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Sammanfattning 
 

Det här examensarbetet handlar om inskolningsprocessen i förskolan. Att börja förskolan är 

en ny och främmande situation för barnet och för de flesta vårdnadshavare. Det finns ingen 

given inskolningsmetod att följa utan hur inskolningen skall gå till är upp till pedagogerna på 

förskolorna att bestämma. Syftet har varit att undersöka hur vårdnadshavare och pedagoger 

upplevt inskolning genom en jämförelse av två skilda metoder, individuell inskolning som 

pågått under två veckor och föräldraaktiv inskolning som pågått tre till fem dagar. Studien har 

genomförts på fyra olika förskolor, med hjälp av två enkätundersökningar. En enkät fick 

pedagoger besvara och en enkät fick vårdnadshavare besvara. Till undersökningen har 

anknytningsteorin legat som grund samt det sociokulturella perspektiveten och Läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98).  

 

Resultatet har visat att vårdnadshavare och pedagoger med enbart upplevelse av den ena eller 

andra metoden varit nöjda med den. De vårdnadshavare och pedagoger som varit med om 

båda metoderna menar att den föräldraaktiva kortare inskolningen är att föredra.  

 

En övergripande slutsats som dragits är att erfarenhet föder andra perspektiv som gör det 

möjligt att vilja och våga förändra och utveckla sig själv och förskoleverksamheten man är en 

del av. 
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1. Inledning 
 

När det är dags för barnet att börja förskolan sker det med hjälp av en inskolning. Under 

inskolningen skall allt som är nytt och främmande på förskolan introduceras för barnet och 

dess vårdnadshavare. Niss och Söderström (2006) menar att inskolningen ska förankra ett 

nära samarbete pedagoger och vårdnadshavare emellan för att barnet ska få en trygg och bra 

start i verksamheten. Granberg (1999) förtydligar att många förskolor lägger ner mycket 

energi på inskolningen vilket är av största vikt för den fortsatta vistelsen på förskolan. Hur 

inskolningen genomförs skiljer sig från kommun till kommun och ibland även mellan förskola 

och förskola. Jag har i min studie tänkt jämföra två skilda inskolningsmetoder, föräldraaktiv 

inskolning som pågår tre till fem dagar och individuell inskolning som pågår två veckor eller 

mer (se kapitel två).  Om inskolning i förskolan går följande formulering att finna i 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98): ”arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans 

med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” (Lpfö 98 s.12). Det kan dock 

diskuteras vad en god introduktion egentligen innefattar? Är det som Niss och Söderström 

(2006) menar: ”huvudmålet med inskolningen är att pedagogerna har lyckats med att få 

barnets förtroende och skapat en positiv relation till barnet” (s.111). Att pedagogernas mål 

med inskolningen är förtroende med barnet poängterar även Caldenius (2008) men tillägger 

också att inskolningen är viktig för att vårdnadshavare skall få en bra inblick i verksamheten. 

Förmodligen är det en kombination av båda och kanske fler saker som också påverkar hur 

inskolningen upplevs av pedagoger och vårdnadshavare. Hur gör pedagogerna för att införliva 

detta samarbete mellan hem och förskola? 

 

Undersökningsområdet i studien studeras ur två olika vinklar. Hur vårdnadshavare upplever 

föräldraaktiv inskolning och/eller individuell inskolning i förskolan ur sitt föräldraperspektiv, 

och hur personal upplever föräldraaktiv inskolning och/eller individuell inskolning i förskolan 

ur sitt yrkes perspektiv.  

 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med examensarbetet var att jämföra föräldraaktiv inskolning med individuell 

inskolning i förskolan. Det skedde genom att ta del av pedagogers och vårdnadshavares 

erfarenheter och upplevelser av dessa två inskolningsmetoder. Det syftar till bemötande, 

inskolningsrutin, information och engagemang.  

 

Detta är arbetets frågeställningar: 

 

 Vad har pedagoger för upplevelser av individuell inskolningsmetod? 

 

 Hur upplever vårdnadshavare individuell inskolningsmetoden?  

 

 Vad har pedagoger för upplevelser av föräldraaktiv inskolningsmetod? 

 

 Hur upplever vårdnadshavare föräldraaktiv inskolningsmetod? 
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Arbetets disposition 
 
Examensarbetet består av sex kapitel. Det första kapitlet som avhandlats behandlade innehåll, 

syfte och frågeställningar. Kapitel två behandlar centrala begrepp, såsom pedagog, 

ansvarspedagog, bindningsperson och vårdnadshavare.  I samma kapitel redogörs för 

begreppen individuell inskolning respektive föräldraaktiv inskolning. Kapitel tre behandlar 

litteraturgenomgång där inskolningens historia inleder kapitlet följt av anknytningsteorin och 

det sociokulturella perspektivet. Kapitel fyra är ett metodavsnitt som inleds med val av metod,  

följt av en genomgång av enkäten,  undersökningsgrupper och genomförande, separat 

genomgång av fyra förskolor, bearbetning av data. Kapitlet avslutas med orsaker till bortfall 

och felkällor. Kapitel fem behandlar resultatet av enkätundersökningen med hjälp av 

pedagogers och vårdnadshavares upplevelser av inskolning. Det sjätte och sista kapitlet 

behandlar diskussion och reflektion kring arbetet. 

 

 

2. Centrala begrepp 
 

Examensarbetet tar utgångspunkt i några centrala begrepp. Dessa är pedagog, ansvars-

pedagog, vårdnadshavare, bindningsperson, individuell inskolning och föräldraaktiv 

inskolning. Dessa begrepp redogörs i följande kapitel. 

 

Pedagog, ansvarspedagog, vårdnadshavare och bindningsperson  
 

I undersökningen används både personal och pedagog som beteckning för förskollärare och 

barnskötare. Det ger texten variation men tydliggör samtidigt yrkesutförande. Ansvars-

pedagog är den pedagog som har huvudansvaret för inskolningen av barnet på förskolan och 

den som har den huvudsakliga kontakten med barnets vårdnadshavare. Det är vidare 

ansvarspedagogens uppgift att fortsättningsvis hålla i uvecklingssamtal angående ”sitt” barn.  

Vårdnadshavare eller förälder i denna undersökning ansvarar för inskolningen av sitt barn. Jag 

är medveten om att det vanligtvis är föräldrar som sköter inskolningen, men inskolningen 

sköts i vissa fall av andra närstående till barnet, så för att ge variation i texten används både 

förälder och vårdnadshavare fortsättningsvis. Bindningsperson i arbetet syftar till den person 

som barnet knyter an till under vistelsen i förskolan, förutom föräldrarna och andra 

närstående. 

 

Individuell inskolningsmetod 
 

Individuell inskolningsmetod, eller traditionell inskolning som den också kallas ibland, 

innebär att barnet skolas in i förskoleverksamheten tillsammans med en ansvarspedagog. 

Vårdnadshavaren ska finnas tillgänglig för barnet men agera passivt och överlåta inskolningen 

åt ansvarspedagogen. De övriga barnen är inte involverade under inskolning av nya barn, mot 

slutet av inskolningen kan några av de övriga barnen få interagera med det nya barnet. Den 

generella synen, det vill säga, synen på inskolning som samtliga författare från de böcker jag 

läst har på inskolning, är att den pågår två till tre veckor. Vidare anses att barnets vistelsetid 
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ska utökas eftersom. Dock ska barnet när som helst kunna gå till vårdnadshavare för att känna 

dess närvaro och med den vetskapen välja att vara med andra barn och pedagoger i första 

hand (Caldenius, 2008, Granberg, 2002 m.fl.). Vidare menar Caldenius (2008) att ju längre 

vistelsen lider, ju längre stunder utan förälderns närvaro bör barnet erfara. Detta för att barnet 

ska vänja sig vid pedagogerna i förskolan. 

 

Föräldraaktiv inskolningsmetod 
 

Föräldraaktiv inskolning innebär att barnet skolas in i verksamheten med samtliga pedagoger. 

Där vårdnadshavaren tillsammans med sitt barn är aktivt delaktig under hela inskolnings-

perioden. Inskolningen pågår under tre till fem hela dagar i följd. Övriga barn på förskolan ses 

som en resurs och de är delaktiga under hela inskolningen. Den föräldraaktiva inskolnings-

metoden, tredagarsmetoden eller heldagsmetoden som den ibland också kallas är en metod 

som bara funnits några år i förskoleverksamheten. Det är vanligt att ett hembesök görs innan 

barnet skall börja på förskolan. Hembesöket görs av en ansvarspedagog och är frivilligt, med 

vårdnadshavares medgivande. Nedan följer citat angående föräldraaktiv inskolning ur Dagens 

Nyheter: ”I stället för att föräldrarna är med korta snuttar i flera veckor är de med tre 

heldagar. Sen är barnet inskolat, säger Birgitta Nilsson” (Dagens Nyheter 2009). Birgitta som 

arbetat tjugo år i barnomsorgen menar att den föräldraaktiva inskolningen är helt överlägsen 

den individuella inskolningen och kan inte tänka sig att gå tillbaka till den individuella 

metoden. Hon menar också att ”barnet blir tryggare när föräldern är aktiv i stället för att hålla 

sig i bakgrunden som man som förälder gör under den traditionella invänjningen” (Dagens 

Nyheter, 2009). 

 

 

3. Litteraturgenomgång 
 

Litteraturgenomgången inleds med en begränsad redovisning om förskolans inskolning under 

de senaste trettio åren. Det framgår att inskolningen inte förändrats nämnvärt från 1970-talet 

fram till 2000-talet. Därefter behandlas anknytningsteorin och det sociokulturella 

perspektivet. Anknytningsteorin handlar om barnets trygghet till en bindningsperson. Det 

sociokulturella perspektivet i arbetet handlar om vikten av barnets möjlighet till samspel och 

interaktion med andra barn och pedagoger under inskolning.  
 

