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Sammanfattning  

Inskolningen är en stor omställning för förälder och barn och inskolningsformerna kan se lite 

olika ut på olika förskolor. I föreliggande studie har inskolningsformer på två förskolor 

belysts genom att undersöka pedagogers föreställningar om och erfarenheter av inskolning. 

Mitt empiriska material utgörs av kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger på två förskolor i 

Mellansverige. Uppsatsen inspirerad es av fenomenografi, vilket innebär att målet var att 

identifiera variationerna i pedagogernas utsagor om fenomenet inskolning.  

I analysen av materialet framkom hur två olika inskolningsformer kan se ut, jag 

uppmärksammade dessutom tre teman; yrkesrollen, trygghet och föräldrasamverkan. 

Yrkesrollen upplevdes som komplex och karaktäriseras av en balansgång mellan lärande och 

omsorg. Samtliga pedagoger benämnde trygghet som det viktigaste målet för inskolningen 

och pedagogernas utsagor utgör en samlad definition av trygghet i studien. 

Föräldrasamverkan är en viktig del av förskolans verksamhet och grundläggs redan under 

inskolningsdagarna. Pedagogernas utsagor skiljer sig något mot den tidigare forskningen och 

den teoretiska ståndpunkten vad gäller inskolning och ålder på barnet. Bland annat gav 

pedagogerna uttryck för att det är enklare att inskola de yngsta barnen medan Hårsman (1994) 

belyser det lilla barnets separationsångest. Paralleller går att dras mellan resultatet i 

föreliggande studie till resultatet i Simonssons och Thorells (2010) studie vad gäller 

inskolningen som en aktiv process med flera aktiva deltagare.  
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1 Inledning och problemområde 
 

1.1 Inledning 
Alla barn och föräldrar i förskolan har rätt till en god start i verksamheten, enligt läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2010).  Inskolning förekommer i alla förskolor när föräldrar ska 

tillbaka ut i arbetslivet och barnen ska introduceras i den pedagogiska verksamheten, enligt 

Niss och Söderström (2006). Inskolningen är en stor omställning för både barn och föräldrar 

och kan innebära skrikande barn med uppsträckta armar eller barn som tar pedagogen i 

handen och villigt går in förskolans trygga miljö. Inskolningsformerna kan se olika ut och var 

utformade på lite olika sätt på förskolorna, menar Arnesson Eriksson (2010). Alla barn är 

enligt författaren olika och därför ska verksamheten anpassas till individernas olika behov och 

förutsättningar.  

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) poängterar att verksamheten ska öppna för ett 

tillförlitligt samarbete mellan förskolan och hemmet. Läroplanen trycker också på vikten av 

att föräldrarna erbjuds en delaktighet och att de får möjlighet att vara med och utvärdera 

verksamheten. En god föräldrasamverkan bygger på ömsesidigt respekt och förståelse, enligt 

Wessman (2010), och det är pedagogernas ansvar att få till en god samverkan. Granberg 

(1998) liknar förskolans innehåll med en pall där pedagogerna, föräldrarna och barnen utgör 

pallens tre ben. Materialet i benen är trygghet och alla tre benen är lika viktiga för pallens 

stabilitet. 

 

1.2 Problemområde  
Inskolning, eller introduktion eller invänjning som det också kallats, är en viktig och 

grundläggande del av förskolans verksamhet. Jag intresserade mig tidigt i utbildningen för 

små barns trygghet och valet att studera inskolningen som en sorts inledande del av deras 

trygghet var inte svårt. Det finns inte mycket forskning om inskolning av barn mellan ett och 

fem år, den forskning som finns inriktar sig mer på inskolning i skolan eller överflyttningen 

mellan förskola och förskoleklass. Föreliggande studie blir viktig eftersom litteraturen som 

finns är handböcker skrivna av förskollärare eller handböcker som riktar sig till föräldrar. 

Hårsman (1994) har forskat på små barns tidiga start i förskolan men även hon menar att 

forskning kring hur kortare separationer påverkar det lilla barnet saknas. Jag stötte snart på 

anknytningsteorin, som fokuserar på utvecklingen av relationer mellan barn och dennes 

vårdare Teorin blev en naturlig infallsvinkel på relationen mellan barn och pedagog. Jag 
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började fundera kring det anknytningsteoretiska perspektivet på barn och trygghet och insåg 

snart att inte heller här fanns mycket forskning, vilket gör föreliggande studie relevant. Att 

forskning inom ämnet till mångt och mycket saknas tror jag skapar förutsättningar för att 

pedagoger själva börjar reflektera över inskolning och inskolningsformer. Jag fann det extra 

intressant att få studera pedagogernas syn på inskolning som ett alternativ till forskning på 

föräldrarnas perspektiv. Studien öppnar för reflektion om fenomenet inskolning och bidrar till 

en ökad kunskap om inskolningsrutiner och pedagogernas syn på sin egen del i 

inskolningsprocessen.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka pedagogers erfarenheter av och föreställningar om 

fenomenet inskolning. De frågeställningar uppsatsen utgår ifrån är;  

Hur kan inskolningsrutinerna se ut på två förskolor?  

Vad är målet med inskolning och hur ser pedagogerna på sin egen roll i processen?  

Vad har pedagogerna för uppfattning om föräldrasamverkan i relation till inskolning? 

 

2 Litteraturgenomgång 
Nedan redogörs för den teoretiska utgångspunkten i anknytningsteorin, den tidigare 

forskningen behandlas och avslutningsvis presenteras inskolningen i litteraturen. 

Anknytningsteorin, som fokuserar på relationen mellan barn och dess vårdgivare, utgjorde en 

naturlig infallsvinkel att studera inskolningspraktiken ur.  Anknytningsteorin visar även på 

vikten av att barn får andra vårdare än sina föräldrar att knyta an till. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
Nedan presenteras anknytningsteorin och dess grundare; Bolwby (2010) och Ainsworth 

(1989). Även Brobergs, Granqvists, Ivarssons och Risholm Mothanders (2010) tankar om 

anknytningsteorin behandlas.  

 

2.1.1 Anknytningsteori 
John Bolwby var barnpsykiatern och psykoanalytikern som grundade anknytningsteorin och 

Mary Ainsworth, utvecklingspsykolog, tog vid och vidareutvecklade teorin. Ainsworth (1989) 
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menar att hennes forskning framförallt rört anknytning mellan spädbarn och förälder medan 

Bolwby (2010) istället har fokuserat på hur anknytningen generellt påverkar den mänskliga 

utvecklingen. Enligt Broberg m.fl. (2006) är anknytningsteorins syfte att klargöra den 

emotionella utvecklingen av relationen mellan barnet och vårdaren. Teorin fokuserar på både 

barnets behov av nära relationer och hur de fungerar i dem. Bolwby (2010) menar att 

anknytningsteorin avser förmågan att knyta nära relationer. Förmågan finns naturligt hos 

människan genom hela livet även att ge omvårdnad, vilket är förälderns mest väsentliga 

uppgift, är en del av människan. Barnets lek och undersökande av sin omgivning är även det 

en viktig del men är en kontrast till anknytningen.  

Bowlby (2010) menar att anknytningsbeteenden utlöses av bland annat smärta, fara eller att 

anknytningspersonen verkar otillgänglig. Beteendet kan stoppas av att anknytningspersonen 

gör sig synlig eller talar eller på något sätt rör vid barnet. Dessa beteenden är inte begränsade 

till det lilla barnet utan återfinnas hos både äldre barn och vuxna. Broberg m.fl. (2006, 2008) 

beskriver de inre arbetsmodellerna, vilket innefattar barnets sätt att se på sig själv och andra 

betydelsefulla närstående samt interaktionen mellan dem. De inre arbetsmodellerna utvecklas 

under barnets första levnadsår och är resultat av erfarenheter och det upplevda. I dagsläget 

bedöms teorin vara en av de viktigaste när det kommer till hur individen relaterar till dels 

intimitet och omsorg men även till den egna förmågan och självständigheten. I förordet i 

Bowlbys (2010) bok reflekterar Pia Risholm Mothander över Bowlbys tankar och sätter dem i 

relation till dagens samhälle. Idag vet vi exempelvis att barn väljer flera personer att knyta an 

till, deras kön är av mindre betydelse och det är istället personens lyhördhet för barnets behov 

som spelar roll. Det blir av särskilt vikt när barnet börjar förskolan och barnet erbjuds andra 

personer att knyta an till. Anknytningsrelationerna har en hierarkisk ordning och beror på 

tiden som barnet tillbringar med anknytningspersonen, hur engagerad den vuxne är och vilken 

kvalité kontakten har. 

 

2.1.2 En trygg bas 
Ainsworth (1989) har myntat uttrycket trygg bas och menar att den utgörs av den trygghet och 

det förtroendet som gör att barnet vågar utforska sin omvärld och knyta kontakter både till 

andra barn och främmande vuxna. Även Bolwby (2010) och Broberg m.fl. (2006) redogör för 

Ainsworths begrepp och menar att det handlar om att utgöra en sorts säker hamn och en trygg 

bas från vilken barnet kan utgå ifrån för att utforska och upptäcka sin omvärld. Denna säkra 

hamn kan barnet återvända till om det behöver närhet, fysisk kontakt eller tröst. Den eller de 
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individer som utgör denna trygga bas ska finnas tillgänglig men enbart aktivt ingripa om det 

anses nödvändigt. Ju tryggare bas desto större utflykter vågar barnet göra. För att kunna 

tillhandahålla denna grundtrygghet behövs respekt och förståelse för anknytningsbeteenden. 

Självklart har förälder enligt Bolwby (2010) fler funktioner än att enbart utgöra den trygga 

basen. 

 

2.1.3 De första levnadsåren 
Under de första levnadsåren utvecklas relationen till föräldern, men redan i slutet av barnets 

första levnadsår har relationen landat i ovan nämnda trygga bas, enligt Ainsworth (1989), 

Bowlby (2010) och Broberg m.fl. (2006). Det är barnet som anknyter till föräldern medan 

föräldern istället styrs av ett omsorgsbehov gentemot barnet, fortsätter Broberg m.fl. (2006). 

