på föräldrarna vid första kontakten. 

Förståelsen mellan föräldrar och personal skapas under inskolningen (a.a.). 

Inskolningens genomförande 

Lind (1995) anser att pedagogen har en viktig roll vid inskolningen. Hur pedagogens 

inställning, känsla och inlevelseförmåga är, är avgörande för hur föräldrar och barn kommer 

att uppleva den nya situationen i förskolan. Enligt Niss och Söderström (2006) är huvudmålet 

med inskolningen att pedagogerna har lyckats få barnets förtroende och skapat en positiv 

relation till barnet. Då kan föräldrarna så småningom börja lämna barnet. Det ska vara 

spännande att börja förskolan så att barnet vill komma tillbaka. Vid de första besöken får 

barnet många sinnesintryck och därför behövs det korta stunder i början av inskolningen. 

Sedan utökas tiden successivt för att barnet ska kunna delta i samlingar och fruktstunder. Att 

äta och vila är de rutiner som görs i slutet av inskolningsperioden. Det är då bara pedagogerna 

som ska medverka. Hedin (1987) menar att ett foto på föräldrarna, familjen kan underlätta i 

förskolan. Även en sak hemifrån som t ex en napp eller tröstetrasa kan vara till hjälp och 

skapa trygghet. 

 

Niss (1988) framhåller att förskolan och hemmet ska komplettera varandra. På förskolan 

skapas nya relationer till nya människor och barnet får nya upplevelser. Detta kan liknas vid 

arbetslivet och privatlivet för vuxna. Under den första delen av inskolningsperioden är det 

viktigt att barnet får ett så positivt intryck som möjligt. Under inskolningen får barnet 

möjlighet att vänjas in i den nya miljön och bygga upp nya relationer till andra barn och 

vuxna. Det mest betydelsefulla är att det skapas goda relationer mellan pedagogerna och 

barnet. 

Inskolningens längd 

Socialstyrelsen (1977) skriver att längden på inskolningsperioden är svår att bestämma. Det är 

vanligare att det tar längre tid för yngre barn att känna sig hemma i förskolans verksamhet. 

Det brukar ta två till tre veckor, men ibland kan det behövas längre tid. Hedin (1987) anser att 

inskolningen oftast tar ca två veckor/ tio dagar, men inskolningsarbetet är inte slut då. Det kan 

ta lång tid innan barnet känner sig tryggt och blir delaktig i gruppen. Niss (1988) lyfter fram 

att alla barn är olika och inskolningsperioder ser olika ut för alla barn. 

Inskolningen och barnet 

Redan 1978 skriver Socialstyrelsen att det är viktigt att barnet upplever att förskolan är en 

plats för både barn, föräldrar och pedagoger. Williams (2006) menar att när barnen börjar 

förskolan utvidgar de sin kamratskapskrets. I förskolan sker det mesta i ett sammanhang med 

andra barn och vuxna för de ingår i ett kollektiv. Niss (1988) framhåller att när barnet börjar i 
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förskolan är det inte längre bara föräldrarna som strävar mot barnets välbefinnande och 

utveckling. Det gör även pedagogerna. Det är inte bara betydelsefullt för barnet att få en god 

kontakt med pedagogerna, utan det är även värdefullt att barnet skapar kontakt med de andra 

barnen. Barngruppen blir också en trygghet för barnet. De lär barnet hur man leker och vad 

man leker. Det är bra att barnet förstår att pedagogen inte bara leker med den som inskolas, 

utan att pedagogen även kan leka med andra barn. Hedin (1987) lyfter fram att i en positiv 

grupp kan barnet utvecklas, i gruppen kan barnets identitet stärkas och barnet kan bli mer 

självständigt. För att barnet ska kunna utvecklas tillsammans med de andra barnen är det 

viktigt att det känner sig accepterat.  

När barnet blir lämnat på förskolan 

Lind (1995) menar att det är väsentligt att barn och pedagoger har fått god kontakt innan 

föräldrarna lämnar förskolan. När föräldrarna lämnat barnet första gången och bestämmer en 

tid för hämtning är det väsentligt att den tiden hålls. När föräldern ska lämna förskolan är det 

viktigt med ett tydligt avsked, då föräldrarna säger ”hej då”. Pedagogerna måste finnas som 

stöd för både barnet och föräldrar. Det är betydelsefullt att barnet begriper vad som händer. 

Om föräldern går, utan att säga något och barnet sedan upptäcker det, kan barnet känna 

osäkerhet. Det är pedagogens ansvar att se till att denna situation fungerar. Hedin (1987) 

framhåller att det är bra att varje dag ha ett kort samtal mellan föräldrar och pedagoger för att 

samtala om hur det går. Den dagliga kontakten är viktig. Det kan kännas tryggt för 

föräldrarna. 

Utvärdering av inskolning 

Niss (1988) betonar att efter inskolningen är det viktigt med en utvärdering, en uppföljning 

med pedagogerna och en uppföljning med föräldrarna. Under uppföljningen går man igenom 

vad som hänt under inskolningen. Det är lika värdefullt med utvärderingssamtal som med 

inskolningssamtal. Utvärderingssamtalet är inte bara nödvändigt för föräldrarna, utan även 

väsentligt för pedagogerna. I och med utvärderingssamtalet avslutas inskolningsarbetet. Då 

pedagogerna får föräldrarnas åsikter kan de utveckla arbetsmetoderna och samarbetet 

utvecklas mellan föräldrar och pedagoger.  

 

Hedin (1987) förklarar att man vid utvärderingen kan ta upp hur föräldrarna upplevt 

inskolningen och hur barnet upplevt den. Som pedagog är det betydelsefullt att ställa frågor 

för att få reda på vad som kändes bra eller dåligt. Det är också viktigt att föräldrarna får 

berätta hur de upplevde att lämna barnet i början av inskolningen samt hur det känns nu efter 

inskolningen. Vad som kan förbättras, uppmärksammas och utvecklas är väsentligt att få 

föräldrarnas synpunkter på. Pedagogerna kan även berätta hur de upplevt att inskolningen 

varit. Utifrån detta utvärderingssamtal kan verksamheten förbättras. Enligt Niss (1988) är det 

viktigt att fortsätta bygga upp kontakten mellan barn och pedagoger när inskolningen är slut. 

Niss och Söderström (2006) skriver att när inskolningsperioden slutar har ett nytt samarbete 

startat.  
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att studera synen på inskolning förr och nu, om inskolningen har 

förändrats genom åren. I vår studie vill vi undersöka pedagogers och föräldrars upplevelser av 

inskolning. Vi vill också undersöka vad pedagoger och föräldrar anser är viktigt vid 

inskolningen. Vidare syftar studien till att få kunskap om hur en inskolning bör genomföras 

och hur lång tid den bör ta. 

 

Vi har gjort en jämförandestudie utifrån litteraturen och intervjuer med pedagoger som arbetat 

längre än tio år som förskollärare, föräldrar som skolade in sina barn för mer än tio år sedan 

och föräldrar som nyligen skolat in sina barn. 

 

Vi utgår från följande frågeställningar: 

Hur bör en inskolning genomföras? 

Hur lång tid bör en inskolning ta? 

Hur upplever föräldrar inskolningen? 

Vad anser föräldrar är viktigt vid inskolning? 

Hur upplever pedagoger inskolningen? 

Vad anser pedagoger är viktigt vid inskolning?   

Har inskolningen förändrats genom åren? 

Metodbeskrivning 
I metodbeskrivningen beskrivs vilka metoder vi använt, valet av respondenter samt studiens 

genomförande. Vi beskriver även studiens trovärdighet, etiska ställningstaganden samt hur vi 

bearbetat materialet.  

Val av metod 

Vi valde intervjuer istället för enkäter för att få mer utvecklade svar och slippa få bortfall. 

Stukát (2005) menar att det är lättare att låta bli att besvara en skriftlig enkät än att säga nej 

till en person som frågar om att få ställa några frågor. Stukát (2005) menar att fördelen också 

är att man relativt snabbt kan göra flera intervjuer. Svaren kan jämföras med varandra och 

man kan också jämföra resultaten från olika tidpunkter. Frågorna måste vara tydliga och lätta 

att förstå, inga ledande frågor eller diffusa ord bör förekomma. 

 

För att få svar på frågeställningarna i vårt arbete valde vi att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer. May (2001) beskriver semistrukturerad intervju som är kombinationen av den 

strukturerade och den ostrukturerade intervjun. Där är frågorna mer ospecificerade och 

intervjuaren har betydligt större frihet att fördjupa svaren och gå in i en dialog med 

respondenten. Den här intervjumetoden gör det möjligt för respondenten att besvara frågorna 

med egna ord, samtidigt som den är strukturerad för att kunna skapa jämförbarhet. Vi valde 

att inte ställa slutna frågor med specifika svarsalternativ, utan använda oss av öppna frågor där 

respondenterna kan få svara fritt. Bryman (2002) beskriver att fördelar med öppna 

intervjufrågor är att intervjuaren kan svara med sina egna ord. Det lämnar utrymme för 

ovanliga eller oförutsedda svar eller reaktioner och att frågorna inte leder respondenten till 

svaren. Nackdelarna med de öppna intervjufrågorna är att det är tidsödande, analysen av 

intervjun är omfattande och att det kräver mer av respondenten. 