Inskolningens historia 
 

När inskolningens historia undersöks framgår det att den har en relativt ung historik och följt 

ungefär samma inskolningsprocess de senaste trettio åren. Barnstugeutredningen var det första 

nationella måldokument och det kom 1972. Med det genombrottet för rekommendationer av 

verksamheten i förskolan (Caldenius 2008). Under 1970-talet skolades barnen in ett och ett 

och vårdnadshavarens uppgift under inskolningen var att ”lära upp” pedagogen hur denne 

skulle göra med barnet (Hedin, 1987). Fortsättningsvis menade Hedin att pedagogens roll var 

mer avvaktande och iakttagande för att på så sätt överlåta inskolningsansvaret till 

vårdnadshavaren. Vidare menade Hedin att barngruppen inte sågs som en tillgång, utan mer 

som ett störande element under pågående inskolning. Niss (1988) tar i sin bok upp hur barn, 

pedagoger och vårdnadshavare tillsammans bör samarbeta för en så bra inskolning som 

möjligt. Förtroende och tillit är nyckelord som författaren menar är av största vikt för att 
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inskolningen och den fortsatta vistelsen på förskolan ska bli så bra som möjligt för samtliga 

inblandade. Förtroende och tillit betonar även Hedin (1987) som mycket viktigt för barnets 

fortsatta trivsel på förskolan. Tilliten betonas fortfarande på 2000-talet i en bok av Sträng och 

Persson (2003) där författarna tillägger att samarbete mellan hem och förskola genom en 

fungerande kommunikation är av största vikt och grunden för en bra tillit mellan parterna. 

 

I dagens Sverige är de flesta små barn inskrivna i den pedagogiska förskoleverksamheten. 

”Förskoleverksamheten i Sverige omfattade år 2008 drygt 86 procent av alla 1-5-åringar” 

(Regeringskansliet, 2009). Dessa barn har alla inskolats på ett eller annat sätt. 

 

Anknytningsteorin 
 

Bowlby (1988) var psykoanalytiker och en av de första som på 1950-talet började utveckla 

anknytningsteorin. Bowlby menade att anknytningsteorin hade sina rötter i evolutionsbiologin 

och poängterade miljöns betydelse snarare än drifternas betydelse för barns utveckling av det 

egna jaget. Teorin bygger på studier av små barns beteende gentemot en bindningsperson, 

vanligtvis modern, och hur den var beskaffad. Bowlby menade att nästan varje barn föredrar 

en enda person som de söker tröst hos vid behov. Men om bindningspersonen inte finns där 

kan barnet gå till någon annan för att få tröst, någon de känner väl!  

 

Under 1950-talet ansåg verksamma psykoanalytiker att bindningspersonen var förknippad 

med den person som gav barnet mat och att relationen var byggd på det. Bowlby (1988) 

gjorde studier som påvisade att barns relation till bindningspersonen var oersättlig och att 

relationen till denna person vid ett års ålder blivit den självklara tryggheten, och 

sammankopplades inte med den person som gav barnet mat. Det är till den personen barnet 

vänder sig för att söka tröst och trygghet vid behov. Om denna bindningsperson uteblivit på 

grund av långa separationer, bristfällig omsorg eller andra omständigheter, kan barnet 

utveckla en otrygg anknytning som i sin tur resulterar i en otrygg vuxen individ. 

 

Bowlby gjorde också iakttagelser av små barns reaktioner då de blev lämnade hos främmande 

människor samt de effekter detta hade på barns fortsatta relation med bindningspersonen. Det 

gjorde han för att förklara vissa beteendemönster hos människor, både hos barn och vuxna. 

Vissa beteendemönster gjorde sig gällande och Bowlby drog slutsatsen att en trygg kärleksfull 

barndom där barnet fått bekräftelse i hög utsträckning bidrog till en trygg och kärleksfull 

vuxen individ. Om barndomen däremot varit fylld av hot och otrygghet bidrog det i hög grad 

till en otrygg och ängslig vuxen individ. Bowlby intresserade sig också för interaktionen 

mellan mor och barn under spädbarnstiden. Om modern är lyhörd för barnets signaler och 

svarar på dessa leder det till att barnet utvecklas normalt och på ett socialt samarbetsvilligt 

sätt. Om interaktionen på olika sätt är störd genom att modern ignorerar barnets försök till 

kontakt och inte svarar på dessa leder det till en sämre social utvecklingsförmåga för barnet.  

Vidare gjorde Bowlby studier på barn som genomgått en separation. Han beskriver separation 

som att bli skild eller förlora någon älskad person vilket kan skapa ångest hos barnet. Bowlby 

menar att det är en medfödd egenskap och den signalerar ökad risk för smärta, vilken kan 

utlösa separationsångest hos barnet.  

 

Under 1960-talet tog enligt Fonagy (2007) många psykoanalytiker avstånd från Bowlbys 

teorier och värdet av anknytningsteorin. Teorin ansågs vara byggd på missuppfattningar 

menade Freud, Schur, Spitzi enligt Fonagy. Bowlby ansågs ha förnekat barns omedvetna 

fantasi och barns drifter gällande jaget och rätten till känsloyttringar menade Fonagy. Under 
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slutet av 1970 - och under 1980-talet handlade forskning om anknytning mest om beteendet 

hos barn som blivit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp av anknytningspersonen 

(Fonagy, 2007). Barnets relation till anknytningspersonen blir störd, då personen utger sig för 

att vara både trygg och utgöra fara (Fonagy). Det var vidare under 1970-talet som Ainsworth 

(1978)  teori ”strange situation” utvecklades. Den bygger på graden av trygg anknytning 

mellan mor och barn. Teorin grundades utifrån studier beträffande interaktionen mellan mor 

och barn efter att de varit separerade från varandra under korta stunder. Studien visade att 

anknytning kunde delas in i olika kategorier, trygg anknytning, ambivalent-otrygg 

anknytning, och undvikande-otrygg anknytning. Genom att studera graden av anknytning 

kunde det hjälpa barn och vårdnadshavare med mindre god anknytning att bygga upp en 

bättre relation menade Ainsworth. 

 

Förutom barns anknytning till vårdnadshavare och nära anhöriga som mor - och farföräldrar 

handlar anknytning för många barn idag om relationen till pedagogerna i förskolan. Denna 

anknytning gör sig gällande när barnet skolas in i förskolan. Många barn tillbringar mycket tid 

på förskolan. Pedagogens roll är till stor del att finnas där för barnet som en trygg och 

engagerad vuxen (Weirsöe, 2004). Rubin, Bukowski och Parker (1998) betonar att barn i 

förskolan oftast tyr sig mer till en pedagog. Det beror enligt författarna på likheter hos den 

vuxne som barnet kan relatera till hos sig själv, vilket resulterar i en större trygghet för barnet 

under förskolevistelsen. Broberg (2006) menar att goda relationer med lyhörda vuxna är 

väsentliga för att barnet skall utvecklas positivt. En lyhörd vuxen har tillit till barnets egen 

förmåga att upptäcka sina styrkor. Löwenborg och Gislason (2006) menar att det är många 

människor involverade i ett barns uppväxt och som på olika sätt är betydelsefulla för barnet. 

Allt hänger alltså inte på familjen, eller som antytts, på kontakten mellan barn och mor, utan 

är mer komplext än så. Niss och Söderström (2006) menar att ”anknytningen är en 

nödvändighet för människobarnets överlevnad” (s. 32). Dock beror denna anknytning på 

vilken känslomässig relation den vuxne har till barnet. Om barn har en trygg anknytning till 

den vuxne skapas förutsättningar för att denna trygga anknytning går i arv till nästa generation 

(Karlsson 2008). Det kan även vara åt motsatt håll, otrygg anknyting kan också föras vidare 

till nästa generation menar Karlsson. 

 

Sociokulturellt perspektiv 
 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Vygotskijs filosofi att människor utvecklas 

och lär sig bäst i interaktion med andra människor (Säljö, 2000). Vygotskij var en nytänkande 

rysk kunskapsteoretiker som levde i början på 1900-talet (Vygotski, 1999). Från början 

studerade Vygotskij konst och litteratur. Det var i detta konst- och litteraturintresse som 

Vygotskij tog avstamp mot att senare utveckla ett intresse för människan i förhållande till den 

kultur han/hon var verksam i. Han ägnade stora delar av sitt liv åt psykologisk forskning. 

Vygotskij menade att lärande och utveckling sker genom tanke och språk som tillsammans 

bildar en helhet för det sociokulturella mötet mellan människor. Många forskare i väst, främst 

i USA, har aktivt sökt efter nya teoretiska idéer men funnit att Vygotskijs teorier stämmer 

överens med dagens pedagogik och är högst relevanta. Även i Sverige återfinns Vygotskijs 

idéer i läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) som bildar 

grunden för en ny inriktning i pedagogiken.  

 

Säljö (2000) menar att kommunikation är centralt för det sociokulturella perspektivet. Genom 

att barnet kommunicerar med andra människor läser denne av och uppfattar omgivningens 

reaktioner på sitt beteende och på så sätt lär sig barnet sin kulturella miljös ramar och 
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förväntningar. Vygotskij (1999) beskriver kommunikation med att barn genom olika 

språkförståelse kan lära av varandra genom att kommunicera. Detta tillskriver Vygotskij som 

proximal utvecklingszon, det är här som utveckling och lärande sker. Kommunikation kan ske 

på olika sätt, genom tal och språk, kroppsrörelser, mimik, gester, ögonkast då alla sinnen 

används medvetet eller omedvetet (Sträng & Persson, 2003). Under inskolningsperioden, då 

det nya barnet skall introduceras in i förskolan är en fungerande kommunikation en 

förutsättning för att pedagogerna ska bli involverade i det nya barnet och för att barn och 

vårdnadshavare skall bli insatta i verksamhetens regler, rutiner och arbetssätt (Sträng & 

Persson). Kommunikation och språk utgör en väsentlig del av vardagen på förskolan och 

genom språket förmedlas innebörd och mening i situationer, händelser och relationer (Sträng 

& Persson, 2003). Författarna framhåller också att undervisning i förskola och skola handlar 

om vägledning och stöd genom socialt samspel och kommunikation. Arnér (2006) förtydligar 

detta med socialt samspel med att människor utvecklas i relation till andra genom ett 

ömsesidigt utbyte av varandra. Detta behandlar författaren i sin avhandling som handlar om 

barns inflytande i förskolan. I avhandlingen framhåller hon även att pedagoger ofta agerar 

kulturbärare och fortsätter tänka och agera på samma sätt dag efter dag, utan att reflektera 

kring detta och utan en fungerande kommunikation mellan parter utvecklas inte 

verksamheten. Kommunikation är nära besläktat med interaktion. 