Anknytningen utvecklas i fyra faser, tre under det två första åren i barnets liv och den fjärde 

under barnets förskoleår. Den första fasen i utvecklingen består av signaler, signaler som 

resulterar i anknytningspersonens omsorgsbeteende. Barnet är upp till ungefär tolv veckor 

gammalt och försöker lära känna sina föräldrar, anknytningspersonens huvuduppgift är att ta 

hand om barnet. Även andra fasen innefattar signaler och sker när barnet är upp till ungefär 

nio månader gammalt, barnet börjar visa tydligare att det föredrar de anknytningspersoner 

som det har lärt känna. Här börjar enligt Broberg m.fl. (2006) ett samspel utvecklas genom att 

barnet får ett behov och signalerar samt att föräldern hör den och svarar på signalen. Den 

tredje fasen pågår upp till att barnet är ungefär tre år och den handlar om att bevara en fysisk 

kontakt med sina anknytningspersoner. Barnet utforskar sin omvärld men återkommer till sina 

anknytningspersoner för tröst eller trygghet vid fara. Fas fyra i utvecklingen av anknytning 

handlar om ett bevarande av relationer och innebär att barnet förstår att bandet finns där även 

de inte måste vara fysiskt nära varandra ständigt. 

Anknytningen påverkas, enligt Broberg m.fl. (2006) av förutsättningarna i en relation, 

omsorgen barnet får bestämmer hur anknytningen utvecklas. Barnet kan utveckla trygghet 

med den ena föräldern och en otrygghet hos den andre. Men de kan även utveckla antingen 

trygghet eller otrygghet med båda föräldrarna. I princip kan vem som helst bli ett spädbarns 

anknytningsperson, bara den ger den omsorg och tid som barnet behöver. Barnets antal 

anknytningspersoner varierar men i de flesta kulturer ligger det på mellan en och fem 

personer. Parallellt med anknytningsrelationen kan andra relationer förekomma som 

exempelvis lekrelationen där förälder och barn bara har gemensamt roligt. Separation handlar 

enligt Bolwby (2010) och Broberg, Risholm Mothander, Granqvist och Ivarsson (2008) om 
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att bli lämnad eller övergiven av någon man älskar. Hot om att bli lämnad kan skapa både 

ilska och oro, en separationsångest. När det mellan ett och tre år gamla barnet har övergivits 

kan det känna sorg, och reagerar då med både protester och en hopplöshet. Bolwby (2010) 

drog paralleller till beteendet hos vuxna som genom dödsfall förlorat en släkting. Barnets 

anknytningssystem är enligt Broberg m.fl. (2008) aktiverat vid separationen och när beteendet 

inte får någon respons börjar barnet själv stänga ner det och blir mer foglig. 

 

2.1.4 Inskolning och föräldraskap  
Enligt Broberg m.fl. (2006) bekymras föräldrar över huruvida barnet kommer att tas omhand i 

förskolan, om pedagogerna kan tillgodose barnets behov och om miljön är tillfredsställande. 

Tyvärr finns risken att föräldern som slits mellan att vilja vara hemma med barnet och 

förvärvsarbeta överför sin osäkerhet till barnen. Det är viktigt att familjen känner att de har en 

kontaktperson på förskolan och att det är föräldern som introducerar denna kontaktperson. 

Förälderns introduktion gör att barnet bättre kan förstå att kontaktpersonen är en lämplig 

ersättare under separationen, så även att regelbundet samtala om den hemma. Andra 

bidragande faktorer är att förskolans miljö är lugn och att det är en stabil barngrupp. Broberg 

m.fl. (2006) menar även att det är bra att undvika att flera barn inskolas samtidigt så att varje 

barn har möjlighet att vänja sig, i sin egen hastighet. Inskolning bör också ske med 

utgångspunkt i barnets behov. Barnet bör efter avslutad inskolning inte vara längre dagar än 

att det orkar med verksamheten. För att stödja föräldern i sitt val att placera barnet i förskola, 

krävs att verksamheten har kvalité vad gäller både organisation och pedagoger. För stora 

barngrupper, låg personaltäthet och oengagerade pedagoger bidrar till att föräldrarna känner 

en otrygghet med förskolan. Forskning, menar Broberg m.fl. (2006) vidare, visar att barnen 

inte tar skada av de kortare separationer som förskolan medför om barnet har sin 

grundtrygghet i sina anknytningspersoner att falla tillbaka på. 

 

2.1.5 Förskoleåldern 
Broberg m.fl. (2006) menar att i tre- till femårsåldern är fortfarande anknytningen viktig, även 

om mycket fokus kan tyckas ligga på annan utveckling såsom lek och identitet. När barnet är 

runt tre år och har varit separerade från föräldern en kortare tid har de inte längre samma 

behov av fysisk beröring, däremot söker de andra kommunikationsformer som exempelvis 

ögonkontakt. Ainsworth (1989) menar att när barnet är tre till fyra år utvecklas språket och 

underlättar kommunikationen och förtroendet mellan barn och förälder gör att barnet i större 
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utsträckning även tillåter längre separationer. Med barnets stigande ålder blir barnet mer 

motoriskt duktigt vilket gör att säkerhetsaspekten i anknytningen blir viktigare, enligt Broberg 

m.fl. (2006).  Med åldern ökar dessutom barnets självständighet och barnet behöver ta mer 

eget ansvar för anknytningen. Anknytningen är inte mindre förekommande i fyra- till 

femårsåldern men aktiveras mer sällan, om barnet slår sig exempelvis. Tillgängligheten blir 

mer framträdande med barnets stigande ålder, barnet blir tryggt och säkert om det litar på att 

föräldern alltid finns tillhands, enligt författarna.  

 

2.2 Tidigare forskning 
Nedan redogörs för den tidigare forskningen som utgörs av bland annat Hårsmans (1994) 

avhandling om små barns start i förskolan. Även Simonssons och Thorells (2010) avhandling 

om barnen som aktiva deltagare i inskolningen behandlas samt O’Connors och McCartneys 

(2006) avhandling som berör anknytningen mellan pedagog och barn. 

 

2.2.1 Tidig inskolning  
Hårsman (1994) har gjort en studie på ettåringars anpassning till förskolan och deras första 

fem månader i verksamheten utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Studien omfattar 

observationer på 52 barn och deras föräldrar. Barnen utgörs av 26 förskolebarn och 26 

hemmavarande barn. Förskolebarnen var vid inskolningen mellan sex och tolv månader och 

majoriteten deltog på heltid i verksamheten. Resultatet under de två första veckorna, efter 

avslutad inskolning på förskolan, indikerade att 84 procent av daghemsbarnen uppvisade 

bland annat allmänt låg sinnestämning, nedstämdhet och frustration. Hårsman (1994) tolkar 

detta som att det överensstämmer med Bolwbys tankar om att barnen upplever en form av 

sorgbeteende vid tidiga separationer. Barnens visade även på en svag interaktion med 

pedagogerna, de avböjer kontakt ansikte mot ansikte och tar inga initiativ till närhet, vilket 

Hårsman (1994) menar kan bero på att pedagogerna är mindre lyhörda för barnens signaler. 

Barnen ser därför inte pedagogerna som den trygga bas som anknytningsteorin beskriver. 

Efter de första sju veckorna i förskolan visade sig barnens negativa beteenden ha avtagit och 

barnen bedömdes inte vara mer oroliga än de hemmavarande barnen. Förskolebarnen 

uppvisade en högre aktivitetsnivå i hemmet än de hemmavarande barnen under hela 

undersökningsperioden. Pedagogerna interagerar ansikte mot ansikte i mindre utsträckning än 

vad föräldern gör under de två första veckorna. Pedagogerna är enligt Hårsman (1994) dock 
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därefter lika mottagliga och känsliga för barnens signaler som föräldern och ger dem samma 

mängd fysiska kontakt. 

 

2.2.2 Inskolning som en aktiv process 
Simonsson och Thorell (2010) menar i sin artikel att inskolning är en aktiv process där barn, 

den befintliga förskolegruppen och pedagogerna deltar. Till skillnad från Hårsmans studie 

visar Simonssons och Thorells (2010) studie på barnens delaktighet i inskolningsprocessen. 

Studien baseras på fältanteckningar och videoinspelningar av framförallt två barns 

inskolningar som pågick under cirka två veckor. Resultatet visar exempel på hur de befintliga 

barnen i barngruppen bjuder in till lek men även att de nya barnen skapar kontakter. 

Simonsson och Thorell (2010) har kopplat sin forskning till aktör-nätverksteorin, som innebär 

ett synsätt att flera olika delar samverkar och bidrar till nätverk. Simonsson och Thorell 

(2010) menar att barnen redan under de första dagarna av inskolningsprocessen är aktiva i att 

skapa relationer, vissa barn behöver dock assistans för att skapa möjligheter till att ta sig in i 

den befintliga barngruppen. Förutom pedagoger och de övriga barnen inverkar bland annat 

leksaker och förskolans sociala struktur på processen till att individen bli ett socialt kompetent 

förskolebarn. 

 

2.2.3 Anknytning till pedagoger 
O’Connor och McCartney (2006) har studerat amerikanska barns anknytning till pedagoger 

vid tre års ålder för att sedan följa upp vid 54 månader samt i förskoleklass och år ett i 

grundskolan. Studien är gjord på 419 barn, barnen var i majoritet vita flickor och barnens 

familjer hade både högre inkomster och högre utbildning än genomsnittet. Interaktionen 

mellan barn och förälder har studerats i laboratorier när barnen var 15 och 36 månader gamla. 

Forskarna utgick från en av bland annat Ainsworth utformad modell där de vid separation 

mäter stressnivån hos små barn. Lärarna fick ett frågeformulär att fylla i när barnen var 4½, 6 

och 7 år gamla. O’Connor och McCartney (2006) menar att barn med god föräldraanknytning 

har generellt bättre förutsättningar att skapa goda relationer till sina lärare.  Barnen som hade 

en god relation till sina förskolepedagoger fick dessutom en bättre relation även till sina lärare 

senare i skolan. Om barnet har en osäker anknytning till sin förälder kan den goda relationen 

mellan barn och pedagog ersätta denna i möjligheten att skapa goda relationer till lärarna 

senare i skolan. Vikten av goda relationer mellan barn och lärare menar O’Connor och 
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McCartney (2006) påverkar skolprestationerna och påverkar framförallt barnen som annars 

löper risk att misslyckas i skolan. 

 

2.3 Inskolning i litteraturen 
Det finns inte mycket forskning om ämnet inskolning. Litteraturen som presenteras nedan 

består därför mestadels av handböcker skrivna av förskollärare och handböcker som riktar sig 

till föräldrar. Användningen av litteraturen blir nödvändig för att uppvisa olika 

inskolningspraktiker men även att lyfta pedagogers erfarenheter av dem. Avsnittet utgår från 

en beskrivning av yrkesrollen som innefattar bland annat pedagogens ansvar i verksamheten. 