Stukát (2005) anser, att som man frågar får man svar, t ex vilka frågor som ställs och hur de 

formuleras avgör vilken typ av information man får. Bryman (2002) framhåller att man ska 

tänka sig själv som respondent då man formulerar frågorna inför intervjun. Vi valde att göra 
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individuella intervjuer istället för gruppintervjuer. Därmed kan påverkan inte ske, en 

intervjuare med en intervjuad. Stukát (2005) skriver att risken är att då den intervjuade frågas 

av två personer, kan den intervjuade uppleva något slags underläge som kanske i viss mån 

förändrar svaret. 

Val av respondenter 

Vi tog telefonkontakt med fyra förskolor och valde därefter ut: fyra utbildade förskollärare 

som arbetat mer än tio år inom förskolan, fyra föräldrar som nyligen skolat in sina barn och 

fyra föräldrar som skolade in sina barn för mer än tio år sedan. Samtliga i studien är kvinnor. 

Vi har valt pedagoger och föräldrar från olika förskolor och även inom olika kommuner.  

Studiens genomförande 

Innan vi genomförde vår studie sökte vi efter relevant litteratur och även tidigare vetenskaplig 

forskning om inskolning. Vi använde oss av nyckelord som var relevanta för vår 

undersökning, såsom förskola och inskolning. Därefter läste vi den aktuella litteraturen och 

fick därmed en bredare bild av ämnet. Innan intervjun ägde rum hade vi tillsammans gjort en 

intervjuguide, med teman och frågor som vi ville ha besvarade utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi skrev ned huvudfrågor som ställs likadant till alla respondenter, men 

svaren kan följas upp individuellt. Möjlighet finns att ställa följdfrågor t ex beskriv, för att få 

fylligare information. Vi gjorde träningsintervjuer på våra familjemedlemmar.  

 

Vi tog genom telefonen kontakt med olika förskolor och berättade om vår studie och syftet 

med den. Urvalet blev därför fyra utbildade förskollärare som arbetat mer än tio år inom 

förskolan. Dessa personer medverkade frivilligt i studien. Vi fick träffa dessa på deras 

arbetsplats. Innan intervjun informerade vi muntligt om tillvägagångssättet och att 

intervjuerna var helt anonyma och materialet skulle endast användas i vår undersökning. 

Bryman (2002) förklarar att det är betydelsefullt att ge en trovärdig anledning till varför 

respondenterna ska delta i och lägga ned tid att svara på frågorna i intervjun. Vi fick sitta i ett 

enskilt rum för att kunna intervjua dem utan att någonting störde. Vi valde ut fyra föräldrar 

som skolade in sina barn för mer än tio år sedan och fyra föräldrar som nyligen skolat in sina 

barn. Vi tog kontakt med dessa genom telefonen och intervjuade dem i deras hemmiljö. För 

att kunna koncentrera oss och lyssna på intervjuerna har vi valt att spela in dem på band för 

att slippa anteckna under intervjun. Det underlättar även för efterarbetet då vi kan gå tillbaka 

och lyssna om och om igen. Efter genomförandet av en intervju skrev vi ned svaren. May 

(2001) beskriver att spela in en intervju med bandspelare kan ha både för- och nackdelar. 

Fördelar är att bandspelaren kan vara en garanti för att inte intervjuaren ska ersätta 

respondentens svar med sina egna och att kunna följa med aktivt i intervjun, utan att behöva 

anteckna.  Nackdelar är att människor kan bli hämmade av en bandspelare samt att utskriften 

av intervjuerna tar lång tid. 

 

Studiens trovärdighet 
Bryman (2002) beskriver olika felkällor i samband med intervjustudier: oklart formulerad 

fråga, vilket tonfall intervjuaren har då han eller hon ställer frågan, respondenten missförstår 

frågan, respondenten minns fel samt hur informationen bearbetas och analyseras. May (2001) 

beskriver att man som intervjuare kan få bristande information från respondenten. Det kan t 

ex bero på att respondenten en gång känt till svaret, men nu glömt bort det. Han menar att en 

orsak även kan vara att vissa personer har svårt att svara under känslomässig press.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare för att öka tillförlitligheten av studien. Vi 

kan därmed återkomma och lyssna på svaren vid flera tillfällen. Efter att alla intervjuer var 

utförda lyssnade vi tillsammans på alla intervjuer för att få en likvärdig tolkning. 
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Etiska ställningstaganden 

För att skydda intervjupersonernas integritet har vi valt att utgå från de fyra etiska kraven eller 

principerna som Stukát (2005) belyser: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har informerat våra respondenter om dessa 

fyra rättigheter. Utifrån informationskravet har vi beskrivit undersökningens syfte och att de 

får frivilligt delta samt att de kan när som helst i studien avbryta sitt deltagande. Med hänsyn 

till samtyckeskravet har respondenterna själva rätt att bestämma om de vill medverka i 

studien. De medverkandes anonymitet har tagits hänsyn till utifrån konfidentialitetskravet. 

Utifrån det fjärde kravet, nyttjandekravet har vi tagit ansvar för att den information som 

samlats in endast fått användas till forskningsändamål. 

Bearbetning av material 

När intervjuerna var utförda började vi bearbeta, analysera och tolka materialet. Vi lyssnade 

tillsammans på alla intervjuer för att få en likvärdig tolkning. Tidigare hade vi även skrivit 

ned svaren och granskade detta tillsammans. Detta underlättade vår bearbetning av materialet, 

dock är utskriften ett tidskrävande arbete. May (2001) menar att intervjuanalyser kan vara en 

långdragen process som kräver uthållighet och en blick för detaljer.  

Först granskade vi svaren och sedan delade vi in dem i teman, kategorier så att alla 

intervjuresultaten kunde jämföras med varandra. Vi analyserade pedagogernas intervjuer för 

sig och föräldrarnas för sig. Vi jämförde pedagogernas intervjusvar med varandra. De olika 

föräldragruppernas svar jämfördes med varandra. Detta gjorde vi för att få fram likheter och 

skillnader.  

Vi utgick från våra frågeställningar: 

Hur bör en inskolning genomföras? 

Hur lång tid bör en inskolning ta? 

Hur upplever föräldrar inskolningen? 

Vad anser föräldrar är viktigt vid inskolning? 

Hur upplever pedagoger inskolningen? 

Vad anser pedagoger är viktigt vid inskolning?   

Har inskolningen förändrats genom åren? 

 

Resultat  
I den här delen tar vi upp de resultat vi fått fram efter att ha utfört intervjuerna. Vi har valt att 

dela in resultatet i tre olika delar: resultat från intervju med pedagoger, resultat från intervju 

med föräldrar som skolade in sina barn för mer än tio år sedan och resultat från intervjuer med 

föräldrar som nyligen skolat in sina barn. Vi har även delat in dessa i teman. Respondenternas 

namn är fingerade. 

 

Resultat från intervju med pedagoger som arbetat längre än tio år i 

förskolan  
Vi har intervjuat fyra pedagoger. Anna, Stina, Karin och Lena som alla arbetat längre än tio år 

i förskolan. Dessa arbetar på olika förskolor i olika kommuner. 
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Relationen mellan pedagoger och föräldrar i förskolan  

Samtliga pedagoger menar att då de började arbeta i förskolan var det mer strikt med att följa 

planeringen. Pedagogerna visste precis vad som förväntades då de kom till förskolan. De 

upplever att detta förändrats och att de idag mer arbetar utifrån barnens initiativ och 

önskemål. Inskolningen var tidigare mer pedagogstyrd, nu utgår man mer från barnens behov. 

Karin anser att det är svårare att arbeta idag, än då hon började arbeta som förskollärare. Två 

av pedagogerna, Karin och Lena, menar att föräldrarna är mer medvetna och intresserade nu, 

än vad de varit tidigare och som förälder kan man påverka mer. Samtliga pedagoger är 

överens om att det förekommer mer kommunikation mellan pedagoger och föräldrar idag, än 

vad det gjort tidigare. ”Det har blivit mer demokratiskt”, menar en av pedagogerna. 

Föräldramöten och ”hjälpa till dagar” förekommer på alla förskolorna. Vid dessa tillfällen är 

det däremot olika stor uppslutning från föräldrarna. Anna menar att det ofta är de föräldrar 

man som pedagog har god kontakt med som kommer till föräldramöten, men berättar att det 

är bra uppslutning på ”hjälpa till dagarna”. Föräldrarna hjälper då till med praktiskt arbete t ex 

laga lekredskap, måla. Stina beskriver: 
 

Det ser ganska glest ut. Det är lite föräldrar på föräldramöten tidvis, men det kan variera. Det 

kan också bero på hur vi har framfört vad vi ska ta upp på föräldramötet. Har vi sagt att vi ska 

visa en film på barnen kommer många föräldrar, har vi sagt att vi ska prata om läroplanen då är 

det inte lika intressant att komma för föräldrarna. 