 

”Barn kommer till världen med behov av social interaktion” (Karlsson, 2008, s.107). Vilket 

betyder att människan föds till en social varelse. Interaktion förklarar Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009) med att när samspel är av hög kvalitet tar pedagogen hänsyn till barnens 

intressen och erfarenheter, och genom interaktion med barnen används kunskapen för 

utvecklande syfte på så sätt att barnen utmanas till att reflektera och lösa problem. Samspel 

och interaktion under inskolningen grundar sig enligt Mickélsen (2005) på en ömsesidig 

förståelse för varandras önskemål och det gäller både pedagoger, vårdnadshavare och barn. 

Den ömsesidiga förståelsen betonas av Jensen och Jensen (2008) med att skola in sitt barn på 

förskolan kan vara mycket känslomässigt ansträngande för såväl barn som vårdnadshavare 

och ett fungerande samspel är av största vikt. Hundeide (2006) betonar barnets behov av frihet 

att själv få ta egna initiativ och utifrån det bli bemött med respekt och förståelse. Ett 

fungerande samspel innehåller också respekt. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) 

menar att samspel i grunden har att göra med verksamhetens kvalitet och att kvaliteten inte 

finns i sig, utan skapas i interaktion mellan pedagoger och barn. Vidare handlar samspel också 

om att se och försöka förstå barns agerande för att komma nära barns perspektiv (Pramling 

Samuelsson & Pramling, 2008). Det sociokulturella perspektivet har genomslag i hela 

verksamheten vilket innebär att med läroplanens riktlinjer arbeta för att den pedagogiska 

verksamhetens kvalitet blir så bra som möjligt i vardagens alla situationer menar Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2009). I Lpfö 98 finns följande formulering om interaktion: 

 
Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö, s. 6). 

 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att hög kvalitet inbegriper pedagogernas 

kompetens i form av förmåga att kunna observera barns utveckling och lärande samt att skapa 

utmanande lärotillfällen. Forskningen på området visar dock att kvaliteten ute på förskolorna 

varierar kraftigt (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Med det menar författarna att 

pedagogerna ute på förskolrna besitter olika grad av utbildning och kunskap vilket resulterar i 

varierad grad av kvalitet. Vidare handlar det om hur väl verksamheten svarar mot nationella 

mål, krav och riktlinjer. Pramling Samuelsson och Pramling (2008) menar också att kvalitet 
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innebär att göra den pedagogiska verksamheten synlig, både för barn och vårdnadshavare, 

men först efter att den blivit synlig för pedagogerna själva. Kvalitet, fortsätter författarna, är 

att kunna förmedla kunskap. 

 

4. Metod 
 

Metodavsnittet behandlar först val av metod. Efter det redovisas enkätunderlag följt av 

undersökningsgrupper och en genomgång av pilotstudien och genomförandet. 

Undersökningsgrupperna består av fyra förskolor med två skilda inskolningsmetoder som var 

och en redovisas i ett separat avsnitt. Därefter följer bearbetning av data och slutligen bortfall, 

orsaker och felkällor. Undersökningen inbegriper endast nyinskolning, det vill säga 

inskolning av barn utan tidigare erfarenhet av förskola, inte överskolning, som innebär att 

barnet skolas över från en avdelning till en annan på samma förskola eller helt byter förskola. 

Undersökningen inbegriper inte heller inskolning från förskola till förskoleklass då detta 

oftast sker på annat sätt (Granberg, 2002).  

 

Val av metod 
 

Metodvalet grundades på ett önskemål om att få ett så brett underlag som möjligt. 

Vårdnadshavares och pedagogers upplevelser och erfarenheter skulle ligga som grund till 

undersökningens förfarande. Intervju som metod valdes bort, då det hade varit svårt att hinna 

intervjua så många deltagare under denna begränsade tid som fanns till förfogande. Inte heller 

observation som metod var relevant. Undersökningen gjordes istället i form av en 

enkätundersökning för att öka chansen till ett större undersökningsunderlag. Risken med 

detta, som Stukát (2005) menar, är att bortfall oftast är större med en enkätundersökning 

jämfört med en intervjumetod. Det har jag haft med i beräkningen då frågorna i formuläret 

utarbetades.  Jag valde det ostrukturerade frågeformuläret (se bilaga) som Stukát menar inte är 

så olikt en vanlig intervju. Bryman (2002) poängterar att den enda uppenbara skillnaden 

mellan enkätfrågor och en intervju är att det oftast inte finns någon intervjuare som ställer 

frågorna, utan frågorna får respondenterna själva läsa och besvara. Alla enkäter var utformade 

på samma sätt till alla deltagare, detta beskriver Trost (2007) som standardiserande 

frågeformulär. Trost menar att en hög grad av standardisering är önskvärd i de flesta 

enkätundersökningar för att kunna användas i dess sammanhang och sändas till många 

deltagare och på så sätt ge större möjlighet till jämförelse dessa emellan. Frågorna 

presenterades i form av öppen karaktär där den tillfrågade själv fick formulera sitt svar. Det 

här sättet kan enligt Stukát (2005) öka djupet på undersökningen. Jag valde några få frågor, 

för att få möjlighet till större svarsfrekvens.  

 

Genomgång av enkätunderlag 
 

Enkätfrågorna var strukturerade efter syftet med undersökningen. Dessa berörde pedagogers 

och vårdnadshavares upplevelser och erfarenheter gällande inskolning i verksamheten. 

Frågornas karaktär var sådana att en jämförelse mellan metoderna skulle kunna framgå i 

analysen.  

 



8 

 

Vårdnadshavarna skulle beskriva inskolningsmetod och om den var till belåtenhet samt om de 

hade erfarenhet av annan metod. Sedan följde frågor rörande informationen före och under 

inskolning och om vårdnadshavarna ansett sig få en bra inblick i verksamheten. Slutligen var 

det frågor rörande vårdnadshavarnas möjlighet till påverkan om hur inskolningen skulle gå till 

och om vårdnadshavare enligt pedagogernas önskemål agerat passivt eller delaktigt och 

upplevelsen av detta agerande. Pedagogernas enkätfrågor handlade om att beskriva 

inskolningsmetod, hur länge samma metod använts och hur den fungerar. Vidare rörde det 

pedagogernas eventuella erfarenhet av annan metod. En fråga berörde huruvida det gjordes 

utvärdering av inskolningen. Slutligen var det pedagogernas upplevelser av hur verksamheten 

i övrigt fungerar under inskolning av nya barn. 

 

Undersökningsgrupper  
 

Undersökningsgrupperna bestod av sjuttiotre vårdnadshavare och tjugo pedagoger från fyra 

olika förskolor. Två av förskolorna var belägna i min hemkommun och två var belägna på 

annan ort. Några pedagoger och vårdnadshavare i undersökningen hade erfarenhet av 

individuell inskolningsmetod och några av föräldraaktiv inskolningsmetod och några hade 

erfarenhet av båda inskolningsmetoderna. Syftet var att jämföra deltagarnas upplevelser och 

erfarenheter av dessa skilda inskolningsmetoder.  

 

Pilotstudie 

 
Först gjordes en pilotstudie på en av förskolorna i undersökningen. Den gick till så att jag 

personligen tog kontakt med en förskola som använder sig av individuell inskolningsmetod. 

Jag presenterade mig och förklarade vad undersökningen innebar. Efter visat intresse för 

undersökningen från i första hand personal men i viss utsträckning även från föräldrar delades 

totalt tjugotvå informationsbrev (bilaga 1 och 3) ut och samma antal enkäter (bilaga 2 och 4). 

Varav sexton enkäter delades ut till föräldrar och sex enkäter till personal. När enkäterna 

samlades in visade det sig att enkätsvaren från föräldrarna var lägre till antal än önskat. Av 

sexton enkäter som delats ut till föräldrar fick jag tillbaka tio stycken och av sex utdelade 

enkäter till personal fick jag svar från alla sex. Jag konfronterade personal och några föräldrar 

för respons av enkätfrågornas innehåll. Enkätfrågorna var relevanta och lagom till innehåll 

menade de. 