Föräldrasamverkan beskrivs sedan och visar på vikten av en ömsesidig förståelse, vilket utgör 

en förutsättning för inskolningen. Resonemang om tryggheten föregår inskolning och 

inskolningsformer eftersom det uppfattas vara det övergripande målet med inskolningen. 

Avslutningsvis redogörs för några organisatoriska aspekter. 

 

2.3.1 Yrkesrollen 
Granberg (1998) menar att en pedagog ska ha goda kunskaper om pedagogik och om barns 

utveckling. En pedagog bör dessutom ha en god inlevelseförmåga, vara lyhörd och inneha 

både humor och förnuft. Pedagogen kan sägas ha tre huvuduppgifter, att ge omsorg, verka för 

en god föräldrasamverkan och arbeta pedagogiskt i verksamheten. I omsorgen ligger barnets 

fysiska behov av mat och vila men även barnens säkerhet och att förstå barnen. Inom ramen 

för föräldrasamverkan finns medkänslan, uppmuntran och att verka tillmötesgående. Det 

pedagogiska arbetet rymmer fostran och undervisning och kräver att pedagogen kan vara en 

god förebild och kunna inspirera. Niss och Söderström (2006) poängterar att läroplanen är ett 

viktigt verktyg för pedagogen och menar att förskolans grundpelare är lärande, omvårdnad 

och fostran. Verksamheten ska bygga på kunskap om barnens olika villkor och intressen samt 

utgå från deras behov. Att arbeta med barn ställer höga krav och pedagogen förväntas både ha 

ett kunnande och ett brinnande engagemang, fortsätter författarna. Det är viktigt att skilja på 

rollen som pedagog och föräldrarollen, rollen som pedagog ska innefatta ett viss mått av 

emotionellt engagemang men ska framförallt omfatta kunskaperna om barnets utveckling och 

behov. Yrkesrollen påverkas också av arbetslaget, det är viktigt att se varje individs 

specialkompetens, på så sätt utvecklas även den enskilda yrkesrollen. Uppmuntran och beröm 

gentemot kollegorna och att ständigt reflektera, menar Niss och Söderström (2006), lyfter 

pedagogen i sin yrkesroll. 
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2.3.2 Föräldrasamverkan  
Med föräldrasamverkan avser Skolverket (1997) all kontakt, organiserad såväl som de dagliga 

tamburkontakterna. Under inskolningsprocessen grundläggs denna föräldrasamverkan som 

bör präglas av öppenhet, respekt och gemensam förståelse. Granberg (1998) menar att många 

föräldrar känner sig otillräckliga, de är stressade och upplever att tiden inte räcker till. 

Flertalet föräldrar upplever att pedagogerna är experter vilket gör att de ofta placeras i 

underläge i förhållande till pedagogerna. Enligt Niss och Söderström (2006), Granberg (1998) 

och Wessman (2010) måste pedagogen ha förståelse för familjernas olika livsvillkor och ha en 

insikt om de olika världar barnen kan leva i. Familjekonstellationerna kan se olika ut och det 

är nödvändigt att få till ett fungerande samarbete med samtliga föräldrar. Det är viktigt att 

pedagogen förstår och visar att det är föräldern som känner sitt barn bäst, detta gör att 

föräldern inte behöver uppleva att det än en kamp om barnet. Arbetet måste bygga på 

ömsesidig förståelse och respekt och ansvaret ligger på pedagogen att det blir ett fungerande 

samarbete med föräldern. Föräldern och pedagogen har inte samma typ av ansvar för barnen, 

pedagogen ansvarar för hela barngruppen samtidigt som den måste se till varje barns behov. 

Föräldern ansvarar för barnets hela uppväxttid som avser en längre tidsrymd. Niss och 

Söderström (2006) menar vidare att det är viktigt att pedagog och förälder hjälps åt i att tolka 

vad det lilla barnet vill, exempelvis när barnet har svårigheter med att släppa sin förälder på 

morgonen. Förtroendet mellan förälder och pedagog är avgörande, detsamma gäller deras 

förmåga att samarbete. Pedagogen måste vara mottaglig för förälderns önskemål och 

föräldern måste lita på pedagogen, barnen formas av förälderns uppfattningar och påverkas av 

kommunikationen dem emellan. Granberg (1998) beskriver inskolningen som inledningen på 

en lång samverkan mellan förskolan och hemmet. 

 

2.3.3Trygghet  
Granberg (1998) menar att trygghet bygger på tilltro, tilltro till sig själv och sin omvärld. 

Tilltro och trygghet grundläggs och växer i goda relationer. Trygga barn behöver i första hand 

få sitt behov av omsorg uppfyllt, det är dessutom viktigt att bekräfta varje individ och ge det 

kärlek. Föräldrarnas trygghet handlar om förtroende för pedagogerna, de måste uppleva att 

deras barn får en god omvårdnad, att de får omsorg, uppmärksamhet och kärlek. Trygga 

föräldrar överför sin trygghet på barnen och hjälper dem göra sig trygga i förskolan. Orrenius 

(2005) menar att relationsbyggande är lika viktigt i förskolan som i hemmet och det är viktigt 
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att pedagogerna ges möjlighet att skapa en trygg relation med barnen, särskilt de allra yngsta. 

I trygga barngrupper skapar barnen goda relationer till både barn och vuxna. Förskolan ska 

vara ett komplement till hemmet och det är en förutsättning i dagens samhälle där kravet på 

förvärvsarbete ökar. Relationsskapande tar tid och det måste få ta tid, det hjälper till att bygga 

självkänslan och självförtroendet. Även Niss och Söderström (2006) menar att det är av stor 

vikt att pedagogen skapar en nära och varm relation till det enskilda barnet för att skapa 

trygghet. Ansvaret ligger på pedagogen och relationen utvecklas i det vardagliga samspelet 

med barnet. Barn påverkas av hur de bemöts i verksamheten och får de känna sig uppskattade, 

uppmuntring och ett stöd, utvecklas självkänslan. Ett tryggt barn lär sig, är tillfreds med sin 

situation och tar för sig och författarna menar att finns det en trygg relation mellan barn och 

pedagog är det ingen fara för barnet att bli lämnat. 

Niss och Söderström (2006) menar vidare att det är viktigt att barn och förälder känner sig 

välkomna till förskolan när de kommer. Pedagogen behöver visa glädje över att återse barnet. 

Själva avskedet kan vara smärtsamt både för förälder och barn och det ska vara självklart för 

barnet att få vara arg eller ledsen. De vuxna måste ta beslutet när det är dags att lämna över 

barnet och där är det viktigt att förälder och pedagog har ett förtroende och en öppen 

kommunikation om hur de vill ha det. Pedagogen måste visa respekt gentemot barn och 

förälderns avskedsprocess och underlätta i den mån det är möjligt. Redan tidigt i förskoletiden 

blir de andra barnen viktiga för barnet och det är av betydelse att dra nytta av detta. Även 

Wessman (2010) pekar på fördelarna med att engagera den övriga barngruppen i 

inskolningen, de kan visa och skildra förskolan på sitt sätt. Erixon, Lindgren, Sundblad och 

Torro (2007) menar att barnen även behöver bli trygga med sin miljö. Miljön ska vara 

planerad och inspirera till lärande och lek. Barnen lär först känna sin egen avdelning, sedan 

utemiljön och sist de övriga avdelningarna. Även Granberg (1998) menar att det är viktigt att 

lära känna förskolans övriga lokaler och personal. 

 

2.3.4 Inskolning 
Arnesson Eriksson (2010) menar att inskolning ofta avser den tid strax innan föräldern börjar 

arbeta och barnet lämnas ensam på förskolan första gången. Inskolningen pågår dock längre 

tid än så och är en större del av förskolan. Arbetet med att anpassa verksamheten efter varje 

individ pågår ständigt. Det finns lika många inskolningsformer som det finns förskolor. 

Inskolningen kan vara i tre dagar eller upp till tre veckor, tiden bör anpassas efter barnets 

behov och det är inte längden som avgör hur effektiv den är. Personalens inställning och 
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förutsättningarna de skapar är avgörande för utgången av inskolningen. Arnesson Eriksson 

(2010)  menar vidare att det är förskolan tillsammans med rektorn som bestämmer vilka 

inskolningsformer som kan anses mest lämplig, baserat på egen dokumentation och ständig 

utvärdering. Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) menar att det saknas forskning om hur barnen 

påverkas av olika inskolningsformer.  

 

2.3.5 Inskolningsformer 
Enligt Arnesson Eriksson (2010), Niss och Söderström (2006) och Granberg (1998) börjar 

ofta inskolningen med att föräldrarna besöker olika förskolor. Ibland har förskolan ett 

föräldramöte eller ett öppet hus i slutet av terminen för de föräldrar och barn som kommer nya 

till nästa termin. Andra förskolor erbjuder hembesök som ett sätt att lära känna föräldrar och 

barn i deras hemmiljö. Förberedelserna är viktiga inför alla inskolningar, även att förbereda 

den befintliga barngruppen och deras föräldrar. Även Wessman (2010) anser att 

förberedelserna är viktiga och menar att fotografier av både familjen och av barngruppen 

bidrar till att integrera barnet i förskolan. Barngruppen har då lättare att ta kontakt med det 

nya barnet när det sedan börjar i förskolan. Granberg (1998) poängterar att välkomnandet är 

viktigt och ett konkret exempel är att mötas av sitt namn vid sin plats i tamburen.  

Föräldraaktiv inskolning är en metod och där sköter föräldern sitt barn, menar Arnesson 

Eriksson (2010), och lär på så sätt barnet att det är roligt att vara i förskolan. Fördelen kan 

vara att föräldrarna får en bra insyn i verksamheten. Ett av målen med all sorts inskolning är 

att skapa en lugn miljö för barnen och föräldrarna, trygga barn lär känna andra barn och 

pedagoger i sin egen takt. Det är viktigt att pedagogerna känner att de har tid för varje barn 

och förälder. Niss och Söderström (2006) menar att det är tänkt att föräldrarna ska stå för 

barnens trygghet under inskolningstiden. Många förskolor har utsatta platser där föräldern 

sitter, exempelvis ett centralt placerat bord dit barnet kan gå när det behöver. När barnet kan 

börja lämnas ensam bestäms helt av relationen mellan pedagog och barn, det kan ta olika lång 

tid och det är pedagogen som avgör när barnet är tryggt nog att lämnas. Under 

inskolningstiden är det dessutom viktigt att minst två av pedagogerna gör sig extra synliga, 

menar Niss och Söderström (2006). Ett mål med inskolningen är att introducera barnet i 

leken. Genom att pedagogen är deltagande i leken väcker de barnets intresse, leken hjälper 

sedan även barnet till samspel med de andra barnen. Författarna menar att det bästa är att 

börja och avsluta mitt i veckan med en inskolning. Inskolningsstart mitt i veckan är 

fördelaktigt med tanke på resten av barngruppen som behöver komma igång med sin vardag. 
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Avslut mitt i veckan är fördelaktigt för det enskilda barnet som inte behöver bli lämnad hel 

dag efter helgen. 

