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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att utifrån pedagogers uppfattning om vad en lyckad inskolning 

innebär granska två olika modeller att skola in barn och dess föräldrar i förskolan. Genom 

studien vill jag ha svar på vad pedagogerna anser att en bra inskolning innebär, vilka faktorer 

som är mest betydelsefulla för familjen när de börjar förskolan samt hur pedagogerna gör för 

att se till att alla barn med familjer får en bra start i förskolan. 

Metoden som använts i denna studie är kvalitativa intervjuer av sex pedagoger som 

arbetar på två olika förskolor där den ena förskolan använder kortdagsinskolning och den 

andra förskolan använder heldagsinskolning. 

I studien framkom att alla pedagoger i undersökningen är överens om vad en lyckad 

inskolning innebär. De säger allihop att det viktigaste är att barnen är nöjda, glada, tillfreds 

och trygga med förskolan och dess pedagoger. Resultatet visade på att den viktigaste faktorn 

för en lyckad inskolning i förskolan är att samarbetet och kontakten med föräldrarna är 

avgörande för inskolningens resultat.  

En slutsats av studien är att de två inskolningsmodellerna är två varianter av samma 

modell. Modellerna är bara förfinade för att passa de barn och föräldrar och pedagoger som 

finns just nu på den aktuella förskolan. Det är alltså inte modellerna som är viktiga utan 

samspelet som sker oberoende av vilken modell som förskolorna använder. 

 

Nyckelord: Föräldrakontakt, samarbete, kommunikation, bra start, trygghet.  
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1 Inledning 

I de inledande kapitlen redogörs för varför jag valt att studera inskolning till förskola. Syftet 

med uppsatsen redovisas samt de frågeställningar jag valt att fokusera arbetet på. Jag ger 

också en sammanfattning av två inskolningsmodeller som kommer att analyseras och 

redovisar metoden jag använt mig av i undersökningen. 

Att börja förskolan är någonting alldeles speciellt. För många barn och föräldrar öppnar 

sig en helt ny värld. En värld som kan te sig helt fantastisk eller bara skrämmande och 

främmande beroende på vad man har med sig för olika erfarenheter av livet. Att börja 

förskolan betyder även ett stort steg för de flesta familjer. Det kanske är första gången som 

barnet är skiljt från sina föräldrar och därmed första gången som föräldrarna är skiljt från 

barnet. En bra start i förskolan ger familjen en god grund att stå på i förskolans nya värld 

jämfört med vad en dålig start i förskolan kan innebära. Jag har arbetat i snart 18 år i 

förskolan och min erfarenhet av föräldrar i förskolan säger mig att det är svårare att vara 

förälder idag än det var för bara några år sedan. Hougaard (2004) beskriver denna svårighet 

som ett fenomen av att många föräldrar idag vill göra livet så enkelt som möjligt för sina barn 

och därmed inte ställer särskilt höga krav på sina barn. Vidare beskriver Hougaard att 

föräldrarna till följd av detta inte klarar av att sätta gränser och hur detta leder till barn som 

inte kan visa respekt för vuxna och andra barn. Jag har under mina år som pedagog i förskolan 

varit delaktig i cirka 130 barns och dess föräldrars inskolning i förskolan. Jag har dessutom 

provat på att ha föräldrarollen två gånger när mina egna barn börjat förskolan. 

Jag minns när jag skulle skola in mina barn i förskolan. Jag var van att ha en annan roll 

under inskolningen och nu stod jag där i en helt främmande roll som jag trodde att jag kände 

till. Men det gjorde jag inte! Vilken upptäckt det var för mig! Jag kände mig vilsen i en annars 

så trygg miljö. Jag visste helt plötsligt inte vad som förväntades av mig. Fast jag innerst inne 

visste hur jag borde bete mig så var det jättesvårt att lämna över ansvaret för mitt barn till 

främmande människor. Jag var förvånad över mina egna känslor under den första tiden av 

inskolningen. 

Som pedagog har man ett stort ansvar för det nya barnet och dess familj. Det är 

pedagogen som ska guida dem tillrätta i förskolans förunderliga värld. 

Att arbeta som pedagog i förskola innebär att det under årets alla månader kan börja nya 

barn och familjer på förskolan. Det är ett vanligt och vardagligt inslag i verksamheten att det 

fortgår inskolningar på en förskola. För att begränsa studien så undersöks ämnet ur 

pedagogernas synvinkel. Nedan följer två exempel på hur olika två barns vardag kan te sig 

strax efter att inskolningen avslutats.  

1.2 Två exempel på hur barns vardag kan upplevas efter inskolningen 

När Jonna kommer till förskolan sin första dag efter inskolningen och ska bli lämnad av sin 

pappa på förskolan så ser både hon och pappa glada ut. De har haft en stressig morgon hemma 

och pappa har bråttom till bussen som ska ta honom till jobbet. Jonna vinkar ändå glatt till 

pappa efter att han skyndsamt hjälpt henne av med ytterkläderna. Pappa går och Jonna vänder 

sig om till pedagogen som funnits nära henne i hallen ända sen hon och pappa kommit in på 

avdelningen. De går tillsammans in till de andra barnen och pedagogen guidar henne in i en 

lek som redan har börjat. De andra barnen välkomnar henne in i leken som fortgår tills det blir 
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dags att äta frukost. Jonna har redan blivit trygg med pedagogerna och flera av de andra 

barnen. Hon känner sig välkommen på förskolan och det pappa förmedlade hela morgonen, 

trots att den var stressig, var att det här går bra. Att få en bra start i förskolan kan tyckas vara 

en självklarhet. Men det är det inte för alla.  

När Vindla kommer till förskolan sin första dag efter inskolningen och ska bli lämnad 

av sin mamma ser de båda inte alls glada ut. På vägen till förskolan har Vindla inte alls haft 

lust att gå mot det håll där förskolan ligger. Hon vill gå hem igen i stället. Efter halva vägen 

var mamma på väg att ge upp och verkligen gå hem igen. Mamma vet inte hur hon ska klara 

sin första arbetsdag efter en lång föräldraledighet och vet inte heller hur hon ska klara av att 

lämna Vindla en hel dag på förskolan. Hon har blandade känslor i magen och gör sitt bästa för 

att ta avsked av Vindla i hallen. När Vindla börjar gråta blir det bara för mycket för mamma 

som nästan också börjar gråta. Pedagogen står där bredvid och gör sitt bästa för att situationen 

ska bli så bra som möjligt. Vindla gråter och mamma kan bara inte släppa henne förrän hon 

slutat gråta. Lämningen blir lång och smärtsam för dem båda. När mamma till slut gått vill 

Vindla sitta i pedagogens famn en lång stund. Den ledsna känslan håller i sig länge och hon 

vill inte leka, kan inte leka. Inte när både hon och mamma varit ledsna. Varför blev det som 

det blev med Vindla och Jonna? 

För att förstå det fullt ut måste man först lära känna och veta mer om Vindla och Jonna 

och deras familjer. Det ska vi dock inte göra i detta arbete men med de här två exemplen kan 

man lättare förstå vikten av att alla barn ska få en bra start i förskolan. Hur ska Vindla kunna 

ta tillvara på lärandet som finns i hennes vardag i förskolan om all hennes kraft måste gå till 

att bara klara av att vara fysiskt närvarande i förskolan utan att gå under? Jonna får det 

betydligt lättare att ta till sig av kunskaperna som finns runt omkring henne. Detta ter sig 

orättvist. Jag har varit med om när en inskolning gått riktigt dåligt och vet av erfarenhet att det 

kan ta lång tid innan det såret har läkt. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte och frågeställningar synliggörs kortfattat i detta kapitel.  

2.1 Syfte  

Syftet med undersökningen är att utifrån pedagogers uppfattning om vad en lyckad inskolning 

innebär granska två olika modeller att skola in barn och dess föräldrar i förskolan. De två 

inskolningsmodellerna är kortdagsinskolning och heldagsinskolning. 

2.2 Frågeställningar 

Genom undersökningen vill jag ha svar på följande frågor: 

• Vad anser pedagogerna att en bra inskolning till förskolan innebär? 

• Vilka faktorer anser pedagogerna är mest betydelsefulla för en bra 

inskolning för familjen när de börjar förskolan? 

• Hur gör pedagogerna för att se till att alla barn med familjer får en 

bra start i förskolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

3 Bakgrund 

I detta kapitel ges en bakgrund till studien genom att litteratur och annan forskning som ses 

som relevant utifrån syfte och frågeställningar redovisas. Eftersom studien ska behandla två 

olika inskolningsmodeller så ges även en kort beskrivning av dessa modeller. Teoretisk 

bakgrund liksom begreppsförklaringar ingår också.  