 

Genomförande 
 

Genomförandet gick till så att efter genomförd pilotstudie tog jag personligen kontakt med 

ytterligare en förskola som använder sig av individuell inskolningsmetod. Jag förklarade vad 

undersökningen innebar och det mottogs positivt av både vårdnadshavare och pedagoger på 

förskolan. Vårdnadshavare och pedagoger fick då trettiofyra informationsbrev (bilaga 1 och 

3) och trettiofyra enkäter (bilaga 2 och 4) tilldelade. Varav tjugosju enkäter delades ut till 

vårdnadshavare och sju enkäter till personalen. Respekten för samtliga deltagares rätt att välja 

att delta eller avstå framgick i informationsbreven samt att svaren absolut inte skulle gå att 

koppla till enskild individ, detta i enighet med samtyckeskravet enligt vetenskapsrådets etiska 

regler (Vetenskapsrådet). För att komma i kontakt med två förskolor som använder sig av 

föräldraaktiv inskolning sökte jag efter föräldraaktiv inskolning på nätet. När jag hittat två 
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förskolor som använde sig av föräldraaktiv inskolning kontaktade jag cheferna för dessa två 

förskolor via telefon, och förklarade vad min undersökning handlade om och frågade om de 

var intresserade av att delta. Det mottogs positivt från cheferna på båda förskolorna varpå 

arton enkäter och lika många insformationsbrev skickades elektroniskt till den ena chefen och 

nitton enkäter och nitton informationsbrev skickades till den andra chefen. De båda cheferna 

skulle i sin tur vidarebefordra dessa till berörda vårdnadshavare och pedagoger. En 

påminnelse om enkätsvarens betydelse skickades elektroniskt till de båda föräldraaktiva 

förskolorna. De två förskolorna som ligger i min hemkommun fick en påminnelselapp på 

dörren. Trost (2002) förtydligar att deltagarna inte får övertalas att svara på frågor, men att det 

många gånger behövs en påminnelse om enkätsvarens betydelse för undersökningen, om 

svarsfrekvensen varit låg. De båda förskolorna som använder sig av individuell inskolning 

drivs i kommunal regi, likaså gäller den ena förskolan som använder sig av föräldraaktiv 

inskolning. Den andra förskolan som använder sig av föräldraaktiv inskolning drivs som ett 

föräldrakooperativ, som innebär att föräldrar och pedagoger tillsammans tar beslut angående 

förskolans verksamhet.  

 

Närmare redogörelse av undersökningsgrupper och undersökningsförfarande sker nedan med 

genomgång av respektive förskola och inskolningsmetod.  

 

Individuell inskolning kommunal förskola 1 
 

Den första förskolan i undersökningen som använder sig av individuell inskolningsmetod 

innefattar två avdelningar med totalt tjugoåtta barn och sex pedagoger. Samtliga sex 

pedagoger fick informationsbrev och enkäter. Det delades ut sexton informationsbrev och 

enkäter till vårdnadshavarna. Pedagogerna på förskolan bistod mig med att dela ut 

informationsbrev och enkätfrågor till samtliga berörda parter. Det var några barn sjuka och 

några barn lediga under den här perioden därav det lägre antal informationsbrev och enkäter 

som delades ut i förhållande till antal barn som fanns inskrivna i verksamheten. Bortfall av 

medverkande pga. sjukdom eller ledighet är ofrånkomligt menar Stukát (2005). Individuell 

inskolning i den här undersökningen pågår under veckor men bara två timmar om dagen, 

mellan nio och elva. Tiden utökas inte eftersom. Detsamma gäller den andra förskolan i 

undersökningen som använder sig av individuell inskolning, (se nedan). 

    

 

Individuell inskolning kommunal förskola 2 
 

Den andra förskolan i undersökningen som använder sig av individuell inskolningsmetod 

innefattade två avdelningar med totalt trettiotre barn och sju pedagoger. Det delades ut 

informationsbrev och enkäter till samtliga pedagoger men endast tjugosju informationsbrev 

och enkäter till föräldrarna. Det lägre antalet undersökningsmaterial som delades ut till 

föräldrarna berodde på att några barn hade syskon på samma avdelning.  

 

Föräldraaktiv inskolning kooperativ förskola 1 
 

Den första förskolan i undersökningen som använder sig av föräldraaktiv inskolning bestod av 

en avdelning. På den här förskolan arbetade fyra pedagoger tillsammans med femton barn. 
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Informationsbrev och enkätfrågor skickades elektroniskt till förskolechefen som skulle 

vidarebefordra dessa till samtliga femton vårdnadshavare och till förskolans fyra pedagoger.  

 

Föräldraaktiv inskolning kommunal förskola 2 
 

Den andra förskolan i undersökningen som använde sig av föräldraaktiv inskolningsmetod 

bestod av en avdelning med femton barn och tre pedagoger. Informationsbrev och enkätfrågor 

skickades elektroniskt till förskolechefen som skulle vidarebefordra dem till samtliga femton 

vårdnadshavare och till avdelningens tre pedagoger.  

 

 

Bearbetning  
 

”När informationen väl är insamlad måste den bearbetas, analyseras och tolkas”(Stukát, 2005 

s. 37). Bearbetningen av enkätsvaren från samtliga fyra förskolor som var med i 

undersökningen gick till på följande sätt. När enkätsvaren från pilotstudien var insamlad 

gjordes en bearbetning av det inkomna svarsmaterialet. Det visade sig att svarsfrekvensen av 

inkomna enkätsvar från pilotstudien var ganska låg och omfattningen av svaren ganska 

begränsad både från pedagoger och vårdnadshavare. Samtliga vårdnadshavares inkomna svar 

från pilotstudien jämfördes inbördes. Det framgick att svaren var ganska överensstämmande 

varav vårdnadshavarna bildade en grupp. Liknande gjordes med pedagogernas svar var på de 

bildade en grupp. På samma sätt gjordes med alla övriga förskolors inkomna enkätsvar. 

Slutligen när alla enkätsvar bearbetats från alla förskolor i undersökningen jämfördes 

pedagogernas enkätsvar med samtliga pedagoger från de fyra förskolorna. På samma sätt 

jämfördes vårdnadshavares enkätsvar med svaren från samtliga vårdnadshavare på 

förskolorna. Det resulterade slutligen i att svaren från pedagogerna från förskolorna som 

använder sig av individuell inskolningsmetod bildade en grupp och svaren från pedagogerna 

som använder sig av föräldraaktiv inskolning bildade en grupp. På samma sätt gjordes med 

vårdnadshavares svar. De som använder sig av individuell inskolning bildade en grupp och de 

som använder sig av föräldraaktiv inskolning bildade en grupp. Avslutningsvis jämfördes 

svaren mellan individuell inskolning med svaren från föräldraaktiv inskolning.  

 

Orsaker till bortfall och felkällor 
 

Antalet enkäter som delades ut till vårdnadshavare i undersökningen uppgick till totalt 

sjuttiotre stycken. Av dessa fick jag trettionio ifyllda enkätsvar tillbaka. Totalt delades tjugo 

enkäter ut till samtliga pedagoger i undersökningen varav arton ifyllda enkätsvar besvarades. 

De förskolor som fått enkäterna skickade till sig elektroniskt hade högre svarsfrekvens än de 

förskolor som fått enkäter tilldelade i pappersform. Anledningen till det kan vara att 

vårdnadshavare och pedagoger anser det lättare att sitta hemma och svara på enkäter. Orsaker 

till bortfallet av enkätsvar från de som fått enkäter i pappersform kan vara att några tappat 

bort enkäten och på så vis inte kunnat svara, trots påminnelse och extra enkäter att tillgå. En 

annan orsak till bortfallet kan vara tidsbrist hos vårdnadshavare och pedagoger. Möjlighet 

finns även att frågor kan ha missförståtts av pedagoger och vårdnadshavare. Det kan även 

vara så att jag kan ha misstolkat svar i undersökningen vilket kan ha lett till att felaktiga 

slutsatser dragits. Undersökningen inbegriper fyra, av mig, utvalda förskolor. Det kan betyda 
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att svaren eventuellt skulle sett annorlunda ut om undersökningen gjorts på fyra andra 

förskolor. Bryman (2002) menar att resultat endast kan generaliseras till just den 

undersökningsgrupp studien gjorts utifrån.  Denna undersökning är inte generaliserande för 

hur erfarenheter och upplevelser kring individuell inskolning respektive föräldraaktiv 

inskolning ser ut i allmänhet.  

 

 

5. Resultat 
 

Resultatkapitlet berör inskolningsperioden. I undersökningen har totalt trettionio föräldrar och 

arton pedagoger från fyra olika förskolor deltagit. Samtliga deltagare har besvarat en enkät 

angående sina upplevelser och erfarenheter av inskolning. I resultatdelen återfinns några citat 

från enkätundersökningen. Först redogörs för individuell inskolning, med pedagogers och 

föräldrarnas upplevelser av individuell metod. Därefter redogörs för föräldraaktiv inskolning, 

med pedagogers och föräldrars upplevelser av föräldraaktiv metod. Personalens frågor 

behandlar inskolningsmetod, om intresse finns för att använda någon annan metod, hur 

inskolningen påverkar den övriga verksamheten samt upplevelser av utvärdering. Föräldrars 

frågor behandlar upplevelser angående information i samband med inskolning. Därefter 

redogörs huruvida metoden varit bra eller inte, därpå vårdnadshavares upplevelser av hur 

inskolningen skall genomföras. Vidare behandlas vårdnadshavares roll under inskolningen 

samt erfarenheter av annan metod och slutligen vårdnadshavares inblick i 

förskoleverksamheten. 

 

Pedagogers upplevelser av individuell inskolning i 
undersökningen 
 

I undersökningen svarade elva pedagoger från de två förskolorna som använder sig av 

individuell inskolning på frågan hur de tycker att individuell inskolning fungerar. Samtliga 

elva pedagoger svarade att de var nöjda med metoden och tyckte den fungerat bra och såg 

därför ingen anledning till att byta inskolningsmetod. De elva pedagogerna betonade 

ansvarspedagogens roll som väsentlig under inskolning. Det är ansvarspedagogen som har 

huvudansvaret för barnet och den som barnet skall känna förtroende för innan inskolningen är 

avslutad. Nedan följer två citat från två av pedagogerna som styrker påståendet att de är nöjda 

med metoden. 

