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 Abstrakt 
Vårt syfte är att undersöka och beskriva hur åtta pedagoger i förskolan uppfattar 

att olika inskolningsmetoder fungerar samt hur pedagogerna uppfattar 

familjens inflytande över inskolningen. Vi har utgått från en kvalitativ 

forskningsmetod där den centrala analysenheten är semistrukturerade 

intervjuer som vi tematiskt analyserat. 

I vår undersökning kan vi se att pedagogerna är överens om att föräldrarna inte 

kan påverka formatet för hur inskolningen går till. Vi kan se i vårt resultat att 

pedagogerna har varierade erfarenheter och uppfattningar kring de olika 

inskolningsmetoderna som undersöks, men ingen av pedagogerna tycks 

ifrågasätta metodvalet. 

Inskolningsperioden är den viktigaste tiden för vilken kontakt pedagogen får 

med barnen. Enligt läroplanen för förskolan (skolverket, 2010) ska förskollärare 

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

introduktion i förskolan Vi anser därför att det är intressant att få kunskap om 

hur pedagoger upplever inskolningsmetodernas funktion i praktiken.  

 

Nyckelord: Inskolning, anknytning, inflytande, individualisering. 
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 Inledning  
Att börja i förskolan för ett litet barn är ett stort steg, en ny miljö med nya barn 

och okända vuxna. För ett barn att bli lämnad på förskolan av dem som står 

barnet allra närmast är en minst sagt känsloladdad upplevelse. Att det finns 

pedagoger där för barnet, för att ge stöd och trygghet i detta stora steg är 

avgörande för barnets fortsatta upplevelse av förskolan. Inskolningen är vägen 

in i förskolans stora värld för det lilla barnet. 

Enligt läroplanen för förskolan (skolverket, 2010) ska förskollärare ansvara för 

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

förskolan. Föräldrarna ska ges möjlighet till delaktighet i verksamheten och få 

inflytande över hur målen ska genomföras i den pedagogiska planeringen. 

Arbetslagen ska visa respekt för föräldrarna och känna att det utvecklas en 

tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer, beakta 

föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av 

verksamheten. I vår undersökning vill vi därför ta reda på hur föräldrarna ges 

möjlighet till delaktighet och inflytande över sina barns inskolning då vi tror att 

alla familjer är olika med olika behov. Vi anser att när ett nytt barn inskolas så 

inskolas även dennes familj som ofta består av barnets föräldrar, vi refererar 

därför ofta till att det är en ny familj som inskolas och inte enbart barnet.  

 

Niss och Söderström (2006) skriver att när ett barn ska börja i förskolan är 

inskolningen i förskolan mycket viktig och kan ha stor betydelse under lång tid, 

det är därför av stor vikt att planeringen för inskolningen görs genomtänkt. 

Målet med inskolningen är att pedagogerna lyckas få barnets förtroende och att 

de har lyckats skapa en positiv relation till barnet. För att barnet ska känna sig 

trygg i förskolan är samspelet med pedagogerna avgörande och det är 

pedagogernas ansvar att skapa en god relation till barnet genom att vara 

engagerade och visa intresse för varje enskilt barn. Brodin och Hylander (2011) 

tar upp att inskolningsperioden är den viktigaste tiden för vilken kontakt 

pedagogen får med barnen. En ömsesidig kontakt och kommunikation med 

barnen är basen för allt annat som görs i förskolan, saknas den basen kan inte 

pedagogen uppfylla sitt pedagogiska uppdrag.  

 

Vi som skriver det här examensarbetet arbetar inom förskola och har själva 

inskolat barn efter två olika metoder, traditionell inskolning och föräldraaktiv 

inskolning. Vi har upptäckt hur båda metoderna väcker liv i diskussioner 

pedagoger emellan. Diskussioner om brister, fördelar och nackdelar kring hur 

barn inskolas. Vi anser därför att för att vi ska kunna ge varje barn en så 

genomtänkt och positiv introduktion i förskolan som möjligt känns ämnet 

mycket viktigt att ha kunskap om. En inskolning är väldigt känsloladdad och 

betydelsefull för hur barnets fortsatta vistelse på förskolan kommer att se ut. 

 

Det står inte skrivet i läroplanen för förskolan hur en inskolning ska gå till och 

det lämnar stort utrymme för pedagogerna att göra sina egna tolkningar. 

Förskolan tillsammans med rektorn har i uppdrag att med regelbundna 

utvärderingar ta reda på vilken inskolningsform som passar förskolan bäst 
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(Arnesson Eriksson, 2010). Hagstöm (2010) skriver att det är värdefullt att 

komma ihåg att många olika pedagogiska metoder kommer och går med tiden, 

men att en trygg anknytning och relationer med andra är grunden för att må bra 

och att det därför är betydelsefullt att tänka på.  

Att olika pedagogiska metoder kan komma och gå gör att det känns viktigt att 

kunna välja metod efter barnens bästa och därför tycker vi att det är relevant att 

veta mer om hur pedagoger på förskolor idag gör när de väljer samt utvärderar 

inskolningsmetod. 
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 Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att ta upp hur en inskolning i förskolan kan gå till, hur 

föräldrar kan påverka vid en inskolning och tankar kring vilken tid som bör 

läggas ned till inskolningen. Vi skriver också om barns anknytning till sina 

föräldrar och pedagoger som är viktigt för en bra inskolning. 

 

Inskolning 

I läroplanen för förskolan står det inte skrivet hur en inskolning skall gå till utan 

den lämnar stort utrymme för pedagogernas egen tolkning. “Inskolningen blir 

starten för vad varje barn kan bli utifrån de förutsättningar vi skapar”(Arnesson 

Eriksson, 2010 s.13).  Förskolan har i uppdrag att tillsammans med rektorn, med 

hjälp av regelbundna utvärderingar ta reda på vilken inskolningsform som 

passar förskolan bäst (Arnesson Eriksson, 2010).  

Den traditionella inskolningen i förskolan är uppbyggd så att barnen under 

cirka två till tre veckors tid går från en timme om dagen till heldag i slutet av 

invänjningsperioden. Föräldrarna sitter ofta i bakgrunden och är passiva och 

ska helst kunna avsätta tre veckor till inskolningen. I den traditionella 

inskolningen är det en pedagog som inskolar, vilket gör att barnet knyter an till 

endast den pedagogen. Pedagogerna avgränsar oftast de nya barnen från den 

vanliga verksamheten och de andra barnen den första tiden. (a.a.) 

Den nyare inskolningsmetoden kallas “föräldraaktiv-inskolning” och löper över 

cirka tre dagar. Barnet som ska inskolas går heldagar i förskolan tillsammans 

med en förälder. Föräldern är aktiv och är den som inskolar sitt barn i förskolans 

alla moment. Pedagogerna arbetar som vanligt med hela barngruppen och det 

nya barnet inskolas till hela verksamheten och alla pedagoger. (a.a.) 

 

Inskolningstid  

Att ta med i beräkningen när man diskuterar hur lång tid som ska avsättas för 

inskolning är vilka resurser förskolan har och behovet hos den familj som ska 

inskolas. Alla barn är olika och det tar olika lång tid att skolas in. Det kan vara 

bra att diskutera saken med föräldrarna. Genom att ta reda på deras 

förväntningar på inskolningen kan man avgöra hur lång tid inskolningen 

kommer att ta. Oftast handlar det om hur lång tid föräldrarna har avsatt från 

deras arbeten. Det viktigaste är att barnet får vänja sig vid förskolan och att detta 

inte stressas fram. (Wessman, 2010) 

Wessman (2010) anser att det inte är en bra idé att ge föräldrarna ett färdigt 

schema över hur inskolningen ska gå till dag för dag för att det på så sätt kan bli 

så många fel. En planering kan ”signalera att om den inte följs så görs saker på fel 

sätt, vilket bara skapar otrygghet och frustration” (Wessman, 2010, s 35). En öppen 

dialog med föräldrarna är en förutsättning för en lyckad inskolning. (a.a.) 

 

Niss och Söderström (2006) anser att inskolningen den första veckan endast ska 

vara en timme om dagen så att barnen i början inte ska hinna ledsna. Förskolan 

ska kännas positiv och barnen ska vilja komma tillbaka nästa dag. Andra veckan 

utökas tiden för inskolningen till två timmar. Förutsättningarna för att 
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föräldrarna ska kunna utöka tiden i förskolan ytterligare under inskolningen 

samt lämna avdelningen är att barnen ska ha skapat en bra relation till 

pedagogen.  

Niss och Söderström (a.a.) skriver att under inskolningen är det föräldrarnas 

uppgift att vara barnets trygghet. Att föräldrarna ska finnas på avdelningen och 

befinna sig på samma ställe varje dag. Detta för att barnet ska kunna gå till dem 

vid behov av trygghet. Föräldrarna blir barnets trygga punkt tills relationen 

mellan barnet och pedagogen är så pass bra att föräldrarna kan börja gå ifrån 

avdelningen. Det tar olika lång tid att skapa en bra relation och Niss och 

Söderström (a.a.) skriver att det är pedagogen som avgör när relationen är 

tillräckligt bra för att föräldrarna ska kunna lämna avdelningen. Detta måste 

föräldrarna få tydlig information om innan inskolningen startat.  

Genom lek skapas de bästa tillfällena för samspel med barnen, så viktigast vid 

inskolningen är att pedagogerna får med sig barnen i leken. För att det ska bli 

tydligt för barnen att det är pedagogerna som ”hör till förskolan tillsammans med 

leken och leksakerna, är det viktigt att föräldrarna inte leker med barnen under 

inskolningen. På så sätt ökar pedagogernas möjligheter att få med sig barnen via leken” 

(Niss & Söderström, 2006, s 113). 

 

För att pedagogen skall kunna förverkliga sina värderingar som anses viktiga 

och genom det skapa en meningsfylld relation med barnet så är 

relationskompetens ett viktigt medel. Med relationskompetens menas att 

pedagogen ser det individuella behov som varje barn har och anpassar sin 

ledarroll därefter, samt att relationens kvalité är pedagogens fulla ansvar. Om 

pedagogen tar ansvar för relationens kvalité och tar hänsyn till varje barn samt 

barngrupp ger det pedagogen större auktoritet och förebygger kränkningar hos 

både vuxna och barn. (Juul & Jensen, 2003) 

Man behöver inte ha bråttom med inskolning av barn i förskolan, det är viktigt 

att lyssna in föräldrar och barn. När situationen kräver måste vi kunna frångå 

tidigare inskolningssätt och se andra möjligheter. (Arnesson Eriksson, 2010) 

 

Pedagogernas förhållningssätt 

För att få en bra inskolning, skapa trygghet hos både föräldrar och barn är ett 

gemensamt förhållningssätt hos pedagogerna bland det viktigaste. För att 

kunna uppnå detta krävs att pedagogerna pratar med varandra och är överens 

om vilken metod som ska användas. (Arnesson Eriksson, 2010)  

Granberg (1999) beskriver hur en inskolning kan förberedas och hur den första 

kontakten kan se ut. Då familjen har fått besked om att de fått plats på förskolan 

bör inskolningspedagogen ta kontakt med familjen för ett första möte. Detta 

möte sker ofta i barnets hem där både barn och föräldrar känner sig trygga. I 

detta möte ska pedagogen knyta en första kontakt till familjen. Granberg (a.a.) 

anser också att det bör vara inskolningspedagogen som följer barnet under hela 

småbarnstiden för att skapa en trygghet för barn och föräldrar. Vid de dagliga 

separationerna lär sig barnen att vuxna går ifrån och sedan kommer tillbaka, 

detta bygger upp barnens tillit för de vuxna. Om personalen på förskolan byts 

ut ofta och försvinner skadar det barnens tilltro för vuxna, de kan då få svårt att 

fästa sig vid andra vuxna av rädsla för att mista även dem. (a.a.) 
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Anknytning 

Brodin och Hylander (2011) säger att som pedagog i förskolan är en ömsesidig 

kontakt och kommunikation med barnen basen för allt annat arbete som görs i 

förskolan. Finns inte den basen kan pedagogen heller inte uppfylla sitt 

pedagogiska uppdrag. Inskolningsperioden är den viktigaste tiden för vilken 

kontakt pedagogen får med barnen. Att respektera vad barnet signalerar och 

låta barnet bestämma takten under inskolningsperioden är viktigt då alla barn 

behöver olika lång tid på sig för att skapa kontakt. På avdelningar för yngre barn 

ägnar pedagogerna ofta mycket tid och engagemang till inskolningen och den 

svåra separationen från föräldrarna. På avdelningar för äldre barn är detta något 

som glöms bort då man ofta tänker att barnet redan är van vid förskola och dess 

rutiner, detta är något som kan skapa problem längre fram då den personliga 

kontakten inte skapas. Detta kan också ske om barnet inte visar något intresse 

för pedagogerna under inskolningen utan bara glider in och leker med andra 

barn eller med de leksaker som erbjuds. Inskolningen kan då tyckas gå väldigt 

lätt men istället ge bakslag senare.(Brodin & Hylander 2011)  

 

Glaser (refererar Hagström, 2010) beskriver att det är avgörande för ett barns 

emotionella och sociala utveckling hur dess erfarenhet tillsammans med sina 

föräldrar ser ut under sina första år. Hur tillgängligheten, kontakten, 

sensitiviteten och kontinuiteten ser ut påverkar även den kognitiva 

utvecklingen. Bowlby (2010) anser att om vi ska kunna skapa trygga, lyckliga 

och självständiga barn som växer upp är det mycket viktigt att ha en trygg bas, 

ett hem där båda föräldrarna ger barnet mycket tid och uppmärksamhet. Hur 

anknytningen ser ut, oftast till modern påverkar hur barnet kommer att agera 

både i moderns sällskap men också då modern inte är närvarande. Ett barn med 

en trygg anknytning vågar utforska sin omgivning då det vet att det har en trygg 

bas att återgå till och är ofta mer medgörliga och känslomässigt stabila. Om en 

person inte har en trygg anknytning till sina föräldrar kan det tänkas att någon 

annan kan bli den trygga basen. (a.a.)  