Mycket fokus menar Niss och Söderström (2006) ligget på lämningen på morgonen. Ofta 

kommer föräldrar vid olika tidpunkter och hämtar sina barn vilket gör att det ofta blir avbrott i 

barnens lek, författaren föreslår att de barn som ska vara kvar sent på förskolan får leka i ett 

separat rum med en pedagog. Det ger också pedagogen möjlighet att prata lite mer ostört om 

dagen med föräldern. Klart är att många föräldrar behöver hitta fungerande rutiner för att 

hämta sina barn. Granberg (1998) menar det är lika viktigt att möta upp föräldern på 

eftermiddagen som på morgonen, några ord om dagen bör följa med barnet och föräldern 

hem. Ansvaret ligger på pedagogen att det blir ett bra avslut på barnets dag på förskolan. Efter 

en avslutad inskolning är det lämpligt med någon form av utvärdering, Niss och Söderström 

(2006) och Wessman (2010) poängterar detta och menar att sättet att utvärdera på bestäms av 

hur mycket tid och utrymme den pedagogiska planeringen rymmer. 

 

2.3.6 Organisationen påverkar tryggheten   
Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) menar att sedan 90-talet har barngrupperna i förskolorna 

ökat, även antalet yngre barn i barngrupperna ökar. Personaltätheten har inte följt med i 

utvecklingen och detta anser författarna påverkar kvaliteten i förskolan. Brist på behörig 

personal är ett ytterligare problem så även att personalen tvingas ha andra uppgifter än att 

arbeta direkt i barngruppen. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och ska utgå från varje 

barns behov och författarna ställer sig kritiska till om detta är en möjlighet med tanke på 

rådande omständigheter. Skolverket (2005) rekommenderar att en barngrupp inte överstiger 

15 barn men det är kommunerna som avgör vilken personaltäthet och gruppstorlek som är 

lämplig. Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) menar vidare att stora barngrupper och låg 

personaltäthet bland annat ökar risken för otrygghet hos barnen.  

 

3 Metod 
I det här kapitlet redogörs för vilken metod som använts för insamling av data samt analys. 

Urvalet och genomförande presenteras och så även de etiska ställningstagandena. Till sist 

diskuteras uppsatsens tillförlitlighet. 
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3.1 Kvalitativ metod 
I föreliggande studie har en kvalitativ metod använts, detta för att kunna besvara 

frågeställningar och syfte. Metoden innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att fokusera 

på de medverkande informanternas erfarenheter och uppfattningar, vilket är studiens syfte. 

För att samla in data och komma åt informanternas utsagor har åtta kvalitativa intervjuer 

genomförts. Løkken & Søbstad (1995) menar att en intervju kännetecknas av att en individ 

ställer muntliga frågor till en annan individ, utfrågaren registrerar på något sätt svaren. 

Intervjuer ger oss insyn i andra människors sanningar och informanten kan visa på sina 

erfarenheter bakåt i tiden. Författaren skiljer på direkta och indirekta intervjuer, vid den 

indirekta intervjun är inte informanten medveten om att det sker en intervju. Den direkta 

intervjun, som har använts i föreliggande studie, delas upp i strukturerad eller ostrukturerad 

intervju men en intervju kan även placeras någonstans emellan dessa ytterligheter. Med 

strukturerad intervju menas att utfrågaren på förhand har formulerat frågorna och att de har en 

förutbestämd ordning. Den kvalitativa intervjun bygger på att informanten får formulera sina 

egna svar utifrån sina egna referensramar och att utfrågaren är en aktiv lyssnare, menar 

Løkken & Søbstad. Kvale och Brinkmann (2009) menar att den kvalitativ forskningsintervju 

är en halvstrukturerad intervju som visar på informantens utsaga om sin uppfattning och 

erfarenhet om omvärlden och har som mål att generera kunskap. I föreliggande studie har 

halvstrukturerade intervjuer genomförts och med detta menas att det vare sig var ett slutet 

frågeformulär eller ett öppet samspråk. Vid intervjuer resonerar parterna kring ett gemensamt 

intresse, utifrån sina egna ståndpunkter. Parterna är dock inte likvärdiga eftersom det är 

forskaren som har kontrollen vid tillfället.  Intervjuande kan förefalla enkelt men intervjuerna 

har både en bestämd uppbyggnad och ett särskilt mål.  

 

3.2 Fenomenografi 
Föreliggande studie har inspirerats av fenomenografin som enligt Kihlström (2007) är en 

kvalitativ forskningsmetod. Målet med en fenomenografisk studie är att hitta variationer i 

informanternas uppfattningar om och tolkningar av verkligheten. Enligt Fejes och Thornberg 

(2009) benämns det omfång av uppfattningar som samlas in från informanterna som ett 

utfallsrum. Det går dock inte att i en studie uppmärksamma samtliga uppfattningar inom ett 

fenomen. Kihlström (2007) menar att inom fenomenografin samlas data in och en analys, i 

form av en kategorisering av materialet utförs, vilket också skett i föreliggande studie. I 

analysen uppmärksammar forskaren nyanserna inom fenomenet och i kategoriseringen 

redovisas variationerna i uppfattningarna. Fokus ligger inte på hur frekvent svaren 
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uppkommit, menar författaren. Enligt Fejes och Thornberg (2009) kan analysen ske i sju steg; 

först går forskaren igenom det empiriska materialet ordentligt, sedan plockas de mest 

framträdande särdragen i utsagorna ut. Nu börjar arbetet med att göra en första jämförelse för 

att upptäcka variationer i utsagorna, för att sedan försöka se mönster. Mönstren ligger grund 

till för en kategorisering av materialet och fokus ligger på att hitta det väsentliga i varje 

kategori.  Kategorierna behöver namnges och till sist sker en grundligare granskning för att se 

om kategoriseringen går att utveckla ytterligare.  

 

3.3 Urval och fältbeskrivning 
Åtta pedagoger på två förskolor har intervjuats, de har varit yrkesverksamma mellan 4 och 42 

år. Den ena förskolan ligger centralt i en mindre kommun och den andra ligger i utkanten av 

en lite större kommun, båda i Mellansverige. Pedagogerna har jag valt oavsett åldersgrupp, 

utbildning eller könstillhörighet, av den anledningen att jag inte avser göra några sådana 

jämförelser i min studie. Jag har istället försökt få en spridning för att se så mycket olika utfall 

som möjligt. Jag är sedan tidigare bekant med förskolorna och pedagogerna och jag ansåg att 

det var till min fördel under intervjuerna, detta kallas enligt Bryman (2011) för ett 

bekvämlighetsurval. 

 

3.4.1 Förskolorna 
Jag väljer att kalla den ena förskolan för Eken och den har tre avdelningar varav en 

småbarnsavdelning med barn mellan 1 och 3 år. Småbarnavdelningen inhyser fyra pedagoger 

och 20 barn och i studien har samtlig personal på avdelningen intervjuats. Den andra 

förskolan kallar jag för Björken och den har fyra avdelningar med syskongrupper där barnen 

är mellan 1 och 4 år. Varje avdelning har tre till fyra pedagoger och mellan 21 och 24 barn. I 

studien har fyra pedagoger från förskolan intervjuats; tre från en avdelning och en från en 

annan avdelning.  

 

3.4 Genomförande 
Inledningsvis tog jag konakt med pedagogerna på de två förskolorna som är föremål för min 

studie. Jag gav dem också ett missivbrev som beskriver studien, dess syfte och pedagogernas 

deltagande. Tider med pedagogerna bokades och jag började planera strukturen för 

intervjuerna. Plats för intervjuerna föreslog jag skulle vara på deras förskola i ett väl avskilt 

rum. Jag valde att spela in intervjuerna med min mobiltelefon, vilket pedagogerna också var 
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bekväma med. Intervjuerna inleddes med några enkla bakgrundfrågor för att skapa trygghet 

för informanterna, i enlighet med Løkken & Søbstad (1995). Efter bakgrundfrågorna valde jag 

att gå in på de frågor jag ville ha svar på om inskolningen och jag avslutande med några 

frågor där pedagogerna själva fick resonera kring exempelvis förändringar i sin 

inskolningsstruktur (Bilaga 1). Före varje intervju valde jag att återigen berätta om studiens 

syfte och de etiska principerna, jag informerade även kort om upplägget av frågorna. Efter 

intervjuerna valde jag att direkt transkribera vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

innebär att omvandla data från talad form till skriftlig form. Intervjuerna varade mellan 13 och 

25 minuter. Vid transkriberingar försvinner nyanserna och sammanhangen och 

transkriberingen bör ses som ett första steg i analysprocessen. Jag har utgått från Fejes och 

Thornbergs (2009) tankar vad gäller analysförfarandet. Förskolornas namn är fingerade och 

pedagogerna har tilldelats siffror mellan ett och åtta, att jag väljer att inte använda namn beror 

på att jag anser att deras kön inte har någon relevans för studien.  

 

3.5 Etiska överväganden 
I uppsatsen har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper (2002); 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informations- och samtyckeskravet har tagits i beaktande genom att pedagogerna har 

informerats om studiens syfte och genom att få veta att de deltar frivilligt. De har även 

delgivits information om rätten att när som helst avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet har infriats genom information om att materialet inte går att nå för 

utomstående. Pedagogerna i studien informerades om att enbart jag kommer att lyssna på 

intervjuerna och att deras namn eller förskolans och ortens namn inte kommer framgå i texten. 

Nyttjandekravet har fullgjorts genom information om att materialet inte kommer att användas 

till annat än vad som angivits.  

 

3.6 Tillförlitlighet 
Kvale och Brinkmann (2009) skriver om reliabiliteten i en studie och här uppkommer frågor 

om huruvida samma resultat skulle kunna uppnås av andra forskare eller vid andra tillfällen. 