3.1 Litteraturgenomgång 

Det första intrycket vi får av andra människor och nya platser etsar sig ofta fast och påverkar 

oss under en längre tid skriver förskolepsykolog Gunilla Niss (1988). Förskolans läroplan 

(2010, sid 5) säger att ”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 

fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna 

verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar”. I sin avhandling 

beskriver Marie Karlsson (2006) att förskolan har en tendens att betrakta föräldrar som en 

homogen grupp och glömmer därmed bort sådana faktorer som kön, utbildning, socialt 

mående och så vidare när det pratas om föräldrar. Hon vill göra pedagogerna medvetna om 

svårigheten som förskolan får om pedagogerna betraktar föräldrar som en homogen grupp. 

Fortsättningsvis skriver författaren (Karlsson 2006) att det samhälle vi lever i idag har skapat 

ett mer eller mindre frivilligt samarbete mellan föräldrar och olika institutioner som 

exempelvis förskolan utgör. Föräldrar och pedagoger i förskolan har blivit beroende av 

varandra. Tyvärr verkar trenden vara att fler och fler föräldrar kan räknas in i kategorin osäkra 

föräldrar som inte klarar av att sätta gränser menar Hougaard (2004). Hougaard beskriver 

många föräldrars problem med att vara konsekventa. Det är svårt att kunna hålla fast vid vissa 

tydliga och enkla principer i sin uppfostran menar Hougaard. Ytterligare en svårighet som 

många osäkra föräldrar har problem med, enligt Hougaard, är att kunna stå fast vid ett nej när 

det är det man menar. Att inskola barn och dess familjer på förskola är en del av den 

pedagogiska verksamheten. I förskolans läroplan (2010, sid 13) står det även att 

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

introduktion i förskolan”. Lenchler-Hübertz och Bjerring Bagger (2010) berättar om att alla 

föräldrar tycker att det är viktigt att deras barn trivs och mår bra i förskolan. Vidare beskrivs 

att föräldrarna har en vilja att själva vara ansvarsfulla vuxna men när barnen börjar förskolan 

måste de överlåta en del av ansvaret till förskolans pedagoger. Lenchler-Hübertz och Bjerring 

Bagger (2010) menar att när man som förälder känner sig osäker på om man själv gör saker 

tillräckligt bra, kan man då lita på att andra gör det?  

I skollagen (Kap 8, paragraf 2) står det att ” Förskolan ska stimulera barns utveckling 

och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn 

på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet”.   

Jesper Juul säger i en tidningsartikel (Pedagogiska magasinet, Nr 4/12) att idag vet vi 

hur viktigt det är med relationer och att till och med hjärnforskarna säger att relationer är en 

förutsättning för lärande. I samma nummer av Pedagogiska magasinet beskriver Fanny 

Jonsdottir att barn i förskolan redan som ettåringar visar vänskapsband med jämngamla 

kompisar och att avsaknaden av vänner kan ha negativa konsekvenser för barns utveckling 

och välbefinnande. Det är i samspel och i relationer med kamrater som barn förvärvar ny 
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kunskap och utvecklar en känsla av samhörighet och tillhörighet i gruppen. Av den 

anledningen tycker Jonsdottir att det är en viktig del i förskolans arbete att målmedvetet 

arbeta med barns vänskapsrelationer. Hon befarar att i tider som nu när förskolans 

pedagogiska uppdrag fokuseras mer och mer på det enskilda barnets språkutveckling, 

matematiska förståelse och tekniskt kunnande så kan det bli så att diskussionen om barns 

sociala samspel och lärande tillsammans kommer i skymundan. Jonsdottir visar i sin studie att 

vart nionde barn i förskolan inte ges tillhörighet i kamratgruppen och att därför har förskolan 

ett stort ansvar att skapa en miljö där alla barn blir en aktiv del i gemenskapen (Jonsdottir 

2012). 

I forskningsrapporten Barntillsyn eller barnmiljö (Ladberg 1973) efterfrågar författaren 

mer och tätare samarbete mellan föräldrar och pedagoger. Rapporten säger att pedagoger och 

föräldrar ska mötas som jämlikar i arbetet med barnen. Utopin är att föräldrarna ska få mer 

inflytande på arbetet med barnen på förskolan och att pedagogerna ska veta mer om vad som 

händer hemma. Det beskrivs också i rapporten att föräldrarna önskar att pedagogerna tar 

initiativet till samtal vid lämning och hämtning. Som en anledning till detta beskrivs att 

föräldrarna är ofta mycket osäkra och därför låter bli att fråga (Ladberg 1973). Redan år 1973 

kom man alltså fram till vikten av gott föräldrasamarbete. Nästan 40 år senare betonas 

återigen vikten av ett gott samarbete av Marie Arnesson Eriksson (2010) genom att bland 

annat beskriva hur personlig information från pedagogerna till föräldrarna om barnet kan göra 

föräldrarna mer trygga och därmed kan den tryggheten avspegla sig på barnen. Niss (1988) 

beskriver hur en medveten och välplanerad inskolning av pedagogerna på förskolan ger 

märkbara resultat på hur barnet mår under barnets hela förskoletid. Hon beskriver vidare att 

det inte bara finns en inskolningsmodell som är den rätta modellen utan att det krävs både en 

välplanerad modell och kunskaper som bygger på erfarenheter. Niss berättar vidare att hon 

har lärt sig att lägga stor vikt på det som händer hos familjen innan den börjar förskolan. 

Hennes erfarenhet är att inskolningen i stor utsträckning påverkas av den kontakt som 

etableras mellan barnet, dess familj och förskolan innan inskolningen börjar. Ytterligare en 

aspekt som Niss (1988) betonar är att inskolningen är inte enbart till för barnet utan även för 

föräldern. Inskolningsperioden är ett tillfälle där föräldrarna ska få erfarenheter av den 

verksamhet som barnet ska vistas i.  

Att barnen inte har någonting att vinna på långa dagar under inskolningen är någonting 

som Niss och Söderström (2006) hävdar. De säger att det viktigaste är att barnen har etablerat 

goda relationer till pedagoger och andra barn genom många positiva upplevelser. Författarna 

påminner dock om att det viktigaste för barnen är anknytningen till pedagogerna. Följaktligen 

så menar Niss och Söderström (2006) att det ska vara tydligt för barnen att det är pedagogerna 

som hör till förskolan tillsammans med leken och leksakerna och därför ska inte föräldrarna 

leka med sina barn under inskolningen. De menar att det är viktigt att föräldrarna sitter på sina 

platser under inskolningen dels för att de ska fungera som barnens trygga hamn och dels för 

att det är pedagogerna som ska vara aktiva i leken och därmed bli intressanta för barnen.   

Niss (1991) säger att en erfarenhet som hon har är att förskolan ofta gör misstaget att 

låta föräldrarna lämna förskolan för tidigt och att det blir onödigt arbetsamt och plågsamt för 

alla parter. I Att samarbeta med föräldrar (Lenchler-Hübertz & Bjerring Bagger, 2010) tar 

författarna upp detta ur föräldrarnas perspektiv. De berättar om hur svårt det kan bli att få 

föräldrasamarbetet att fungera om det inte har utvecklats respekt och trygghet mellan 
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föräldrarna och pedagogerna på förskolan. För föräldrar är det precis som för alla andra 

människor lättare att höra och förstå vad som sägs om man känner sig accepterad och 

respekterad för den man är. Vidare beskrivs att ju räddare eller mer pressad en människa 

känner sig desto mindre står hon ut med tvivel och osäkerhet. En ståndpunkt som författarna 

särskilt trycker på är att som utgångspunkt måste pedagogerna utgå från att föräldrarna gör det 

de tycker och bedömer är bäst för sitt barn utifrån den uppfattning som föräldrarna har. 

I Mellan hem och förskola (Arneberg & Ravn1995) skriver författarna att det är 

pedagogernas ansvar att se till att samarbetet mellan föräldrar och pedagoger fungerar 

tillfredställande. Det är pedagogernas uppgift att se till att föräldrarna känner sig välkomna att 

samarbeta. Ett gott föräldrasamarbete, menar författarna, med goda relationer med föräldrarna 

ger effekten att om barnet känner att föräldern duger så duger också barnet.  

Niss (1991) beskriver att det kan ta lång tid att bygga upp många relationer som barnen 

förväntas klara av att göra under inskolningen. Niss (1991) säger att hon tycker att det är 

viktigt att förskolan hunnit ge barnet en bas av relationer som upplevs som hållbara av barnet 

när föräldrarna inte längre finns på förskolan. Hon skriver vidare att målet med inskolningen 

är att personal och barn fått en så god kontakt med varandra under inskolningen så att 

pedagogerna duger som ersättare för föräldrarna. Niss (1991) tar även upp hur viktigt det är 

att de nya barnen får en god kontakt med de gamla barnen i förskolan. Niss (1991) påpekar att 

det inte räcker med en god kontakt med enbart vuxna och att det är föredömligt om 

pedagogerna kan hitta aktiviteter som underlättar för barnen att lära känna varandra.  