Om ett barn inte har en trygg anknytning till någon av sina föräldrar skulle en 

annan omsorgsgivare kunna vara en kompletterande anknytningsperson. Det 

måste finnas förutsättningar som kontinuitet och konsekvens i barnets vardag. 

Både känslomässig och fysisk omsorg samt ett positivt känslomässigt 

engagemang i barnet krävs för att det ska fungera. Många barn tillbringar idag 

mycket av sin vardag på förskolan. Ju yngre barnet är och ju längre dagar barnet 

har kan tänkas påverka relationen till pedagogen att likna relationen till 

föräldrarna. Det är därför viktigt att pedagogen kan ge både fysisk och 

känslomässig omsorg.(Hagstöm, 2010) 

 

Barn föredrar en enda person, vanligtvis modern men om hon inte finns i 

närheten kan barnet vända sig till någon annan. Barn visar då på en hierarkisk 

ordning i vilken de vänder sig till de vuxna, helst till någon annan vuxen de 

känner väl men om det inte finns i närheten kan barnet i värsta fall nöja sig med 

en snäll främling. Även om anknytningsbeteendet kan riktas till olika personer 

är det ändå bara ett fåtal som det starka bandet finns till (Bowlby, 2010). 
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Fraley (2010) skriver att enligt Bowlby ställer anknytningssystemet i huvudsak 

några grundläggande frågor: är anknytningspersonen i närheten, tillgänglig och 

uppmärksam? Om barnet anser att svaret på frågan är ja så känner han eller hon 

sig älskad, trygg och säker och då är det troligt att barnet kommer utforska 

miljön, leka med andra och vara social. Om barnet skulle uppleva att svaret på 

frågan är nej skulle barnet bli oroligt och leta efter sin anknytningsperson. Detta 

beteende skulle fortsätta tills barnet hittar personen eller ger upp och detta kan 

hända vid en lång separation eller vid en förlust. Om det skulle hända tror 

Bowlby att barnet skulle känna total förtvivlan och bli deprimerat.(Fraley, 2010)  

 

För att kunna ge omsorg krävs förståelse och empati och att handla stödjande 

och hjälpande. Att vistas på en plats med för många vuxna som inte har ett 

förpliktigande förhållande till barnen kan vara direkt skadligt för barnens 

utveckling.(Hagström, 2010)  

Det ligger i vår natur att knyta känslomässiga band till speciella individer 

genom hela livet. Från födseln då vi knyter band till våra föräldrar eller 

föräldrasubstitut som förväntas ge oss skydd, stöd och tröst. Dessa 

anknytningar finns normalt kvar genom ungdomstiden och även i vuxenlivet 

men de kompletteras då också av nya band till andra speciella individer. Att vi 

söker dessa anknytningar är i grunden för att söka skydd.(Bowlby, 2010) 

 

Stern (1991) skriver att en separationsupplevelse som det är för ett barn att bli 

lämnat på förskolan är för en ettåring troligen ett av de mest ångestladdade de 

kan vara med om. Den primära vårdaren är som ett psykologiskt syre för barnet 

som de inte kan andas utan och därför grips av panik inom några få sekunder. 

Hagström (2010) tar upp en studie som Gerhardt (2004) gjorde om små barns 

stress på förskolan. I studien visade det sig att det inte var moderns frånvaro i 

sig som ökade barnets stress, utan frånvaron av någon vuxen som 

uppmärksammade barnets affektuttryck. Om det bland personalen fanns någon 

som hade ansvar för barnet och gav fysiskt och känslomässigt stöd till barnet 

ökade inte barnets stress. 

 

 ”Det kan vara värdefullt att minnas att många pedagogiska metoder kommer och går. 

En trygg anknytning och relationer med andra är emellertid en grund för psykisk hälsa 

och betydelsefulla att beakta” (Hagström, 2010 s.201). 

 

Grunden för allt arbete med barn är en nära och trygg relation. För att barn ska 

vilja vara delaktig i förskolans verksamhet och för att dessa barn ska få något 

utbyte av den krävs just denna nära relation och det är pedagogens ansvar att 

skapa en sådan relation. För att fördjupa relationen till barnen krävs det att 

pedagogen uppmärksammar barnens behov och tydligt visar sitt intresse för 

barnen. Alla barn är olika och pedagogen måste ge barnen möjlighet att utveckla 

sina olika personligheter. Genom att möta varje barn med respekt för sina 

individuella behov, ge rätt stöd och uppmuntran så skapar barnen en bättre 

självkänsla. Avgörande för barnens känsla av trygghet i förskolan är samspelet 

med pedagogerna. ”Det är pedagogens ansvar att skapa en god relation genom att 

vara intresserad och engagerad i varje enskilt barn”(Niss & Söderström, 2006,s 45).  
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Wessman (2010) tar i sin bok upp ett exempel från en förskola där man vid 

inskolning fokuserar på socialintegration. ”Socialintegration innebär här något som 

sker i en ömsesidig och fortlöpande process, som inkluderar alla inblandade parter och är 

nödvändig för att kunna ingå på likvärdiga premisser. Socialintegration innebär att 

barnen deltar likvärdigt och att det nya barnet blir en del av förskolans gemenskap på ett 

sådant sätt att det själv har inflytande på sina egna handlingsmöjligheter och 

deltagande”. (Wessman, 2010, s 11) 

 Redan före ett års ålder har barn stort intresse för andra barn. De känner 

samhörighet och många gånger underskattar pedagoger barnens betydelse för 

varandra. En del barn har lättare att få kontakt med andra barn på förskolan än 

med pedagogerna. Barns tidigare erfarenheter spelar en viktig roll och kanske 

har de inte någon bra erfarenhet av vuxna. Det är en utmaning att vinna barns 

förtroende. ”Ett personligt bemötande och respekt för det enskilda barnet är avgörande 

för om barnet ska förmå växa och utvecklas till en kreativ och trygg individ i 

gruppen”(Niss & Söderström, 2006, s 46). 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) tar i sin bok upp att barn lär sig mer 

under sina tidiga år än vad de någonsin kommer att göra senare i livet under 

samma tidsperiod. Barns tidiga lärande är därför otroligt viktigt för hur de 

senare kommer att uppleva sig själva som lärande individer. ”Beroende av hur 

barn blir bemötta i sina försök att erövra omvärlden kommer de att utveckla 

självförtroende och identitet, i vilken de ser sig själva som en lärande människa eller 

inte” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s12). För att ett barns kognitiva, 

emotionella, sociala och kommunikativa förmågor ska kunna utvecklas behövs 

erfarenheter som ett barn får och utvecklar genom sina relationer till andra. 

Genom ömsesidiga och varaktiga relationer lär sig barnet att förstå sin omvärld 

och få kontakt med sina känslor.(A Compendium To: With Our Best Future in 

Mind, 2009) 

Lindahl (1998) skriver om olika lärandemönster där Stevenson (1972) anser att 

barn i alla åldrar är mycket motiverade att lära sig så länge det handlar om något 

de själva valt. Han menar att barn lär sig mycket av att observera kamrater och 

vuxna i samspel med andra och att barn som börjar i förskolan tillbringar 

mycket av sin tid i början med att observera andra för att lära sig hur man ska 

bete sig i förskolan. Barnet måste få tid till att titta och lyssna menar han. Genom 

en nära och uppmuntrande relation till en vuxen kan lärande genom 

observation förbättras.  

Som pedagog måste man vara tydlig och synlig när det gäller vad man gör men 

även med det man säger. Att veta att en vuxen finns där som man kan räkna 

med gör att barnet känner sig tryggt. Den första tiden i förskolan bör börja med 

att den ansvarige pedagogen skapar en god relation till det nya barnet och att 

de lär känna varandra. Barnet bör därför inte vara med i några större aktiviteter 

från början utan att man försöker skapa en trygg vardag där fokus ligger på 

igenkännande och förutsägbarhet.(Wessman, 2010)  

Personal som arbetar med barn i förskola måste kunna främja både barnens 

fostran och utveckling, skapa en trygg bas för barnens inlärning. För att detta 

ska ske måste personalen skapa en relation till barnen som innehåller värme, 

medkänsla, närhet, omsorg och vård. Detta är en förutsättning för en 

utvecklande samvaro.(Lindahl, 1998) 
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Pedagogernas förberedelser inför inskolning 

Hur barnens start i förskolan blir kan ha stor betydelse under en lång tid och det 

är därför vikigt att planeringen för inskolningen görs med omsorg. Största målet 

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

positiv relation till barnen”(Niss & Söderström, 2006, s 111). De anser att eftersom 

förskolan är en gruppverksamhet finns det goda skäl till att man under 

inskolningen arbetar gruppinriktat. Att barnen tidigt får erfarenhet av att vara 

och ingå i en grupp och erfarenhet av att pedagogerna finns till där för alla 

barnen. Det finns en speciell samhörighet barnen emellan som pedagogerna inte 

kan bistå med och de menar att man ska utnyttja barnens intresse och nyfikenhet 

på varandra men att grunden för barnens trygghet självklart alltid är 

pedagogerna.(Niss & Söderström, 2006) 

 

Wessman (2010) tar upp hur viktigt det är att arbetslaget i samband med 

inskolning diskuterar kring förskolans värden, hur man vill att familjen ska 

uppfatta förskolan, hur man kan tillmötesgå den nya familjen och vilket intryck 

man vill att den nya familjen ska få av förskolan. Även vikten av att redan innan 

inskolningen ska ha ordnat med information och blanketter som ska fyllas i så 

att pedagogen vid inskolningens start kan fokusera på att lära känna det nya 

barnet och föräldrarna. Wessman menar att det finns många bra metoder för 

pedagoger att använda sig av när förskolan ska ta emot nya familjer så länge de 

är genomtänkta och förberedda. Den nya familjen känner sig mer välkommen, 

det skapar känsla av trygghet och lusten till att börja förskolan ökar av att veta 

att pedagogerna tänkt på en och förberett för ens ankomst. Genom den 

förberedda metoden kommer även starten för ett bra samarbete med familjen. 

Föräldrarna känner sig bra bemötta och respekterade. För att skapa trygghet hos 

familjen menar Wessman att det är viktigt att pedagogerna på förskolan har 

fördelat rollerna mellan sig så att alla vet vem som ska göra vad. När 

inskolningen planeras bör pedagogerna vara medvetna om att det finns två 

olika perspektiv, barnperspektivet och vuxenperspektivet. Med barnperspektiv 

menas att barnet reagerar på här och nu upplevelser och får en uppfattning om 

hur det är att gå i förskolan redan första dagen. Vuxenperspektivet innebär att 

föräldrarna fokuserar på helheten, hur barnets tid på förskolan kommer att vara 

på längre sikt. Enligt Wessman vill föräldrarna ha mer kontroll, veta vilken 

pedagog som ansvarar för deras barns inskolning och vem de kan komma till 

om de har frågor och funderingar. Föräldrarna måste känna sig trygga med att 

lämna över sitt barn till förskolan då detta för många är en väldig känsloladdad 

upplevelse. Det är därför mycket viktigt att man som pedagog är väldigt synlig 

under inskolningen så att föräldrarna tydligt ser att deras barn är väl 

omhändertaget på alla områden. Detta är även viktigt för det nya barnet. 

Lindahl (1998) tar upp små barns förhållningssätt till föremål och refererar där 

till Winnicott som menar att vissa objekt kan skapa en trygghet för barnet i 

övergången från föräldrarna till omvärlden. Lindahl (1998) refererar till Mahler, 

Pine och Bergman som anser att barnet söker övergångsobjekt för att klara 

separationer och andra svåra situationer. De menar att barnet försöker hålla 

kvar en bild av mamman i sitt minne. Om en vuxen då försöker tränga sig på 
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allt för intensivt kan barnet påverkas negativt. Lindahl (1998) refererar även till 

Andersen och Kampman som beskriver att barn under den tiden de möter den 

nya förskoleavdelningen kan vara ganska passiva och avlyssnande. De kan 

därför ta ett visst avstånd till alla aktiviteter som pågår runt om dem. Barn 

behöver olika lång tid på sig att skapa tilltro till den nya avdelningen.   