 

              ”Jag har inte hört talas om någon metod som verkar bättre” 

 

              ”Jag tycker metoden fungerar bra” 

 

Pedagogerna uttryckte sig på liknande sätt då de menade att de använt samma metod under 

flera år, vilket resulterat i att pedagogerna  upplevt trygghet med metoden och de ämnar 

använda sig av individuell inskolningsmetod fortsättningsvis. På frågan om om de var 

intresserade av att prova någon annan metod svarade tio av de elva pedagogerna nej. De 

framgick att de inte var intresserade av någon annan metod. Nedan ett citat av en pedagog:  

               

 

              ”Nej, vill inte prova någon annan metod, den här fungerar ju så bra” 
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Endast en av de elva pedagogerna som använde sig av den individuella inskolningsmetoden 

visade intresse för att prova någon annan metod. Hon svarade följande:  

 

              ”Eventuellt 3-dagars då föräldern är med hela dagen” 

 

Det visade sig att fyra av de elva pedagogerna hade erfarenhet av individuell inskolning där 

vistelsetiden för barnet successivt utökades eftersom. De fyra pedagogerna menade att 

nuvarande metod med två timmar om dagen i två veckor var att föredra. Åtta av de elva 

pedagogerna upplevde att den individuella inskolningen påverkade såväl barn som pedagoger. 

Medan tre av de elva pedagogerna menade att pedagogerna organiserade sig i verksamheten 

under inskolning så verksamheten fungerade ändå, vilket citatet nedan påvisar:  

               

               ”Verksamheten påverkas av inskolning, men den fungerar fortfarande” 

 

Samtliga elva pedagoger från de två förskolorna som använder sig av individuell inskolning 

menade att den vanliga verksamheten med rutiner, utflykter, grupparbeten odyl. sätts åt sidan 

när inskolningsperioden fortlöper. Detta till följd av att en pedagog hade ansvar för 

inskolningsbarnet och således inte var tillgänglig för övriga barn eller verksamheten som 

sådan. Nedan en pedagogs kommentar:            

 

               ”Eftersom en personal ”är borta” från övrig verksamhet blir det svårare att göra                                                                   

                aktiviteter som kräver fler personal,  eller gå iväg”    

 

Vidare visade resultatet att övriga barn hade en tendens till att bli oroliga under inskolning av 

nya barn och gärna ville vistas nära ansvarspedagogen. Vilket nedan citat belyser: 

 

                 ”De ”gamla”barnen vill gärna vara nära inskolningsfröken. Om inskolningsbarnet             

                   gråter  mycket påverkar det hela barngruppen och det blir stressigt” 

 

I den individuella inskolningsmetoden är det ansvarspedagogen som har ansvaret för 

inskolningen. De övriga pedagogernas och barnens interaktion med nya barn under inskolning 

ansågs inte nödvändig. Inte i början av inskolningen, då det väsentligaste för barnet var att 

lära känna ansvarspedagogen och få förtroende för denne. Då fick de övriga barnen vara ute 

tillsammans med de övriga pedagogerna medan ansvarspedagogen och inskolningsbarnet var 

inne. Pedagogerna menade att barnet i lugn och ro skall få bekanta sig med pedagogen och 

miljön. Samtliga elva pedagoger menade att vårdnadshavares roll är att vara passiv under 

inskolning. Vidare fanns delade uppfattningar angående utvärderingens betydelse av 

inskolningen. Fyra av de elva pedagogerna svarade att de inte utvärderar alls, ytterligare fyra 

svarade att de diskuterar inskolningen, två av elva pedagoger dokumenterar och en utvärderar 

vid behov. Några pedagoger lade större vikt vid utvärdering medan andra lade minde vikt vid 

den. Nedan följer några kommentarer från pedagoger om deras upplevelser av utvärdering i 

samband med inskolning:  

 

               ”Vi utvärderar om det finns behov” 

  

               ”Jag utvärderar skriftligt och muntligt” 

 

               ”Jag utvärderar inte alls” 
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Det var flera som svarade att de inte utvärderade alls och några svarade att de diskuterade 

med sin kollegor angående inskolningen. Det var ingen samordnad utvärderingsmetod. 

 

Vårdnadshavarnas upplevelser av den individuella 
inskolningen i undersökningen 
 

I undersökningen av individuell inskolning medverkade tjugo vårdnadshavare från de två 

medverkande förskolorna som använder individuell metod. Upplevelsen hos de flesta av de 

tjugo vårdnadshavarna som använder sig av individuell inskolning var att de var nöjda med 

denna metod. De ansåg att den varit väl genomtänkt och genomförd. På frågan om 

vårdnadshavare ansett sig blivit välinformerade om inskolningens upplägg, svarade tretton av 

tjugo vårdnadshavare att informationen varit bra, fyra av tjugo tyckte den var mycket bra och 

tre av tjugo tyckte informationen var ganska bra. Nedan några vårdnadshavares kommentarer: 

 

             ” Vi fick träffa en personal utan barn några veckor innan inskolningen skulle börja                                       

                och det tyckte vi var bra. Bra information om hur allt skulle gå till och man hade 

                också chans att ställa frågor” 

 

             ”Vi har fått jättebra information både skriftligt och muntligt från personal från dagis” 

 

De framgick att de flesta vårdnadshavare upplevt informationen som tillräcklig och tydlig från 

förskolans sida då vårdnadshavare ansett sig mer eller mindre tillfredsställda med den. På 

frågan om vårdnadshavare tyckte inskolningsmetoden varit bra framgick det att fjorton av 

tjugo vårdnadshavare tyckte metoden var bra, två av tjugo ansåg den mycket bra och fyra av 

tjugo önskade ökad vistelsetid eftersom. Nedan några kommentarer:  

              

             ”Jag tycket att inskolningsmetoden var bra” 

 

             ”Ja, metoden var bra, två veckor är lagom” 

 

Inskolningen pågick under två veckors tid mellan klockan nio och elva varje dag. Fyra av 

tjugo vårdnadshavare hade önskemål om utökad vistelsetid med argument som att det skulle 

kännas naturligare om barnet fick delta i olika rutiner innan de var dags att börja på riktigt, 

efter avslutad inskolning. Två vårdnadshavare kommenterade på följande sätt: 

 

             ”Jag har efterfrågat successiv utökning av inskolningstid och vid olika tider på dagen” 

 

             ” Den är för statisk vad gäller tider på dagen. Variation skulle jag föredra i större     

                utsträckning” 

 

Det visade sig att pedagoger inte tagit hänsyn till vårdnadshavares önskemål om utökad 

vistelsetid när de framfört dessa. Enligt fyra av tjugo vårdnadshavare hade en av pedagogerna 

svarat att ”så här gör vi, punkt slut”. Vilket leder över till nästa fråga som handlar om 

huruvida pedagogerna tagit hänsyn till vårdnadshavares önskemål under inskolning. Nio av 

tjugo vårdnadshavare ansåg att pedagogerna inte tagit hänsyn till önskemål, sex av tjugo 

svarade att de givits möjlighet till påverkan och fem av tjugo svarade att de inte haft behov av 

att påverka inskolningen. Nedan följer två kommentarer från vårdnadshavare angående 

påverkan av inskolningen: 
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            ”Det var bara, vi gör på detta viset och det har alltid fungerat bra” 

 

            ”Nej ingen möjlighet till påverkan. Endast klara direktiv” 

 

Fem vårdnadshavare i undersökningen ansåg att pedagogerna säkert givit dem möjlighet till 

påverkan om hur inskolningen skulle genomföras. En vårdnadshavare svarade följande: 

 

            ”Jag hade säkert givits möjlighet till påverkan, men det behövdes aldrig” 

 

Det framgick att upplevelsen av huruvida personal givit föräldrar möjlighet till påverkan av 

inskolningen varit varierad. Vidare handlade en fråga om vårdnadshavares insyn i 

verksamheten. Sexton av tjugo vårdnadshavare svarade att de upplevt att de fått en bra insyn. 

Med hänvisning till pedagogers berättelser i första hand och inte vad vårdnadshavare själva 

upplevt. Två av tjugo vårdnadshavare ansåg att de sedan tidigare hade en bra insyn i 

verksamheten och slutligen var det två av tjugo vårdnadshavare som var mindre nöjda, med 

hänvisning till att de varit med så pass lite i verksamheten. Nedan en förälders kommentar 

angående insynen på förskolan under inskolningen: 

 

           ”Ja, genom information och pedagogers berättelser” 

 

Kommentaren ovan hänvisar till att föräldern ansett sig få en bra inblick, genom information 

och personalens utsago. De flesta vårdnadshavare upplevde att de fått en bra insyn i 

verksamheten trots att de agerat passivt under inskolningen och inte varit fysiskt aktiva. Detta 

passiva agerande ansåg två av tjugo vårdnadshavare var till fördel för barnet, med argument 

som att barnet själv fick bekanta sig med ansvarspedagogen i lugn och ro. Den sista frågan 

handlade om vårdnadshavares erfarenhet av annan inskolningsmetod. Det var ingen av de 

tjugo vårdnadshavarna som hade erfarenhet av föräldraaktiv metod. Däremot hade två av 

tjugo vårdnadshavare erfarenhet av individuell inskolning där vistelsetiden successivt utökats. 

De föräldrarna föredrog den metoden före den här med två timmar om dagen hela 

inskolningsperioden.  

 

Pedagogernas upplevelser av föräldraaktiv inskolning 
 

Det var sju pedagoger som ingick i undersökningen från två förskolor som använder sig av 

föräldraaktiv inskolning, och de svarade att de hade positiva upplevelser av föräldraaktiv 

metod. Samtliga sju pedagoger besitter även erfarenhet av individuell inskolning, så de har 

både vetskap och kunskap om den individuella metoden, vilket gör att pedagogerna har något 

att jämföra med. Personalen från förskolorna som använder sig av föräldraaktiv inskolning 

hade övergått från den individuella inskolningen till den föräldraaktiva inskolningen och var 

nöjda med den. Varför de föredrog den föräldraaktiva inskolningen framgår av två citat 

nedan: 

 

               ”Barnen skolas in i verksamheten, inte till en pedagog, genom engagerade föräldrar    

                och pedagoger” 

 

              ”Inskolningen fungerar bra när barnen får inskolas till verkligheten och får se hur   

               vardagen hos oss ser ut från början” 
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Enligt samtliga sju pedagoger var det samspelet mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare 

under inskolning som gjorde föräldraaktiv metod så överlägsen. Interaktionen värdesattes och 

togs tillvara för ett utvecklande syfte. Barnet som skall inskolas gör det tillsammans med sin 

vårdnadshavare och skolas in direkt till verksamheten som den ser ut menar pedagogerna. 