Niss (1988) säger också att processen som barnet går igenom under inskolningen är en 

process som tar mycket kraft och väcker starka känslor hos barnet. Det finns inget sätt att 

undvika det jobbiga i den processen men det finns många sätt att minska osäkerheten och 

otryggheten skriver Niss. I Lyssnandets pedagogik (Åberg och Lenz Taguchi 2005, sid 132) 

skriver författarna dock att ”Om vi utgår från att förskolan är en demokratisk mötesplats som 

värnar om värden som oliktänkande, lyssnande och delaktighet betyder det att vi i mötet med 

både barn, föräldrar och kollegor strävar efter ett förhållningssätt som genomsyras av 

ödmjukhet, respekt, tillit och generositet”.  

Ulrika Lundström Lärarnas Tidning nr 13/09 skriver i sin tidningsartikel att Gunilla 

Niss hävdar att det som är det viktiga under inskolningen är att de vuxna runt barnen tror att 

det ska bli bra och att samspelet mellan pedagogerna och föräldrarna är avgörande för hur 

inskolningen utvecklas. Vidare vill Niss varna för faran med att skola in barnet på bara en 

pedagog eftersom verkligheten är en helt annan där pedagogen inte kan ägna sig åt endast ett 

barn. Barnet ska inte luras in i en verksamhet som inte kommer att gälla sedan menar Niss.  

 

3.2 Begreppsförklaringar 

Med inskolning så menas i detta arbete den process som barnet och dess förälder genomgår 

under den allra första tiden i förskolan för att få en bra start i förskolan med hjälp av 

förskolans pedagoger. I Förskolans läroplan Lpfö 98 (2010) används ordet introduktion i 

stället för inskolning. Jag har valt att använda ordet inskolning på samma sätt som läroplanen 

använder ordet introduktion. Pedagogerna i förskolan använder också ordet inskolning i 

verksamheten med barn och föräldrar, varför det är naturligt att göra så även i denna studie.  
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Med pedagoger avses alla som arbetar i förskoleverksamheter med barn oberoende om 

de är förskollärare, barnskötare eller har annan utbildning relevant för förskolan. Med tanke 

på att förskolan genomgår en förändring där samtliga anställda så småningom ska vara 

antingen barnskötare eller legitimerade förskollärare så lämnar jag det i denna uppsats vara 

osagt vilken utbildning de anställda pedagogerna har eftersom reformen inte är helt 

genomförd i dagsläget. 

3.3 Beskrivning av två inskolningsmodeller i denna undersökning 

Studien undersöker två inskolningsmodeller. Arnesson Eriksson (2010) förklarar att det finns 

säkert lika många inskolningsmodeller som det finns förskolor. Hon säger att förskolorna 

utgått från samma grundidé och utifrån den utvecklat en egen variant. De två modellerna som 

studeras i denna undersökning skiljer sig från varandra i främst en faktor nämligen att i den 

ena modellen är föräldrarna passiva i själva inskolningen medan de är aktiva i den andra 

modellen. Kortdagsmodellen är en väl beprövad modell medan heldagsmodellen är en nyare 

mer oprövad modell. 

Den första modellen benämns Kortdagsmodellen. Kortdagsmodellen går ut på att barnet 

med sin förälder stannar kortare stunder på förskolan hela första veckan och halva den andra 

veckan. Man kan enkelt beskriva den som att det är meningen att föräldern ska vara så passiv 

som möjligt i sin roll för att ge pedagogerna mer utrymme för att ta och få kontakt med 

barnet. De korta dagarnas syfte är att det aldrig ska kännas tråkigt eller jobbigt att vistas på 

förskolan. Efter några dagar ska föräldern säga hejdå till sitt barn och komma tillbaka efter en 

kortare stund. Det barnet då ska träna sig på är att vara borta från sin förälder och känna att 

det går bra och att få se att föräldern kommer tillbaka. Niss (1987) beskriver denna modell för 

25 år sedan i sin skrift till föräldrar som ska ”vänja in sitt barn i daghem”. Hon beskriver att 

det är först när föräldrarna lämnat förskolan som den nära kontakten mellan barn och pedagog 

kan uppstå.  

Den andra modellen benämns Heldagsmodellen och är utvecklad av den ena förskolan 

som deltar i studien, därför finns det ingen information om denna modell i tidigare forskning 

eller litteratur. Heldagsmodellen går ut på att barnet och dess förälder vistas på förskolan 

heldagar hela första veckan. Föräldern är aktiv och deltar i alla aktiviteter under dagen och 

veckan tillsammans med sitt barn. Man kan beskriva det som att föräldern skolar över sitt 

barn till pedagogerna. Barnen är med sin förälder så länge som det har ett behov av det och 

behöver inte träna sig på att säga hejdå under den första veckan. Den andra veckan vistas 

barnet på förskolan utan sin förälder om barnet och dess förälder känner att de är redo för 

detta, annars stannar föräldern ännu några dagar med sitt barn på förskolan. I motsats till vad 

Niss (1987) beskriver så är meningen med denna modell att en nära kontakt mellan barn och 

pedagog knyts medan föräldrarna är aktiva och närvarande under inskolningen. Föräldrarna 

hjälper barnet att knyta kontakt med pedagogerna genom att själva knyta kontakt med 

pedagogerna. Heldagsmodellen är en inskolningsmodell som utarbetats på en av förskolorna 

som studien utförts på.  

3.4 Teoretisk utgångspunkt 

Enligt M. Broberg, Hagström och A. Broberg (2012) är anknytningsteorin idag den viktigaste 

psykologiska teorin när det gäller hur barn och vuxna förhåller sig till närhet, beskydd och 
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omsorg å ena sidan och självständighet, upptäckarglädje och betoning av egen styrka å den 

andra. Broberg et al. (2012) beskriver att anknytningsteorins upphovsman är psykoanalytikern 

John Bowlby (1907-1990). Världshälsoorganisationen WHO sökte hjälp av Bowlby för att 

förbättra situationen med alla hemlösa barn under efterkrigstiden i Europa. Hans rapport om 

detta problem betonade föräldrarnas betydelse för barns utveckling och de risker som är 

förenade med tidiga separationer och byten av vårdnadshavare särskilt för barn yngre än tre 

år. I sina verk beskriver Bowlby anknytningens betydelse för människans utveckling och hur 

separationer, vanvård och försummelse tidigt i livet kan få konsekvenser för den fortsatta 

utvecklingen.  

Broberg et al. (2012) beskriver teorin som att om barnets anknytningssystem slås på 

genom att barnet blir oroad av någonting så kopplas lusten bort från att exempelvis kunna leka 

eller ta in lärande. Koncentrationen på att få anknytning med anknytningspersonen blir så 

stark så att det andra stängs av. När barnet fått det behovet tillfredställt kan barnet börja leka 

igen och koncentrera sig på andra saker (Broberg et al. 2012). Därför anser Broberg et al. att 

det är så viktigt att förskolans vardag karakteriseras av att barnens anknytningssystem 

befinner sig i viloläge. Det betyder samtidigt att barnet måste ha fått en person på förskolan 

där det kan få sitt behov av trygghet tillgodosett så att det kan hämta kraft därifrån om 

behovet uppstår. Detta kan innebära att barnet kan föredra en pedagog när det gäller att få 

trygghetsbehovet tillfredställt och en annan för att få stimulansen och lusten att leka när det 

behovet uppstår. Den ena rollen är inte finare eller viktigare än den andra och i den bästa av 

världar kan samma pedagog eller förälder vara bra i båda rollerna säger Broberg et al. Vidare 

beskriver författarna att hur bra barnens anknytning blir till dess förälder beror på vilken typ 

av omvårdnad barnet får av sin förälder. Förälderns förmåga till att uppfatta barnets signaler 

har avgörande betydelse för om barnet ska utveckla en trygg eller otrygg anknytning.  

Förutsättningen för att utveckla en anknytningsrelation är att ägna barnet den tid och den 

omsorg som små barn behöver.  

Fortsättningsvis beskrivs att om barnet har en trygg anknytning till sina föräldrar så blir 

det inget problem för barnet att skaffa sig en eventuell anknytningsperson på förskolan för då 

har barnet lärt sig att även pedagogerna på förskolan är vuxna som man kan lita på och ty sig 

till när man behöver. Om det däremot är ett barn med otrygg anknytning till sina föräldrar så 

blir det genast svårare för både barnet och pedagogen om de drar sig undan kontakt eller 

sänder ut svårtolkande signaler, vilket precis är deras erfarenhet av kontakt. Det kan enligt 

Broberg et al. (2012) leda till att barnet känner att det är inte bara föräldrarna som inte bryr 

sig, det gör även förskolans pedagoger. Vidare säger Broberg et al. att det dock finns goda 

möjligheter för pedagogerna att komma bakom det skyddande skal som barnet behövt bygga 

omkring sig. Det krävs emellertid att pedagogerna har tid, möjlighet och intresse av att se det 

enskilda barnets situation.  