 

Föräldrarnas inflytande 

En förutsättning för att barnet ska känna sig tryggt i förskolan är en positiv 

relation mellan pedagoger och barnets föräldrar. Niss och Söderström (2006) 

skriver att det är viktigt att föräldrar och pedagoger visar varandra förtroende 

då barnet har ett behov av att ens föräldrar har tillit till pedagogerna. De skriver 

även att det är pedagogens ansvar att skapa förutsättningar för ett bra samarbete 

med föräldrarna och att detta samarbete är en pågående process under hela 

förskoletiden (a.a.). Förskolans läroplan (2010) säger att varje förskollärare ska 

ge varje barn tillsammans med sina föräldrar en god introduktion till förskolan, 

ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva 

inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen. 

Förskolans läroplan (a.a.) säger även att arbetslaget ska visa respekt för 

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

förskolans personal och barnens familjer, beakta föräldrarnas synpunkter när 

det gäller planering och genomförande av verksamheten. 

 

Redan före ett års ålder kan ett barn läsa av sina föräldrars uttryck för att se hur 

de själva ska reagera, är det något farligt, roligt, skrämmande eller tryggt. Om 

ett barn faller utan att göra sig illa tittar de upp mot sina föräldrar för att se hur 

de ska reagera, gråta eller inte (Stern, 1991). 

Lindahl (1998) skriver om barns känslomässiga utveckling och refererar Kagan 

som menar att barn är mycket uppmärksamma och känsliga för vuxnas sätt att 

göra och vilka känslor de visar redan under sitt andra levnadsår. Lindahl 

refererar även Terwogt och Harris, de anser precis som Kagan att barn ser till de 

vuxnas känslomässiga mönster för att avgöra hur och om de ska närma sig nya 

saker och situationer.  

 

Lyness (2013) beskriver att om föräldrarna till barnet som ska börja i skolan är 

oroliga kommer troligtvis barnet att känna av det. Om föräldrarna känner sig 

säkra och lugna inför att lämna sitt barn kommer även barnet känna sig mer 

självsäker. Brodin och Hylander (2011) skriver att då barn ska vänjas in i 

förskolan spelar föräldrarnas känslor och förväntningar stor roll. Barnet läser av 

sina föräldrar under inskolningstiden för att se om det är en trygg och positiv 

situation de befinner sig i. Det första pedagogen bör göra är att lära känna barnet 

och föräldrarna. Det är föräldrarna som i första hand vet vad barnet behöver så 

det är viktigt att först och främst lyssna på dem för att lära känna barnet 

(Jonassen, 2014).  

”Ett nära och bra samarbete med föräldrarna är en grundförutsättning för skolans 

verksamhet”(Bergem 2000.s.86). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 

skriver om lärarnas ansvar för hur samverkan med föräldrarna ser ut. En av 

förskolans uppgifter är att i samarbete med föräldrarna arbeta för att varje barn 



  

 

13 

 

ska få utvecklas enligt sina egna förutsättningar. Hur samarbetet ser ut skiljer 

sig mellan olika föräldrar och även mellan olika tider i livet. Det viktiga är att 

alla erbjuds möjligheten att påverka och engagera sig i verksamheten på 

förskolan. 
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 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka och förstå hur åtta pedagoger i förskolan uppfattar 

att två olika inskolningsmetoder fungerar och på vilka grundval pedagogerna 

uppfattar att inskolningsmetoden väljs. Vårt syfte är även att undersöka och 

förstå hur pedagogerna uppfattar familjens inflytande över inskolningen och 

vad pedagogerna anser om individuell inskolning.  

 

Frågeställningar  

 

 Sker inskolningen av nya familjer efter deras enskilda behov 

eller på grundval av olika metoder och tillvägagångssätt, varför 

samt hur går det till? 

 

 På vilka grundval väljer pedagogerna inskolningsmetod? 

 

 Vad är pedagogernas uppfattning om att individualisera 

inskolningen? 
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 Metod 
I den här delen tar vi upp hur vi har planerat och genomfört vår undersökning 

samt hur materialet har bearbetats.  

 

Kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som metod för vår 

undersökning. Vi har valt detta då den här typen av intervju ger oss möjlighet 

att vara flexibla och fokusera på den intervjuade personens uppfattningar och 

erfarenheter (Denscombe, 2000). Vi använder oss av livsberättelser som 

metodansats då vårt syfte är att få kunskap om pedagogernas upplevelser och 

tankar kring inskolning (Fejes & Thornberg (2009). Vår studie har sin 

utgångspunkt i en kvalitativ forskningsmetod då den är småskalig, beskrivande 

samt att den centrala analysenheten är intervjuer (Denscombe, 2000). 

 

Förberedelse 

Inför våra intervjuer har vi tagit kontakt med åtta förskolechefer via mail för att 

få deras godkännande att intervjua någon av de anställda på förskolan. I mailet 

har vi kortfattat beskrivit vad vårt syfte med intervjuerna är. Efter att vi fått 

klartecken att genomföra våra intervjuer har vi kontaktat pedagogerna på de 

olika förskolorna. Den kontakten tog vi genom telefonsamtal till de olika 

förskolorna. Efter att vi pratat med åtta pedagoger som ville ställa upp och 

intervjuas och som hade den erfarenhet vi hade tänkt oss, fem års 

yrkeserfarenhet och ha arbetat efter de två olika inskolningsmetoderna bad vi 

om att få återkomma för att bestämma tid för intervjun. I samtalen berättade vi 

kort om vårt syfte med intervjuerna samt att det var deras åsikter och 

erfarenheter vi ville veta mer om, inte att få något ”rätt” svar på olika frågor. 

Detta för att pedagogerna skulle känna sig mer bekväma med att bli intervjuade. 

 

Vi sammanställde intervjufrågor som vi hade för avsikt att ge svar på vårt syfte 

och våra frågeställningar. Efter att vi fått våra frågor godkända av vår 

handledare gjorde vi var sin testintervju innan vi tog kontakt med pedagogerna 

igen för att bestämma tid för intervju. 

 

Svårigheter som kan uppkomma vid genomförandet av intervjuer är att 

människor svarar olika beroende på intervjuarens ålder, kön och etniska 

ursprung. De intervjuade kan även svara olika beroende på hur de uppfattar 

och tolkar frågorna.(Denscombe, 2000)  

Inför intervjuerna gjorde vi var sin testintervju för att se om frågorna vi hade för 

avsikt att ställa uppfattades på det sätt vi hade tänkt, vi gjorde det också för att 

träna på att genomföra en intervju. Enligt Trost (1997) ska den som intervjuar 

inte märkas, det är den intervjuade som är huvudpersonen och vi ska inte 

påverka med vårt sätt att vara eller se ut. 
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Urval och avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till åtta pedagoger på åtta olika förskolor i 

Stockholmsområdet med minst fem års erfarenhet. Ett krav är även att 

pedagogerna skall ha arbetat efter de två olika inskolningsmetoderna vi valt att 

studera för att de ska kunna delge sina erfarenheter från de båda 

inskolningsmetoderna. De pedagoger som vi valt att intervjua är för oss kända 

sedan tidigare men inte nära bekanta.    

 

Genomförande  

Vi har genomfört vår datainsamling genom personliga intervjuer, ansikte mot 

ansikte. Med penna, papper och diktafon har vi tänkt samla data till vår 

undersökning. Vi valde att göra fyra intervjuer var och då både inspelning och 

minnesanteckningar finns kvar gjorde vi bedömningen att minimal information 

gick förlorad genom att dela på intervjuerna. Vi valde att dela på intervjuerna 

för att den som intervjuades troligtvis skulle känna sig mer bekväm och inte 

känna sig i underläge. 

 

Efter att vi bestämt tid med de åtta pedagogerna på olika förskolor åkte vi dit 

för att genomföra intervjuerna, alla intervjuer hölls på pedagogens arbetsplats. 

Vilken plats vi höll till på fick den som skulle intervjuas bestämma. Enligt Trost 

(1997) är det lämpligt att hålla till i lokaler där den som intervjuas känner sig 

trygg för att denne inte ska hamna i ett underläge. För att vi inte helt skulle 

lämna över beslutet åt dem som skulle intervjuas bad vi dem att tänka ut en 

plats där vi kunde hålla intervjun så ostörd som möjligt. 

 

Innan intervjun kunde börja berättade vi att vi ville spela in intervjun för att inte 

missa någon information, vi försökte hålla inspelaren så osynlig som möjligt för 

att inte göra de intervjuade nervösa. Alla pedagoger gick med på att bli 

inspelade även om det gjorde några nervösa men det gick över när intervjun väl 

var igång. Vi valde att inte föra anteckningar under tiden intervjun pågick för 

att helt kunna koncentrera oss på intervjun, på detta sätt behövde pedagogerna 

heller inte sitta och fundera över vad det var vi antecknade. När intervjun var 

avslutad tackade vi så mycket för att de ville delta och gick undan, vanligtvis till 

bilen på parkeringen men vid ett par tillfällen satt vi kvar i rummet där intervjun 

hölls medan pedagogen återgick till sitt arbete. Vi gjorde då våra 

minnesanteckningar.  

 

Bearbetning  

Vi har valt att bearbeta vårt material genom att tillsammans lyssna på 

intervjuerna och läsa igenom minnesanteckningarna upprepade gånger, 

därefter har vi skrivit en sammanfattning per intervju med det som vi ansåg 

vara relevant för vår forskning. I de olika sammanfattningarna har vi valt att 

sortera bort det som inte gav någon information om det vi hade för avsikt att 

undersöka. Vi har valt att skriva sammanfattningarna med intervjupersonernas 

ord i största möjliga mån, vid vissa tillfällen har vi gjort texten mer läsvänlig. 

Trost (1997) skriver att genom detta sätt att bearbeta materialet blir det lättare 
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att analysera, då materialet får samma struktur. Han anser också att även om 

man mister en del av materialet så finns det kvar på inspelningarna, fördelen är 

att man tar bort alla oväsentligheter, det kan ibland vara svårare att se det 

intressanta för allt ointressant som kommer i vägen. (Trost, 1997)  

Vi gjorde först en sammanfattning per intervju med de olika frågorna som 

rubriker för att lättare kunna se skillnader och likheter intervjuerna emellan. 

Därefter skrev vi ihop ett resultat av de olika sammanställningarna med de olika 

frågorna som rubriker. Vi har gjort en analys som fokuserar på innehåll men är 

tematisk då vi identifierat gemensamma teman i de olika berättelserna och 

sedan skrivit ihop dem till ett resultat (Fejes & Thornberg, 2009). För att 

underlätta för läsaren skrev vi om till en berättande text. Efter att vi 

sammanställt materialet i resultatdelen har vi tillsammans tolkat och 

återkopplat resultatet till bakgrunden och bearbetat materialet för att ge svar på 

vårt syfte och våra frågeställningar i resultatdiskussionen. 

  

Validitet och reliabilitet  

Vi vill hålla oss till en småskalig undersökning då vi anser att intervjuer med 

fler än åtta pedagoger inte ger mer tillförlitlighet till resultatet då bortfallet ändå 

blir så stort med tanke på antalet pedagoger och förskolor i Sverige. Antalet 

pedagoger ger en variation av erfarenheter och arbetssätt till vår undersökning. 

Då vår studie är begränsad till åtta förskolor kan vi inte generalisera vårt 

resultat, läsaren får därför avgöra generaliserbarheten samt hur resultaten kan 

tillämpas. Det som i den här studien kan påverka tillförlitligheten negativt är 

faktorer som störningar, stress och andra miljörelaterade faktorer som kan ha 

stört intervjuerna samt att intervjuerna inte har gjorts av en och samma person 

då vi gjort fyra intervjuer var. Att vi intervjuade personer som för oss är kända 

sedan tidigare även om de inte är nära bekanta kan även de påverka 

tillförlitligheten. I efterhand tror vi dock att dessa faktorer påverkat resultatet i 

minimal utsträckning. Vi har försökt öka tillförlitligheten genom att beskriva 

hur vi har gått till väga för att genomföra våra intervjuer och beskrivit hur vi har 

hanterat det material vi har samlat in. 

 

Vid våra intervjuer har vi ställt frågor som vi har konstruerat för att få svar på 

vårt syfte och våra frågeställningar, detta stärker validiteten. Trost (1997) 

beskriver validitet som att instrumentet eller frågan ska mäta det den är avsedd 

att mäta. Vid kvalitativa intervjuer strävar man efter att komma åt, att få veta 

vad den intervjuade menar med eller hur han eller hon uppfattar en 

företeelse.(a.a.)  