 

Lena förklarar att på förskolan där hon arbetar anordnar pedagogerna en middag för barn, 

föräldrar och syskon, där de får äta mat tillsammans. Föräldramötet äger sedan rum med en 

del av pedagoggruppen och de andra pedagogerna är med barn och syskon och utför någon 

aktivitet. Lena anser att de har en god relation, mycket tack vare föräldramötena där de bygger 

upp en bra gemenskap. Pedagogerna är överens om att det är viktigt att föräldrarna känner sig 

delaktiga i verksamheten och det kan de göra genom ”hjälpa till dagar”, menar en av 

pedagogerna.  

 

Inför inskolning 

Vi frågade pedagogerna om deras upplevelser inför en inskolning nu och deras upplevelser då 

de började arbeta. Pedagogerna ansåg att den första inskolningen var krävande, då de inte 

hade så mycket erfarenhet sedan tidigare. Anna menar att man lär sig mer och mer under åren, 

men blir aldrig fullärd. Pedagogerna beskriver att de nu arbetat med inskolningar under 

många år och känner sig trygga. Karin menar att nu upplever hon att det är mer spännande när 

ett nytt barn ska komma. Pedagogerna arbetar och har arbetat på olika sätt under åren med 

inskolning. Stina och Karin som arbetar eller har arbetat med individuell inskolning anser att 

inskolningen är relativt krävande. Det tar mycket energi när man ska lära känna nya 

människor och ge dem trygghet. Det är lättare om man sedan tidigare känner familjen och om 

man har haft syskon till barnet på förskolan. Föräldrar och det nya barnet känner då igen sig. 

Karin förklarar att hon upplevt det betungande då hon fått ett ansvarsbarn och har ansvar över 

det under 14 dagar och först sedan börja släppa in andra pedagoger. Pedagogerna anser att det 

är betydelsefullt att få stöd från övriga kollegor i arbetslaget. Karin menar att det spelar stor 

roll hur och i vilket arbetslag man arbetar med inskolningen. Lena berättar att på hennes 

förskola har pedagogerna tillsammans ansvaret för inskolningen och att det då inte upplevs 

lika betungande. 

 

Metoder vid inskolning 

Vid analysen framkom att olika metoder tillämpas vid inskolning. 
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Gruppinskolning 
Stina beskriver hur de planerar och arbetar med gruppinskolning. Alla i arbetslaget planerar 

inför gruppinskolningen. Pedagogerna får i förväg veta hur gamla barnen är. Om något barn 

är från ett annat land kan det behövas en tolk. Pedagogerna skickar ut ett kort så barn och 

föräldrar känner sig välkomna till förskolan. I början ordnas ett inskolningssamtal, enskilt 

med varje barn och föräldrar. Förberedelserna har sett ut på samma sätt under hela tiden då 

pedagogen arbetat inom förskolan. Positivt med gruppinskolningen är att barnet inte knyter an 

till endast en pedagog. Alla i arbetslaget lär känna barnet från början. De har då tre-fyra barn 

som inskolas samtidigt. Barnen och föräldern/föräldrarna är med hela tiden i början. Barnen 

kommer snabbt in i rutinerna och föräldrarna får också se vad som händer under dagen. 

Föräldrarna deltar sedan vid frukost, sova/ vila och lunch. Den här pedagogen menar att det är 

positivt att föräldrarna får så mycket inblick i förskolan och på sikt kanske får mer inflytande i 

förskolan. Det är en inskolning för både barn och föräldrar, berättar Stina. Efter ett tag går 

föräldrarna i väg korta stunder från barnet och ökar sedan på tiden då barnet visar sig tryggt. 

Det är viktigt att börja mjukt, för en del barn kan det gå fortare och ibland tar det längre tid, 

ända upp till tre veckor. ”Vi utvärderar inskolningen och diskuterar tillsammans i arbetslaget. 

Vi talar om våra rutiner.  Kan vi förändra något? Kan vi göra på något annat sätt? Förr hade vi 

utvärderingssamtalen med föräldrarna under inskolningsveckorna”, berättar hon. Det som är 

nytt nu på förskolan är att utvärderingssamtalet sker efter inskolningen. På samtalen talas det 

om hur föräldrarna upplever att barnet trivs på förskolan, finns det några problem? Hur har 

föräldrarna upplevt inskolningen och hur har de blivit bemötta av personalen, finns det 

någonting som bör göras på ett annorlunda sätt? Utvecklingssamtalen sker efter ett tag in på 

terminen och föräldrarna erbjuds detta. De får säga till om de känner att de behöver ännu ett 

samtal och då bokas det in. Det ser ganska lika ut om man jämför hur det var då jag började 

arbeta som pedagog, menar Stina. 

 

Arbetslaget ansvarar tillsammans för inskolningen 

Karin beskriver hur de arbetar med inskolning på en förskola med en avdelning och där är det 

arbetslaget som tillsammans har ansvaret för en inskolning. Pedagogerna planerar detta 

tillsammans. Om det är syskon till barn som varit på förskolan tidigare känner pedagogerna 

föräldrarna och då upplevs inskolningen som mycket enklare. Pedagogerna ser över sin 

situation, vad har de för planering den närmaste tiden? Har de flera barn som ska skolas in? 

De försöker att inte ha så mycket aktiviteter på gång, lite lugnare just då för inskolningens 

skull. Det är ingen som har huvudansvaret, utan det delas av alla pedagogerna, berättar Karin. 

Barnet kommer till förskolan och får då knyta an till den pedagog som det känner mest 

trygghet tillsammans med. Alla är ansvariga för att barnet och föräldrarna får en god 

introduktion i förskolan. Efter första dagen ser de hur det går för barnet och planerar de 

kommande dagarna efter det. I början är föräldrarna med och kan när barnet känner sig tryggt 

lämna förskolan kortare stunder. Det är både barnet och föräldrarna som ska skolas in, menar 

Karin.  

 

Lena arbetar på liknande sätt som Karin. Innan inskolningen berättar hon att pedagogerna 

planerar hur de kommande veckorna kommer att se ut. De försöker vara hemma mer på 

gården och inte göra lika mycket utflykter. Detta för att barnet ska få en trygghet på gården, i 

inne- och utemiljön. Lena beskriver att även där delar pedagogerna på ansvaret för barnet som 

ska skolas in. Föräldern kommer hit tillsammans med barnet och är här en stund första dagen 

för att lära känna miljön, pedagogerna och barnen som är här. Pedagogerna får kontakt med 

föräldrarna och samtalar med dem. De får också ganska snabbt en bild av hur barnet är, hur 

pass tryggt det är och när och hur det kan börja släppa sin förälder och leka i gruppen.  Första 
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dagen bygger mycket på hur de kommer att gå vidare med inskolningen. När barnet och 

föräldrarna är trygga i situationen, då är barnet färdiginskolat. Lena menar att det är 

pedagogerna tillsammans som har huvudansvaret för en inskolning. Pedagogerna utvärderar 

löpande och diskuterar tillsammans. Efter inskolningen utvärderar de tillsammans. De 

erbjuder alltid ett samtal, men många gånger önskar inte föräldrarna att ha något, eftersom de 

tycker att det går så bra. Det är viktigt att få föräldrarna trygga, menar Lena. Under 

inskolningen har pedagog och föräldrar daglig kontakt.  Då samtalar de om allt möjligt för att 

få en god kontakt och få en bild av det nya barnet och familjen.  

 

Individuell inskolning  

I en annan förskola arbetar Anna och där förekommer individuell inskolning under två 

veckor. Det är då endast en pedagog som tar hand om barnet. I inskolningsstarten är barnet i 

förskolan tillsammans med sina föräldrar bara någon timme. Andra veckan slussar de in en till 

pedagog i inskolningen, beroende på hur väl barnet knyter an till den första pedagogen. Anna 

har alltid arbetat med individuell inskolning. Den ansvarige pedagogen skriver ett vykort till 

barnet där det står, hej och välkommen till oss och att det ska blir roligt att träffa dig, även tid 

och plats när de ska komma första dagen. Första dagen de kommer till förskolan har 

pedagogen tagit fram papper som de behöver och en folder om verksamheten. Föräldrarna får 

berätta om barnet och de får skriva ett litet brev om barnet hemma. De ska känna sig 

välkomna när de kommer till förskolan. Pedagogerna har märkt upp lådor och skåp med 

namnet, innan barnet kommer på första besöket. Ett inskolningssamtal äger rum med 

föräldrarna efter några veckor. Då har de kommit in i rutinerna . Pedagogerna har en liten 

mall att utgå ifrån då de har inskolningssamtalet. Mallen ser lika ut nu som förr. I samtalet 

mellan pedagog och föräldrar blir det ofta mycket socialt prat för att skapa en framtida 

kontakt mellan pedagog och föräldrar, berättar Anna. 