Liknande resultat som i föreliggande studie skulle kunna finnas av andra forskare. Även 

undersökningspersonernas eventuellt skilda svar vid olika intervjutillfällen berörs. Stukát 

(2005) menar dessutom att det är viktigt att relatera resultatet till studies syfte och 

frågeställningar, vilka synliggjorts i både resultat- och analysdelen. Tillförlitligheten kan ökas 
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genom att olika forskare gör samma studier och jämför sina resultat. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att validiteten i studien handlar om sanningen i det uttalande. Giltigheten utgår 

från mätbar kunskap och är komplex när det kommer till kvalitativ forskning som sällan 

presenterar fakta i siffror. I den kvalitativa studien handlar det då istället om huruvida studien 

prövar det som den avser pröva. Genom att läsaren i resultat- och analysdelen får ta del av 

informanternas utsagor kan den själv dra slutsatser och göra bedömningar utifrån detta, vilket 

också ökar tillförlitligheten i föreliggande studie. Därmed får läsaren också insyn i forskarens 

medverkan i resultatet.  

 

3.7 Metoddiskussion 
Fenomenografin är en kvalitativ metod och Stukát (2005) menar att risken med kvalitativ 

metod är att forskare beroende av sina förkunskaper kan komma fram till olika resultat. Ett 

sådant synsätt innebär att forskaren ser kunskapen som statisk och oföränderlig. Alternativet 

är att forskaren istället ser sig själv som medskapare av forskningsresultat. Jag anser att min 

roll som förälder påverkar hur jag ser på inskolning och säkert färgar hur jag ser på 

pedagogernas utsagor. Jag har också uppmärksammat detta i de transkriberade intervjuerna 

där vi ofta kommit in på föräldrarollen. Jag anser att metoden i föreliggande studie enbart 

inspirerats av fenomenografin. Metoden avser studera informanternas uppfattningar, vilket jag 

istället väljer att kalla utsagor då jag anser att det är svårt att komma åt några uppfattningar 

annat än tillfälliga. Svårigheterna kan bland annat ligga i att informanterna informerats om 

syftet och kan svara enligt vad de tror förväntas av dem. Jag upplever att intervjuerna flöt på 

och informanterna gav mig för studien relevanta svar. Intervjuplatserna var strategiskt valda 

med avskildhet ute på fältet och enbart vid ett tillfälle upplevdes omgivningen störande på 

grund av att lunchen serverades i matsalen utanför. Jag har i stort sätt hållit mig till 

intervjufrågorna men har vid några tillfällen behövt komplettera med en följdfråga. Jag har 

även följt upp med ett intresserat nickande och ett stundtals enformigt hummande, för att leda 

samtalet framåt. Att jag därmed medverkat till resultatet är ett faktum snarare än ett problem. 
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4 Resultat och analys 

 

Figur 1. Resultatets huvud- och delteman. 

I kapitlet redogörs för resultatet, i vilket tre teman utkristalliserat sig; yrkesroll, trygghet och 

föräldrasamverkan, figur 1. Nämnda teman bildar fenomenets utfallsrum, det vill säga de 

utfrågade pedagogernas samlade utsagor om sina uppfattningar om fenomenet inskolning. 

Resultatets teman besvarar frågeställningarna om vilket målet med inskolningen är och hur 

pedagoger uppfattar sin yrkesroll och sin egen del i inskolningsprocessen. Även 

frågeställningen om hur pedagogerna uppfattar föräldrakontakten när det gäller inskolning 

besvaras nedan. Varje tema byggs upp av ett antal delteman som också presenteras, figur 1. 

 

4.1 Förskolornas inskolningsrutiner 
Nedan presenteras de två förskolorna Eken och Björken. Inskolningsformerna redogörs för 

samt likheter och skillnader. Avsnittet besvarar frågeställningen om hur inskolningsrutinerna 

kan se ut. 

 

4.1.1 Eken och Björken 
Arbetslaget på Eken har valt att tillämpa en föräldraaktiv inskolning vilket innebär att 

föräldrarna är delaktiga under inskolningens första dagar. Pedagogerna uppger att de börjar 

med att bjuda in till ett föräldramöte eller en informationskväll utan barnen, där tanken är att 

föräldrarna ska kunna fokusera helt på informationen om verksamheten. När barnen blivit 

tilldelade en plats på Björken får förälder information hemskickat med bland annat 

inskolningsrutinen. Arnesson Eriksson (2010), Niss och Söderström (2006) och Granberg 

(1998) poängterar alla vikten av förberedelserna före inskolningen. Eftersom förälder på 
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förhand fått informationen kan själva inskolningen sedan helt fokuseras på barnen, uppger 

pedagogerna på Eken. 

Pedagogerna på båda förskolorna uppger att det är arbetslaget på förskolan som har beslutat 

om förskolans inskolning. Officiellt säger pedagogerna på Eken att inskolningen tar ungefär 

14 dagar men i praktiken brukar inskolningen vara klar och barnen kan lämnas redan efter 

fyra till fem dagar. Delaktigheten består i att det är förälder som introducerar förskolan och 

dess innehåll, det är den som visar vart rutschkanan och skötbordet finns. På Björken omfattar 

inskolningen sex dagar, den första och andra dagen deltar barnet inomhus tillsammans med 

förälder under två timmar på förmiddagen. Tredje dagen stannar barn och förälder över 

lunchen och dag fyra till sex lämnas barnen själva tre timmar under förmiddagen. Under de 

tre första dagarna ska föräldrarna ha huvudansvaret för barnen och personalen finns bredvid 

för att skapa kontakt. Anser pedagogerna att det behövs så lägger de på fler inskolningsdagar. 

Föräldrarnas delaktighet uppger pedagogerna gör att förälder visar för barnen att de är trygga 

med förskolan. Broberg m.fl. (2006) menar att detta är viktigt även ur det 

anknytningsteoretiska perspektivet, och menar att barnet lättare förstår att det är pedagogen 

som ska vara ersättare under separationen från föräldern.  

Hela avdelningen på Björken och till viss del även de andra avdelningarna deltar i 

inskolningen för att inte enbart en kontakt till en personal knyts. Även på Eken deltar hela 

avdelningens pedagoger i inskolningen av samma anledning. När äldre barn inskolas tar 

pedagogerna på båda förskolorna ofta hjälp av den befintliga barngruppen som faddrar för att 

underlätta introduktionen.  Simonsson och Thorell (2010) påtalar vikten av att den befintliga 

barngruppen är delaktig i inskolningsprocessen, så väl som leksakerna. Wessman (2010) 

pekar också på vikten av att engagera resten av barngruppen då den kan introducera 

verksamheten på sitt sätt. Inskolningsrutinerna på Eken innebär att all annan verksamhet 

fortsätter som vanligt medan på Björken stannar verksamheten av och de håller sig till och 

med inomhus de första dagarna. Efter en till två månader efter avslutad inskolning sker på 

Eken ett uppföljningssamtal med förälder där fokus ligger på hur förälder tycker att det har 

fungerat. På Björken har i dagsläget en personalgrupp tillsatts för att förena 

inskolningsrutinerna för alla förskolor i kommunen, även en uppföljningsenkät till föräldrarna 

är på väg att sammanställas. Niss och Söderström (2006) och Wessman (2010) visar också på 

vikten av att utvärdera inskolning.  
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Eken har tillämpat föräldraaktiv inskolning i över två år och har hämtat inspiration från en 

annan förskola i en annan kommun. I dagsläget är pedagogerna på Eken själva runt i 

kommunen och inspirerar. Ingen av pedagogerna på förskolorna av de jag har talat med, anser 

sig ha fått någon utbildning eller fortbildning angående inskolning eller inskolningsformer. 

 

4.2 Teman för inskolning 
De teman som jag anser har uppkommit ur informanternas intervjusvar är; yrkesrollen, 

trygghet och föräldrasamverkan. Resultatet går att relatera till Granbergs (1998) syn på 

förskolan som en pall där benen utgörs av pedagogerna, barn och föräldrar. Under 

intervjuerna framkom tidigt att pedagogens yrkesroll är en viktig bidragande faktor när det 

kommer till inskolning. Temat yrkesroll innefattar pedagogernas generella föreställningar om 

yrkesrollen men jag har även kunnat urskilja två tydliga delteman; lärande och omsorg, temat 

besvarar frågeställningen om hur pedagogerna ser på sin egen del i processen. Barnets 

trygghet är vad samtliga pedagoger nämner som ett syfte med inskolningen och det besvarar 

frågeställningen om vad pedagogerna anser är målet med inskolningen. Inom temat trygghet 

har jag urskiljt tre delteman som berättar om olika sätt att uppfatta trygghet på; pedagogernas 

inflytande, organisationen och barnets beteenden. Dessa delteman visar på en variation i 

pedagogernas erfarenheter och föreställningar om trygghet. En god föräldrakontakt uppger 

pedagogerna är en förutsättning för en lyckad inskolning och inom detta tema har jag sett två 

delteman; ömsesidigt förtroende samt en öppen och tydlig kommunikation, pedagogernas 

utsagor besvara frågeställningen om föräldrasamverkan vid inskolning. 

 

4.2.1 Yrkesrollen  
Informanterna är alla pedagoger i förskolan och har en varierande bakgrund. På frågan om 

vad som gjort att de intresserat sig för yrket uppgav pedagogerna 1, 2, 4, 7 och 8 att det var på 

grund av att de tycker om barn. I anknytningsteorin pekar Bolwby (2010) på vikten av att ha 

engagerade vuxna i barnomsorgen som barnen kan knyta an till. I princip vem som helst kan 

bli en anknytningsperson, beroende på hur lyhörd den är för barnets behov, menar Broberg 

m.fl. (2006). Även Niss och Söderström (2006) visar på vikten av att pedagogerna är 

engagerade. Pedagog 1, 2 och 4 berättade även att vänner och familj propsat på att det skulle 

välja yrket medan pedagog 5 nämnde slumpen som faktor. Pedagog 3 och 6 angav att barnen, 

som vår framtid och deras utveckling, var bidragande till yrkesvalet.  
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Frågan om hur pedagogen känner inför en ny inskolning gav en intressant och indirekt inblick 

i deras tankar om yrkesrollen. Pedagog 2 och 6 uppgav sig uppleva en viss organisatorisk 

irritation över att barngruppens storlek ökar i samband med en inskolning, pedagog 2 uppgav 

att vare sig lokaler eller arbetslaget växer i samma takt. Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) 

menar att det finns en risk att barnen blir otrygga i stora barngrupper med låg personaltäthet. 