 

Eftersom vi har gjort varsin testintervju som vi nämnt tidigare där vi även testat 

mätinstrumentet som i detta fall är en diktafon med inbyggt mikrofon har vi 

innan de riktiga intervjuerna bedömt ljudkvalitén som bra. Vi bedömer vår 

förmåga att göra intervjuer som begränsad, vi har därför försökt öka 

pålitligheten genom dessa testintervjuer.   
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Metoddiskussion  

Nedan kommer vi att föra en diskussion om metoden. Vi kommer gå igenom 

alla olika moment i metoden och delge våra reflektioner kring detta.  

 

Vi har valt som Denscombe (2000) beskriver en kvalitativ forskningsmetod då 

studien är beskrivande, småskalig samt att vi använt intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer 

för att samla in data till vår studie, detta för att vårt syfte var att få ta del av de 

intervjuade personernas tankar och erfarenheter. Vi anser att det var en bra 

metod för att ta reda på vårt syfte med uppsatsen som är att undersöka hur åtta 

pedagoger uppfattar inskolningsmetoder vid inskolning av nya familjer då vi 

genom semistrukturerade intervjuer kunde vara flexibla och ställa följdfrågor 

till pedagogerna för att kunna ta del av deras upplevelser på bästa sätt. Då vårt 

syfte var att ta reda på pedagogernas upplevelser kring inskolning anser vi att 

den mest relevanta metodansatsen vi kunde använda oss av var livsberättelser 

som ger kunskap om de intervjuades tankar och upplevelser om sin omvärld 

(Fejes & Thornberg, 2009) 

 

Analys av genomförande 

Inför intervjuerna tog vi kontakt med de åtta olika förskolorna. Vi valde att 

skicka ett mail till de olika förskolornas chefer. Vi beskrev kortfattat vårt syfte 

med studien och bad om lov att intervjua pedagoger till vår undersökning. Vi 

upplevde att vi fick bra respons från de olika cheferna då alla svarade och gav 

sin tillåtelse att genomföra intervjuerna. Efter att vi fått svar på våra mail ringde 

vi till de olika förskolorna för att hitta pedagoger som ville vara delaktiga i vår 

undersökning genom att bli intervjuade. Då vi hade kännedom om de olika 

förskolorna samt några av pedagogerna som jobbade på de olika förskolorna 

valde vi att ringa för att få en första kontakt. De första samtalen till de olika 

förskolorna upplevde vi som lite ostrukturerade då vi inte hade bestämt när vi 

faktiskt kunde genomföra intervjuerna utan fick återkomma med den 

informationen.  

 

Inför samtalen hade vi en idé om vilka pedagoger som kanske kunde tänka sig 

att ställa upp samt hade den erfarenhet vi tänkt oss som var att de arbetat efter 

de två olika inskolningsmetoderna föräldraaktiv inskolning och traditionell 

inskolning samt hade en yrkeserfarenhet på fem år. På fem av förskolorna fick 

vi prata med de pedagoger som vi trodde hade den erfarenhet vi tänkt och de 

ville ställa upp på att bli intervjuade, vi frågade också om de arbetat efter de två 

olika inskolningsmetoderna samt hur lång yrkeserfarenhet de hade och alla de 

fem pedagogerna uppfyllde kriterierna. På de andra tre förskolorna fanns för 

tillfället inte de pedagoger som vi innan hade trott kunde uppfylla kriterierna. 

Vi löste det genom att fråga den pedagog som svarade i telefon om det fanns 

någon pedagog på förskolan som hade den erfarenhet vi sökte och det fanns det. 

Efter att vi pratat med några olika pedagoger på de olika förskolorna hade vi nu 

åtta pedagoger som ville ställa upp på att bli intervjuade, i samtalen berättade 

vi kort om vårt syfte och att det var deras egna erfarenheter vi ville veta mer om 

och inte något ”rätt” svar på frågor, samt att vi kommer spela in intervjuerna. I 
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efterhand anser vi att det hade varit bättre att åka ut till de olika förskolorna för 

att prata med pedagogerna vi kunde tänkas intervjua samt att vi redan då skulle 

haft förslag på när intervjun kunde tänkas äga rum. Vi anser det då det skulle 

givit ett bättre intryck samt att det kanske skulle ha känts mer organiserat för 

oss själva. Att vi inte hade förslag på något tillfälle då intervjun kunde äga rum 

berodde på att vi inte hade färdigställt våra intervjufrågor vid detta 

kontakttillfälle. Vi ville gärna göra våra intervjuer före sommaren innan 

pedagogerna gick på semester och därför var vi lite ivriga i vår första kontakt. 

Vi anser dock att detta troligtvis inte påverkade resultatet av intervjuerna.  

 

Efter att vi formulerat intervjufrågor (se bilaga) som vi hade för avsikt att ge svar 

på vårt syfte och våra frågeställningar gjorde vi varsin testintervju för att 

undersöka om våra frågor uppfattades som vi tänkt för att minska risken för 

som Descombe (2000) skriver att de intervjuade svarar olika beroende på hur de 

uppfattar och tolkar frågorna. Vi anser att vi minskade risken med att frågorna 

skulle missuppfattas genom dessa två testintervjuer men att frågorna ändå kan 

misstolkas eller missuppfattas beroende på hur de enskilda personerna tolkar 

frågorna. Vi gjorde inga ändringar i våra intervjufrågor då vi ansåg att frågorna 

uppfattades som tänkt. Vi gjorde också testintervjuerna för att träna på att 

genomföra en intervju. Trost (1997) beskriver att den som intervjuar inte ska 

märkas utan att det är den intervjuade som är huvudpersonen och att vi inte ska 

påverka genom vårt sätt att vara eller se ut. Vi kände att det var positivt att göra 

dessa testintervjuer då vi kände oss mer säkra i vår roll samt hann tänka över 

om det var något vi borde ändra på då det var dags för de riktiga intervjuerna.  

 

Då vi tog kontakt för att boka tid för intervju ringde vi de olika pedagogerna och 

bestämde tid och datum som passade både dem och oss. Vi bad dem även tänka 

ut en lämplig plats att genomföra intervjun på, helst en lugn plats där det finns 

så lite störmoment som möjligt. Detta för att pedagogerna som enligt Trost 

(1997) skulle känna sig trygga i bekanta lokaler och inte känna att de är i 

underläge. Vi valde att inte delge pedagogerna frågorna inför intervjun då vi 

ville ha deras spontana tanke och inte ett inövat svar. Efter dessa samtal 

upplevde vi att pedagogerna kändes positiva inför intervjuerna samt att vi var 

bättre organiserade och förberedda. 

 

Vi valde att göra hälften var av intervjuerna för vi på detta sätt kunde vara på 

varsin intervju vid samma tidpunkt, därför kunde vi boka in alla intervjuer på 

en och samma vecka. Vi anser efter att vi genomfört intervjuerna att minimal 

information gått förlorad på grund av att vi delade på intervjuerna då vi efter 

genomförda intervjuer tillsammans sammanställt resultatet och då gått igenom 

både inspelningar och minnesanteckningar tillsammans. Vi tror inte att detta val 

påverkat resultatet mer än att intervjufrågorna möjligtvis kan uppfattas något 

olika beroende på vem som ställer frågorna, som Denscombe (2000) utrycker det 

att svårigheter som kan uppstå vid genomförandet av en intervju är att 

människor svarar olika beroende på intervjuarens ålder, kön och etniska 

ursprung. 
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Alla intervjuer genomfördes på de olika pedagogernas arbetsplats i rum som 

pedagogerna ansåg vara så ostörda som möjligt. Då vi genomfört alla intervjuer 

anser vi att det var både bra och mindre bra att befinna sig på de intervjuades 

olika arbetsplatser. Vi upplevde att pedagogerna kände sig trygga på sin 

arbetsplats och att det gjorde dem mer avslappnade i situationen. Det som var 

mindre bra var att några av pedagogerna kändes lite stressade av att gå ifrån för 

att intervjuas, detta gick sedan över när intervjun väl var igång. Som vi tidigare 

nämnt framhåller Trost (1997) att det är positivt för de intervjuade att genomföra 

intervjuerna i lokaler där de känner sig trygga för att inte hamna i underläge. 

Att vi endast var en som intervjuade samt att vi berättat att det var deras 

erfarenheter vi ville veta mer om och inte några ”rätta” svar hoppades vi 

ytterligare skulle göra så att pedagogerna kände sig bekväma med situationen 

att bli intervjuade. Vi valde också att inte anteckna under intervjuerna dels för 

att helt kunna koncentrera oss på den som intervjuades men också för att det 

kan kännas obekvämt för den intervjuade om vi plötsligt började anteckna. Då 

vi valde att genomföra intervjuerna på detta sätt tror vi medförde att 

pedagogerna var bekväma i situationen och vår känsla var att de ärligt kunde 

svara på våra frågor. 

 

Analys av Bearbetning 

När vi skulle bearbeta vårt material valde vi att tillsammans lyssna igenom våra 

intervjuer och läsa våra minnesanteckningar. Vi valde sedan att sammanfatta 

varje intervju med intervjufrågorna som rubriker. Vi lyssnade noga och 

upprepade gånger på intervjuerna och diskuterade sedan vad som faktiskt var 

relevant för vår forskning, vi valde på detta sett bort en del ”mellanprat” som vi 

inte ansåg tillförde något till vår studie. Vi redigerade även en del av det som 

pedagogerna sagt för att göra det mer tydligt och läsvänligt. På detta sett anser 

vi att vi fick med det som var relevant i vår studie samt att det underlättade när 

vi sedan skulle sammanställa resultatet då det var lätt att se likheter och 

skillnader mellan intervjuerna. Vi hittar stöd i vår metod genom Trost (1997) 

som skriver att genom detta sätt att bearbeta materialet blir det lättare att 

analysera, då materialet får samma struktur. Han anser också att även om man 

mister en del av materialet så finns det kvar på inspelningarna, fördelen är att 

man tar bort alla oväsentligheter, det kan ibland vara svårare att se det 

intressanta för allt ointressant som kommer i vägen. När vi skulle sammanställa 

vårt resultat valde vi att även där att börja med att ha intervjufrågorna som 

rubriker. På det sättet kunde vi tillsammans läsa in oss på vad de olika 

pedagogerna svarat på intervjufrågorna vi ställt och sammanställa det i 

resultatet. Vid något enstaka tillfälle kände vi att vi ville veta mer om vad en 

pedagog sagt och då gick vi tillbaka till det inspelade materialet och kunde 

därefter fylla i det vi tyckte saknades. Det här sättet att arbeta är tematiskt då vi 

identifierat gemensamma teman i de olika berättelserna. På det sättet kunde vi 

lättare belysa likheter och skillnader i resultatet mellan hur pedagogerna på de 

olika förskolorna upplevde det vi hade för avsikt att undersöka med hjälp av 

rubrikerna (Fejes och Thornberg, 2009). För att underlätta för läsaren skrev vi 

sedan om materialet till en berättande text.  
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Etiska överväganden  

Då vi har valt att hålla de intervjuades identiteter skyddade genom att använda 

fiktiva namn samt att materialet från de intervjuade hanteras konfidentiellt har 

vi beaktat de forskningsetiska reglerna som kan påverka de inblandade 

personerna. Inför intervjuerna har vi kortfattat beskrivit vad vår forskning 

handlar om, att de har rätt att avbryta intervjun om de inte längre vill delta samt 

att de kommer att få ta del av resultatet då arbetet är klart om de vill 

(Vetenskapsrådet, 2014).  
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 Resultat  
Nedan presenterar vi resultatet av det material vi har samlat in genom intervjuer 

med åtta pedagoger från olika förskolor. 

 

Presentation av pedagoger 

I resultatdelen har vi valt att använda fiktiva namn på de intervjuade 

personerna. De åtta pedagogerna vi har valt att intervjua för denna 

undersökning har arbetat inom förskolan mellan fem och trettio år och det alla 

har gemensamt är att de har erfarenhet av både traditionell- och föräldraaktiv 

inskolning. I tabellen nedan beskriver vi de intervjuade pedagogerna med 

fiktiva namn, yrkeserfarenhet samt vilken inskolningsmetod de använder i 

dagsläget. 

 

Fiktivt namn Yrkeserfarenhet Nuvarande inskolningsmetod 

Eva 15 år Traditionell 

Linda 16 år Traditionell 

Lisa 8 år Traditionell 

Sofia 5 år Föräldraaktiv 

Birgit 30 år Föräldraaktiv 

Marie 6 år Föräldraaktiv 

Maria 11 år Föräldraaktiv 

Katrin 7 år Föräldraaktiv 

 

Lisa som idag arbetar efter den traditionella metoden skiljer sig från de övriga 

då de på hennes förskola inskolar en hel grupp på ca 15 barn på en och samma 

gång. På Katrins förskola använder de idag den föräldraaktiva metoden men 

hon berättar att inskolningen är två veckor lång men att föräldrarna är med det 

första tre hela dagarna och därefter ska de finnas nära till hands om barnet 

behöver hämtas tidigare. Birgit som har varit verksam inom förskolan i 30 år har 

även erfarenhet av individuell inskolning där man anpassade inskolningen efter 

det enskilda barnets behov. Detta var i början av Berits verksamma tid inom 

förskolan. Erfarenheterna kring olika inskolningar varierar men återkommande 

är traditionell inskolning och föräldraaktiv inskolning.  