 

Karin beskriver hur hon tidigare arbetat med individuell inskolning. Då fick pedagogen ett 

inskolningsbarn och tog kontakt, välkomnade och bestämde tid.  Rutinerna fanns där för 

inskolningen. När barnet kom fick det visa sig hur lång tid det skulle ta. Pedagogen planerade 

tidsåtgången efter första dagen hon träffat barnet och i samspråk med föräldrarna. Det var inte 

så långa tider de första dagarna. Beroende på hur bra det gick kunde Karin modifiera det 

program hon hade från början. Pedagogen hade själv huvudansvaret vid inskolningen. Barnet 

har ofta också fungerat bra och långsamt även knutit sig till de andra pedagogerna. Karin 

menar att hon har haft turen som inte varit sjuk så mycket. Barnet har haft tryggheten i att hon 

funnits kvar även när inskolningsperioden var slut. Det som har varit problemet där, är att 

efter 14 dagar har Karin fått en ny inskolning. Det upplever hon som negativt. Då är det första 

barnet inte färdiginskolat och så kommer ett nytt barn som ska skolas in. ”Det hade då varit 

bättre att ha tagit dessa barn tillsammans i grupp, en gruppinskolning”, säger Karin. 

 

Inskolningens betydelse  

Samtliga pedagoger är överens om att inskolningen är betydelsefull. Den är grunden till 

barnens förskolevistelse, menar Lena. Det är därför extra viktigt att barnet får en positiv 

förskolestart och att de känner glädje och trygghet på förskolan. ”Barn och föräldrar ska 

känna sig välkomna till förskolan och de ska bli bra bemötta av glada och trevliga 

pedagoger”, säger Stina. De ska känna en trygghet, anser hon. Anna menar att det är en 

inskolning för både barnet och föräldrarna. Vid en inskolning tänker pedagogerna främst på 

att barnet och föräldern ska bli så trygga som möjligt. Barnet kommer inte att bli tryggt på 

förskolan om inte föräldrarna är det, menar Karin. 
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Samtliga pedagoger fick frågan om de kunde rangordna egenskaper som de anser vara viktiga 

hos en förskollärare vid inskolningen. De fick rangordna dem från 1-7 där 7 är det viktigaste 

och 1 är det minst viktiga.  

 

Pedagoger som arbetat längre än tio år i förskolan
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Figur 1 

 

Pedagogerna hade likvärdiga värderingar kring viktiga egenskaper hos en pedagog vid 

inskolning. Samtliga pedagoger ansåg att den viktigaste egenskapen var att de var lyhörda vid 

inskolningen. De var även överens om att den näst viktigaste egenskapen var att det var 

betydelsefullt att vara med barnen. Den minst betydelsefulla egenskapen ansåg pedagogerna 

var att pedagogen bara bryr sig om inskolningsbarnet. 

 

Resultat från intervju med föräldrar som skolade in sina barn för mer än 

tio år sedan 

Vi har intervjuat fyra föräldrar, Berit, Ulla, Inger och Malin som skolade in sina barn för mer 

än tio år sedan. De har haft sina barn på olika förskolor i olika kommuner. 

Relationen mellan pedagoger och föräldrar i förskolan. 

Samtliga föräldrar hade innan barnet skulle börja förskolan fått information från förskolan, 

antingen via telefonkontakt eller genom ett brev, om när och hur lång tid inskolningen skulle 

ta. Alla hade fått information att det skulle ta två veckor att skola in barnet. Berit beskriver att 

hon var tacksam att de fått plats och godtog som det var. Föräldrarna upplever att kontakten 

mellan pedagoger och föräldrar var god. Ulla anser att de hade bättre relation till vissa av 

pedagogerna. Berit berättar att det alltid fanns en pedagog i hallen då de lämnade och 

hämtade. Det fanns alltid möjlighet att fråga om de undrade över något och man tog ofta upp 

det som berörde barnen. Föräldramöten och enskilda samtal med pedagogerna förekom och då 

kunde de framföra sina åsikter och ha möjlighet att påverka. ”Hjälpa till dagar” fanns inte. 

Inger beskriver kontaktdagar, då föräldrarna hade möjlighet att vara med på förskolan en hel 

dag. 

 

Inför inskolning 
”Innan inskolningen besökte vi föräldrar och barnet förskolan och tittade hur det såg ut och 

barnet fick bekanta sig med miljön och med pedagogerna”, säger Malin. Samtliga föräldrar 

beskriver första mötet som kort där de fick se sig omkring i lokalerna och möta pedagoger och 

annan personal på förskolan. ”Det var en pedagog som hade ansvaret och vi fick god kontakt 
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med pedagogerna från början”, berättar Inger. Berit anser att pedagogerna var vänliga, men 

det var ingen som funderade hur vi föräldrar tyckte att det fungerade med tider mm, fortsätter 

hon. ”Man var ju så tacksam att man fått en plats”, säger Berit. 

Inskolningens genomförande 

Samtliga föräldrarna beskriver att inskolningen varade i två veckor. Inger talar om att de var 

med hela tiden i början, och i slutet av veckan gick de därifrån en stund. Berit förklarar att när 

hon skolade in sina barn, så hade man inget hum om vad verksamheten gick ut på. ”Jag 

frågade inte vad de gjorde och jag kan inte se något speciellt de lärt sig på förskolan. Vi 

föräldrar var ju aktiva hemma och läste sagor, var ute i skogen mm. Det var mycket fixerat 

vid hur många barn som var i gruppen. Det var ingen som talade om varför de gjorde saker på 

förskolan, vad det hade för syfte. Det har man nu efterhand tänkt lite på”, berättar Berit. Malin 

ansåg att det kändes bra att lämna barnet då barnet var tryggt på förskolan. Ulla beskriver att 

pedagogerna ofta berättade om rutiner. 

Efter inskolningen 

Vissa pedagoger på förskolan kommunicerade man mer sällan med och vissa mera med.” Jag 

har aldrig blivit dåligt bemött. Det handlar bara om att en del pedagoger kände mitt barn 

bättre och då tog man oftare kontakt med dem ”, förklarar Berit. Ulla menar att med vissa 

personer stämmer ju personkemin bättre och då känns det bättre att lämna barnet. ”Om barnet 

grät, så var det väldigt jobbigt. Man kanske skulle ha haft en bättre dialog mellan personal och 

föräldrar, mer individanpassat”, säger Ulla. Samtliga föräldrar anser att det är viktigt att 

pedagogerna lyssnar på individen, hur man känner sig som förälder. Det är betydelsefullt att 

pedagogerna får en bra relation med det nya barnet och med de nya föräldrarna. Malin anser 

att det är viktigt med ett bra bemötande mot barn och föräldrar. Efter inskolningen var alla 

föräldrarna nöjda eftersom barnet verkade trivas på förskolan.  

Föräldrarna anser att det är viktigt med barnens trivsel på förskolan och att de mår bra.” Det 

är betydelsefullt med inskolningen och den behövs”, säger Inger. Berit framhåller att det är 

viktigt att inskolningen blir positiv för både barnet och föräldrarna, så att barnet känner sig 

tryggt på förskolan. Ulla anser också att inskolningen är väldigt viktig. ”Den behövs för att 

barnet ska trivas på förskolan”, förklarar Malin. Föräldrarna värdesätter en pedagog som är 

lugn, som ser barnet och som anstränger sig för att lära känna barnet och vinna barnets 

förtroende, beskriver Ulla. ”Att pedagogen får en bra relation med det nya barnet är 

väsentligt. Samspel mellan föräldrar och pedagoger är betydelsefullt”, fortsätter Ulla.  Om 

barnet får en bra inskolning så gynnar det barnets tid på förskolan, menar Malin. Det är 

betydelsefullt att ha en dialog med föräldrarna som utgår från barnet, anser Berit. 

 

Samtliga föräldrar som skolade in sitt barn för mer än tio år sedan fick frågan om de kunde 

rangordna egenskaper som de anser vara viktiga hos en förskollärare vid inskolning.  De fick 

rangordna dem från 1-7 där 7 är det viktigaste och 1 är det minst viktiga.  
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Föräldrar som skolade in sina barn för mer än tio år sedan
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Figur 2 
 

Föräldrarna har delade meningar angående vilka egenskaper som var betydelsefulla hos 

pedagogerna vid inskolningen. Två av föräldrarna ansåg att lyhörda pedagoger var den 

viktigaste egenskapen. En förälder ansåg att pedagoger som följer LpFö98 och som arbetar 

utifrån den var den viktigaste egenskapen och en förälder ansåg att en pedagog som är med 

barnen är den viktigaste egenskapen. Den minst viktiga egenskapen hos pedagogerna var inte 

heller föräldrarna överens om. Följande egenskaper ansågs minst betydelsefulla: pedagoger 

som följer LpFö98 och som arbetar utifrån den, konsekvent och principfast pedagog, en 

pedagog som har spontanverksamhet hela tiden och en pedagog som bara bryr sig om 

inskolningsbarnet. 