Verksamheten fortlöper som vanligt och ändras inte vad gäller rutiner och regler under 

inskolning menade samtliga sju pedagoger. Nedan två pedagogers kommentarer om förälders 

roll under inskolningen:  

 

                ”Föräldraaktiv inskolning fungerar mycket bra! Kan också tillägga att det är en  

                  jobbig period med så många föräldrars ögon vilande på sig men det är helt klart  

                  värt det. En annan stor fördel med att ha föräldrarna med under hela dagen är att  

                  man som pedagog kan se föräldern och barnets samspel t.ex. vid den känsliga  

                  situation som sovvilan och matsituationen kan vara. Hur gör föräldern? Hur är   

                  barnet van att göra? Som pedagog får man lite mer konkreta tips” 

 

               ”Med föräldraaktiv inskolning har vi, pedagoger, föräldrarna mer tillgängliga i  

                 förhållande till den individuella” 

 

Personalen upplevde, som det framgick, att vårdnadshavares delaktighet bidrog till en väl 

genomförd inskolning och personalen såg föräldrars delaktighet som självklar och givande för 

såväl pedagoger, vårdnadshavare och barn. De sju pedagogerna menade att samspelet mellan 

parterna underlättade för alla inblandade under inskolning. Pedagogerna får se hur 

vårdnadshavare agerar tillsammans med sitt barn och vårdnadshavare får se hur pedagogerna 

arbetar och hur verksamheten bedrivs. Hur pedagogerna såg på de övriga barnens roll under 

inskolning av nya barn framgick enligt följande kommentar som de sju pedagogerna var 

överens om: 

 

               ”Gamla barn blir resurs och tas med under inskolningen i stället för att stängas ute    

                 en tillgång. Nya barn får bättre kontakt med barn och vuxna snabbare” 

 

De övriga barnens delaktighet ses som självklar av samtliga sju pedagoger. De övriga barnen 

kan enligt personalen närma sig nya barn på ett naturligt sätt genom att de är aktivt delaktiga 

under inskolning. Barnen kan på så sätt presentera nya saker, visa nya barn inne – och 

utemiljön osv. Hur upplever pedagogerna att nya barn hittar sin roll i den nya förskolemiljön? 

Samtliga sju pedagoger menar att genom den föräldraaktiva inskolningen har nya barn större 

möjlighet att välja vem de vill ty sig till då samtliga pedagoger och barn i förskolan finns 

tillgängliga. Pedagogerna upplever att det nya barnet blir tryggare mycket fortare när de varit 

på förskolan under några heldagar tillsammans med sin förälder, istället för korta stunder 

under två veckor som barnet var med den tidigare individuella inskolningsmetoden. De korta 

stunderna barnet var i förskolan tidigare, när personalen använde sig av individuell 

inskolning, resulterade bara i en massa onödiga separationer menade pedagogerna. 

Pedagogers upplevelser av utvärdering av inskolningen får avsluta pedagogers upplevelser av 

föräldraaktiv inskolning. Två av pedagogerna svarade följande om att utvärdera inskolning:  

 

               ”Vi utvärderar för att bli bättre” 

 

               ”Självklart utvärderar vi. Under pågående inskolning diskuterar vi och efter       

                avslutad inskolning utvärderar vi skriftligt tillsammans med vårdnadshavare och    

                pedagoger” 
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Alla sju pedagoger såg utvärderingen som självklar framgick av svaren. På dessa två förskolor 

som använder sig av föräldraaktiv inskolning utvärderade samtliga sju pedagoger med 

hänvisning till att de hela tiden vill förbättra verksamheten. 

 

Vårdnadshavares upplevelser av den föräldraaktiva 
inskolningen samt synen på sin roll under inskolning  
 

Det var nitton föräldrar som besvarade enkäten från de båda förskolorna som använde sig av 

föräldraaktiv inskolning. Femton av de nitton vårdnadshavarna hade erfarenhet av både 

individuell inskolning och föräldraaktiv inskolning. De som hade erfarenhet av båda 

metoderna var överens om att den föräldraaktiva inskolningen var bättre. Vad var det som 

gjorde att vårdnadshavare upplevde föräldraaktiv inskolning bättre än den individuella? En 

anledning var att de ansåg sig få en bättre inblick i verksamheten då de var aktivt delaktiga 

under några heldagar, istället för som med den individuella inskolningen vara där,  men agera 

passivt. En kommentar om de svårigheter vårdnadshavare upplevde med den tidigare  

individuella inskolningsmetoden: 

 

               ”Den individuella metoden gjorde att det var svårare när barnen visste att vi var där   

                 men ändå inte riktigt närvarande” 

 

Med den nuvarande föräldraaktiva inskolningen menade femton vårdnadshavare att deras roll 

som aktiv deltagare i verksamheten gjorde att inskolningen upplevdes  tydlig och självklar för 

både dem själva och barnet samt att vårdnadshavare upplevde att barnet blev tryggare med 

verksamheten, pedagogerna och de övriga barnen när vårdnadshavaren var aktivt delaktig 

under tre hela dagar. Fyra föräldrar upplevde den föräldraaktiva inskolningen med deras roll 

som aktiv bra, men tillade att de inte hade erfarenhet av någon annan metod. Nedan några 

citat som belyser vårdnadshavares syn på föräldraaktiv inskolning: 

 

               ”För oss och vår lilla tjej fungerade inskolningen perfekt. 

                Hon var glad att vi fanns där i tre dagar sedan kände hon sig trygg 

                med miljön, personalen och de andra barnen och klarade av att vara där  

                själv. Eftersom vi var med tre dagar så visste hon att vi också tyckte allt 

                var ok” 

 

               ”Jag är väldigt nöjd. Barnen får tid att vänja sig vid den nya miljön tillsammans med           

                 föräldern, men får relativt snabbt även vänja sig vid tanken på att föräldern inte  

                 kommer att vara där hela tiden. Om inskolningen pågår under lång tid kan barnet  

                 uppleva att separationen från föräldern blir ännu jobbigare eftersom barnet hade  

                 trott att de skulle vara på förskolan tillsammans varje dag” 

 

Vårdnadshavare betonade att barnet upplevts trygg efter avslutat inskolning, även om 

inskolningen bara pågått under några dagar.  Det blev mer ”rejält” med den föräldraaktiva 

metoden uttryckte sig en förälder. 
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6. Diskussion  
 

Syftet med undersökningen har varit att jämföra individuell inskolning och föräldraaktiv 

inskolning. För att kunna jämföra dessa två metoder har pedagoger och vårdnadshavare med 

erfarenhet från individuell inskolning och/eller föräldraaktiv inskolning besvarat en enkät 

angående upplevelsen av inskolningen på sin förskola. Kapitlet behandlar slutsatser och 

tolkningar av samtliga vårdnadshavares och pedagogers svar i undersökningen utifrån den 

aktuella litteraturen som använts i studien; anknytningsteorin, det sociokulturella perspektivet 

och Lpfö 98. För att lyfta fram och synliggöra tydliga skillnader i undersökningen behandlas 

pedagogers upplevelser av individuell inskolning först varpå pedagogers upplevelser av 

föräldraaktiv inskolning presenteras. Sedan tydliggörs för vårdnadshavares upplevelser av 

individuell inskolning och därefter vårdnadshavares upplevelser av föräldraaktiv inskolning. 

 

Pedagogernas åsikter om individuell inskolning samt hur de 
ser på ansvarspedagogens roll 
 

Av resultatet att döma är pedagogerna nöjda med individuell inskolning. Inga stora 

utsvävande svar om varför de är nöjda, många svarar bara att de är nöjda. Att tryggheten för 

metoden gör sig gällande hos pedagogerna går att utläsa av svaren då många pedagoger inte 

visar intresse för att vilja pröva någon annan metod, med hänvisning till att den här fungerar 

bra, och att metoden använts under många år. Vidare uttrycker pedagoger att de inte känner 

till någon metod som verkar bättre. Ingen av pedagogerna hade erfarenhet av någon annan 

metod än den individuella. Arnér (2006) betonar i sin avhandlig faran med att fastna i gamla 

rutiner, utan att öppna upp och möjliggöra för andra alternativ. Författaren menar att det kan 

leda till en verksamhet som inte utvecklas. En av pedagogerna visar intresse för att eventuellt 

vilja pröva föräldraaktiv inskolning. Tidigare hade den individuella metoden inneburit ökad 

vistelsetid för barnet som skolades in, men sedan många år användes den här metoden, två 

timmar om dagen, mellan nio och elva, i två veckor. Argumentet till att inte utöka 

vistelsetiden var att pedagogerna liksom Bowlby (1988) menade att barnets trygghet och tillit 

med en bindningsperson var det väsentligaste. Denna trygghet får barnet genom 

ansvarspedagogen. Efter avslutad inskolning när barnet skall vistas på förskolan, menar 

pedagogerna att tryggheten till ansvarspedagogen blivit så stor att förskolans övriga rutiner 

som sovvila, matsituationer och utevistelse inte ses som några problem.  

 

Ansvarspedagogen utses av pedagogerna för att ta hand om inskolningsbarnet. Det strider, 

som jag tolkar det, mot Rubin, Bukowski och Parkers (1998) teori om att barn söker trygghet 

hos någon de kan förlika sig med. Vilket kan betyda att barnet kanske hittar trygghet hos 

någon annan än ansvarspedagogen. Om så är fallet borde den trygga ansvarspedagogen kunna 

ersättas med en pedagog som barnet valt att ty sig till. Pedagogerna betonar att under 

inskolning är det bara ansvarspedagogen som är inne tillsammans med inskolningsbarnet och 

de övriga pedagogerna och barnen är ute, i alla fall i början av inskolningen. Vilket 

överensstämmer med Niss och Söderström (2006) som betonar att nya barn skall vara inne 

med ansvarspedagogen och övriga barn skall vara ute under inskolning. Anledningen till det 

framgår inte, men jag drar slutsatsen att författarna och pedagogerna i undersökningen tycker 

att det är till fördel för barnet att bekanta sig med ansvarspedagogen och den nya miljön i lugn 

och ro, utan övriga barn och de övriga pedagogerna. Det motsäger, som jag ser det, den 

sociokulturella synen där samspel sker i interaktion med andra människor.  