 

Inskolningserfarenheter 

De åtta pedagogernas erfarenhet kring traditionell inskolning är ganska lika. De 

beskriver det som en inskolning som tar ganska lång tid, har upplevelsen av att 

barn ”massinskolas”. Det är många föräldrar i förskolans lokaler samtidigt som 

kan skapa otrygghet hos den övriga barngruppen och det kan lätt uppfattas som 

rörigt. Det är oftast så att barnet som ska inskolas har en ansvarig pedagog under 

inskolningsperioden och detta är på gott och ont. Det skapar trygghet för barnet 

och föräldrarna som inskolas att ha en ansvarig pedagog, någon man kan 

komma till med frågor och funderingar och barnet får en pedagog att lära känna, 

skapa en relation till och på så sätt trygghet. Om den ansvarige pedagogen blir 

sjuk eller av någon annan anledning inte är på förskolan kan det skapa otrygghet 
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hos barnet och föräldrarna kan då bli obekväma med att lämna sitt barn på 

förskolan. Birgit beskriver sin erfarenhet av traditionell inskolning med att:  

 

”det var både bra och dåligt tycker jag, det var bra för jag kände dessa barn väldigt väl 

och de var mycket trygga med mig, jag kände hela barnets familj väldigt väl och jag tror 

att i de flesta fall var föräldrarna också väldigt trygga med mig. Det som var dåligt med 

detta var ju när jag till exempel ville byta förskola, vara mammaledig eller om jag var 

sjuk en längre tid. Det var också svårt när barnen skulle byta avdelning, jag upplevde 

att föräldrarna ansåg att jag var deras ”fröken” vilket i sin tur gjorde att barnen också 

tyckte det.” 

 

Pedagogernas erfarenhet kring föräldraaktiv inskolning är delad. Fördelar med 

inskolningen som några utav pedagogerna nämner är att inskolningsmetoden 

är smidig och går väldigt fort. Barnets förälder får en bra inblick i förskolans 

verksamhet vilket i sin tur skapar en trygghet i att lämna sitt barn på förskolan. 

Genom att föräldern till det barn som ska inskolas introducerar sitt barn till 

förskolans olika delar visar föräldern att det är en bra miljö att vistas i och det 

ger barnet en känsla av trygghet. Sofia menar att barnet på detta sätt anpassas 

fort till förskolan, pedagogerna och barngruppen. Några av pedagogerna tycker 

att det lätt blir rörigt om det är många barn som ska inskolas samtidigt, Lisa 

upplevde att det var svårt att inskola efter den här metoden om det var en grupp 

som precis inskolats och inte blivit trygga ännu. Linda tycker att metoden ger 

en falsk bild till barnet om hur tiden på förskolan kommer att se ut, hon tror det 

vore bättre om föräldern höll sig i bakgrunden. Maria tycker att det är svårt att 

hinna få en bra kontakt med barn och föräldrar på tre dagar då hon samtidigt 

ska finnas där för resten av barngruppen.  

 

”Jag tycker att man har överlåtit ansvaret för inskolningen till föräldrarna som kanske 

många gånger är oerfarna, jag tror att det kan skapa en otrygghet. Det känns som att vi 

pedagoger tog oss mera tid till för inskolningsbarnen och deras familjer på det 

traditionella sättet. Nu ska allt vara så effektivt och gå snabbt och smidigt.” (Maria) 

 

Inskolningsrutiner 

Av åtta pedagoger är det tre pedagoger som har traditionell inskolning som 

rutin i dagsläget. Det som skiljer två av dessa rutiner åt är antalet dagar, där den 

ena har som rutin att inskolningen sker under 5-7 dagar och den andra under ca 

två veckor. Annars går inskolningen till på samma sätt för dessa två. De har ett 

schema på hur inskolningen ska gå till och första dagen kommer barnet som ska 

inskolas till förskolan tillsammans med en förälder under en timme. Mest för att 

hälsa på och få ett första möte med sin förskola. Därefter utökar man tiden och 

föräldern är till en början med men ska hålla sig i bakgrunden. På slutet tränar 

man på avsked. Föräldern säger hej då men finns i närheten om det skulle vara 

så att man upptäcker att barnet inte är redo för att bli lämnad och då får 

inskolningen ta lite längre tid. Pedagogen Lisa menar att på deras förskola har 

man som rutin att arbeta utifrån en traditionell inskolningsmetod men försöker 

till största möjliga mån att ta hänsyn till varje barns enskilda behov. Föräldern 

ska under inskolningen hålla sig i bakgrunden för att pedagogerna ska kunna 
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skapa en kontakt till barnet. Barnet ska ingå i barngruppen från första dagen för 

att kunna skapa kontakt med både pedagoger och barn på plats. Hur lång själva 

inskolningen är beror på barnet. Det som skiljer Lisas rutin från de andra som 

arbetar med traditionell inskolning är att det inte finns ett bestämt antal dagar 

samt att barnet trots inskolningsmetod ingår i den övriga barngruppen vilket 

kan likna en föräldraaktiv inskolning bortsett från att föräldern ska hålla sig i 

bakgrunden.  

 

Fem pedagoger har föräldraaktiv inskolning som rutin och den pågår under tre 

hela dagar uppger de. Pedagogerna säger att föräldern är den som inskolar sitt 

barn till förskolans alla olika delar och visar på så sätt att förskolan är en bra 

miljö att vistas i. Barnet ingår tillsammans med sin förälder i barngruppen och 

är med på alla aktiviteter under dagen. Pedagogerna försöker skapa en kontakt 

med barnet samtidigt som de ska ta hand om den övriga barngruppen. 

Pedagogerna anser att det är viktigt med ett positivt samspel mellan föräldern 

och pedagogerna för att skapa trygghet för barnet.  

 

Val av inskolningsmetod 

Hur inskolningsmetoden har arbetats fram och varför de använder just den 

metoden var det två av åtta som visste. Katrin och Linda uppger att de i 

respektive arbetslag varit med och tagit fram mallen för hur deras 

inskolningsrutiner ska gå till. Linda säger att de genom att dela erfarenheter, 

både bra och dåliga tillsammans arbetat fram en så bra inskolningsmetod som 

möjligt. De övriga sex pedagogerna visste inte hur deras metod arbetats fram. 

Eva säger att:  

 

”metoden för inskolningen tror jag har funnits på denna förskola under en väldigt lång 

tid och därför vet jag inte hur den har arbetats fram eller tanken bakom den.”  

 

Katrin som arbetar efter den föräldraaktiva inskolningsmetoden uppger att 

metoden som används har uppkommit genom forskning som barnpsykologer i 

samråd med barnläkare gjort och har under många år gett goda resultat, men 

hur exakt de började arbeta med den på deras förskola var hon osäker på. Maria 

tror att det är hennes chefer som valt metod att arbeta efter. 

 

När vi frågade vad de tror att de själva har för möjlighet att påverka metoden 

uttrycker Sofia, Birgit och Lisa att de inte vet vad de har för möjlighet att påverka 

inskolningsmetoden. Sofia säger att om hon hade några synpunkter skulle hon 

kunna säga det, men hittills har inte det hänt. Hon tror att de tillsammans som 

arbetslag skulle kunna påverka inskolningsmetoden då de hela tiden är med och 

påverkar verksamheten. Birgit tror inte att hon kan påverka formatet på 

inskolningen då de har en färdig mall, men det hon tycker att hon kan göra för 

att påverka är att engagera sig så mycket som möjligt för att ge barnen en så bra 

inskolning som möjligt. Lisa säger att hon inte vet om hon kan påverka då hon 

inte försökt. Marie berättar att hon kan påverka om det är några rutiner som 

behöver ses över, men hon tror inte hon kan ändra hela metoden. Maria tycker 

hon kan komma med åsikter och idéer till sina kollegor inför nästa inskolning. 
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Katrin förklarar att hon är en del av ett arbetslag och att hon har möjlighet att 

påverka inskolningsmetoden med sina åsikter, de lyssnar på varandra för de vill 

att metoden ska fungera så bra som möjligt för alla. Eva säger att hon självklart 

kan vara med och påverka det praktiska, om hon skulle vilja ändra hela metoden 

kan hon ge förslag på det men Eva säger: 

 

”att förändra hela metoden kräver ganska mycket arbete och detta arbete kräver mycket 

tid. Tid som måste tas från pedagogerna som behövs i barngruppen så jag tror att det 

skulle vara svårt att genomföra. Vad förskolan överlag skulle behöva är fler pedagoger 

för att skapa en så bra miljö för barnen som möjligt”  

 

Linda tycker att hon har alla möjligheter att påverka inskolningsmetoden. 

 

Utvärdering 

Det är stor variation på hur de olika förskolorna utvärderar sina 

inskolningsmetoder. Av de åtta förskolorna är det fem förskolor som har ett 

planerat sätt att genomföra någon form av utvärdering på. De resterande tre 

förskolorna gör en utvärdering om de anser att behovet finns, alltså om det är 

något barn som har det extra svårt vid inskolningen så tas en diskussion upp. 

Eva, Marie och Birgit som inte har en planerad utvärdering skiljer sig åt på så 

vis att Evas förskola dokumenterar inskolningen men att det sedan är den 

enskilda ansvarspedagogen som avgör om det behövs ett uppföljningssamtal 

eller annan åtgärd under inskolningen. De andra två förskolorna för en 

diskussion pedagogerna emellan om det är så att det inte går bra för något av 

inskolningsbarnen, Maries förskola gör det på ett möte och Birgit beskriver att:  

 

”Vi kan ibland prata om hur inskolningen går och om det är lite extra tufft för något 

barn så försöker vi komma på något sätt att lösa situationen på.”  

 

De fem förskolor som har en planerad utvärdering har gemensamt att de har 

någon form av möte där de ägnar sig åt utvärdering av inskolningen. Fyra av 

förskolorna har ett eller flera möten för att diskutera inskolningen pedagogerna 

emellan och den femte förskolan där Maria arbetar utvärderar genom att:  

 

”både under och efter inskolningarna har vi pedagoger en dialog om vad som gått och 

går bra och dåligt, sen försöker vi lära oss av våra missar för att göra det ännu bättre 

nästa gång. Vi har också planerade samtal med föräldrarna som har inskolat sina barn 

för att få veta hur de har upplevt inskolningen.”  

 

Sofia och Lisa har också planerade samtal med föräldrarna för att få deras tankar 

kring inskolningen, på Lisas förskola dokumenteras utvärderingen som 

pedagogerna gör men vad utvärderingen sedan används till vet hon inte. Eva, 

Sofia och Katrin berättar att de dokumenterar barnens inskolning. Sofia och 

Katrin använder dessa som grund för utvärdering   
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Förberedelse 

Pedagogerna har lite olika rutiner för hur de förbereder sig inför en ny 

inskolning. Eva, Sofia, Birgit och Marie berättar att de inför en inskolning brukar 

förbereda en hyllplats för det nya barnet med namn så familjen känner sig 

välkommen. Birgit och Marie brukar även förbereda vart det nya barnet ska sitta 

och äta och sedan vilken plats barnet ska sova på för att undvika förvirring 

bland både vuxna och barn. Eva, Sofia och Katrin förbereder barngruppen på 

att det kommer nya barn och berättar vad de heter. Sofia och Katrin berättar att 

de inför inskolningen kontaktar föräldrarna för en första kontakt. Sofia beskriver 

att:  

 

”Vi börjar med att skicka ut informationsblad till föräldrarna där det står lite om vår 

förskola, vårt sätt att arbeta och självklart om hur inskolningen kommer att gå till. Sen 

är det viktigt att skapa en plats för det nya barnet genom att ordna med en egen hylla i 

hallen och vi pratar även med vår barngrupp att det ska börja ett nytt barn, vad barnet 

heter osv. Detta för att det nya barnet och deras föräldrar ska känna sig välkomna till 

förskolan och att vår barngrupp ska känna sig trygga med att det kommer någon ny.”  

 

Katrin säger att de brukar ha ett inskolningssamtal med föräldrarna och barnet 

före inskolningen för att ge information om inskolningen och svara på frågor 

från föräldrarna. Fem av förskolorna planerar för att pedagogerna ska veta vad 

de ska ansvara för, Maria gör det genom att de alla vet var i lokalerna de ska 

befinna sig samt vilken uppgift de har för att skapa en tydlig ordning. Birgit 

berättar att de pratar ihop sig om vilka aktiviteter som ska erbjudas och om de 

ska vara ute eller inne även Eva planerar vilka aktiviteter som ska erbjudas och 

vem som ska ansvara för vad. Lisa förklarar att pedagogerna veckan innan 

inskolningen hade planering där de planerade schemana för både föräldrar och 

pedagoger. Linda berättar att:  

 

”Vi anser att vi har en metod som fungerar så vi tycker inte vi har så mycket att 

förbereda, vi gör som vi brukar göra. Det viktiga är att varje förälder vet vilken pedagog 

de ska ha kontakt med vid frågor osv. Så våra förberedelser är att vi ser till att alla vet 

vem som ansvarar för vad.”  