Pedagog 6 uppger sig samtidigt ha en positiv förväntning på inskolning och resonerar kring 

barngruppen, pedagogen säger att dynamiken ändras och att arbetslaget tvingas tänka till 

ytterligare i sitt arbetssätt. Pedagog 5 pekade på en skillnad mellan den gamla och nya 

inskolningsrutinen och uppgav att det idag finns en mindre press, att det inte är lika låst till 

enbart en pedagog. Pedagogerna 1, 3, 4, 7 och 8 sade sig inte har någon särskild förväntning 

på inskolningen. Jag upplever att pedagog 1, 3, 7 och 8 ger ett neutralt intryck medan pedagog 

4 istället har en optimistisk syn. Jag frågade pedagogerna vad de anser att en barnskötare eller 

förskollärare gör utifrån deras aktuella utbildningsnivå. Jag tolkar det som att pedagogerna 

kan ha svarat utifrån de aktuella förväntningarna som finns på barnskötare och förskollärare 

utifrån den nya läroplanen som skiljer på pedagogernas ansvarsområden.  

Frågan om pedagogens yrkesroll resulterade i två delteman; lärande och omsorg. Jag anser att 

pedagogerna på detta sätt ger uttryck för den trygga bas som anknytningsteorin beskriver. Den 

trygga basen som enligt Ainsworth (1998), Bolwby (2010) och Broberg m.fl. (2006, 2008) 

innebär att barnet vågar ut och utforska sin omvärld men att det alltid kan falla tillbaka när det 

blir hotat eller orolig. Omsorgen står för den trygga famnen och lärandet ger barnet 

möjligheter och verktyg att ge sig ut att utforska omvärlden. Även Granberg (1998) beskriver 

det pedagogiska innehållet och omsorgen som två viktiga delar av yrkesrollen.  Dessa 

delteman visar på den komplexitet som yrkesrollen innehar, eftersom inskolningen är en 

process i förskolans verksamhet påverkas den av pedagogernas inställning och föreställningar 

om sin yrkesroll. Pedagog 1 och 6 resonerar kring yrkesrollen vilket jag tolkar som ett uttryck 

för hur komplex yrkesrollen är:  

Sen är man väl inte så pedagogisk ibland men ju äldre man bli ju mer kommer 

man ju på att man att oj då, då tycker jag att man kommit långt om man ser sina 

egna fel. - Pedagog 1 

Hade du frågat mig för 10 år sedan så hade jag inte svarat samma sak som nu. 

De här åren jag har arbetat som förskollärare har ändrat den synen jag har på 

förskollärare. - Pedagog 6 
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Lärande 

Pedagogerna i det här deltemat gav uttryck för att deras viktigaste arbetsuppgift är barnens 

lärande, lärande är en del av hela verksamheten och börjar därför redan i 

inskolningsprocessen. Pedagog 1 påtalar att de lär barnen saker hela tiden, den påtalar att 

lärandet inte enbart sker under samlingar utan hela tiden. Pedagogen berättar vidare att de 

utgör förebilder för barnen och att de står för det pedagogiska innehållet. Arnesson Eriksson 

(2010) menar att inskolningen är en process som ständigt pågår och att det är en större del av 

verksamheten än de första veckorna av ett barns förskoletid. Processen fortgår med att lära 

känna barnen och anpassa verksamheten efter deras individuella behov. Pedagog 7 uppger att:  

Man stöttar och är ju i lärprocess hela tiden, att man... nu jobbar jag ju med 

småbarn och då är det ju trygghet i första hand men från trygghet så kommer ju 

lärande att man kan våga utgå från trygghet. - Pedagog 7 

Jag tolkar det som att pedagogen syftar på att tryggheten är en grund för lärande och att det 

pågår en ständig lärprocess. Niss och Söderström (2006) påtalar också att ett tryggt barn har 

en bättre förutsättning att lära. Pedagog 6 nämner inte bara lärandet utan uppger även att 

förskolan är en egen skolform där den är lärare och att det handlar om både utbildning och 

undervisning av barnen. Pedagogen uppger att det är ett livslångt lärande och att det är deras 

uppgift att väcka lust att lära och säger:  

Att kunskap är härligt, något eftersträvansvärt. - Pedagog 6 

Även Pedagog 3 och 4 påtalar lärandet och det pedagogiska ansvaret gentemot barnen och ger 

uttryck för att anpassa verksamheten efter varje barns olika behov.  

 

Omsorg 

Omsorgen kan tyckas vara det första självklara barnet bör stöta på i samband med inskolning 

och barnet behöver ofta ett knä eller en famn att söka tröst i, menar pedagogerna. I det här 

deltemat finns pedagogerna som uppgav att omsorg om barnet är en viktig arbetsuppgift och 

del i inskolningen. Med omsorg menar Granberg (1998) de grundläggande behoven av vila 

och mat men också både tröst och en förståelse för barnen. Pedagog 3, 4 och 6 och uttalade 

sig om lärandet men hävdar också betydelsen av omsorgen, pedagog 6 uttrycker sig i termen 

omvårdnad och uppger att det är viktigt att hitta en balans mellan omsorg och lärande. 

Pedagogerna 3 och 4 resonerar kring omsorgen: 

Det ska finnas ett knä att krypa upp i. - Pedagog 3 
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Allt! Allt från omsorg till lärande och allt däremellan. - Pedagog 4 

 Uttalandet från pedagog 4 tolkar jag som ett uttryck för vikten av både lärande och omsorg. 

Jag tolkar uttalandet från pedagog 3 som ett uttryck för en av de grundläggande delarna av 

omsorgen, det vill säga närhet och tröst. Pedagog 8 nämner att en uppgift är att ta hand om ett 

barn som är ledset vilket jag tolkar som att det faller in under omsorgen. Även pedagog 4 

påtalar omsorgen och lägger till att i arbetsuppgiften ingår en terapeutisk sida, vilket jag 

upplever är en sorts omsorg om föräldrarna. 

Sammanfattningsvis kan yrkesrollen säga ha en komplexitet. Här ryms bland annat omsorg 

och lärande och det uppgavs vara viktigt att hitta en balans dem mellan.  Inskolning är en del 

av förskolans verksamhet och den påverkas av pedagogernas föreställningar om sin roll och 

synen på bland annat omsorg och lärande. Omsorg sades vara de grundläggande fysiska 

behoven, men även tröst och förståelse för barnen. Om lärande uppgavs bland annat att det är 

en process som genomsyrar hela verksamheten och att det är viktigt att vara en förebild. 

 

4.2.2 Trygghet 
Samtliga informanter under intervjuerna nämnde trygghet som målet för inskolning. 

Definitionen av trygghet varierade dock emellan dem och svaren utkristalliserades i tre 

delteman; pedagogernas inflytande på tryggheten, organisatoriska aspekter på tryggheten och 

barns beteende som ett tecken på trygghet. Granberg (1998) menar att tryggheten bygger på 

tilltro och att tilltro och trygghet grundar sig i goda relationer. Orrenius (2005) menar att 

relationsskapandet är tidskrävande. Något jag trodde att jag skulle stöta på mer utav var 

jämförelsen mellan att skola in ett äldre respektive ett yngre barn. Enbart två av informanterna 

resonerade kring detta, pedagog 4 påtalade att den tyckte att det var enklare med äldre barn 

eftersom de kan sätta ord på sina känslor, de kan berätta varför de är otrygga och gråter. 

Pedagog 6 uppgav att en ettåring inskolas på mellan tre och fyra dagar medan barnet runt två 

år behöver fler dagar, pedagogen tryckte på att det lite äldre barnet har större förståelse för 

vad det innebär att bli lämnad. Det lilla barnet uppgavs inte ha samma tidsuppfattning vilket 

skulle göra inskolningen enklare. Hårsman (1994) studie visade att de små barnen under de 

första veckorna uppvisade både frustration och nedstämdhet, först efter sju veckor minskade 

dessa beteenden. Tidsaspekten var det några pedagoger som tog upp, pedagog 4 och 5 

påtalade exempelvis att efter två veckor efter avslutat inskolning så var barnet färdiginskolat. 

Pedagog 1 och 6 resonerar kring att alla barn är individer, även deras trygghetsnivå och att 

inskolningen bör anpassas efter varje barns enskilda behov.  
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Pedagogernas inflytande på tryggheten  

I det här deltemat har pedagogerna uttalat sig om sitt eget inflytande vad gäller barnens 

trygghet. Alla informanter ger något uttryck för att barnen behöver pedagogen i sin väg till att 

bli trygg eller uttrycker sig som en del av tryggheten. Exempelvis säger pedagog 1, 2, 3, 5 och 

8 att barnen måste känna att de kan lita på dem, att de vet att de finns där för dem. Pedagog 2 

och 3 uttrycker sina tankar: 

Att dom har oss vuxna som, vad ska jag uttrycka, att de tycker att de har oss 
istället för mamma och pappa. - Pedagog 2 

Trygghet tycker jag är att det alltid finns en vuxen som man kan gå till och som 
man vågar gå till. - Pedagog 3 

Jag tolkar uttalandet från pedagog 2 och 3 som en vilja att barn ska lita på dem. Ansvaret 

ligger på pedagogerna att skapa en trygghet och goda relationer, menar Niss och Söderström 

(2006). Pedagog 6 uppger att det är viktigt att de nya barnen och föräldrarna ser hur de andra 

barnen behandlas, då vet de hur deras barn kommer att behandlas. Granberg (1998) pekar 

också på detta och menar att trygga föräldrar överför sin trygghet till sina barn. Pedagog 3 

tillägger även att det är viktigt att barnen känner sig trygga med hela förskolans pedagoger om 

barnet befinner sig ute exempelvis. Pedagog 4 uppger att det är viktigt att kunna fånga upp 

alla barn oavsett ålder. Något jag finner extra intressant är att pedagog 7 även tar upp sin egen 

barnsyn som en del av tryggheten. Pedagogen uppger att barnen inte ska behöva bli ifrågasatta 

om de är ledsna eller arga, det är pedagogens uppgift att stötta dem i att de kan. Dessutom 

pekar pedagogen på vikten av att arbetslaget drar åt samma håll. 

 

Organisatoriska aspekter på tryggheten 

Deltemat uppstod ur att samtliga pedagoger nämnde olika organisatoriska aspekter på 

tryggheten. Kännedom om och en trygghet i förskolans samtliga lokaler påtalade pedagog 1, 

3, 4 och 5 vikten av. De uppgav att barnen ska känna sig bekväma i att både vara ute och att 

vistas på någon av de andra avdelningarna. Pedagog 3 påtalande också säkerheten och talade 

om att det är viktigt att tillhandahålla en säker miljö för barnen att vistas i. Säkerhetsaspekten 

är något även Broberg m.fl. (2006) påtalar vikten av särskilt när barnet utvecklas motoriskt. 