 



18 

 

Pedagogernas upplevelser av hur verksamheten i övrigt 
fungerar under individuell inskolning samt vad pedagogerna 
anser om utvärdering.  
 

Under inskolning av nya barn fungerar verksamheten genom att ”bara flyta på” som en 

pedagog uttryckte det. Inga speciella verksamheter planeras under denna period såsom 

utflykter, indelning av barnen i mindre grupper, temaarbeten och dyl. Verksamhetens vanliga 

rutiner frångås. Argumentet som stödjer det är att ansvarspedagogen är med inskolningsbarnet 

under dessa veckor så de är en pedagog mindre i verksamheten och det i sin tur gör det 

svårare att påbörja nya aktiviteter. I resultatet framgår också att övriga barn lätt kan bli oroliga 

under inskolning av nya barn, speciellt om inskolningsbarnet gråter mycket. Min slutsats blir 

att den individuella inskolningen är väldigt sårbar under inskolning av nya barn då en stor del 

av verksamheten kretsar kring inskolning och en stor del av ansvaret vilar på 

ansvarspedagogen. Metoden utger sig också för att vara väldigt statisk. Så statisk att den 

invanda inskolningsrutinen aldrig frångås. Vidare var det några pedagoger, som använder den 

individuella metoden, som uttryckte att den var ganska tidskrävande och ansträngande. Vilket 

kan bero på den långa inskolningstiden på två veckor. 

 

De pedagoger som använder sig av individuell metod utvärderade inskolningen på olika sätt. 

En del pedagoger utvärderade skriftligt tillsammans med sina kollegor, en del muntligt med 

vårdnadshavare under och efter inskolning och en del inte alls. En pedagog svarade att hon 

utvärderade vid behov. När är det behov, och när är det inte? Det kan också diskuteras vems 

behov pedagogen syftar till? Är det pedagogens eget behov, eller barnets behov eller 

verksamhetens? Arnér (2006) betonar i sin avhandling värdet av att utvärdera. Detta för att 

synliggöra styrkor och svagheter i den pedagogiska verksamheten och i pedagogers synsätt. 

Det kan i sin tur leda till förändring och förbättring av rutiner, regler, arbetssätt och 

bemötande. Min tolkning utifrån svar från pedagoger som använder sig av individuell metod 

är att utvärderingens betydelse kanske inte framgått till dem, eller att den inte tagits på allvar 

av alla pedagoger. Om inskolningen inte utvärderas är det nog lätt att bli fast i gamla rutiner 

och därmed svårt att förbättra eller förändra invanda beteenden och rutiner. Nedan följer ett 

utdrag ur skolverkets redovisning på förslag på ändringar i läroplanen: 
 

                    ”Riktlinjer för uppföljning, utvärdering och utveckling ska bilda ett eget avsnitt i        

                      läroplanen. Förskolans verksamhet ska utvärderas i relation till hela läroplanen.    

                      Målen anger inriktningen på förskolans arbete och uttrycker en önskad 

                      kvalitetsutveckling av det pedagogiska arbetet. Därför ska verksamheten                         

                      fokuseras  i uppföljningar och utvärderingar. Det övergripande syftet är att bidra 

                      till att verksamheten utvecklas i förhållande till målen. 

(Skolverket, 2009, s. 4) 

 

Förslaget om utvärderingens - och utvecklingens betydelse för den pedagogiska verksamheten 

leder förhoppningsvis till att alla pedagoger i förskolan tar utvärderingen på allvar. 

 

Pedagogernas upplevelser av föräldraaktiv inskolning 
 

Pedagogerna uttrycker att den föräldraaktiva inskolningen är en mycket bra metod. De har 

belägg för det, då samtliga pedagoger har erfarenheter av både individuell inskolning och 

föräldraaktiv inskolning. Sedan några år har de övergått från individuell till föräldraaktiv. Det 
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som gör föräldraaktiv inskolning så bra, enligt pedagogerna, är samspelet mellan pedagoger, 

barn och vårdnadshavare under inskolning. Barnet kan själv bestämma vem de vill leka med 

samt vilken pedagog de vill anförtro sig till, som enligt Rubin, Bukowski och Parker (1998) 

borde vara barnets självklara rättighet. Hundeide (2006) betonar barnets behov av frihet att 

själv få ta egna initiativ och utifrån det bli bemött med respekt och förståelse, vilket jag 

upplever att pedagogerna i den föräldraaktiva inskolningen tar hänsyn till. Det sociokulturella 

perspektivet gör sig i allra högsta grad gällande, tolkar jag det som. Att barnet på egen hand 

får utforska sin omgivning utan att pedagoger bestämmer med vem och var barnet skall vara 

gynnar samspelet med andra i högre grad. Min slutsats blir att respekten för barnet som social 

individ gör sig synligare hos pedagogerna i den föräldraaktiva inskolningen jämfört med i den 

individuella inskolningen. Respekten för vårdnadshavares rätt till delaktighet tillsammans 

med sitt barn under inskolningen är, enligt pedagogerna, en självklarhet och bidrar till att 

barnet snabbare känner trygghet med övriga barn, pedagoger och med verksamheten. Barnet 

kan koncentrera sig på det som känns spännande och intressant, med vetskapen att 

vårdnadshavaren finns i närheten, istället för att behöva oroa sig för att vårdnadshavaren skall 

gå därifrån. Med den individuella inskolningen är det en massa onödiga separationer för 

barnet, då vårdnadshavare går därifrån korta stunder under flera dagar. Pedagogerna menar att 

nu är vårdnadshavare med tre hela dagar, utan att lämna barnet. Efter tre dagar lämnar 

vårdnadshavare barnet och pedagogerna upplever inte separationen som svår för barnet.  

  

Pedagogernas syn på hur den övriga verksamheten fungerar 
under föräldraaktiv inskolning samt synen på utvärdering i 
samband med inskolning 
 
Pedagogerna från förskolorna med föräldraaktiv inskolning menar att verksamheten fortlöper 

som vanligt även under inskolning och blir på det sättet inte lika sårbar som den individuella 

metoden. Pedagogerna som bedriver föräldraaktiv inskolning poängterar också att de ser de 

övriga barnen som resurs till nya barn under inskolning. Barnens delaktighet är självklar. 

Denna syn på nyttjandet av de övriga barnens erfarenheter skiljer dessa två metoder åt. Här 

följer ett förslag till förtydligande för den nya läroplanen för förskolan som skolverket 

presenterat.  

 

I en utmanande och varierad lärmiljö ingår barngruppen som en viktig resurs som 

ska tas tillvara. Barn utvecklas och lär både av och tillsammans med andra barn. 

Det finns ett nära samband mellan det enskilda barnets och gruppens utveckling 

och barngruppen spelar därför också en viktig roll för barns sociala utveckling  

(Skolverket, 2009, s.11). 
 

Jag tolkar det som att den föräldraaktiva metoden stämmer bättre överens med utdraget ur den 

nya läroplanen som presenterats, jämfört med den individuella metoden. När de övriga barnen 

inte deltar i inskolning av nya barn kan det leda till att det tar längre tid för nya barn att 

bekanta sig med övriga barn och verksamheten. Denna tolkning grundar sig på de pedagoger 

och vårdnadshavare som har erfarenhet av båda inskolningsmetoderna. Pedagogerna 

framhåller att genom den föräldraaktiva metoden bekantar sig barn, pedagoger och 

vårdnadshavare snabbare med varandra och med verksamheten genom att samtliga inblandade 

är delaktiga från början. Det sociokulturella perspektivet gör sig gällande genom samspelets 

betydelse för samtliga under inskolning menar Sheridan och Pramling Samuelsson (2009). Jag 

tolkar denna delaktighet som självklar under en inskolning. 
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Av resultatet framgår att de pedagoger som använder sig av föräldraaktiv inskolning har en 

inställning av att hela tiden försöka förbättra sin verksamhet och att utvärdera inskolningen 

ser de som ett självklart led i inskolningsprocessen. Pedagogerna utvärderar skriftligt under 

pågående inskolning tillsammans med kollegor och sedan efter avslutad inskolning. Samt att 

de har ett utvärderingsmöte med berörda vårdnadshavare som får svara på en enkät angående 

upplevelser av inskolningen av sitt barn. Min tolkning av pedagogers svar som använder sig 

av den föräldraaktiva metoden är att de har ett mål med utvärderingen. De utvärderar för att 

utveckla sin verksamhet som Arnér (2006) betonar i sin avhandlig som avgörande, för 

verksamhetens kvalitet och utveckling. Pedagogerna använder sig av uppföljningssamtal med 

vårdnadshavare samt att de arbetar för att göra inskolningen synlig för dem själva och för 

vårdnadshavare med hjälp av en enkät att besvara.  

 

Vårdnadshavares upplevelser av individuell inskolning samt 
synen på sin passiva roll 
 
Upplevelsen av individuell inskolning var hos det flesta vårdnadshavare god. De, liksom 

pedagogerna som använde den individuella metoden, hade ingen erfarenhet av annan 

inskolningsmetod, alltså inget att jämföra med. Av resultatet framgick det att många 

vårdnadshavare var nöjda med inskolningen, i huvudsak för att pedagogerna hade varit så 

snälla med deras barn, som flera vårdnadshavare uttryckte. Det framgick att vårdnadshavarna 

var nöjda med informationen före och under inskolning. Ingen av vårdnadshavarna nämnde 

att de hade deltagit i någon utvärdering av inskolningen. Att utläsa av resultatet gjordes 

förmodligen ingen utvärdering som bjöd in vårdnadshavare att kommentera inskolningen. 