 

Resultat från intervju med föräldrar som nyligen skolat in sina barn i 

förskolan 

Vi har intervjuat fyra föräldrar, Ida, Sara, Fia och Lisa som nyligen skolat in sina barn. De har 

valts ut från olika förskolor i olika kommuner. 

Relationen mellan pedagoger och föräldrar i förskolan  

Tre av föräldrarna, Sara, Fia och Lisa fick god information innan deras barn skulle börja i 

förskolan. Ida fick inte någon information alls. Samtliga föräldrar är överens om att kontakten 

mellan pedagoger och föräldrar är viktig. Tre föräldrar har upplevt att relationen varit god, 

men Ida har upplevt att hon inte fått så mycket information från pedagogerna. Hon hade gärna 

sett att det funnits veckobrev för att se vad de gjorde på förskolan. Föräldrapåverkan i 

förskolan har förekommit och föräldrarna är överens om att de kunnat påverka.” Pedagogerna 

har lyssnat om vi haft något som vi ville ta upp. Om vi inte tyckte tiderna var bra för 

inskolningen kunde vi ändra i planeringen”, säger Fia. Lisa menar att på en liten avdelning i 

ett litet samhälle, är det lättare att som förälder kunna påverka. Föräldramöten och ”hjälpa till 

dagar” har funnits på de förskolor föräldrarnas barn gått i. Sara berättar att på en del 

föräldramöten har det varit bra uppslutning från föräldrarna. 

 

Inför inskolning 

När inskolningen startade beskriver föräldrarna att de fick först komma och hälsa på 

tillsammans med barnet. De fick träffa pedagoger, barn och andra som arbetade på förskolan. 

Lisa förklarar:  
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Vi fick först ett brev om att mitt barn fått plats på förskolan. Sedan fick mitt barn ett personligt kort 

från pedagogerna där hon hälsades välkommen. Första dagen gick vi dit tillsammans för att titta på 

förskolan. 

 

Inskolningens genomförande 

För samtliga föräldrar var inskolningen för deras barn planerat till två veckor. Tre av 

föräldrarna följde den tidsplanen, medan en av föräldrarna begärde att det skulle gå fortare, 

eftersom den första veckan gått så pass bra. Ida beskriver:  

 
Först fick vi komma dit och hälsa på och efter två-tre dagar fick jag gå ifrån och sätta mig i 

fikarummet så jag fanns nära. Vi gjorde så i fyra dagar. Veckan därpå fick jag lämna barnet 

en liten stund och det var så hela veckan med mer tid varje dag. 

 

Tre av föräldrarna upplevde att de som föräldrar var delaktiga i inskolningen genom att de var 

med i början av den. Sara tyckte att det var svårt att påverka och hon berättar:  
 

Vi fick ett schema, men jag tycker att man som förälder måste få påverka detta schema för 

att kunna individanpassa inskolningen. Det är viktigt att som förälder vara stark. 

 

Ida har upplevt att pedagogerna var måna om dem, att de frågade mycket kring det nya barnet 

och om familjen. Hon beskriver att de var väldigt trevliga i början. Idas barn hade två veckor 

efter inskolningen blivit ledset då Ida skulle lämna förskolan. Pedagogerna var då lika måna 

om henne som om barnet.  Ida kunde ringa och höra hur det gick på förskolan. ”Pedagogerna 

var kunniga”, förklarar föräldern. Två av föräldrarna, Ida och Sara har upplevt att det varit 

besvärligt att lämna sina barn, men då de sett att barnen haft roligt på förskolan har det känts 

bättre. De andra föräldrarna, Fia och Lisa, upplever att det gått bra, eftersom barnen har varit 

trygga på förskolan. Ida förklarar:  

 
Det kändes bättre än jag trodde, för det gick så bra. Jag trodde väl att barnet skulle gråta 

när jag skulle lämna det de första gångerna på förskolan, men det gjorde det inte. Barnet 

har bara sprungit iväg och haft roligt. 

Efter inskolningen 

Samtliga föräldrar har varit nöjda med inskolningen. Lisa menar att när man ser att barnet 

trivs med andra barn och pedagoger känns det tryggt att lämna barnet på förskolan. Ida 

förklarar att det har varit viktigt att hon som förälder känner trygghet, att hon vågar lämna sitt 

barn där, att de har en meningsfull tillvaro och att de blir stimulerade. ”Det är även viktigt att 

pedagogerna anpassar verksamheten efter individen så att det inte bara är en grupp”, säger 

hon. Ida önskar att förskolan där hon skolade in sitt barn skulle individanpassa mer. 

Föräldrarna värdesätter att pedagogerna inte bara bryr sig om barnet som ska skolas in, utan 

även bryr sig om föräldrarna. Fia vill ha pedagoger som är med barnen.”Det är viktigt att 

barnet känner sig tryggt i förskolan tillsammans med pedagogerna”, säger hon. 

 

Under inskolningen pågick det samtal mellan föräldrar och pedagoger. Föräldrarna beskriver 

att de samtalade mycket, främst om inskolningen, men även om hur de hade det som familj. 

Lisa hade en ansvarspedagog som de hade kontakt med under inskolningen och pedagogen 

talade om hur det fungerade för barnet då hon lämnade förskolan.  

 

Föräldrarna fick frågan: Om du var pedagog, vad skulle du främst tänka på vid inskolning? 

Sara anser att det är viktigt att man främst tänker på individen, barnet och föräldrarna, hur de 

vill ha det och att föräldrarna beskriver sitt barn.” Det är föräldrarna som känner sitt barn bäst 
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och sedan lägger man upp en plan tillsammans hur man vill ha det. Man kan utgå från 

inskolningsplanen”, säger Sara. Fia tycker att det är viktigt att föräldrarna får vara delaktiga 

från början och att barnet känner sig tryggt. ”Om jag som förälder ska lämna barnet är det 

bättre att jag ser att barnet är tryggt och att man som förälder får känna sig trygg när man 

sedan ska lämna”, säger Fia. Att pedagogerna låter föräldrarna vara delaktiga anses viktigt. 

Två av föräldrarna, Ida och Lisa anser, att få barnet tryggt och att barnet tycker om att gå till 

förskolan är det viktigaste att tänka på vid inskolning. Föräldrarna anser att inskolningen är 

viktig och nödvändig för att barnet ska få en bra start i förskolan. Lisa ger en slutkommentar 

om inskolningen: ”Vi var nöjda. Barnet trivdes och det gjorde vi också”. 

 

Samtliga föräldrar som nyligen skolat in sina barn i förskolan fick sist frågan om de kunde 

rangordna egenskaper som de anser vara viktiga hos en förskollärare vid inskolning. De fick 

rangordna dem från 1-7 där 7 är det viktigaste och 1 är det minst viktiga.  

 

 

Föräldrar som nyligen skolat in sina barn
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Figur 3 

 

De föräldrar som nyligen skolat in sina barn var ganska överens om vad de tyckte var viktiga 

egenskaper hos en förskollärare vid inskolningen. Tre av föräldrarna ansåg att lyhörda 

pedagoger var den viktigaste egenskapen. Den andra föräldern ansåg att en pedagog som är 

med barnen är den viktigaste egenskapen. Näst viktigaste egenskapen ansåg tre av föräldrarna 

var, en pedagog som är med barnen. En förälder ansåg att lyhörda pedagoger var den näst 

viktigaste egenskapen. Tre av föräldrarna ansåg att en pedagog som har spontanverksamhet 

hela tiden var den egenskap som var minst viktig. En förälder ansåg att en pedagog som bara 

bryr sig om inskolningsbarnet var den egenskap som var minst viktig. 

 

Sammanfattning av resultat 
Pedagogerna kan se en utveckling i förskolan när det gäller inskolningen. Från att det varit 

mer pedagogstyrt menar en av pedagogerna att inskolningen nu utgår mer från barnen. 

Förskolor arbetar på olika sätt med inskolning, ofta på samma sätt som när de började arbeta 

för mer än tio år sedan. Pedagogerna som vi har intervjuat har använt sig av olika 

inskolningsmetoder. En del har provat på andra metoder än vad de nu arbetar med. Individuell 

inskolning med en ansvarspedagog, gruppinskolning och inskolning där alla pedagoger 

medverkar, är de inskolningsmetoder som förekommer. Det finns för- och nackdelar med de 

olika metoderna, anser pedagogerna. Stina påpekar att det är inte bara barnen som ska skolas 

in, utan det är även en inskolning för föräldrarna. Det är oftast lättare för pedagogerna att 
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skola in ett syskon till ett barn på förskolan, eftersom de då redan har en relation till familjen. 

När ett nytt barn ska skolas in, ska nya relationer byggas upp i samband med inskolningen.  