Ett barn kan ha mellan en och fem anknytningsrelationer hävdar Broberg et al. (2012). 

För förskolan betyder det att barnet har en anknytningsrelation med högst en pedagog på 

förskolan men att det är viktigt att barnet kan känna sig tryggt med att rikta 

anknytningsbeteenden även till de andra pedagogerna (Broberg et al. 2012). Camilla 

Wessman skriver i sin bok Välkommen till förskolan (2010) att barn även behöver känna 

anknytning till en plats. För att kunna göra det så behöver barnet få sätta sin egen prägel på 

den. Detta kan enligt Wessman vara ett foto på barnet eller dess familj eller en teckning som 
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barnet gjort själv. Hon pratar också om ytterligare en prägel som barnen behöver sätta på 

miljön. Wessman säger att denna prägel enklast kan beskrivas som att barnet på något sätt får 

vara aktivt deltagande och medbestämmande. Wessman säger att det därför är en fördel för 

barnet om det har en samvarokompetens.  Ett nytt barn som har en samvarokometens förstår 

att som nytillkommen så kan jag inte gå in i leken och genast försöka ta kontrollen. Wessman 

skriver ”Ett barn som har den kompetensen har också lätt att sätta sin prägel på miljön” 

(Wessman 2010, sid 98). Hennes slutsats är att om ett nytt barn har den kompetensen så blir 

det barnet snabbare inskolat i gemenskapen. Vidare påminner hon om att osäkerhet och 

blyghet kan vara hämmande för barnet och att ett nytt barn kan behöva den vuxnes stöd för att 

visa samvarokompetens.  
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4 Metod 

I följande kapitel redovisas vilken forskningsmetod som använts i studien, en genomgång av 

hur studien är genomförd samt urvalets bakgrund och historia. 

4.1 Metodval 

Metoden som används i undersökning är intervjuer. Intervjuerna är av typen kvalitativ 

intervju som beskrivs i Examensarbetet i Lärarutbildningen (2010). Med det menas att endast 

frågeområdena är bestämda i förväg (Se bilaga 2) och följdfrågorna varierar mellan de olika 

intervjuerna beroende på vilka svar de intervjuade pedagogerna ger på huvudfrågorna. Syftet 

med att använda den kvalitativa intervjumetoden är att få den intervjuade att ge så kompletta 

och uttömmande svar som möjligt. Den intervjuade ges genom denna metod större chans att 

ge uttryck för sina åsikter och tankat om det aktuella ämnet.  

 4.2 Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes skickades en kort information ut om syfte och innehåll i 

intervjun (Se bilaga 1 och 2) dels för att de intervjuade skulle få chans att i förväg tänka 

igenom innehållet och dels för att de skulle känna sig mer trygga inför att delta i intervjun. Jag 

ringde även och pratade personligt med de personer som tackat ja till att vara med i en 

intervju för att i förväg skapa en förtroendefull och mer avslappnad känsla inför när vi väl 

skulle mötas och intervjun skulle genomföras. I den korta informationen som skickades ut i 

förväg upplystes även att det var frivilligt att delta i intervjun samt att de när som helst kunde 

välja att avbryta om de önskade det (Se bilaga 1). Där upplystes de intervjuade pedagogerna 

också om att i den färdiga uppsaten skulle deras intervjusvar behandlas anonymt och att det 

inte skulle gå att utläsa deras person eller på vilken förskola de arbetade. En förfrågan gjordes 

även (Se bilaga 1) om att jag skulle få spela in hela intervjun.  

Under intervjuerna gjorde jag även små anteckningar dels för att det blir ett naturligt 

avbrott i intervjun medan jag antecknar så att den intervjuade får tid att tänka och dels för att 

jag själv skulle få tid att tänka på nästa följdfråga. Intervjuerna genomfördes på respektive 

pedagogs förskola i ett arbetsrum där intervjun kunde genomföras i lugn och ro. En lapp om 

att samtal pågår hade satts upp på dörren för att undvika avbrott i intervjun. Varje intervju var 

cirka 30 minuter lång. Transkriberingen av intervjuerna resulterade i sammanlagt 30 sidor text 

där varje intervju innehåller mellan 4 till 6 sidor intervjumaterial.  

4.3 Urval 

Jag har valt att intervjua sex pedagoger från fyra olika avdelningar. Avdelningarna är från två 

fristående förskolor som ligger i norra Sverige och som inte har något samarbete med 

varandra. Anledningen till att jag valde just dessa två förskolor är att den ena förskolan 

använder Kortdagsinskolning som modell och den andra förskolan använder 

Heldagsinskolning som modell.  Förskolorna ligger i samma område med liknande sociala 

bakgrunder för barnen och dess familjer som finns på förskolan. Studien är gjord på två 

förskolor där andelen tvåspråkiga barn och föräldrar är hög. Ett stort procenttal av föräldrarna 

har sitt ursprung i ett annat land än Sverige. Detta är viktigt att känna till för att lättare kunna 

förstå resultatet av studien. Den ena förskolan är sedan tidigare känd av mig. Jag upplever att 

det varken varit ett hinder eller en fördel att intervjua pedagoger på den förskola som sedan 
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tidigare var känd av mig. Pedagogerna jag valt att intervjua är alla kvinnor som har arbetat en 

längre tid på förskola. Jag har särskilt valt att intervjua pedagoger med lång erfarenhet i yrket 

eftersom de då med stor sannolikhet har stor erfarenhet och kunskap om inskolningar i 

förskolan. Med en längre tid menar jag att samtliga intervjuade har arbetat mellan 13 och 34 

år i förskolan. De intervjuade har en sammanlagd erfarenhet på nära 160 arbetade år som 

pedagog i förskolan. De intervjuade har också enligt dem själv stor erfarenhet av att skola in 

barn i förskolan. I resultat och analysdelen så har pedagogerna fått fingerade namn för att 

behålla sin anonymitet. På den förskola som använder sig av Kortdagsinskolning har jag gett 

pedagogerna alias som Kia och Camilla. På den förskola som använder sig av 

Heldagsinskolning har pedagogerna fått alias som Ulla, Anna, Britt och Hanna. 

4.4 Etiskt ställningstagande 
De forskningsetiskaetiska ställningstaganden jag tagit har jag tagit för att visa respekt för de 

personer som deltar i studien. Jag har valt att följa de riktlinjer som beskrivs i Examensarbetet 

i Lärarutbildningen (2010). Personerna som deltagit i studien har meddelats om att de när som 

helst under intervjun kan välja att avbryta intervjun. De har även informerats att deras 

anonymitet skyddas och att det inte kan gå att utläsa deras identitet i studien. Deltagarna i 

studien har även informerats om studiens huvudsakliga innehåll och syfte innan intervjuerna 

genomfördes. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultaten som funnits i intervjuerna med pedagogerna i studien. Efter 

varje delresultat följer en analys av delresultatet. För att göra resultatet tydligare används citat 

i redovisningen. Pedagogerna i studien har fått fingerade namn för att behålla sin anonymitet. 

Pedagogerna från förskolan där de använder Kortdagsinskolning har fått alias som Kia och 

Camilla. Pedagogerna från förskolan som använder Heldagsinskolning som modell har fått 

alias som Ulla, Anna, Britt och Hanna. 

5.1 Pedagogers definition av vad en lyckad inskolning innebär 

Pedagogerna i undersökningen hade alla en samstämmighet om vad en lyckad inskolning 

innebär. De säger allihop att det viktigaste är att barnen är nöjda, glada, tillfreds och trygga 

med förskolan och dess pedagoger.  

Tre av pedagogerna menar även att det är av vikt att se sambandet mellan barnets 

trygghet och förälderns trygghet. De menar att om föräldern kan utstråla ett slags lugn så går 

det lättare för barnet att känna sig trygg i förskolan och få en avslappnad vardag där. Britt 

berättar så här om detta: ”Ja det är när dom med glädje kliver in genom dörren faktiskt och 

har inte alls så långa sorgeprocesser ifrån föräldern. Och att föräldern visar att det går bra och 

säger hejdå.” 

Två av pedagogerna anser att en lyckad inskolning innebär att de som pedagoger känner 

att barnet kan ty sig till dem och att barnet vet att föräldern kommer tillbaka. Pedagogerna 

upplever att barnet kan vara på förskolan utan att vara otrygg. 

Ulla beskriver så här om vad hon upplever att en lyckad inskolning innebär: ”Jag tror att 

det är en känsla man får som pedagog, att man känner att nu kan det här barnet ty sig till mig. 

Att nu känner jag att barnet, även om barnet är ledsen och gråter så kan det ta emot tröst av 

mig när mamma eller pappa går då. Jag har upplevt att det där är en känsla som jag bara har. 

Att man har fått den här anknytningen.”  