Många vårdnadshavare tyckte att två timmar om dagen i två veckor var en lagom lång 

inskolning, med argument som att barnet i lugn och ro får vänja sig med pedagoger och 

verksamheten. Några vårdnadshavare hade önskemål om utökad vistelsetid för att barnet 

skulle få uppleva fler rutiner innan inskolningen var färdig. Dessa önskemål hade pedagoger 

inte tagit hänsyn till vilket kan tyckas märkligt. Om inskolningen är ett samarbete, skall också 

åsikter bejakas. Vidare tolkar jag det som att pedagogernas uppfattning smittar av sig på 

vårdnadshavare. Om pedagogerna tycker att metoden fungerar, gör vårdnadshavare det också 

av resultatet att bedöma. Ingen av vårdnadshavarna nämner ett ord om alla separationer barnet 

får genomgå under den långa inskolningen, när vårdnadshavare kommer och går under flera 

dagar. 

 

Hur är det att vara närvarande som vårdnadshavare men inte delaktig? Vårdnadshavare ansåg 

att det var en fördel med passivt agerande. Barnet fick då i lugn och ro bekanta sig med 

ansvarspedagogen som Niss och Söderström (2006) menar är positivt för barnet för den 

fortsatta vistelsen på förskolan. Många vårdnadshavare menade att de bara skulle vara i vägen 

för barnets upptäckarglädje om de var aktivt delaktiga. En intressant vinkling av det hela. Det 

kan tolkas som att det är pedagogerna som talat om hur det skall vara och tilldelat rollen som 

passiv aktör till vårdnadshavare. Det är inte vårdnadshavare själva som valt just den passiva 

rollen av resultatet att döma. Hur stor inblick får vårdnadshavaren i den nya verksamheten av 

att vara passiv? Det visade sig att vårdnadshavare ansett sig ha fått en bra inblick i 

verksamheten. Detta genom pedagogers berättelse av hur barnet anpassat sig. Min tolkning 

blir att det inte är vårdnadshavares egna upplevelser utan pedagogers upplevelser som de 

sedan delger vårdnadshavaren.  
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Vårdnadshavares  upplevelser av föräldraaktiv inskolning 
samt synen på sin aktiva roll  
 

Av resultatet framkommer att vårdnadshavare upplevt inskolningen på ett positivt sätt. Många 

vårdnadshavare hade erfarenhet av individuell inskolning sedan tidigare men föredrog den 

föräldraaktiva inskolningen. Vidare tyckte vårdnadshavare att hembesöket var värdefullt när 

både de själva och barnet fick bekanta sig med en pedagog i den trygga hemmiljön och 

samtidigt få information om hur inskolningen skall gå till. Caldenius (2008) betonar att det är 

värdefullt för barnet då pedagogen hälsar på i hemmet. Då har barnet och pedagogen en 

upplevelse tillsammans som de kan relatera till när de sedan träffas på förskolan. Jag tolkar 

det som att vårdnadshavare genomgående i undersökningen har upplevt en väl genomförd 

inskolning, med förberedelse, ett tydligt genomförande och en avslutande utvärdering. Det var 

också många vårdnadshavare som förtydligade vikten av den tydliga informationen de fick ta 

del av före och under inskolning. Likaså menade vårdnadshavare att inskolningssamtalet efter 

avslutad inskolning var mycket betydelsefullt. Det visar,som jag ser det, att pedagoger bjuder 

in vårdnadshavare i verksamheten genom att visa att deras synpunkter är värdefulla för att 

pedagogerna  och verksamheten ständigt skall kunna förbättras. 

 

Vårdnadshavares svar i resultatet visade att de värdesatte att få vara aktivt delaktiga under 

hela inskolningen, istället för att sitta passiva och inte få uppleva inskolningen på nära håll. 

De fick en tydlig inblick i verksamheten. Säljö (2000) betonar att samspelet mellan olika 

instanser, som här, mellan hem och förskola, i form av vårdnadshavare och pedagog, ökar 

förståelsen och kunskapen för båda instanserna. Vilket jag tolkar att vårdnadshavare satte stort 

värde på genom att de själva varit med i verksamheten. Samspel betonar även Lpfö 98 som 

betydelsefullt och en förutsättning för en väl fungerande kommunikation. Det visade sig också 

att vårdnadshavare upplevde barnet tryggare mycket tidigare med den föräldraaktiva 

inskolningen när barnet visste att vårdnadshavaren var i närheten under hela inskolningen.  

 

 

Vidare forskning 
 
Jag anser att det finns ett stort behov av att forskning om föräldraaktiv inskolning. Alla i min 

undersökning som har erfarenhet av föräldraaktiv inskolning menar att den är bättre på alla 

sätt jämfört med den individuella inskolningen. Vårdnadshavare och pedagoger betonar vikten 

av att få vara delaktiga under inskolningen av barnet. Samtliga är överens om att barnet 

snabbare blir trygg med pedagoger och övriga barn när alla samspelar. Enligt min 

undersökning utvärderar inte alla pedagoger inskolningen. Hur skall inskolningen kunna 

förbättras om den inte utvärderas?  Jag saknar litteratur om föräldraaktiv inskolning. Den 

litteratur jag funnit har bara handlat om inskolning som pågår i två veckor eller mer och där 

vårdnadshavare och de övriga barnens delaktighet inte ses som självklar. Vårdnadshavares 

roll under inskolningen tillskrivs inte alls. Det finns alternativa inskolningsmetoder, som 

kanske förtjänas att göras synliga! Vidare skulle en större enkätundersökning kunna göras 

med föräldrar och personal från flera olika förskolor för att få ett ännu bredare 

undersökningsunderlag av upplevelsen av föräldraaktiv inskolning och individuell inskolning. 

Något som skulle kunna forskas vidare om, är om den ena eller andra inskolningsmetoden är 

gynnsammare vad gäller barn och stress i samband med lämning. 
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Bilaga 1  
 

Norberg 090930 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på x förskola 

 
När det är dags att börja förskolan är det en främmande miljö med nya människor som både 

barn och vårdnadshavare ska bekanta sig med. Denna nya tid inleds genom inskolning i den 

nya verksamheten. Hur denna inskolning går till skiljer sig från förskola till förskola. 

     Jag har i samband med detta informationsbrev skickat med en enkät. Med hjälp av denna 

enkät vill jag undersöka vårdnadshavares upplevelser kring inskolning på er förskola. 

     Undersökningen är frivillig. Men det skulle vara av största vikt för undersökningen om du 

medverkade. Alla uppgifter behandlas med största respekt. Svaren kommer inte kunna 

kopplas till enskild individ. Undersökningen kommer avrapporteras inom ramen för 

lärarutbildningen.  

     Har du frågor och funderingar angående enkätundersökningen är du välkommen att 

kontakta mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ulrika Kanto 

 

 

 

Student: 

Ulrika Kanto 

Tel  XXXX 

 

Handledare: 

Annie Hammarberg 

 

Kursansvarig: 

XXXXXXX 
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Bilaga 2 

 

 

Enkät till vårdnadshavare med barn på x förskola 
 

1. Vilken inskolningsmetod  har ni på er förskola? Förklara gärna utförligt   hur den går 

till. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hur tycker du att informationen om hur inskolningen ska gå till har nått    fram? Svara 

gärna så utförligt som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Har denna inskolningsmetod varit bra? Förklara! 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Skulle du önskat en annan inskolningsmetod? Har du erfarenhet av någon annan 

metod? 

 

 

 

 

 

  

 

5. Har du givits möjlighet till påverkan om hur inskolningen ska gå till? I så fall på vilket 

vis? 
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6. Har du fått en bra inblick i förskoleverksamheten under inskolningen?  

 

 

 

 

 

7. Har du varit passiv eller delaktig under inskolningen? Har detta varit till fördel eller 

nackdel? Förklara! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till Ulrika Kanto senast (datum) / Tack för din medverkan 
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Bilaga 3 
Norberg 090930 

                                                                       

Informationsbrev till pedagoger på x förskola 
 

När det är dags att börja förskolan är det en främmande miljö med nya människor som både 

barn och vårdnadshavare ska bekanta sig med. Denna nya tid inleds genom inskolning i den 

nya verksamheten. Hur denna inskolning går till skiljer sig från förskola till förskola. 

     Jag har i samband med detta informationsbrev skickat med en enkät. Med hjälp av denna 

enkät vill jag undersöka personalens upplevelser kring inskolning på er förskola. 

     Undersökningen är frivillig. Men det skulle vara av största vikt för undersökningen om du 

medverkade. Alla uppgifter behandlas med största respekt. Svaren kommer inte kunna 

kopplas till enskild individ. Undersökningen kommer avrapporteras inom ramen för 

lärarutbildningen.  

     Har du frågor och funderingar angående enkätundersökningen är du välkommen att 

kontakta mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ulrika Kanto 

 

 

Student: 

Ulrika Kanto 

Tel  XXXX 

 

Handledare: 

Annie Hammarberg 

 

Kursansvarig: 

XXXXXX 
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Bilaga 4 
 

Enkät till pedagoger på x förskola  
 

1. Vad har ni för slags inskolningsmetod på er förskola? 

 

 

 

 

 

2. Hur tycker du att er inskolningsmetod fungerar och hur länge har samma metod 

används? 

 

 

 

 

 

3. Skulle du vilja använda dig av någon annan inskolningsmetod? Har du                   

erfarenhet från annan inskolningsmetod?  Förklara utförligt!   

 

 

 

 

 

 

4. Gör du något för att utvärdera inskolningen? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hur upplever du att verksamheten i övrigt fungerar under inskolning av  

nya barn? Vad bidrar till detta? 

 

 

 

 

 

 

Skickas till Ulrika Kanto senast (datum)/ Tack för din medverkan 