Säkerhet menar Granberg (1998) är en del av omsorgen. Pedagog 5 och 8 uppger att samma 

rutiner varje dag är en trygghet för barnen. Pedagog 5 och 8 säger: 

En lugn miljö där man har tillåtelse och utrymme att vila och utrymme för att, 
för att sitta och ta det lugnt. - Pedagog 5 
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Ja, alltså det är ju bra om dagarna ser likadana ut, så att barnen känner igen sig. - 
Pedagog 8 

Jag tolkar pedagog 5 som att miljön är en viktig aspekt på trygghet. Uttalandet från pedagog 8 

tolkar jag som ett uttryck för hur viktiga förskolans rutiner är. Pedagog 2 och 5 gav röst för att 

det är viktigt att personalen håller sig frisk under inskolningen för att barnen ska känna sig 

trygga. Pedagog 3 och 6 uppgav också att det övriga arbetslaget måste kunna täcka upp, så att 

även resten av barngruppen ska känna sig trygga. Organisatoriskt pekade pedagog 3, 4 och 7 

på att det vore bra med lite mellanrum mellan inskolningarna något jag upplever att de förstod 

låg utanför deras påverkan.  

 

Barns beteende som tecken på trygghet 

Inom deltemat finns pedagogernas utsagor om hur de ser på barnens beteenden som tecken på 

att de är trygga. Pedagog 1, 2, 3, 4, 6 och 7 anger lugn och ro som ett sätt att se på barnen att 

de är trygga. Pedagogerna uppger att lugnet och tryggheten syns i att de finner sig tillrätta 

både med kompisar och leksaker. Simonsson och Thorell (2010) påtalar i sin studie att barnet 

interagerar med förskolans alla aktörer såsom leksaker, kamrater och förskolans struktur. 

Pedagog 2, 3, 5, 7 och 8 uppger att det märks i lämningsrutinen på morgonen att barnen blir 

trygga, när det tar kortare tid att släppa föräldern och hitta annat att sysselsätta sig med. I 

diskussionsdelen kommer ett längre resonemang att presenteras kring barnets anknytning och 

separation utifrån det anknytningsteoretiska perspektivet. Pedagog 1 och 2 uppger vidare att 

det är när de förstår att barnet inte längre saknar eller ropar efter sin förälder som barnet är 

tryggt. Pedagog 2 och 5 hävdar att barnen ger uttryck för trygghet när de sträcker sig efter 

dem eller kommer springande in till dem. Glädje är en aspekt som pedagog 2, 4, 5, 6 och 8 

nämner som kännetecknar det trygga barnet i förskolan. Uttalandena från pedagog 2och 8 

nedan anser jag visar på att pedagogerna anser att glädjes hos barnen är en sorts bekräftelse på 

att de är trygga. Pedagog 2 och 8 uttrycker: 

Det är nog när de kommer i hallen och tar av sig och springer in och träffar en 
kompis och vinkar till mamma och säger hej. Då känner man ju att man har 
lyckats. Så är det ju oftast efter en tid att de inte ens vill gå hem. - Pedagog 2 

Att de tycker det är skojigt att gå hit att de glatt vinkar till föräldern och ja, att 
de snabbt hittar en kompis. - Pedagog 8 

 

Sammanfattningsvis uppgavs trygghet vara målet med inskolningen. Pedagogernas samlade 

uppfattningar om trygghet visade sig dock skilja sig åt och resulterade i tre delteman. 

Pedagogerna talade om deras egen påverkan på tryggheten, de nämnde organisatoriska 
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aspekter och pekade på hur barnens beteenden kan visa på trygghet. Pedagogerna ansåg sig 

kunna påverka genom att bland annat få barnens förtroende och genom att skapa relationer 

med föräldrarna. Barnen ska dessutom få vara ledsna eller arga utan att bli ifrågasatta. De 

organisatoriska aspekterna visade sig bestå av tankar kring bland annat en säker miljö och att 

personalen håller sig friska under inskolningen. Även barnens beteenden var något 

pedagogerna resonerade kring och att barnen visar glädje samt hittar leksaker och kompisar 

uppgavs vara tecken på trygghet. 

 

4.2.3 Föräldrasamverkan 
Föräldrasamverkan utgör ett eget tema i studien trots att flera av pedagogerna nämnt den 

tidigare i samband med ovan nämnda teman. Broberg m.fl. (2006) och Granberg (1998) 

problematiserar föräldrarollen och menar att föräldrar ofta är bekymrade och funderar kring 

om pedagogerna kan ta hand om deras barn. Granberg (1998) menar att uppmuntran, 

förståelse och medkänsla är en viktig del av föräldrasamverkan. Pedagogerna visade tidigt att 

föräldrakontakten är viktig och i utsagorna om föräldrakontakten kunde jag utröna två 

delteman; ömsesidigt förtroende och öppen och tydlig kommunikation. Förutom dessa 

delteman nämnde pedagog 4 att glädje är en viktig faktor när det kommer till relationen med 

föräldrar. Pedagoger 6 och 7 visade också på att det är viktigt att föräldern har viljan att 

barnen ska vara hos dem i förskolan. De uppgav att flera gånger har de fått uppmuntra 

föräldern i sitt beslut att placera barnet i förskolan. Broberg m.fl. (2006) menar att föräldrar 

ofta slits mellan vilja att vara hemma med sina barn och viljan att förvärvsarbeta.  

 

Ömsesidigt förtroende   

Pedagog 1, 2, 5 och 6 ger uttryck för att ett ömsesidigt förtroende är det viktigaste i relationen 

med föräldrarna. Skolverket (1997) menar att föräldrakontakten bör kännetecknas av både 

respekt och ömsesidig förståelse. Pedagog 1 uppger att föräldern måste känna ett lugn när den 

lämnar barnen hos dem. Hur det ser ut på förskolan spelar roll, att det är rent och städat, vilket 

jag tolkar som att pedagogen även anser att ryktet spelar roll för förtroendet. Pedagog 2 och 5 

påtalar även att det är viktigt att sätta sig in i förälderns situation, en förståelse för att det är en 

stor omställning för föräldern. Pedagog 5 och 6 säger: 

Har vi en orolig förälder så har vi ett oroligt barn, så vi lägger krut på 
föräldrarna. Att de ska känna sig delaktiga i verksamheten när de är med. - 
Pedagog 6 
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Ja, nämen viktigast är ju bandet till barnet men man vill ju ha en förälder som 
bryr sig och förstår verksamheten och att vi sätter oss in i hur föräldern upplever 
det. - Pedagog 5 

Uttalandena från pedagog 5 och 6 tolkar jag som att de tycker att det är viktigt att föräldern 

vill ha barnet där och att de vill förstå verksamheten. Jag tolkar det även som ett uttryck för en 

önskan om ett ömsesidigt förtroende. Niss och Söderström (2006), Granberg (1998) och 

Wessman (2010) pekar alla på vikten av att ha en förståelse för föräldrarna och deras 

situation. Broberg m.fl. (2006) menar att en särskild kontaktperson kan öppna upp för ett 

bättre förtroende mellan förälder och förskola 

 

Öppen och tydlig kommunikation 

Det är pedagogens ansvar att få till en fungerande kommunikation med föräldrarna, enligt 

Niss och Söderström (2006), Granberg (1998) och Wessman (2010). Pedagog 2, 3, 7 och 8 

uttalar sig om att kommunikationen med föräldrarna är viktigast. Pedagog 3, 7 och 8 uppger 

att kommunikationen måste vara öppen och tillåtande så att föräldrarna vågar ställa frågor och 

säga vad de tycker. Pedagog 7 och 2 uttrycker:  

Börja alltid med det positiva, inte med att Pelle slog Kalle i huvet. Vad ska de 
göra åt det liksom? Det är ju mitt problem som är här med barnet. - Pedagog 7 

Det är ju att man kan kommunicera och få en bra relation, att dom känner sig 
trygga med att lämna sitt barn. - Pedagog 2 

Jag tolkar uttalandena från pedagog 2 och 7 som att de ger uttryck för vikten av en god 

kommunikation. Pedagog 2 uppger även att den öppnar upp för kommunikation genom att 

den låter föräldrar veta att de får ringa när de vill och hur mycket de vill när barnen börjar i 

förskolan. Jag tolkar detta som ett tydligt inbjudande till både kommunikation och en 

förståelse för förälderns situation. Niss och Söderström (2006) menar att det är föräldern som 

känner sina barn bäst och det är viktigt att mottaglig för föräldrarnas önskemål. Pedagog 3 ger 

uttryck för att den skulle vilja ha mer skrivet från föräldrarna inför en ny inskolning, vilket jag 

tolkar som att den önskar att kommunikation inte enbart var från deras håll.  Pedagog 4 

uppger att den tycker att det skriftliga välkomnandet till förskolan skulle vara mer personligt, 

med exempelvis ett fotografi på personalen, vilket jag tolkar som att pedagogen upplever som 

en brist i kommunikationen. 

Sammanfattningsvis hade pedagogerna redan tidigare varit inne på föräldraaspekten, dock 

talade de tydligt om både förtroende och kommunikation vilket resulterade i ett eget deltema. 
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Förtroendet uppgavs röra bland annat ömsesidig förståelse och respekt, även 

kommunikationen önskades vara ömsesidig och ett tillåtande klimat efterfrågades.  

 

4.3 Sammanfattning 
Inskolningsformen kan se olika ut på olika förskolor och i resultatet presenterades två former. 

Formerna skiljer sig något åt bland annat i antal dagar och i förväntningarna på föräldrarnas 

deltagande under inskolningsdagarna. Yrkesrollen reflekterade pedagogerna om och den 

viktiga balansakten mellan lärande och omsorg.  När det kom till målet med inskolningen 

svarade pedagogerna enhälligt att det var trygghet som var det övergripande målet. På 

tryggheten visade det sig dock finnas flera aspekter, bland annat hur pedagogen kan bidra till 

den, organisatoriska aspekter och hur barnens beteenden kan visa att de är trygga. 

Föräldrasamverkan är en viktig del av förskolans verksamhet och en fungerande samverkan 

visade sig kännetecknas av bland annat förståelse, förtroende och en öppen kommunikation.  