 

Föräldrar som skolade in sitt barn för mer än tio år sedan anser att inskolningen inte var så 

individanpassad. Pedagogen planerade tidsåtgången och det fanns ett schema som man 

arbetade utifrån. Inskolningen var bestämd till två veckor. Föräldrarna kunde inte påverka så 

mycket. Det fanns föräldramöten, men inte ”hjälpa till dagar”. En del föräldrar menar att det 

hade varit bra om relationen mellan pedagog och föräldrar varit bättre.  

 

Föräldrar till de nyligen inskolade barnen tycker att inskolningen är något positivt för både 

barnet och föräldrarna. Det förekommer mer kommunikation mellan pedagoger och föräldrar 

idag än vad det gjort tidigare. Föräldrarna är mer medvetna och intresserade och känner att de 

har möjlighet att påverka mer. De flesta av föräldrarna vi intervjuat upplever en god kontakt 

mellan hem och förskola. Denna relation har varit viktig för inskolningen. Både pedagoger 

och de båda föräldragrupperna anser att inskolningen är betydelsefull, eftersom det är viktigt 

att tidigt skapa en god relation mellan alla parter. Trygghet är ett begrepp som är centralt när 

det gäller inskolningen. Samtliga respondenter är måna om barnets välbefinnande i förskolan. 

Att barnet ska trivas och känna sig tryggt för att kunna utvecklas är betydelsefullt. I frågan där 

respondenterna skulle rangordna egenskaper som de ansåg var viktiga hos en förskollärare vid 

inskolningen var det pedagogernas rangordning som var mest likvärdig. Lyhörda pedagoger 

och pedagoger som är med barnen är de egenskaper som både föräldrar och pedagoger anser 

är mest betydelsefull. Minst viktig egenskap hos pedagoger är att bara bry sig om 

inskolningsbarnet och att ha spontanverksamhet hela tiden.  

 

Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att se på inskolning förr och nu. Vi har gjort en 

jämförandestudie utifrån litteraturen och intervjuer med pedagoger som arbetat längre än tio 

år i förskolan, föräldrar som skolade in sina barn för mer än tio år sedan och föräldrar som 

nyligen skolat in sina barn. I den kommande texten utför vi en metoddiskussion och en 

resultatdiskussion. Resultatdiskussionen har vi delat upp i underrubriker utifrån studiens 

resultat.  

 

Metoddiskussion 
För att syfte och frågeställningar skulle kunna besvaras var intervjuer en god metod att 

använda sig av. Den semistrukturerade intervjuformen passade både oss som intervjuare samt 

respondenterna bra. Det tog tid att prova ut intervjun och frågorna, eftersom de skulle vara 

enkelt formulerade och tydliga så att de inte kunde misstolkas. Utifrån de huvudfrågor och 

teman som vi utgått från har respondenten haft möjlighet att med egna ord besvara frågorna. 

Vi har efter utförda intervjuer blivit nöjda med de svar vi fått. Vi har dock efterhand funderat 

på om det kunnat bli bättre. Om vi hade lämnat ut frågor till respondenterna innan intervjun, 

hade vi troligen fått fylligare svar. Alla intervjuer har varit anonyma, vilket vi tror kan ha varit 

betydelsefullt för att få respondenterna att medverka. Vi tror även att det varit viktigt, att vi 

som intervjuare informerat om syftet med arbetet, samt att materialet som samlades in endast 

skulle användas i vår studie. Bandspelare har varit ett bra redskap att använda för att spela in 

intervjuerna. Vi har tillsammans kunnat lyssna på varandras intervjuer samt lyssna på dem 

flera gånger för att få en likvärdig tolkning. Utskriftsarbetet av intervjuerna var omfattande 

och tidskrävande och därför var valet av tolv respondenter tillräckligt. Analysen och 

bearbetningen av intervjuerna har även de varit omfattande. Utifrån Bryman( 2005) och 

Stukát (2006) har vi använt oss av rekommenderade analys- och bearbetningsmetoder som 

passat den här typen av intervjuer. Vi ser fördelar med att ha intervjuat respondenterna i lugn 
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miljö och det tror vi påverkat resultatet positivt. Även att vi varit en intervjuare med en 

respondent som Stukát (2006) belyser har varit en fördel.  

Litteratur- och resultatdiskussion  

Vi har valt att dela in den kommande texten i teman. 

Mötet innan inskolningsstarten 

Vi har under studiens gång förstått vikten av att föräldrar och pedagoger möts innan 

inskolningens start. Rasmussen (1986) menar att det är bra om barn och föräldrar besöker 

förskolan före inskolningen. Det kan underlätta vid den riktiga starten av inskolningen. De har 

då hunnit bekanta sig med personalen och har hunnit diskutera eventuella problem som kan 

uppstå i starten. En av föräldrarna som nyligen skolat in sitt barn förklarar att innan 

inskolningen fick de komma och besöka förskolan tillsammans med barnet. De fick träffa 

pedagoger, barn och andra som arbetade på förskolan. Samtliga föräldrar som skolade in sitt 

barn för mer än tio år sedan beskriver första mötet som kort, där de fick se sig omkring i 

lokalerna och möta pedagoger och annan personal. Det var endast en pedagog som hade 

ansvaret för inskolningen och de fick god kontakt med pedagogerna från början, berättar en 

förälder.  

 

Niss (1988) påpekar att det är pedagogernas ansvar att tillsammans planera för det nya barnets 

start på förskolan. Det är att föredra om det finns en huvudansvarig, men det är viktigt att alla 

pedagoger är delaktiga och informerade om att det nya barnet ska börja för att få ett positivt 

mottagande. Mottagandet av barn och föräldrar är betydelsefullt. Första intrycket av 

personalen och förskolan är väsentligt för den fortsatta inställningen. Enligt Niss och 

Söderström (2006) utses en pedagog som inskolningsansvarig och tar kontakt och träffar barn 

och föräldrar. Detta besök kan ske i hemmet. Då har föräldrarna tillfälle att berätta om sitt 

barn och planera hur inskolningsperioden ska läggas upp. Det är viktigt att skapa en trygghet 

inför föräldrarna och inskolningen.  En av pedagogerna som medverkat i studien påpekar att 

det är inte bara barnen som ska skolas in, utan det är även en inskolning för föräldrarna. Det 

är oftast lättare för pedagogerna att skola in ett syskon till ett barn på förskolan, eftersom de 

då redan har en relation till familjen. När ett nytt barn ska skolas in, ska nya relationer byggas 

upp i samband med inskolningen. En av de äldre föräldrarna betonar att pedagogerna var 

vänliga, men det var ingen som funderade vad de som föräldrar ansåg om inskolningstiderna. 

Föräldrarna var tacksamma att de fått en plats och ställde inga krav. Fredriksson (1991) menar 

att en del föräldrar kanske inte vet vad de ska fråga om och verkar då ointresserade. Det är 

viktigt att pedagogerna ger en fullständig bild av verksamheten. 

 

Hedin (1987)  skriver att för att få föräldrarnas förtroende är det positivt om pedagogerna 

visar intresse för deras barn och att föräldrarna själva får berätta om sitt barn för pedagogerna 

t ex barnets rutiner, sov- och matvanor. Vid ett förberedande samtal kan pedagogen gå 

igenom: presentation av förskolan, öppettider, personalen och hur de arbetar, förskolans 

pedagogik, vikten av regelbundna tider, hämtning och lämning, när barnet är sjukt, 

föräldramöten och föräldrasamverkan, leksaker/ trygghetsleksaker från hemmet, foton av 

mamma och pappa, mat, praktiska detaljer, ombyteskläder, märkning, inneskor, regnkläder 

mm. 

Anknytning, trygghet och samspel under inskolningen 

Resultatet i vår studie visar att anknytning, trygghet, samspel är centrala begrepp när det 

gäller förskola och speciellt inskolning. Både föräldrar som skolade in sitt barn för mer är tio 

år sedan och föräldrar som nyss skolat in sitt barn framhåller betydelsen av att få barnet 
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tryggt. De anser att inskolningen är viktig och nödvändig för att barnet ska få en positiv start i 

förskolan. Samtliga pedagoger är överens om att inskolningen är betydelsefull. Barnets 

välbefinnande, trivsel och trygghet är väsentligt för att barnet ska utvecklas i förskolan. 

Inskolningen är grunden till barnens förskolevistelse, menar en av pedagogerna. Det är därför 

extra viktigt att barnet får en positiv förskolestart och att de känner glädje och trygghet.  