Alla pedagoger i studien beskriver att inskolningen inte är slut bara för att de två 

veckorna med föräldrarna är slut utan att det kan se väldigt olika ut för olika barn och deras 

föräldrar. Ulla säger så här om tidsfaktorn: ”Det tar ju olika lång tid att bygga upp den här 

processen och där tycker jag att man får vara väldigt flexibel.” Hanna förklarar det så här att 

”Just när inskolningsperioden med föräldern är över då är ju inskolningsdelen avslutad men 

det betyder inte att barnet är helt inskolat bara för det”.  Det pedagogerna säger är att 

inskolningen med barnet fortsätter en period efter att de vanligtvis två veckorna med 

föräldrarna är avslutade. De menar att det kan ta olika lång tid att bygga upp en bra och 

fungerande relation med barnet, och att det måste få vara så att det tar olika tid. En lyckad 

inskolning går alltså inte nödvändigtvis snabbt. Tiden uppfattas alltså enligt pedagogerna inte 

så viktig i detta sammanhang. Camilla funderar så här när det gäller tiden ”Ofta så är det ju så 

här att i slutänden kan man inte ta hänsyn hur länge som helst heller, i slutänden är det kanske 

så här att föräldern måste tillbaka till jobbet efter vecka tre och det har dragit ut så mycket och 

då kan vi inte utan då är det bara och köra. Och då får man hoppas på det bästa att det lägger 

sig så småningom. Oftast gör det de.” 

Sammanfattningsvis kan sägas att pedagogerna i undersökningen hade alla en klar 

uppfattning om vad en lyckad inskolning innebär. Pedagogerna hade också en gemensam 
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åsikt om att det inte har så stor betydelse i slutänden för hur lång tid inskolningen tog, alltså 

innan barnet och dess familj nått fram till definitionen på en lyckad inskolning. 

 

Analys 

Pedagogerna berättar om den relation de fått med barnet under inskolningen och vill på så sätt 

definiera vad en lyckad inskolning innebär. Vi kan jämföra med anknytningsteorin som 

Broberg et al. beskriver som ”ett specialfall av nära känslomässiga relationer” i sin bok och 

som handlar om vikten av trygghet för lek och lärande (Broberg et al. 2012, s 36). Författarna 

beskriver vidare att det är väldigt betydelsefullt för barnet att få en person på förskolan som 

kan ge det en varaktig relation och därmed tröst och beskydd när barnet behöver det. (Broberg 

et al. 2012). Om barnet får trygghet och beskydd när det söker den vuxnes närhet kallas 

anknytningen trygg medan den kallas otrygg om barnets sökande efter trygghet inte leder till 

ökad känsla av trygghet och beskydd (Broberg et al. 2012). Pedagogerna anser att en lyckad 

inskolning innebär att barnen kan leka och vara på förskolan utan att känna sig oroliga och i 

stället söka anknytning hela tiden. De beskriver att om barnet behöver bli tröstat så går det bra 

att pedagogerna gör det när föräldrarna inte är där. Barnet har fått en relation med någon 

pedagog som är en fungerande relation som under förskoledagen kan ersätta föräldern.  

Enligt anknytningsteorin menar man att innan ett barn är tryggt så har det svårt att 

koncentrera sig på någonting annat än att se till att få den viktiga anknytningen med 

anknytningspersonen, i förskolan så är detta någon av pedagogerna.  

Camilla nämner tiden som någonting viktigt som inte framkommit i tidigare forskning. 

Hon tar upp det här med att de flesta föräldrar har bara en viss tid på sig att skola in sitt barn i 

förskolan. Föräldrarna har alltså oftast en mer pressad situation vad gäller tidsfaktorn i detta 

sammanhang.  

5.2 Pedagogers åsikter om vilka som är de viktigaste faktorerna för en lyckad inskolning 

Pedagogerna i studien visade på flera faktorer som var viktiga för en lyckad inskolning. I 

följande avsnitt redovisas dessa faktorer och varje redovisad faktor följs av en analys. 

5.2.1 Pedagogernas planering inför inskolningen 

Att förskolan hade planerat inskolningen väl ansåg pedagogerna var viktigt ur flera aspekter. 

Dels för att ”Det är mest för oss själva för att det inte ska bli så virrigt.” som Britt uttrycker 

det och dels för att föräldrarna och barnen ska få känna sig önskade och välkomna. Detta var 

något som pedagogerna tyckte var särskilt betydelsefullt eftersom samtliga pedagoger talade 

om hur viktigt det är att ge barnen och föräldrarna en tidig positiv upplevelse av förskolan. 

Ulla uttrycker det så här ”Vi brukar göra i ordning barnens namnlappar där de ska ha sina 

kläder, där handduken ska hänga, på skåp och lådor. Det gör vi för att sen när barnen och 

föräldrarna kommer så ska dom känna sig välkomna. Jag tror att det känns bra för dom att det 

syns att vi har tänkt på och förberett att dom ska komma.” 

Kia tänker så här ” Jag tänker att det är viktigt för att barnen och föräldrarna, kanske 

mest föräldrarna ska veta att dom har en plats, att dom har tänkt på mitt barn. Att dom ska 

känna att det är viktigt att mitt barn kommer hit och att dom har jobbat lite grann för att mitt 

barn ska komma hit. Att dom ska känna sig välkommen och så. Och att man sätter upp en 
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lapp att idag börjar Kalle och Olle och Stina på våran förskola och att vi hälsar dom 

välkommen, det tror jag är viktigt. Alltså till dom andra föräldrarna också så dom också vet.” 

Sammanfattningsvis så visar pedagogerna att de medvetet gör dessa förberedelser för att både 

barnen och föräldrarna ska känna sig önskade och välkomna till förskolan.  

Analys  

Pedagogerna har gett uttryck för detsamma som Niss (1988), det vill säga betydelsen för den 

kontakt som pedagoger, barn och föräldrar kan skapa redan innan inskolningen. Alla 

pedagoger menar att det förberedande arbetet har stor betydelse för en lyckad inskolning. 

Förskolans läroplan (Lpfö 98 Reviderad 2010) säger att förskolans arbete med barnen ska ske 

i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Pedagogerna säger att det är 

betydelsefullt att föräldrarna får känna att de är välkomna till förskolan för att därmed kunna 

skapa ett nära samarbete med föräldrarna.  

Britt har ett annat perspektiv på förberedelserna och tänker på hur verksamheten ska 

fungera praktiskt under inskolningen. Som tidigare nämnt så beskriver Niss (1988) hur en 

medveten och av pedagogerna välplanerad inskolning förskolan ger märkbara resultat på hur 

barnet mår under barnets hela förskoletid. 

Kia tar upp ännu en aspekt med att planera inför en inskolning. Hon tänker även på de 

andra föräldrarna och deras syn på saken. Att det kan vara skönt att veta vilka de nya 

ansiktena på förskolan är. Arnesson Eriksson (2010) beskriver föräldrasamarbetet som otroligt 

viktigt i förskolans verksamhet. Denna studie visar exempelvis på att Kia gör det möjligt för 

de andra föräldrarna att bli mer insatta i sitt barns vardag genom en så enkel sak som att få bli 

informerad att det börjar nya barn på förskolan. 

5.2.2 Den tidiga föräldrakontakten - förälderns och pedagogens förmåga att 

kommunicera med varandra 

En faktor som alla pedagoger berättade mycket och ingående om var föräldrakontakten. 

Samtliga pedagoger var överens om att föräldrakontakten var oerhört betydelsefull för 

inskolningens utveckling. Pedagogerna ser föräldrakontakten som avgörande för barnens 

fortsatta trivsel och mående på förskolan och därför lägger pedagogerna ner särskilt stor 

omsorg på att säkra en god kontakt med föräldrarna. De använder flera olika sätt för att 

etablera denna kontakt som exempelvis att visa ett trevligt och positivt förhållningssätt mot 

föräldrarna och ge föräldrar som behöver det en väldigt personlig kontakt. En av förskolorna i 

studien skickar även ut ett kort till barnen innan inskolningens start för att hälsa barnet och 

föräldrarna välkommen till förskolan. Det är även ett sätt för pedagogerna att göra den första 

kontakten med förskolan så positiv som möjligt.  

Ett annat sätt att etablera god föräldrakontakt redan innan inskolningens start var att se 

till att träffa familjen innan inskolningen börjar. Båda förskolorna hade som mål att träffa 

familjerna innan inskolningens start. Detta möte kunde ske antingen hemma hos familjen eller 

på förskolan. Hanna säger så här om varför hon tycker att det är angeläget med 

föräldrakontakt redan innan själva inskolningen börjar ”Men vi ser det också som ett sätt att få 

träffa barnen en första gång och för förälderns skull. Så att dom vet vem jag är och har ett 

ansikte som dom känner igen när dom ska börja på förskolan. Det blir ju lite tryggare för 

barnen då och för föräldrarna.”  
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 Alla pedagogernas mål med att etablera denna goda relation med föräldern är att det 

ska kännas bra för föräldrarna att lämna sina barn på förskolan. Pedagogerna vill att 

föräldrarna ska kunna lämna sitt barn och veta att det har det bra på förskolan. Anna berättar 

om hur hon gör för att ge föräldrarna den känslan: ”Det är viktigt att man pratar med 

föräldrarna så att dom ser att vi tycker dom är viktiga. Det är ju så att om föräldern visar 

ovilja så blir det väldigt svårt för barnet att inskolas så vi försöker ju verkligen att få en bra 

kontakt med föräldrarna.”  