 

5 Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 
Föreliggande studie bygger på pedagogers uttalanden om inskolning, vilka utgör fenomenets 

utfallsrum. Resultatet har visat hur olika inskolningsrutiner kan se ut och hur pedagogerna ser 

på sin egen del i processen.  Föräldrasamverkan är en förutsättning för hela förskolans 

verksamhet och vikten av en fungerande föräldrasamverkan framgår tydligt i pedagogernas 

utsagor och är starkt förankrat i förskolans läroplan och litteraturen. Studien tar sin 

utgångspunkt i anknytningsteorin och studiens fokus ligger på barns möten med och 

anknytning till andra personer än sina föräldrar. Det har varit svårt att finna tidigare forskning 

inom ämnet. Den forskningen jag har funnit har istället gjorts på anknytningen mellan barn 

och förälder. Det har dessutom forskats på föräldrarnas uppfattningar om inskolning. 

Jag fick ta del av två förskolors inskolningsrutiner. Rutinerna skiljer sig lite i antal dagar och i 

förväntningarna på föräldrarnas engagemang.  Båda förskolorna anser att förberedelserna 

inför inskolningen är viktiga men har olika sätt att introducera föräldrarna i verksamheten. Jag 

tycker att idén med att ha ett särskilt informations- eller föräldramöte är eftersträvansvärt 

eftersom all fokus sedan kan ligga på barnets introduktion. Även hur ordinarie verksamhet 

fortlöper under inskolningstiden skiljer sig mellan förskolorna. På Eken väljer pedagogerna 

att låta rutinerna pågå som vanligt medan Björkens pedagoger väljer att låta barnet i första 
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hand bli bekant med miljön och personal. Båda förskolorna väljer att låta föräldern aktivt visa 

på material och aktiviteter, vilket jag tror är en förutsättning för både föräldrasamverkan och 

för att kunna skapa ett förtroende mellan barn, pedagog och förälder. Även i 

anknytningsteorin pekar Broberg m.fl. (2008) på vikten av en föräldraaktiv inskolning. Båda 

förskolorna har gått från att låta enbart en pedagog sköta inskolningen till att inkludera 

samtlig personal, något som pedagogerna uppger är positivt och något som jag även 

uppmärksammat i litteraturen, bland annat Broberg m.fl. (2008). Jag förstår att pedagogerna 

kan känna sig pressade att närvara och att problem kan uppstå i barnets trygghet då pedagogen 

ersätts av vikarie. Jag anser att en utvärdering av inskolningen skulle vara ett måste, det är 

viktigt att säkerställa att föräldrarna har förtroende för verksamheten och att de ges ytterligare 

möjlighet att komma med synpunkter. Björken har planen att införa en form av 

enkätundersökning som ska visa på eventuella brister i inskolningsrutinen. Jag anser att en 

mer personlig utvärdering är att föredra för att få fram hur varje förälder upplevt inskolningen 

och hur rutinen kan utvecklas efter det.  

Samtliga pedagoger uppgav att barnets trygghet var det viktigaste målet med inskolningen. 

Även i litteraturen, bland annat Granberg (1998), och inom den teoretiska utgångspunkten 

framgår vikten av trygghet. Pedagogerna definierade tryggheten på lite olika sätt och flera av 

aspekterna beskrevs också i litteraturen. Jag anser att pedagogernas utsagor visar på en samlad 

definition av barns trygghet, där ingen del framstår som mer eller mindre viktig. Under 

intervjuerna framkom även intressanta synpunkter på yrkesrollen och hur den påverkar 

inskolningen. Pedagogerna uttryckte att omsorg och lärande är viktiga för deras yrkesroll och 

vikten av att hitta en balans däremellan. Jag anser att pedagogerna gav uttryck för att barnen, 

redan under inskolningen behöver deras yrkeskompetens vad gäller lärande. Pedagogerna 

behöver kunna visa på verksamhetens pedagogiska innehåll och omsorg, bland annat i form 

av att kunna ge tröst. Hur engagerad pedagogen är påverkar också möjligheten för barnet att 

knyta an till pedagogen.  

Pedagogerna i studien och litteraturen, exempelvis Broberg m.fl. (2006) och Skolverket 

(1997) visar att en föräldrasamverkan är viktig och att den grundläggs redan under 

inskolningstiden. Pedagogerna nämnde förtroende och en öppen och tydlig kommunikation 

som kännetecken för en god föräldrasamverkan. Ofta behöver föräldrarna stöd i sitt val att 

inskola barnet. Föräldrarna kan slitas mellan viljan att vara hemma och viljan eller behovet av 

att förvärvsarbeta, detta enligt både pedagogernas utsagor och litteraturen, exempelvis 

Broberg m.fl. (2006). En av pedagogerna uppgav att en orolig förälder kan göra sina barn 
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oroliga, något jag tror stämmer och jag förstår pedagogernas val att lägga tid och energi på 

information och en god start i förskolan.  

 

5.2 Avslutande diskussion 
I intervjuerna och i litteraturen framkom att föräldrar ofta slits mellan att vilja vara hemma 

och att förvärvsarbeta. Fungerande inskolningsrutiner skapar goda förutsättningar för ett 

förtroende och en trygghet mellan hem och förskola, vilket gör föräldrarnas val lite enklare. 

Några pedagoger resonerade kring huruvida det är lättare eller svårare att skola in ett yngre 

respektive äldre barn och pedagogernas utsagor skiljer sig lite från anknytningsteorins 

ståndpunkter. Några pedagoger uppgav att barnet som är runt ett år är lättare att inskola än 

exempelvis treåringen, de uppger att det lilla barnet inte har samma tidsuppfattning som det 

äldre barnet. Pedagogerna uppgav att det lilla barnet brukar vara inskolat på enbart ett fåtal 

dagar. Pedagogernas utsagor skiljer sig från det Broberg m.fl. (2008) menar, att barnen som 

bli övergivna reagerar med att känna sorg, de blir ledsna och protesterar. Under separationen 

från föräldrarna så är barnens anknytningssystem aktiverat, svarar ingen på signalerna så 

stänger barnet av och blir med medgörligt. Hårsman (1994) beskriver i sin studie att barnen 

vid separation, som inskolningen i förskolan utgör, uppvisar en frustration och en låg 

sinnestämning, hon menar att barnen inte har den trygga basen i pedagogerna. Korta 

separationer som exempelvis dem i förskolan skadar inte barnen, menar Broberg m.fl. och 

Niss och Söderström (2006) om de har en trygg bas hos anknytningspersonerna. Jag ställer 

mig frågan om barnen som pedagogerna beskriver är trygga, har den trygga basen, med 

pedagogerna eller om deras anknytningssystem är avstängda? Det hade dessutom varit 

intressant att studera ålderns påverkan på inskolningen närmare. 

I litteraturen, exempelvis Wessman (2010), såväl som i intervjuerna poängteras vikten av 

lämningsrutiner och föräldrars engagemang under lämningarna. Jag anser i enlighet med Niss 

och Söderström (2006) att inte samma fokus ligger på hämtningsrutinerna. Vare sig i 

pedagogernas utsagor eller i materialet från förskolorna framgår hur ett lämpligt 

hämtningsförfarande går till. Jag har själv ställt mig frågan flera gånger hur mycket pedagoger 

ska blanda sig i förälderns kamp med att få med sig barnet hem vid hämtningen. 

Simonsson och Thorell (2010) påpekar i sin studie att inskolningen är en aktiv process med 

flera medverkande aktörer, något även mitt resultat visade på. Pedagogerna uppgav att 

inskolningen är en fråga om interaktion mellan lokaler, miljö, material, pedagoger, befintlig 

barngrupp, föräldrar och barn. I intervjuerna framkom ett visst missnöje över att 
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barngrupperna ökar i storlek men att personaltätheten eller lokalerna inte ökar i samma takt. 

Skolverket (2005) rekommenderar en barngrupp på 15 barn men de aktuella förskolornas 

barngrupper överstiger 20 barn.  Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) menar att förskolan har 

svårt att uppfylla läroplanens mål vad gäller lärande, glädje och trygghet med tanke på de 

stora barngrupperna, vilket även pedagogerna ger uttryck för.  

 

5.3 Fortsatt forskning 
Under arbetet med studien har frågan om vad som händer vid en mindre lyckad inskolning 

uppkommit. Jag stötte bland annat på O’Connors och McCartneys (2006) studie som visade 

att pedagogernas anknytning till sina förskolepedagoger påverkar hur de sedan knyter an till 

sina lärare i skolan. Jag anser att mer forskning behövs på hur olika inskolningsrutiner 

fungerar och hur de påverkar barnen. Även mer forskning behövs inom anknytningsteorin och 

då särskilt relationer mellan barn och pedagog. En annan forskningsinriktning kan vara den 

organisatoriska aspekten, där barn trygghet kan studeras med tanke på stora barngruppen och 

personaltäthet. Det skulle även vara intressant att göra en större jämförelsestudie mellan 

föräldrars och pedagogernas uppfattningar om inskolningar.  

 

5.4 Avslutande ord 
Det finns många inskolningsformer och för lite forskning som säger om det ena är bättre än 

det andra. Jag tror, som jag lyfte i problemformuleringen, att avsaknaden av forskning inom 

området har fått pedagogerna själva att börjat reflektera över inskolningen och tar hjälp av 

andra förskolor för att hitta nya mer passande inskolningsformer. Även i resultatet framkom 

detta då den ena förskolan beskrev sin inskolningsform. Inskolningen, som alla andra delar i 

förskolan, bör anpassas till varje individ och deras behov och förutsättningar. Pedagoger har 

ett stort ansvar i att skapa goda relationer med barnen samt verka för en god samverkan med 

föräldrar.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat i barnomsorgen? 

Vad har du gjort tidigare? 

Hur intresserade du dig för yrket? 

Vad gör en förskollärare/barnskötare? 

Hur går inskolningen till, hur lång tid tar den? 

Vem bestämmer inskolningsmetod? 

Vad är målet med inskolningen? 

Vad är trygghet? 

Hur känner du inför en ny inskolning? 

Vad anser du är viktigast i relation till föräldrarna? 

Vilka kan svårigheterna vara i en inskolningssituation? 

Vilka är förutsättningarna för en god inskolning? 

När är ett barn färdiginskolat? 

Hur utvärderas inskolningen? 

Hur följs en mindre lyckad inskolning upp? 

Var inskolning något ni stötte på under utbildningen? 

Får ni fortbildning angående effektiva inskolningsmetoder? 

Skulle du vilja ändra något i er inskolningsmetod? 

Har du andra synpunkter, något annat du vill tillägga angående inskolning? 

 