 

Föräldrarnas roll 

När pedagogerna berättade om vilken roll föräldrarna har vid inskolning 

förklarar de att föräldrarna antingen är mycket aktiva eller mycket passiva. Eva, 

Linda och Lisa hör till gruppen med de passiva föräldrarna. Eva förklarar att:  

 

”Vi vill att föräldrarna håller sig i bakgrunden och håller en passiv roll så att den 

ansvariga pedagogen får skapa sig en kontakt med det nya barnet. Helst ska föräldern 

hålla sig på samma plats under dagen så att barnet kan gå till förälder när han/hon vill.”  

 

Linda säger att det är föräldrarna som är den största informationskällan till det 

nya barnet, att det i början är så de lär känna det nya barnet. På Lisas förskola 

brukar de ge föräldrarna uppgifter att sitta och pyssla med vid ett bord för att 

vara så ”tråkiga” som möjligt. Sofia, Katrin, Birgit, Marie och Maria hör till 
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gruppen med de aktiva föräldrarna som är de som introducerar sina barn till 

förskolans alla rutiner och aktiviteter. Sofia berättar att: 

 

”föräldern introducerar barnet till förskolan alla olika moment och visar på så sätt att 

förskolan är en trygg miljö att finnas i. Föräldern har en väldigt viktig roll och det brukar 

vi vara noggranna med att gå igenom med föräldrarna innan då dem inte alltid har 

erfarenhet av förskolan.” 

 

 Katrin säger att:  

”Föräldern är den som introducerar sitt barn till förskolan och står för tryggheten. 

Föräldern är aktiv och deltar i verksamheten. Om föräldern visar sitt barn hur kul det är 

och visar förtroende för pedagogerna så kommer barnet också att göra det. Föräldern ger 

barnet den trygghet som behövs för att våga lära känna nya kamrater och vuxna i en ny 

miljö som barnet inte sett tidigare.” 

 

Alla pedagoger är dock eniga om att föräldrarna inte kan påverka formatet på 

inskolningen men de är olika mycket tillmötesgående för föräldrarnas 

önskemål. Maria, Marie, Katrin, Sofia, Linda och Eva brukar kunna vara 

tillmötesgående om föräldrarna har önskemål att få stanna kvar längre eller få 

gå ifrån tidigare förutsatt att det är det bästa för barnet. Föräldrarna kan ha 

önskemål men det är pedagogerna som i slutändan bestämmer vad de tror blir 

bäst för barnet. Sofia säger att ibland är inte föräldrarna redo att lämna sina barn 

och då brukar inte heller barnet vara redo så då får det ta en extra dag eller två. 

På Katrins förskola uppmuntrar de föräldrarna att komma med frågor och 

funderingar och de brukar kunna komma överens med föräldrarna om det är 

något som behöver anpassas för det enskilda barnet. Lisa säger att på hennes 

förskola kan föräldrarna inte påverka mycket, vi berättar för dem vad och när 

de ska göra vad. På Maries förskola är det också pedagogerna som informerar 

föräldrarna om vad de ska göra i olika situationer. Maria berättar att föräldrarna 

påverkar genom sitt sätt att vara då barnen läser av sina föräldrar. Birgit säger 

också att föräldrarna kan påverka genom att ha en positiv attityd till förskolan 

så att barnet får en positiv känsla av att vara där, även Sofia menar att: 

 

”Föräldrarna påverkar sitt barn genom att vara positiv till förskolan och förskolans miljö 

och arbetssätt på ett bra sätt precis som en negativ syn på förskolan påverkar barnet 

negativt”. 

  

Pedagogernas val 

När vi frågade pedagogerna hur de tycker att en inskolning på bästa sätt går till 

berättar Eva att hon är nöjd med den traditionella inskolningsmetoden som de 

använder på hennes förskola, men hon skulle önska att det fanns fler 

förskollärare som kunde ta ansvar för inskolningarna. När den ansvariga 

pedagogen blir sjuk, särskilt om det händer före dag fem så kan det kännas 

otryggt för den nya familjen då de inte hunnit knyta an till någon annan. Hon 

tror att det skulle kunna bli bättre om barnet ingick i barngruppen redan från 

början så familjen kunde knyta an till fler än en pedagog. Katrin, Marie och Sofia 
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och också nöjda med hur den föräldraaktiva inskolningen går till som de 

använder sig av, men Marie säger:  

 

”Jag tycker att det alltid är tufft med inskolningar oavsett vilken metod som används. 

Barnen är ledsna och hela barngruppen hamnar i gungning om man säger så. Det är en 

tuff tid för både barn och pedagoger. Om det fanns oändligt med tid och pedagoger så 

tror jag att det skulle gå bättre. Om det verkligen fanns tid att ta hand om alla de nya 

barnen på deras eget sätt.”  

 

Sofia säger att det lätt blir rörigt när många barn inskolas samtidigt och tror att 

det skulle vara bättre om det var färre barn och föräldrar åt gången. Katrin säger 

att deras metod har fungerat väldigt bra under en lång tid men hon tycker att 

den bästa inskolningsmetoden skulle vara anpassad för verksamheten, barnen, 

föräldrarna och pedagogerna men det finns ju begränsningar för vad som kan 

göras på grund av stora barngrupper, få pedagoger och sjukdom. Linda säger 

att den bästa inskolningen enligt henne skulle vara med:  

 

”mindre barngrupper, fler fasta pedagoger så att barnet får känna tillit till att vuxna 

stannar. Jag tror på den individuella inskolningen där barnet ska ha rätt att ha en 

pedagog att känna tillit till. Jag är fullt medveten om att det är en utopi men det skulle 

vara ett drömscenario.”  

 

Maria tror att det skulle vara bra om man kunde inskola ett barn i taget så att 

man som pedagog kan lägga full fokus på just den familjen, då kan nog 

barngruppen hjälpa till på ett bättre sätt också men jag vet att det inte är möjligt 

då det är en fråga om pengar. Lisa tycker att inskolningsmetoden måste passa 

ihop med arbetssättet som förskolan har. På hennes förskola inskolar de en så 

stor grupp samtidigt så det skulle inte fungera med den föräldraaktiva 

inskolningen, men i mindre grupper kan det nog fungera bra. Hon tycker att:  

 

”alla barn är ju olika och barngrupperna är ju också olika så jag kan nog inte välja ett 

sätt som är bäst.”   

 

Birgit tycker att:  

”Alla barn är olika, en del finner sig lätt i nya situationer och andra behöver mer tid. 

Det kan också bero på om barnet just vid inskolningen har en känslig period eller om 

föräldrarna är väldigt oroliga och utstrålar det till barnet.”  

 

Hon tycker att den föräldraaktiva inskolningen fungerar bra men inte för alla, 

vissa barn behöver mer tid och då tror hon den traditionella inskolningen passar 

bättre. 

 

Alla pedagoger har gemensamt att de tycker det skulle vara bra att 

individualisera inskolningen men många tror att det saknas resurser för att 

genomföra det i praktiken. Eva uttrycker att:  

 

”Det skulle vara ett drömscenario men återigen så har vi för lite pedagoger för att kunna 

genomföra något sådant anser jag. Det skulle behöva satsas mer på våra barn för att ge 
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dem en trygg vardag i förskolan. Idag känns det som att alla barn måste passa i samma 

”fack” och även massinskolas för våra resurser ger inte utrymme till något annat. Det 

är för stora barngrupper och för lite personal. Att individualisera inskolningen men även 

hela verksamheten och låta barn vara barn är min dröm för förskolan.”  

 

Katrin säger att det skulle vara jättebra och att hon tycker att de gör så gott de 

kan för att eftersträva att inskolningen anpassas efter familjen, men att de måste 

ha samma riktlinjer för alla. Hon berättar att de måste ha ett schema och en 

struktur för att det praktiska ska fungera men att det självklart blir en del 

omvägar för att det ska fungera för det enskilda barnet och det är de vana vid. 

Birgit berättar att:  

 

”Jag tycker det skulle vara bra för barn och föräldrar men jag vet inte hur det skulle gå 

till i praktiken på förskolan. Det skulle kanske gå om det bara var ett barn som skulle 

inskolas åt gången, men det är ju oftast fem till sju barn och då kan det nog bli svårt.” 

 

Lisa tror att det skulle vara bra i den utsträckning det går, men då måste det 

också finnas tid och personal för att göra det möjligt och det tror hon är svårt i 

dagsläget. Maria tycker att det skulle vara jättebra om det var möjligt, men då 

skulle det behövas fler pedagoger som bara kunde fokusera på inskolningarna. 

Hon tror att det skulle vara bra för barnen men för krävande för personalen 

tyvärr. Sofia tror att det skulle vara svårt att genomföra, det är för stor 

barngrupp och för lite personal för att kunna visa den hänsynen. Hon säger 

också att det finns en risk att inskolningarna tar väldigt lång tid och det skulle 

inte vara bra vare sig för barngruppen med alla främmande vuxna som 

inskolning innebär eller för oss pedagoger som gärna vill få ihop barngruppen 

för att kunna sätta igång med verksamheten. Marie säger att om det fanns tid 

och personal till det skulle det vara jättebra.  

 

”Vi har ju inte heller bara inskolningar att tänka på, jag tycker ofta det är stressigt att 

hinna med allt som ska göras och då kör man bara på efter ett färdigt koncept och tänker 

inte så mycket mer på det” (Marie).  

 

Linda tycker det borde vara en självklarhet och varje barns rättighet att 

individualisera inskolningen.  

 

Sammanfattning 

Vi har intervjuat åtta pedagoger på olika förskolor som alla har erfarenhet av 

både traditionell- och föräldraaktiv inskolning. Det är tre av pedagogerna som i 

dagsläget använder den traditionella inskolningsmetoden och de andra fem 

använder den föräldraaktiva inskolningsmetoden. De har olika erfarenheter 

kring den föräldraaktiva metoden, några pedagoger säger att metoden är snabb 

och smidig då inskolningen pågår i endast tre dagar samt att föräldrarna får en 

bra inblick i verksamheten och att det skapar en trygghet för föräldrarna. Att det 

är föräldrarna som introducerar sitt barn i de olika momenten tycker vissa 

pedagoger skapar en trygghet för barnet medan någon annan tycker att man 

överlåtit ansvaret till oerfarna föräldrar. Erfarenheterna kring den traditionella 
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inskolningen är ganska lika, pedagogerna upplever att det tar lång tid. 

Pedagogerna förklarar att barnet inskolas till en pedagog på gott och ont, de har 

erfarenheten av att det skapar en trygghet för barn och föräldrar att veta vem de 

ska vända sig till, men om den ansvarige pedagogen av någon anledning inte 

finns på förskolan skapar det en otrygghet hos både föräldrar och barn.   

 

Hur föräldrarnas roll ser ut under inskolningen beskriver pedagogerna 

framförallt är beroende av vilken metod som används. Enligt den traditionella 

inskolningen ska föräldern vara passiv och enligt den föräldraaktiva metoden 

ska föräldern vara aktiv och introducera sitt barn till de olika momenten. 

Pedagogerna är överens om att föräldrarna inte har något inflytande över 

formatet för hur inskolningen ser ut men pedagogerna beskriver att de är olika 

mycket tillmötesgående för föräldrarnas önskemål men med barnet i fokus. 

Några pedagoger utrycker att föräldrarna kan påverka genom sitt sätt att vara 

då barnet läser av sin förälder. 

 

När pedagogerna ska beskriva sitt eget inflytande över inskolningen berättar tre 

av pedagogerna att de inte vet om de kan påverka inskolningsmodellen då de 

inte försökt, andra tror att de säkert skulle kunna ändra vissa rutiner men kanske 

inte hela metoden, ett par av pedagogerna tror sig kunna påverka 

inskolningsmetoden med sina åsikter. Pedagogerna beskriver att de på olika sätt 

utvärderar sin inskolningsmetod, vissa vid möten och andra genom löpande 

samtal pedagogerna emellan. Samtliga pedagogers fokus vid utvärderingarna 

riktas mot rutiner samt hur det går för de barn som inskolas.  

 

Pedagogerna är överlag nöjda med den inskolningsmetod som de använder 

men de har förslag till hur metoden skulle kunna göras bättre tillexempel genom 

att ha fler pedagoger och färre barn som inskolas åt gången. Några utrycker att 

alla barn och barngrupper är olika så det är svårt att säga vilket sätt som är bäst 

att inskola på. I vårt resultat kan vi se att alla är eniga om att det skulle vara bra 

för barn och föräldrar om det gick att individualisera inskolningen, men de 

flesta anser att det skulle vara för svårt att genomföra i praktiken då det saknas 

resurser såsom pedagoger och tid samt att det kan vara svårt att lyckas med då 

flera barn oftast inskolas samtidigt.  
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 Diskussion 
Nedan kommer v i att presentera vår resultatanalys kopplat till den teoretiska 

bakgrunden. 