Pedagogerna beskriver hur de genom att svara på föräldrarnas frågor, ha ett bra 

bemötande, är ärliga, visar att de tycker om barnen och är vänliga vill ge föräldrarna det som 

de behöver för att kunna känna sig trygga med pedagogerna. Anna sammanfattar betydelsen 

av föräldrakontakten med dessa ord: ”Det mesta brukar lösa sig om man har en god kontakt 

med föräldrarna. Om dom känner att här känner jag mig trygg och välkommen och att här kan 

jag lämna mitt barn och vet att här får deras barn sina behov tillgodosedda så då tycker jag att 

då löser sig allt. Om man har lyckats etablera en god kontakt med föräldrarna så går 

inskolningen bra.” 

Tre av pedagogerna berättar om att ibland så är det svårt att etablera en god 

föräldrakontakt. De beskriver hur språkförbistringar kan ge svårigheter. Pedagogerna 

uttrycker att det blir svårt för föräldrarna när de inte kan förstå hur pedagogerna menar och 

tänker, särskilt för de föräldrar som ännu inte kan svenska språket så väl. Britt beskriver 

vilken betydelse språket har för att skapa en god föräldrakontakt genom kommunikation. ”Ja 

alltså språket är ju A och O. Att man når fram, att man kan berätta om vad som ska hända. 

Vilka tider dom ska vara här och varför dom ska vara dom här tiderna. Alla praktiska frågor 

om att dom ska ringa om dom blir sjuk…..”. 

Camilla berättar så här om denna svårighet som språket kan utgöra ”Nä men det jag 

tänkte på är att fler barn upplever jag har gråtit när dom har kommit och liksom är otrygg då 

har det varit ofta utländska föräldrar där vi inte kan ha den där vanliga kommunikationen, där 

vi kanske inte haft de rätta verktygen för att lugna föräldrarna. Där föräldrarna kanske inte 

riktigt vet vart de har lämnat sitt barn. Att dom inte har fått riktigt kläm på det”.  

Två av pedagogerna berättar att de i mesta möjliga mån försöker att tillkalla tolk för att 

lösa detta dilemma som språksvårigheter utgör. Så långt som det går försöker även 

pedagogerna att använda andra sätt att kommunicera såsom att med sitt kroppsspråk visa vad 

de menar. Pedagogerna säger dock att det är jättesvårt för de föräldrar som inte kan svenska.  

En pedagog nämner att det kan vara så att personkemin mellan föräldern och den 

pedagog som skolar in inte alltid stämmer för att en god kontakt ska kunna utvecklas. Camilla 

säger så här: ”Vi är noga med att påpeka under hela tiden att känns det bättre att prata med 

nån annan så gör det. Det kan ju klicka bättre med nån annan. Så välj nån annan, det är ingen 

som tar illa upp om du säger att du hellre vill prata med den här. Och det säger vi ofta så dom 

vet att dom väljer vem dom vill prata med. Huvudsaken att ni kan känna att ni är trygga och 

kan ta upp saken med nån sen spelar det inte oss någon roll med vem. Bara ni gör det.” 

Sammanfattningsvis så är pedagogerna måna om att etablera en god kontakt med 

föräldrarna eftersom de har sett att barnens välbefinnande är direkt beroende av förälderns 

välbefinnande. Pedagogerna säger att om det blir problem i föräldrakontakten så beror det ofta 

på språkförbistringar som pedagogerna försöker lösa med tolk samt med sitt kroppsspråk. 

Andra problem med exempelvis att personkemin inte stämmer mellan föräldern och 



 

19 
 

pedagogen tas också upp och Camillas lösning på detta är att ge föräldrarna insikten i att de 

kan prata med vilken pedagog som de anser att det känns bra att prata med.  

 

Analys 

Pedagogerna visar på olika tillfällen att skapa den viktiga föräldrakontakten. Den börjar 

skapas redan innan inskolningen börjar och fortgår sedan under hela inskolningstiden som en 

viktig röd tråd. Pedagogerna ser det som att om de får en god kontakt med föräldrarna så går 

inskolningen lättare och att de av den anledningen lägger ner stor kraft och mycket tid på 

föräldrarnas trygghet. God föräldrakontakt ses som likställt med att föräldrarna är trygga. 

Pedagogernas förhållningssätt samt personliga egenskaper ses som viktiga i samband med att 

skapa trygghet för föräldrarna. Pedagogerna anser att sådana egenskaper som vara positiv, 

trevlig, personlig, omvårdande, vänlig, öppen, välkomnande, inbjudande, ärlighet och 

förmåga att svara på frågor är sådana egenskaper som gör föräldrakontakten djupare. Det tar 

enligt Niss (1991) lång tid att etablera hållbara relationer. Hon säger också att målet med 

inskolningen är att pedagoger och barn fått en så god kontakt att pedagogerna duger som 

ersättare när föräldrarna inte längre finns på förskolan. Pedagogerna menar dock att målet 

med inskolningen är att etablera en god kontakt med föräldrarna och att då löser sig kontakten 

med barnet på ett naturligt vis. Arneberg och Ravn (1995) ger pedagogerna ansvaret för att 

etablera denna goda föräldrakontakt så att samarbetet fungerar tillfredställande. Han säger att 

det är pedagogernas uppgift att se till att föräldrarna känner sig välkomna att samarbeta. Flera 

av pedagogerna beskriver att det är svårare att skapa en god kontakt om föräldrarna och 

pedagogerna inte har ett gemensamt språk att kommunicera på. Pedagogerna visar stort 

intresse att lösa detta dilemma med att använda tolk eller sitt kroppsspråk om tolk inte finns 

tillgänglig. De ger däremot uttryck för att det i allmänhet är svårare att skapa en relation med 

någon när man inte har ett gemensamt språk att kommunicera med. 

Arneberg och Ravn (1995) menar liksom pedagogerna i undersökningen att ett gott 

föräldrasamarbete ger effekten att om barnet känner att föräldern duger så duger också barnet.  

5.2.3 Samarbetet kring barnet mellan föräldern och pedagogen 

Pedagogernas och föräldrarnas förmåga till samarbete kring barnet var något som berörde alla 

pedagoger i studien. De berättade om detta med olika utfallsvinklar. 

Ulla berättade om hur pedagogerna förberedde föräldrarna inför inskolningen genom att 

ha en träff med föräldrarna i början av inskolningen där de berättar om inskolningen och vad 

som kan komma att hända i inskolningsprocessen. Under den träffen berättar pedagogerna om 

viktiga saker i verksamheten, men framförallt om vad föräldrarna kan förvänta sig under 

inskolningen.  

Anna funderar på detta viktiga samarbete så här ”…..dom är intresserade och frågar om 

förskolan och hur dom ska göra och att dom gör så att det blir lättare att skola in sina barn. Att 

dom försöker skola in barnet till oss och att dom liksom inte knyter an till sitt barn så hårt 

under inskolningen så att det blir svårt utan att dom försöker lämna över till oss lite grann 

eftersom då. Och också att dom visar att dom vågar att vi får ta i deras barn då och kanske 

hjälpa barnet att våga. Jag tycker att dom ska vara lite aktiva så att dom också kanske visar 

sina barn leksakerna och lockar barnet till oss pedagoger.” 
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Tre av pedagogerna ser hur betydelsefullt det är för barnet att se att föräldern godkänt 

pedagogen. Kia beskriver hur viktigt det är att barnet får känna att föräldern godtagit 

pedagogen som en person som är tillitsfull med dessa ord:”….jag tror att det är viktigt att 

barnet också känner att jag pratar med mamman och att mamma känner sig trygg när hon 

pratar med mig och kan vara avslappnad och känner att hon är varm.” Barnen får genom att 

med egna ögon se förälderns acceptans för pedagogen känna att det är rätt att våga lita på 

denne. Dessa tre pedagoger säger att det är betydelsefullt för barnets inskolning på förskolan 

att pedagogerna och föräldrarna förmedlar att förskolan är någonting bra. 

En av pedagogerna beskriver att hon ser att de föräldrar som är mest ängsliga för att 

deras barn ska börja förskolan är förstagångsföräldrarna. Hon berättar att föräldrarna har olika 

kunskaper om förskolan och att det oftast är så att det är de föräldrar som vet minst om 

förskolan som är i störst behov av att exempelvis besöka förskolan före inskolningens start.  