 

Studien har visat att pedagogerna anser att barnets anknytning är betydelsefull vid 

inskolningen. Bowlby visar i sin forskning på hur grundläggande anknytningen är för barnets 

utveckling. Han poängterar att en trygg bas är väsentligt för barnet. Den vuxnes 

omsorgsförmåga innefattar att ge barnet en bas för sitt utforskande och att vara en hamn för 

barnet när det upplever fara. Föräldrarna värdesätter en pedagog som är lugn, som ser barnet 

och som anstränger sig att lära känna barnet och vinna barnets förtroende. Lind(1995) 

poängterar att vad vuxna gör, inte det vuxna säger, är viktigast i uppfostran och blir en del av 

barnets personlighet. Barnet får självkänsla om det blir bemött med kärlek, förståelse och 

tydliga vuxna. Barndomen lägger grunden, men utveckling sker hela livet. Lindahl (1998) 

förklarar att en trygg relation är avgörande för barnets utveckling och barnets initiala relation 

påverkar all senare social utveckling. Barnets erfarenheter av trygga eller otrygga relationer 

fungerar som modell för barnets beteende och tolkningar. Schyl-Bjurman (1976) påpekar att 

barnet är särskilt mottagligt för intryck och formbarhet. Upplever barnet ett gott 

känslomässigt klimat och en stimulansrik miljö lägger det grunden för en utveckling som 

ständigt vidgas. Hur barnet uppfattar sin miljö under de första levnadsåren har betydelse för 

hur den vidare utvecklingen ska bli.  

 

Kontakten mellan pedagoger och föräldrar 

Lind (1995) anser att kontakten mellan pedagoger och föräldrar har stor betydelse vid 

inskolningen. Hur pedagogens inställning, känsla och inlevelseförmåga är, är avgörande för 

hur föräldrar och barn kommer att uppleva den nya situationen på förskolan. Även Niss 

(1988) framhåller att första intrycket av personalen och förskolan är betydelsefull för den 

fortsatta inställningen. Pedagogerna som vi intervjuat anser främst att barnet och föräldrarna 

ska bli så trygga som möjligt. Barnet kommer inte att bli tryggt i förskolan om inte föräldrarna 

är det, menar en av pedagogerna. En av de yngre föräldrarna beskriver att det varit viktigt att 

man som förälder känner trygghet. 

 

Samtliga föräldrar i studien är överens om att kontakten mellan pedagoger och föräldrar är 

betydelsefull. Lind (1995) menar att det är viktigt att barn och pedagoger har fått god kontakt 

innan föräldrarna lämnar förskolan. När föräldrarna lämnat barnet första gången och 

bestämmer en tid för hämtning är det väsentligt att den tiden hålls. Pedagogerna måste finnas 

som stöd för både barnet och föräldrar. Det är betydelsefullt att barnet begriper vad som 

händer. Om föräldern går utan att säga något, och barnet sedan upptäcker det, kan barnet 

känna osäkerhet. Det är pedagogens ansvar att se till att denna situation fungerar. Hedin 

(1987) menar att om föräldrarna är positiva till förskolan sprids detta till barnet. Därför är det 

viktigt att fokusera på föräldrarna vid första kontakten. Förståelsen mellan föräldrar och 

personal skapas under inskolningen. Resultatet visar att det förekommer mer kommunikation 

mellan pedagoger och föräldrar idag än vad det gjort tidigare. 

 

En av pedagogerna säger att barn och föräldrar ska känna sig välkomna till förskolan och de 

ska bli positivt bemötta av glada och trevliga pedagoger. De ska känna en trygghet. En annan 

pedagog menar att det är en inskolning för både barnet och föräldrarna. Vid en inskolning 

tänker pedagogerna främst på att barnet och föräldern ska bli så trygga som möjligt. Hedin 
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(1987) framhåller att det är väsentligt att varje dag ha ett kort samtal mellan föräldrar och 

pedagoger för att tala om hur det går. Den dagliga kontakten är viktig. Det kan upplevas 

tryggt för föräldrarna. Barnet kommer inte att bli tryggt på förskolan om inte föräldrarna är 

det, anser en av pedagogerna.  

 

Inskolningens längd 
Inskolningsperioden upplever vi utifrån vårt studieresultat oftast tar två veckor, men att det är 

individuellt hur lång tid det tar. Samtliga föräldrar i studien beskriver att inskolningen varit 

planerad till två veckor. Redan 1977 skriver Socialstyrelsen att längden på 

inskolningsperioden är svår att bestämma. Det är vanligare att det tar längre tid för yngre barn 

att känna sig hemma i förskolans verksamhet. Det brukar ta två-tre veckor, men ibland kan det 

behövas längre tid. Utifrån resultatet har vi märkt ett önskemål från föräldrarna att 

inskolningen bör vara mer individanpassad. Hedin (1987) menar att inskolningsarbetet inte är 

slut då inskolningsperioden slutar. Det kan ta lång tid innan barnet känner sig tryggt och blir 

delaktig i gruppen. Niss (1988) lyfter fram att alla barn är olika och inskolningsperioder ser 

olika ut för alla barn. 

Inskolningens genomförande 

Enligt Niss och Söderström (2006) får barnet vid de första besöken i förskolan många 

sinnesintryck och därför behövs det korta stunder i början av inskolningen. Sedan utökas tiden 

successivt för att barnet ska kunna delta i samlingar och fruktstunder. Då barnet känner sig 

tillräckligt tryggt med personalen kan föräldern börja lämna barnet. Att äta och vila är de 

rutiner som görs i slutet av inskolningsperioden. Det är då bara pedagogerna som ska 

medverka.  Hedin (1987) menar att ett foto på föräldrarna, familjen kan underlätta i förskolan. 

Även en sak hemifrån som t ex en napp eller tröstetrasa kan vara till hjälp och skapa trygghet.  

Efter inskolningen 

Vi har förstått att en utvärdering efter inskolningen är betydelsefull. Att utvärdera 

inskolningen och diskutera tillsammans i arbetslaget är nödvändigt för att få möjlighet att 

förbättra verksamheten. Samtalet med föräldrarna berör barnets trivsel, upplevelser och 

bemötande. Dessa båda samtal är en väsentlig del av inskolningsarbetet. 

 

En av pedagogerna beskriver att det ser ganska lika ut som när hon började arbeta i förskolan. 

Niss (1988) betonar att efter inskolningen är det betydelsefullt med en utvärdering, en 

uppföljning med pedagogerna och en uppföljning med föräldrarna. Under uppföljningen går 

man igenom vad som hänt under inskolningen. Det är lika viktigt med utvärderingssamtal 

som med inskolningssamtal. Utvärderingssamtalet är inte bara nödvändigt för föräldrarna, 

utan även värdefullt för pedagogerna. Då pedagogerna får föräldrarnas åsikter kan de utveckla 

arbetsmetoderna och samarbetet utvecklas mellan föräldrar och pedagoger. Enligt Niss (1988) 

är det väsentligt att fortsätta bygga upp kontakten mellan barn och pedagoger när 

inskolningen är slut. Niss och Söderström (2006) skriver att när inskolningsperioden slutar har 

ett nytt samarbete startat. 

Slutsatser 

Studiens övergripande syfte var att undersöka om inskolningen förändrats genom åren. Vidare 

syftar studien till att få kunskap om hur en inskolning bör genomföras och hur lång tid den bör 

ta. Syftet var också att ta del av förskollärares och föräldrars upplevelser av inskolning samt 

vad de anser är viktigt då barn skolas in i förskolan. 

 

Studiernas teoretiska utgångspunkter baseras på forskarna Daniel Sterns och John Bowlbys 
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teorier. Deras forskning visar att anknytning, trygghet och samspel är centrala begrepp när det 

gäller barns känslomässiga utveckling. I våra litteraturstudier framkommer att barn behöver 

nära och stabila känslomässiga bindningar till vuxna. Enligt läroplanen ska förskolan ansvara 

för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget 

värde. 

 

Det har blivit synligt i studierna att inskolningen är betydelsefull och att tryggheten är det 

väsentliga, både för barn och för föräldrar. Niss och Söderström (2006) poängterar att när 

barnet börjar i förskolan är det viktigt med en vuxen som barnet kan knyta an till för att känna 

trygghet. Resultatet visar också att förskollärarnas förhållningssätt, bemötande och förmåga 

att skapa en god relation är betydelsefullt. Stern anser att det är omgivningens syn på barnet 

och bemötande av barnet som avgör hur barnet kommer att tro på sig själv och sin förmåga. 

 

I den första studien intervjuades pedagoger som arbetat mer än tio år i förskolan. Där 

framkom att trygghet är viktigt vid inskolningen och att barnet först knyter an till en pedagog 

och sedan till flera pedagoger. Bowlby pekar i sin forskning på hur betydelfefull 

anknytningen är för barnets utveckling. Pedagogerna ansåg att kommunikationen mellan 

pedagoger och föräldrar har blivit bättre. De menar också att föräldrarna idag är mer 

medvetna, intresserade och har större möjligheter att påverka än tidigare. Pedagogerna anser 

även att det är värdefullt att föräldrarna är delaktiga och får inflytande. Resultatet i vår studie 

visar att en utveckling har skett beträffande inskolningen. Pedagogerna planerar tidsåtgången 

vid inskolningen, men följer den inte lika strikt nu som tidigare, utan arbetar mer utifrån 

barnets och föräldrarnas behov.  