 

Föräldrarnas inflytande 

Förskolans läroplan (2010) säger att varje förskollärare ska ge varje barn 

tillsammans med sina föräldrar en god introduktion till förskolan, ge 

föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande 

över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen. Förskolans 

läroplan (2010) säger att arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna 

ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och 

barnens familjer, beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och 

genomförande av verksamheten. I vår undersökning kunde vi se att alla 

pedagoger var överens om att föräldrarna inte kunde påverka inskolningens 

format men att de var olika mycket tillmötesgående inför föräldrarnas 

önskemål. Sex av åtta pedagoger berättar att de brukar beakta föräldrarnas 

önskemål om det är så att de vill vara kvar någon dag längre eller gå ifrån någon 

dag tidigare. Pedagogerna fokuserar i första hand på barnets bästa och beslutar 

därefter om de kan tillmötesgå föräldrarnas önskemål. Två av pedagogerna 

lämnar inte utrymme för föräldrarna att ha egna åsikter då de beskriver att på 

deras förskola berättar pedagogerna för föräldrarna vad de ska göra.  

 

Vi anser att det viktigaste är att se till barnets bästa, därför tycker vi att det är 

viktigt att använda sin erfarenhet och yrkeskompetens men även lyssna till 

föräldrarna som känner sitt barn bäst och därefter ta ett beslut om man kan vara 

tillmötesgående för föräldrarnas önskemål. Niss och Söderström (2006) skriver 

att det tar olika lång tid att skapa en bra relation och att det är pedagogen som 

avgör när relationen är tillräckligt bra för att föräldrarna ska kunna lämna 

avdelningen. I de fall där förskolan inte lämnar utrymme för föräldrarna att 

komma med önskemål tolkar vi att vissa föräldrar kan känna sig förbisedda 

vilket kan leda till att det blir svårare att skapa en positiv relation. Enligt Niss 

och Söderström (2006) är det viktigt att föräldrar och pedagoger visar varandra 

förtroende då barnet har ett behov av att föräldrarna har tillit till pedagogerna. 

De skriver även att det är pedagogens ansvar att skapa förutsättningar för ett 

bra samarbete med föräldrarna. Bergem (2000) uttrycker att ett bra samarbete 

med föräldrarna är en grundförutsättning för skolans verksamhet. Ett gott 

samarbete med föräldrarna är av stor vikt både för verksamheten och för 

barnens bästa. Vi tolkar att en inskolningsform som kan vara flexibel där 

pedagogerna kan beakta föräldrarnas önskemål och ta beslut kring inskolningen 

med barnets bästa i fokus skulle vara att föredra för att ge de nya familjerna en 

så bra start som möjligt. Att familjerna får en positiv start i förskolan anser vi 

lägger en bra grund för ett fortsatt positivt samarbete. 
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Förberedelse för inskolning  

Efter att vi intervjuat pedagogerna kan vi se att de beskrivit sina förberedelser 

olika även om många hade vissa saker gemensamt. Att några av pedagogerna 

beskrivit att de förbereder med en hyllplats tycker vi visar på att pedagogerna 

tänkt på familjen som kommer och det kan göra att familjen får en positiv känsla 

av att komma till förskolan första gången. Wessman (2010) skriver att den nya 

familjen känner sig mer välkommen, det skapar känsla av trygghet och lusten 

till att börja förskolan ökar av att veta att pedagogerna tänkt på en och förberett 

för ens ankomst. Vi anser också att det ger en trygghetskänsla att redan innan 

inskolningen börjat få någon form av information från förskolan. Ett personligt 

möte där det finns möjlighet att ställa frågor som en av pedagogerna berättat att 

de har tror vi bidrar till att föräldrarna redan innan kan känna sig förberedda 

och positivt inställda till inskolningen. För att skapa trygghet hos familjen menar 

Wessman att det är viktigt att pedagogerna på förskolan har fördelat rollerna 

mellan sig så att alla vet vem som ska göra vad. I vår undersökning kan vi se att 

de flesta av pedagogerna förbereder sig genom att fördela arbetsuppgifterna 

innan för att undvika förvirring vid inskolningen. Vi anser precis som Wessman 

skriver att det ger trygghet hos föräldrarna att pedagogerna vet vem som ska 

göra vad då det ger ett gott intryck av förskolan att pedagogerna är 

organiserade.  

 

Några av pedagogerna förklarar att föräldrarna påverkar mycket oavsett vilken 

inskolningsmetod som används genom sitt sätt att vara då barnen läser av sina 

föräldrar. Om föräldrarna är positiva till förskolan så kommer barnet också att 

tycka att det är något positivt att vara där likaväl som om föräldrarna är negativa 

till förskolan kommer barnet inte tycka att det är en bra plats att vara på. Stern 

(1991) beskriver också att barn redan före ett års ålder läser av sina föräldrars 

uttryck för att veta hur de ska reagera på olika saker. Brodin och Hylander (2011) 

skriver att föräldrarnas känslor och förväntningar spelar stor roll vid 

inskolningen då barnet läser av sina föräldrar för att se om det är en trygg och 

positiv situation de befinner sig i. Vi som skriver anser också att föräldrarnas 

känslor och uttryck är av stor betydelse för hur barnet uppfattar den nya 

situationen som en inskolning faktiskt är. Det vi reflekterar över är hur man som 

pedagog kan bidra på bästa sätt för att föräldrarna ska uppleva inskolningen 

positiv. Vi anser att det är viktigt att ha en bra dialog med föräldrarna där man 

som pedagog kan förklara att barnet läser av sina föräldrar för att se om de 

befinner sig i en trygg situation. Vi tolkar att om föräldern känner sig trygg samt 

att det finns en tillitsfull relation mellan pedagog och förälder så ger det goda 

förutsättningar för att föräldern kommer visa positiva utryck för sitt barn.  

 

 

I vår undersökning kan vi se att antalet dagar som läggs på inskolningen 

varierar. Det skiljer sig framförallt beroende på vilken metod som används. Alla 

de fem pedagoger som använder den föräldraaktiva inskolningsmetoden 

berättar att inskolningen pågår i tre dagar. De tre pedagoger som går efter den 

traditionella metoden lägger olika många dagar på inskolningen. En av 

pedagogerna berättar att inskolningen pågår i fem till sju dagar, en annan att 
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inskolningen tar ca två veckor. Lisa som också använder den traditionella 

metoder berättar att de inte i förväg bestämmer hur många dagar inskolningen 

ska pågå utan att det beror på barnet.  

Arnesson Eriksson (2010) skriver att man inte behöver ha bråttom med 

inskolningen, det är viktigare att lyssna in föräldrar och barn. Ibland måste man 

kunna gå ifrån tidigare inskolningsrutiner och se andra möjligheter. Vi tycker 

precis som Arnesson Eriksson skriver att det bästa för den nya familjen vore om 

det fanns möjlighet att lyssna in barn och föräldrar och därefter se hur lång tid 

inskolningen bör pågå. Att man som pedagog anpassar inskolningen efter det 

enskilda barnet. En av pedagogerna verkar arbeta så att de anpassar 

inskolningens längd till barnets behov. Två av pedagogerna verkar vara något 

flexibla då de inte anger ett exakt antal dagar. De fem övriga pedagogerna 

uppger att inskolningen pågår i tre dagar. Att som pedagog vara flexibel inför 

de nya familjernas behov anser vi vara av stor vikt då vår åsikt är att alla barn 

är olika och behöver olika lång tid på sig för att känna sig trygga i förskolan. Om 

pedagogerna redan innan har bestämt hur lång tid inskolningen ska ta tror vi 

att vissa familjer kan känna sig stressade och oroliga om de känner att barnet 

behöver längre tid på sig. Enligt Niss och Söderström (2006) är förutsättningen 

för att föräldrarna ska kunna lämna avdelningen att barnet ska ha skapat en bra 

relation till pedagogen. Då undrar vi om förskolan verkligen tar hänsyn till detta 

om pedagogerna inte kan vara flexibla i hur länge inskolningen ska pågå? Vad 

blir konsekvensen för den nya familjen om barnet inte hunnit få en bra relation 

till pedagogen? Vår åsikt är att det kan ge den nya familjen en otrygg start som 

kan ta tid att reparera.  

 

Inskolningsmetoder 

I vår undersökning kunde vi se att pedagogernas erfarenhet kring traditionell 

inskolning är ganska lika. Pedagogerna upplever traditionell inskolning som en 

metod som tar lång tid. Wessman (2010) anser att barnet den första tiden inte 

bör vara med vid några större aktiviteter utan försöka skapa en trygg vardag 

med igenkännande och förutsägbarhet som fokus. Den här tiden bör pedagogen 

använda till att skapa en god relation till det nya barnet så att de lär känna 

varandra. Att pedagogerna upplever att inskolningen tar lång tid kan eventuellt 

bero på att under inskolningsperioden är det en pedagog som försvinner från 

den övriga barngruppen då den nya familjen är på förskolan och skolas in till 

sin ansvarspedagog. I den traditionella inskolningen är det en pedagog som 

inskolar, vilket gör att barnet knyter an till endast den pedagogen. Pedagogerna 

avgränsar oftast de nya barnen från den vanliga verksamheten och de andra 

barnen den första tiden (Arnesson, Eriksson, 2010). Det här innebär att 

ansvarspedagogen är helt upptagen med att inskola den nya familjen och inte 

finns tillgänglig i ordinarie verksamhet. Detta kan troligtvis påverka den övriga 

barngruppen och pedagogerna negativt beroende på hur resurserna på 

förskolan ser ut. På grund av detta tolkar vi att det finns en önskan om att 

inskolningen ska gå fort och då kanske pedagogerna upplever att den 

traditionella inskolningen tar lång tid.  
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Pedagogerna beskriver att i den traditionella inskolningsmetoden inskolas det 

nya barnet till en ansvarig pedagog. De upplever att det är på gott och ont. Att 

ha en ansvarig pedagog skapar trygghet för den nya familjen som inskolas då 

det finns en pedagog för barnet att knyta an till och för föräldrarna att vända sig 

till med frågor. Pedagogerna upplever att nackdelen är om ansvarspedagogen 

av någon anledning inte finns tillgänglig på förskolan då kan barnet bli otryggt 

och det kan skapa oro hos föräldrarna vid lämningen. Efter att vi gjort vår 

undersökning anser vi precis som pedagogerna att det kan skapa en trygghet 

för den nya familjen att ha en speciell pedagog att vända sig till. Granberg (1999) 

anser också att det bör vara en och samma pedagog som följer barnet från 

inskolningen och hela småbarnstiden på förskolan, då det skapar trygghet för 

både barn och föräldrar. Granberg (1999) skriver också att barn vid de dagliga 

separationerna lär sig att vuxna försvinner och sedan kommer tillbaka och att 

det bygger upp barnets förtroende för de vuxna. Om de vuxna på förskolan 

försvinner eller ofta byts ut kan det skada barnets förtroende för vuxna 

människor och barnet kan då få svårt att fästa sig vid andra vuxna av rädsla att 

förlora även dem. Att ha en ”egen” pedagog att skolas in till anser vi precis som 

Granberg ovan nämner ger goda möjligheter för en trygg start då den nya 

familjen ska inskolas, förutsatt att pedagogen finns på plats. Pedagogerna 

nämner att den största nackdelen med att ha en ansvarspedagog är om denne 

inte finns på plats, vi funderar då hur detta påverkar barnets tillit för vuxna 

eftersom Granberg uppger att om pedagogerna på förskolan försvinner skadar 

det barnets förtroende för vuxna. Vi anser att det bästa för den nya familjen vore 

att inskolas till två ansvarspedagoger då det minskar risken för att båda skulle 

vara borta eller försvinna från förskolan av olika anledningar. Vi förstår dock att 

det är en fråga om resurser och att det kan vara väldigt svårt att genomföra i 

praktiken. Vad är då alternativen? Att chansa och ha en ansvarspedagog som 

kan försvinna eller inte ha någon ansvarspedagog alls? Vi tycker att de positiva 

effekterna för den nya familjen att ha en ansvarspedagog under inskolningen är 

större än risken att förlora ”sin” pedagog och att det därför kan vara bättre att 

ha en ansvarspedagog än ingen alls. 

 

Pedagogerna som vi intervjuat har olika erfarenhet av den föräldraaktiva 

inskolningen. Några av pedagogerna upplever att metoden är smidig och går 

väldigt fort. De säger också att föräldrarna får en bra inblick i förskolans 

verksamhet vilket leder till en ökad trygghet i att lämna sitt barn på förskolan. 