Sammanfattningsvis så menar samtliga pedagoger att pedagogens och förälderns 

samarbete runt barnet avgörande för hur barnet kommer att finna sig tillrätta på förskolan. En 

av pedagogernas uppgifter under inskolningen, enligt dem själva, är alltså att se till att barnet 

får uppleva att föräldern tycker att förskolan är en bra plats att vara på.  

 

Analys 

Ulla berättar om hur viktigt det är att förbereda föräldrarna på inskolningsprocessen. Hon 

menar att föräldrarna behöver få kunskap om vad som kan komma att ske under inskolningen 

med dels dem själva och dels med barnet. Enligt Hougaard (2004) så har många föräldrar 

svårighet med att vara tydliga i sin uppfostran samt med att hålla fast vid ett nej. Detta kan 

leda till en krock under inskolningen om inte föräldern fått kunskap om hur det är bra att göra 

och tänka under inskolningsprocessen. Att kunna vara tydlig i sin uppfostran är en egenskap 

som underlättar för barnet under inskolningen. Föräldrar som själva är osäkra på vad som är 

rätt och fel förmedlar denna känsla vidare till barnet. 

Pedagogerna i studien har ett och samma synsätt på det viktiga samarbetet mellan 

pedagogerna och föräldrarna. De menar att barnets trygghet är beroende av förälderns 

trygghet och förtroende för pedagogen. Barnet litar på de signaler som föräldern sänder ut till 

barnet. Arnesson Eriksson (2010) beskriver just detta viktiga faktum att föräldrarnas trygghet 

avspeglar sig på barnen. Hon beskriver vidare att förskolan kan öka föräldrarnas 

trygghetskänsla genom att ge personlig information om barnet den första tiden under och efter 

inskolningen när föräldrarna har börjat lämna barnen på förskolan. Detta kan grundas i 

Förskolans läroplan (Lpfö 98 Reviderad 2010) som säger att personalens förmåga att förstå 

och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig. 

Camilla funderar på hur olika föräldrarna är. Pedagogerna på förskolan måste vara väl 

införstådda i att föräldrarna kommer till förskolan med olika erfarenheter. Camilla menar, 

liksom Ulrika Lundström i Lärarnas tidning nr 13/09, att det är de vuxnas tro på hur det 

kommer att gå som är avgörande för hur inskolningen utvecklas. 

5.2.4 Relationen mellan förälder och barnet 

Vad som också kan påverka inskolningens framskridning enligt fyra pedagoger i 

undersökningen är vilken slags relation barnet har med sina föräldrar. Tre av pedagogerna 
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beskriver att barnets situation påverkas av det känslomässiga samspel som barnet och 

föräldern har mellan varandra. De anser att det är av betydelse att föräldrarna har närhet och 

tyr sig till sitt barn. Pedagogerna berättar om att de under inskolningen får se och lära känna 

den relation som barnet och föräldern har mellan varandra. Britt berättar så här: ”Jag tycker 

att man lär sig varför ett barn agerar som det gör när man ser i vilken relation dom har och är 

uppväxt i. Deras vuxen barn relation. Man får sätta sig in i vilken relation dom har.” 

Camilla funderingar går i samma riktning. Hon tänker också att barnets situation 

påverkas av det känslomässiga samspel som barnet och föräldern har mellan varandra. Hon 

tänker så här: ”Allting underlättas ju om det är lugna och trygga föräldrar. Och man kan ju 

säga så här att om man har ett barn som har gråtit månader i sträck så har ju barnet ofta 

extremt ängsliga föräldrar som dom får se gruvar sig varje dag dom går till förskolan med 

barnet. Så det finns ju ett samband mellan hur bra inskolning barnet har, där föräldern har 

gjort vad den har kunnat….”.      

Sammanfattningsvis så menar pedagogerna att barnet påverkas av den relation som det 

har med sina föräldrar. Pedagogerna anser att om ett barn har tillräckligt god relation med sin 

förälder så går det lättare för barnet att klara av att börja förskolan.  

 

Analys 

Broberg et al. (2012) beskriver det som att kvaliteten på anknytningen, och konsekvenserna 

för den fortsatta utvecklingen, varierar kraftigt beroende på hur lyhört och samstämt det 

känslomässiga samspelet mellan barnet och deras föräldrar är. Pedagogerna anser att detta 

samspel ger effekter på inskolningen. De säger att ett bra samspel mellan förälder och barn 

ger en lättare inskolning för barnet. Pedagogerna säger att det är nödvändigt att det finns en 

närhet mellan barnet och föräldern och att föräldern visar att den tyr sig till sitt barn. Jämför 

med att Broberg et al. (2012) säger att barnet i högsta grad påverkas av förälderns förmåga att 

exempelvis känna sig avslappnad i förskolans miljö. Att förstå hur barnets och föräldrarnas 

anknytning till varandra kan påverka inskolningen är ingen lätt uppgift och kräver 

känslomässigt engagemang och stor erfarenhet enligt Broberg et al. (2012). Pedagogerna 

säger att den relation som föräldrarna har med barnet påverkar inskolningen. Förskolans 

läroplan (2010) säger att ”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, 

utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika 

förutsättningar och behov”. Pedagogerna berättar att de under inskolningen får insyn i hur det 

enskilda barnets behov kan skifta beroende av vilken relation de har med sina föräldrar.  

5.2.5 Föräldrarnas grad av förförståelse och kunskap om förskolans värld 

Pedagogerna beskriver att föräldrarnas förförståelser och kunskaper om förskolans 

verksamhet påverkar hur inskolningen utvecklas. Fyra av pedagogerna i studien har 

erfarenheten att föräldrarna vet alldeles för lite om förskolan för att kunna hjälpa sitt barn 

tillrätta på förskolan under inskolningen. Pedagogerna berättar att föräldrarna blir tryggare om 

de vet vad som kan väntas på förskolan. 

Anna berättar om föräldrarnas förväntningar på förskolan kontra förskolans 

förväntningar på föräldrarna. Hur dessa olika förväntningar kan skapa problem i förskolans 

vardag. Hon säger att ”Vissa förväntningar kan vi ju bemöta men ibland kan dom ju förvänta 
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sig att ja dom förstår inte att det är en pedagogisk verksamhet och att vi har en läroplan och 

tror att det bara är att lämna sitt barn till nån slags barnpassning. Och dom ringer inte om dom 

inte ska komma och så. Dom förstår inte att det är viktigt att dom hör av sig. Vi kanske måste 

säga till i köket om dom har nån specialkost och det blir ju väldigt dyrt om dom inte hör av 

sig och så.” 

Två av pedagogerna talar också om att de upplever att de föräldrar som kommer från 

andra länder vet för lite om den barnuppfostran och det förhållningssätt till barnen som 

förskolan förespråkar. Två av pedagogerna anser att det är problematiskt att föräldrarna vet så 

lite om förskolan. Ulla funderar så här: ”Ja det var nog det att vi ofta upplevde att föräldrarna 

hade en väldigt svag uppfattning av hur deras barns dag egentligen ser ut. Hur det är att vara 

på förskolan i storgrupp och i den miljön och att föräldrarna ofta tror att ja dom har svårt att 

förstå att vi inte alltid ser just deras barn, allt som händer och att det är omöjligt att vara med 

överallt.” 

Sammanfattningsvis så uttrycker två av pedagoger en oro över de föräldrar som inte är 

så insatta i förskolans verksamhet och därmed behöver få större kunskap om vilken vardag 

som deras barn ska vistas i. De säger att inskolningen inte bara är till för barnet utan också för 

föräldrarna och ser en stor möjlighet för dessa föräldrar att lära sig mer om förskolan och dess 

verksamhet. Två pedagoger säger att graden av förståelse och insikt i förskolans verksamhet 

påverkar hur trygga föräldrarna blir på förskolan och därmed påverkas även deras barns 

trygghet. 

 

Analys 

Pedagogerna anser att det är viktigt att föräldrarna känner till förskolans verksamhet. De 

berättar om sådant som är viktigt ur föräldrarnas perspektiv men även om andra saker som är 

viktiga ur pedagogernas perspektiv. Dessa två perspektiv verkar ibland kunna ställa till 

problem. Pedagogerna säger att när föräldrarna vet vad som förväntas av dem så har de lättare 

att känna sig trygga. Jämför med Niss (1991) som betonar att inskolningen inte enbart är till 

för barnet utan även för föräldern. Niss (1988) skriver att förskolan ofta gör misstaget att låta 

föräldrarna lämna förskolan för tidigt och att det blir onödigt arbetsamt och plågsamt för alla 

parter. Pedagogerna säger att de anser att det är av betydelse hur mycket förkunskaper som 

föräldrarna har för hur inskolningen utvecklas. Pedagogerna säger att det är viktigt att 

föräldrarna får så mycket kunskap om förskolan och därmed barnens vardag att de kan känna 

sig trygga med förskolan.  