 

Samtliga pedagoger var överens och vet vad de ska prioritera i arbetet. De ansåg alla att den 

viktigaste egenskapen var att de var lyhörda vid inskolningen och de ansåg också att det var 

betydelsefullt att de var med barnen. Lyhördhet, att förstå barnens behov och önskningar är 

eftersträvansvärt. Lind (1995) framhåller vikten av att barnet känner sig förstått och vuxna 

behöver leva sig in i barnets känslor. Schyl-Bjurman (1976) betonar att då barnet upplever ett 

gott känslomässigt klimat och en stimulansrik miljö lägger det grunden för en utveckling som 

ständigt vidgas. 

 

I den andra studien, där föräldrarna skolade in sina barn för mer än tio år sedan, ansåg 

föräldrarna att bemötandet är betydelsefullt. Det ansågs väsentligt att pedagogerna får en bra 

relation till barn och föräldrar. Trygghet och samspel nämns som viktiga faktorer och 

inskolningen var betydelsefull. Att pedagogerna ser barnet och vinner barnets förtroende, 

menar föräldrar är värdefullt. Niss och Söderström (2006) menar att små barn behöver mycket 

uppmärksamhet och uppmuntran och behöver bli sedda och bekräftade. Vidare anser de att 

hur barnet kommer att uppfatta sig själv beror på de vuxnas förhållningssätt och samspelets 

karaktär. Föräldrarna menar att informationen i förskolan handlade mer om rutiner än om 

verksamheten. Möjligheten att påverka fanns på föräldramöten, men föräldrarna ställde inte 

några krav, utan var nöjda med att få en plats på förskolan. Meningarna var delade bland 

föräldrarna när det gällde viktiga egenskaper hos pedagogerna. Att vara lyhörd, att vara med 

barnen och att följa läroplanen ansågs betydelsefullt. 

 

I den tredje studien, där föräldrarna nyligen skolat in sina barn, lyfts även tryggheten fram 

som väsentlig. Föräldrarnas delaktighet och möjlighet att påverka ansågs också som 

betydelsefull.  Föräldrarna är mer medvetna idag och framför sina åsikter. Niss och 

Söderström (2006) anser att föräldrarna har stort behov av samarbete med pedagogerna och 

under den första tiden läggs ofta grunden till föräldrarnas förtroende för förskolan.  
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Inskolningen ansåg föräldrarna som nödvändig, men det är viktigt att tänka på individen och 

lägga upp en plan tillsammans. Niss (1988) lyfter fram att alla barn och föräldrar kommer till 

förskolan med skilda erfarenheter, ingen inskolning är den andra lik. De viktigaste 

egenskaperna hos en pedagog ansåg föräldrarna var lyhördhet och att pedagogen var med 

barnen.  

 

Avslutningsvis vill vi betona att både pedagoger och föräldrar anser inskolningen som 

nödvändig och betydelsefull. Niss och Söderström (2006) skriver att det är en stor händelse att 

börja i förskolan. Det kan vara en omställning för både barn och föräldrar. Därför är det 

viktigt att inskolningen planeras noggrant, eftersom starten är avgörande när det gäller barnets 

förskoletid på lång sikt. Beträffande inskolningens genomförande och längd var den tidigare 

planerad och schemalagd av pedagogerna. Nu efterfrågas av föräldrar en modell där förskolan 

har en dialog med föräldrarna om hur inskolningen ska läggas upp utifrån förskolans 

förutsättningar och barnets och föräldrarnas behov, eftersom barn är olika. Lind (1995) anser 

att pedagogen har en viktig roll vid inskolningen. Hur pedagogens inställning, känsla och 

inlevelseförmåga är, är avgörande för hur föräldrar och barn kommer att uppleva den nya 

situationen på förskolan. Föräldrarnas delaktighet och möjlighet att påverka anses idag som 

värdefull. Begreppen anknytning, trygghet och samspel framträder i forskningen som 

väsentliga för barnets känslomässiga utveckling. Trygghet och anknytning till pedagogerna 

nämns som viktiga faktorer. Samtliga studier visar att det är betydelsefullt att både barn och 

föräldrar känner sig trygga under inskolningen. Det handlar om att föräldrarna ska känna sig 

lugna och trygga, då gör barnet det också. Av resultatet framkommer att lyhördhet, att förstå 

barnens behov och önskningar är en eftersträvansvärd egenskap i bemötandet. Detta framstår 

som avgörande för hur barnet kommer att tro på sig själv och sin förmåga. En god omsorg 

kräver en positiv känslomässig relation till barnet.  

 

Vidare forskning 
Ingen av förskolorna som vi haft kontakt med har erfarenhet av föräldraaktiv inskolning. Det 

skulle vara intressant att studera pedagoger och föräldrars syn på barnets anknytning och 

trygghet under denna korta inskolningsperiod. En annan intressant studie skulle vara att 

undersöka inskolning ur ett genusperspektiv t ex om pedagogerna behandlar pojkar och 

flickor likvärdigt vid inskolning. Ytterligare en vinkling är att studera föräldramedverkan vid 

inskolning förr och nu ur ett genusperspektiv då fokus läggs på vem av föräldrarna som deltar 

vid inskolningen. 
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Bilaga 1 

Frågor till föräldrar som skolade in sina barn för mer än tio år sedan och 

till föräldrar som nyligen skolat in sina barn. 
 

Inskolning - Start 
Hur tycker du att informationen från förskolan där ditt barn skulle börja var innan ditt barn 

började i förskolan? 

Hur startade själva inskolningen? 

Vilka träffade ni de första gångerna? 

På vilket sätt blev ni delaktiga i inskolningen? 

Vilka intryck gav pedagogerna? Beskriv! 

 

Tid 
Hur lång tid tog inskolningen? 

 

Lämning 
Beskriv dina tankar kring hur det kändes att lämna barnet på förskolan? 

 

Efter inskolningen 
Beskriv ditt intryck efter inskolningsperioden! 

Fanns det saker som var mer problematiska än andra vid inskolningen? 

 

Relation till förskolan  
Relation förskola vs föräldrar 

Föräldrapåverkan i förskolan 

Föräldramedverkan :förekom det föräldramöten, ”hjälpa till dagar”? 

 

Samspel mellan föräldrar och pedagog 
Föregick det något samtal mellan dig som förälder och pedagog under inskolningen? Vad 

talades det om då? 

Vad har varit viktigt vid inskolningen för dig och ditt barn?  

Vad skulle du vilja påverka vid inskolningen? Beskriv gärna! 

Vad anser du om inskolningen som helhet? Är det något eller flera saker som du vill ändra, i 

så fall vad? 

Hur ser du på inskolning kopplat till ditt eget barns lärande? 

Om du var pedagog, vad skulle du främst tänka på vid inskolning?  

 

Kan du rangordna egenskaper som du anser är viktiga hos en förskollärare vid 

inskolning! Rangordna dem från 1-7 där 7 är det viktigaste och 1 är det minst viktiga. 
Lyhörda pedagoger 

Pedagoger som följer LpFö98 och som arbetar utifrån den. 

Konsekvent och principfast pedagog. 

En pedagog som har spontanverksamhet hela tiden. 

En pedagog som är med barnen. 

En pedagog som har ett strukturerat och ordnat arbetssätt. 

En pedagog som bara bryr sig om inskolningsbarnet. 
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Bilaga 2 
Frågor till pedagoger 

 

Hur länge har du arbetat i förskolan? 

 

Inskolning 

Hur känner du som pedagog inför en inskolning? Förr/Nu? 

Hur planerar du som pedagog inför en inskolning? Förr/Nu? 

När du började arbeta som förskollärare, hur arbetade ni då med inskolning? Beskriv!  

Med vilken typ av inskolning arbetar ni med nu? Beskriv!  

Vem i personalen har huvudansvaret vid inskolning? Förr/Nu? 

 

Efter inskolningen 

Vad gör ni när inskolningen är klar? Förr/Nu? 

Utvärderar ni?  Vad utvärderar ni?  Hur gjorde ni när du började arbeta som pedagog? 

 

Kan du beskriva dessa utifrån hur det var då du började arbeta i jämförelse med hur det är nu: 

Föräldrapåverkan i förskolan 

Föräldramedverkan : förekommer föräldramöten, ”hjälpa till dagar”? 

Relationen mellan pedagoger och föräldrar 

 

Hur betydelsefull anser du att inskolningen är för varje enskilt barn? Förr/Nu? 

Pågick det något samtal mellan dig som pedagog och föräldrarna efter inskolningen?  Hur såg 

det ut?  Vad pratade ni om?  Ser du någon skillnad förr och nu? 

Vad tänker du som pedagog främst på vid en inskolning? Förr/Nu? 

 

Kan du rangordna egenskaper som du anser är viktiga hos en förskollärare vid 

inskolning! Rangordna dem från 1-7 där 7 är det viktigaste och 1 är det minst viktiga. 

Lyhörda pedagoger 

Pedagoger som följer LpFö98 och som arbetar utifrån den. 

Konsekvent och principfast pedagog. 

En pedagog som har spontanverksamhet hela tiden. 

En pedagog som är med barnen. 

En pedagog som har ett strukturerat och ordnat arbetssätt. 

En pedagog som bara bryr sig om inskolningsbarnet. 

 