Några pedagoger beskriver att eftersom föräldern introducerar barnet till 

förskolans olika moment visar de att det är en bra miljö att vistas i vilket kan 

leda till en känsla av trygghet hos barnet. En av pedagogerna menar att barnet 

genom denna metod fortare anpassas till förskolan, pedagogerna och 

barngruppen. Vi tolkar att utifrån pedagogernas perspektiv kan denna 

inskolningsmetod vara positiv då den går snabbt samt att den inte stör den 

övriga verksamheten så mycket då det är föräldrarna som inskolar sina barn. 

Att föräldrarna får en tydlig inblick i förskolan samt att det är de som inskolar 

sina barn uppger vissa av pedagogerna leder till en ökad trygghet för barnen. 

Vi anser att detta mycket väl skulle kunna stämma om föräldrarna får en positiv 

uppfattning av förskolan. Om förskolan inte lever upp till föräldrarnas 

förväntningar kan detta skapa en negativ känsla som då överförs till barnet då 
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barnet läser av sina föräldrars känslor och utryck för att se om det är en positiv 

miljö att vistas i som Brodin och Hylander (2011) nämnt tidigare.  

 

Att metoderna ger föräldrarna så olika roller vid inskolningen får oss att fundera 

över vad de olika rollerna kan betyda för föräldrarnas upplevelser samt hur det 

kan tänkas påverka relationen mellan föräldrar och pedagoger. Wessman (2010) 

skriver att föräldrarna vill ha kontroll, veta vilken pedagog som ansvarar för 

deras barns inskolning och vem de kan komma till om de har frågor och 

funderingar. Föräldrarna måste känna sig trygga med att lämna över sitt barn 

till förskolan då detta för många är en väldig känsloladdad upplevelse. Precis 

som Brodin och Hylander (2011) skriver att inskolningsperioden är den 

viktigaste tiden för vilken kontakt pedagogen får med barnet tror vi att den 

första tiden också är av stor betydelse för vilken kontakt pedagogen får med 

föräldrarna.  

 

Några negativa aspekter som vissa pedagoger nämner är att det kan vara svårt 

att inskola om det är en grupp som precis inskolats och inte blivit trygga ännu. 

En pedagog upplever att det är svårt att skapa en bra kontakt med den nya 

familjen på bara tre dagar då man som pedagog samtidigt har ansvar för den 

övriga barngruppen. Hon har känslan av att man överlåtit ansvaret för 

inskolningen till föräldrarna som ofta är oerfarna och hon tror att det kan skapa 

otrygghet hos familjen. Hon anser även att de som pedagoger tog sig mer tid till 

de nya familjerna i den traditionella metoden, nu ska allt istället vara så effektivt 

och gå så snabbt som möjligt. Att inskola sitt barn till en barngrupp som inte är 

trygg kan skapa otrygghet hos föräldrarna som i sin tur för över detta på sitt 

barn som vi nämnt ovan. Vi anser att det på grund av detta även känns negativt 

för pedagogerna att inskola nya barn tätt inpå varandra. Vi tolkar att det som 

pedagog kan vara svårt att skapa en trygg relation till det nya barnet på bara tre 

dagar, speciellt då det är föräldern som inskolar barnet till verksamheten. Niss 

och Söderström (2006) skriver att grunden för allt arbete med barn är en nära 

och trygg relation. Att det är föräldrarna som inskolar sina barn tolkar vi kan 

göra det svårare för pedagogerna att skapa kontakt med barnet. Bowlby (2010) 

tar upp att barnet i första hand väljer den primära vårdaren, i detta fall föräldern 

framför pedagogen. Då en av pedagogerna beskriver att det kan skapa 

otrygghet hos den nya familjen att överlåta ansvaret till föräldrarna som ofta är 

oerfarna funderar vi kring vad konsekvenserna för den nya familjen blir. Niss 

och Söderström (2006) beskriver att hur barnets start i förskolan blir kan ha stor 

betydelse under lång tid. De anser att målet med inskolningen är att 

pedagogerna har fått barnets förtroende samt att det skapats en positiv relation 

mellan pedagogen och barnet. Med tanke på att föräldrarna ofta är oerfarna 

anser vi att detta kan skapa osäkerhet hos dem, att det kan ge sämre 

förutsättningar för en lyckad inskolning. Som vi tidigare nämnt tolkar vi att det 

genom denna inskolningsmetod kan vara svårt att skapa en positiv relation 

mellan det nya barnet och pedagogerna.  

 

Brodin och Hylander (2011) skriver att inskola barn i förskolan är den viktigaste 

tiden för vilken relation barnet och pedagogen får. Pedagogerna måste 

respektera barnens olika signaler och anpassa inskolningstakten då alla barn är 
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olika och tar olika lång tid på sig att skapa en relation. Vår tanke blir då att vore 

inte det bästa att individualisera inskolningen för att kunna anpassa varje 

inskolning efter familjens behov och låta barnet skapa en relation till pedagogen 

i sin egen takt. Vi anser att ovan nämnda inskolningsmetoder säkert kan passa 

bra för vissa barn, men vad blir konsekvenserna för de barn som inte passar in i 

”mallen”? Som Niss och Söderström (2006) skriver är barnets trygghet i 

förskolan beroende på hur samspelet med pedagogerna ser ut. Vi anser därför 

att om en bra kontakt mellan det nya barnet och pedagogen inte hunnit etablera 

sig under inskolningsperioden har man som pedagog misslyckats med sitt 

uppdrag under inskolningen. Brodin och Hylander (2011) beskriver att basen 

för allt arbete i förskolan endast kan genomföras om en ömsesidig kontakt och 

kommunikation uppstått mellan pedagog och barn. Om inte denna kontakt 

finns kan heller inte pedagogen uppfylla sitt pedagogiska uppdrag. 

 

Efter intervjuerna kan vi se att det framförallt är inskolningsmetodens format 

och förskolans traditioner som styr hur inskolningen ser ut och de nya 

familjerna kan möjligtvis påverka antalet dagar föräldrarna befinner sig på 

förskolan. Vi kan se att det finns pedagoger och förskolor som till viss mån tar 

hänsyn till familjernas behov och önskningar. Familjerna har dock inte 

möjligheten att ändra inskolningsmetoden. Vi uppfattar att vissa av 

pedagogerna gör sitt bästa efter de resurser som finns för att ge de nya familjerna 

ett personligt bemötande. Vi kan också se att många av pedagogerna kör på efter 

ett färdigt koncept utan att ifrågasätta metoden, då kanske det inte finns 

utrymme för pedagogen att försöka ge alla familjer ett personligt bemötande. 

”Ett personligt bemötande och respekt för det enskilda barnet är avgörande för om barnet 

ska förmå växa och utvecklas till en kreativ och trygg individ i gruppen”(Niss & 

Söderström, 2006, s 46). 

 

Val av metod  

Efter att vi har intervjuat åtta pedagoger kan vi dra slutsatsen att dessa 

pedagoger inte har varit med i processen att välja inskolningsmetod och de vet 

inte heller på vilka grundval inskolningsmetoden valts. Endast en pedagog 

uppger att hon tror att det är hennes chefer som bestämt inskolningsmetod.  

Även om Linda uppger att de i respektive arbetslag har varit med och tagit fram 

mallen för hur själva inskolningsrutinerna ska gå till vet hon inte vem eller på 

vilka grundval inskolningsmetoden valts.  

Vi upplever efter att ha gjort dessa intervjuer att pedagogerna arbetar efter den 

metod som finns på förskolan utan att ifrågasätta metodvalet. Som Eva uttrycker 

”metoden för inskolningen tror jag har funnits på denna förskola under en 

väldigt lång tid och därför vet jag inte hur den har arbetats fram eller tanken 

bakom den”.  

Enligt Arnesson Eriksson (2010) har förskolan i uppdrag att tillsammans med 

rektorn, med hjälp av regelbundna utvärderingar ta reda på vilken 

inskolningsform som passar förskolan bäst. Utifrån de åtta intervjuerna kan vi 

inte se att det görs några regelbundna utvärderingar för att avgöra vilken 

inskolningsmetod som passar förskolan bäst. Frågan vi som gjort 

undersökningen ställer oss är varför ifrågasätter man inte som pedagog 
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metodvalet? Kan det vara så som Eva beskriver ”att förändra hela metoden kräver 

ganska mycket arbete och detta arbete kräver mycket tid. Tid som måste tas från 

pedagogerna som behövs i barngruppen så jag tror att det skulle vara svårt att 

genomföra”. Kan det vara så att pedagoger pga. tidsbrist inte reflekterar över sina 

arbetsmetoder? Eller som Sofia säger att om hon hade några synpunkter på 

inskolningsmetoden skulle hon kunna säga det men hon har ännu inte haft 

några synpunkter. Hon tror att hon tillsammans med sitt arbetslag skulle kunna 

påverka inskolningsmetoden men det är ingenting hon vet. De flesta av dem 

som vi intervjuade verkar vara överens om att de kan vara med och påverka 

rutinerna för inskolningen men inte själva metoden.  

Utvärderingar som genomförs på de åtta olika förskolorna verkar ha i sitt 

huvudsyfte att diskutera hur det går för de olika barnen att inskolas samt om 

det är några rutiner som behöver ses över. Någon utvärdering av 

inskolningsmetod verkar inte existera. Vad vi som intervjuade kan se så görs 

ingen utvärdering av inskolningsformen på någon av de åtta förskolorna.   

 

Individualisering  

I vår undersökning kunde vi se att alla pedagoger tycker att det skulle vara bra 

att individualisera inskolningen men att bristen av resurser gör att det kan vara 

svårt att genomföra i praktiken. Eva uttrycker att det skulle vara ett 

drömscenario men att bristen på pedagoger gör att det är svårt att genomföra 

individuell inskolning. Hon säger också att ”idag känns det som att alla barn 

måste passa i samma ”fack” och även massinskolas för våra resurser ger inte 

utrymme till något annat. Det är för stora barngrupper och för lite personal”. 

Marie anser att om det verkligen fanns tid att ta hand om alla de nya barnen på 

deras eget sätt så skulle inskolningen gå bättre. Hon säger ”vi har ju inte heller 

bara inskolningar att tänka på, jag tycker ofta att det är stressigt att hinna med allt som 

ska göras och då kör man bara på efter ett färdigt koncept och tänker inte med på det”. 

Linda uttrycker starkt hur viktigt det borde vara att individualisera 

inskolningen efter varje barn enskilda behov. Det borde vara en självklarhet och 

varje barns rätt.  

Känslan vi har fått efter att ha utfört dessa intervjuer är att samtliga pedagoger 

anser att det bästa för barnen vore att individualisera inskolningen efter varje 

barns enskilda behov. Att det stora problemet i dessa åtta olika förskolor är brist 

på resurser. Att de som pedagoger vill det bästa för barnen men tidsbristen gör 

att dem gör sitt bästa utifrån de resurser som finns men att en önskan om en 

individualiserad inskolning finns.  

Brodin och Hylander (2011) skriver att inskolningsperioden är den viktigaste 

tiden för vilken kontakt pedagogen får med barnen. Att respektera vad barnet 

signalerar och låta barnet bestämma takten under inskolningsperioden är viktigt 

då alla barn behöver olika lång tid på sig för att skapa kontakt.  

 

Förslag till vidare forskning 

För att forska vidare i hur inskolningar upplevs anser vi att det vore intressant 

att byta perspektiv. Då vi intervjuat pedagoger på olika förskolor i Stockholm är 

det ur deras perspektiv resultatet redovisas. Att undersöka hur föräldrarna 
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upplever inskolningsmetoder tycker vi skulle vara ett bra komplement till vår 

studie för att få en djupare förståelse för hur en inskolning kan upplevas. 

Studien skulle även kunna kompletteras genom att undersöka hur ledningen på 

de olika förskolorna upplever att utvärdering samt val av inskolningsmetod 

fungerar för att ge en tydligare bild av detta.  
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BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

 

Hur många år har du arbetat inom förskolan? 

 

Hur många olika förskolor har du arbetat på? 

  

Vilken är din erfarenhet kring inskolningsmetoder? 

 

Vad har du för erfarenhet av traditionell inskolning? 

 

Vad har du för erfarenhet av föräldraaktivinskolning? 

 

Vad har ni för inskolningsrutiner i dagsläget? 

 

Hur har er inskolningsmetod arbetats fram? 

 

Vilka var med och arbetade fram er inskolningsmetod?  

 

Hur utvärderar ni er inskolningsmetod? 

 

Hur förbereder sig arbetslaget inför en ny inskolning? 

 

Vilken roll har barnets föräldrar vid inskolningen på er förskola? 

 

Hur mycket kan föräldrarna påverka hur inskolningen ska gå till? 

 

Hur skulle en inskolning gå till på bästa sätt enligt dig? 

 

Vad anser du att du har för möjlighet att kunna påverka inskolningsmetoden på 

din förskola? 

 

Vad tycker du om att individualisera inskolningen efter varje barn behov? 

 