 5.2.6 Humor och glädje 

Tre av pedagogerna visar på betydelsen av att barnen ska få känna glädje i förskolan. 

Pedagogerna berättar att det underlättar i inskolningen om man som pedagog försöker hitta 

aktiviteter och saker som barnen finner roliga. Pedagogerna uppger även att de anser att det är 

viktigt att vara glad och positiv i sitt förhållningssätt för att på så sätt komma barnen och 

föräldrarna närmare. Kia säger: ”Och det blir alltid mycket lättare om man kan skratta med 

föräldern också”. 
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Britt berättar att det betyder mycket om det går att få barnet nyfiken på roliga saker som 

pedagogen hittar på. Hon säger också att humor och glädje är ett sätt att försöka få barnet att 

söka sig till pedagogen. 

Camilla berättar om glädjens betydelse för tryggheten hos föräldrarna. Hon säger att det 

är viktigt för föräldrarna att få känna att deras barn kan vara glada på förskolan. Hon drar 

parallellen mellan att vara glad och med att kunna vara trygg: ”Att dom kan känna att dom är 

glada på förskolan. Att vi är trygga och att förskolan är en trygg plats att vara i. Kan man 

skapa den tryggheten då kan man gå vidare åt vilket håll som helst sen bara barn och föräldrar 

känner sig trygga”. 

Sammanfattningsvis så ser pedagogerna glädje och humor som ett förhållningssätt som 

skapar bra förutsättningar att komma barnen och föräldrarna nära och att de gärna använder 

sig av den kunskapen för att just komma barnet nära. Pedagogerna tycker att det är viktigt att 

barnen får göra sådant som de tycker är roligt under inskolningen. 

  

Analys 

Att skola in ett barn och dess familj i förskolan handlar om att skapa en relation till dels 

föräldern och dels barnet. Denna relationsskapande process som fortgår under en 

inskolningsperiod mellan berörda parter är med andra ord det som Bowlby kallar för 

anknytning (Broberg et al. 2012). En process där det önskvärda resultatet är att barnet fått en 

tillräckligt bra anknytning med någon av förskolans pedagoger för att kunna klara av att vara 

där utan sina föräldrar. Att dela gemensamma glädjeämnen verkar vara ett sätt som 

pedagogerna använder sig av för att få barnet och föräldern att våga knyta an till pedagogen 

och det är även någonting förskolans läroplan (2010) säger: ”Verksamheten ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar”.  

5.3 Pedagogernas funderingar om den inskolningsmodell de använder just nu på sin 

förskola i samband med föräldrakontakten 

Pedagogerna i studien berättar om just den inskolningsmodell de använder på sin förskola. I 

detta avsnitt redovisas pedagogernas funderingar om den inskolningsmodell de använder. 

5.3.1 Kortdagsinskolning   

Två pedagoger i studien använder Kortdagsinskolning som inskolningsmodell på förskolan de 

är verksamma vid. De berättar att de har provat andra inskolningsmodeller, bland annat 

heldagsinskolning, men att de fann den modellen alldeles för rörig och ansträngande för alla 

parter. De berättar att de andra barnen inte fick tillräckligt med uppmärksamhet, att det var så 

många vuxna där så det kändes vimsigt och att föräldrarna såg ut att uppleva det som tråkigt 

att vara där heldagar så de gav upp efter två dagar för som Kia uttrycker det: ”Att ha 

föräldrarna med, det här att man ska vara så här glad och positiv och så hela tiden det tyckte 

vi var jobbigt. Så att vi ville inte ha det”. 

Både Camilla och Kia berättar att de vet att det finns många olika sorter av 

inskolningsmodeller. De nämner båda två tredagarsinskolningen där inskolningen består av 

tre heldagar och sen anses inskolningen vara klar. Båda pedagogerna ifrågasätter den metoden 

och funderar över om den modellen är för pedagogernas, barnens eller för föräldrarnas bästa.  
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De anser båda två att de behöver tänka igenom hur de ska utveckla föräldrakontakten 

med de föräldrar som har sitt ursprung i något annat land och ännu inte hunnit få så bra 

svenska. Camilla berättar att det är bekymmersamt att den information som förskolan delar ut 

skriftligt på förskolan inte finns på alla språk så att alla föräldrar kan förstå innehållet. Andra 

bekymmer som kan uppstå är, berättar Camilla att: ”Vissa föräldrar har inte kläder åt barnen 

utan tycker att om det är kallt så går man inte ut. Vi måste hjälpa dem att förstå hur det går till 

för barnens skull….”. 

Kia är också bekymrad över hur de ska få till kontakten med alla föräldrar. ”Ja vi har 

diskuterat det mycket att våra föräldrar som har ett annat språk är lite långt bort i sambandet 

med information. Vi tycker inte att det är lika jämställt som med de som kan svenska. Jag tror 

inte ens att några kan förstå antagningsblanketten. Eller vårat välkomstkort eller våra 

inskolningspapper, det förstår dom inte. Ja….”. 

Sammanfattningsvis så vet båda pedagogerna att de inte vill använda sig av 

heldagsinskolningen som modell eftersom de ansåg att det blev för rörigt för alla parter. 

Däremot så vill båda pedagogerna förbättra sitt arbete i föräldrakontakten med de föräldrar 

som inte riktigt kan svenska språket ännu.  

 

Analys 

Att pedagogerna i studien anser att föräldrakontakten är viktig går inte att missta sig på. 

Camilla och Kia visar att de reflekterat över de föräldrar som har sitt ursprung i ett annat land 

än Sverige och visar även att de har insett att de borde ske en förändring i hur de arbetar med 

föräldrakontakten med dessa föräldrar. Pedagogerna är inne och funderar i samma banor som 

Karlsson (2006) att det blir problem om förskolan betraktar föräldrarna som en homogen 

grupp. Förskolans läroplan säger ”Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna 

verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar”. För att kunna 

göra detta på bästa sätt inser Camilla och Kia att de måste utveckla förskolans arbete i fråga 

om föräldrakontakt med föräldrar som har svårt med svenska språket.  

5.3.2 Heldagsinskolning 

Fyra pedagoger i studien använder heldagsinskolning som inskolningsmodell på förskolan de 

är verksamma vid. De berättar att de använt denna modell senaste terminen och att de innan 

dess använde kortdagsinskolningen som modell.  

Alla pedagoger berättar att de tycker att de fått en jättefin kontakt med föräldrarna 

eftersom föräldrarna varit på förskolan hela dagar med sina barn. De berättar även om att de 

tycker att föräldrarna och barnen blir fortare trygga när föräldrarna och barnen är på förskolan 

heldagar och se hur det går till på förskolan i stället för att endast vara korta stunder på 

förskolan. Ulla berättar om att de har många föräldrar som har ett ursprung i ett annat land 

och därmed kan svenska dåligt:”… och eftersom vi då har föräldrar som har sitt ursprung i 

andra länder och kan svenska dåligt så tycker dom ändå att dom har fått en jättefin kontakt 

med föräldrarna och även barnen blir fortare trygga. Och liksom landar i verksamheten”.  

Hanna förklarar: ”När föräldrarna hade sovit med sina barn så hade ju dom visat att det 

är här du ska vara och det är okej. Så när vi skulle ta över så var ju allt förarbete gjort och 

barnen somnade lättare. Det är helt fascinerande!”. 
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Tre av pedagogerna berättar om att de upplevde att föräldrarna tyckte att det var ganska 

jobbigt att vara på förskolan så många timmar. Britt reflekterar över detta: ”Men om dom nu 

sen tänker tillbaka så vet dom ju varför, det var nog nyttigt, det blir som en skola för dom när 

dom får lära sig om hur deras barn har det på förskolan.  

En av pedagogerna berättar om att de många timmarna som föräldrarna spenderade på 

förskolan gav föräldrarna större kunskaper om förskolans verksamhet. Anna berättar: ”Jag 

tycker att det är viktigt att dom får se hur det går till vid måltiderna och att dom får se hur vi 

gör i samlingar, också att vi pedagoger inte jobbar här hela dagarna. Vi har upplevt att 

föräldrarna tror att alla pedagoger är här hela dagarna. Det är viktigt att dom får se att vissa 

stunder på dagen så finns ju inte så många pedagoger här. Ja dom ska få en förståelse för det 

och att dom ska få se hur trötta barnen kan bli av att vara här en hel dag. Då får dom lättare att 

förstå att ett litet barn kan behöva gå hem lite tidigare om föräldern slutar tidigt och har 

möjlighet till det.” 

Anna berättar vidare att heldagsinskolningen ger fler chanser för pedagogerna och 

föräldrarna att samarbeta med varandra: ”Det blir ju väldigt många personer i ett litet rum när 

föräldrarna ska vara med och sova med sina barn men samtidigt så upplevde jag att det var bra 

att få se hur föräldrarna gjorde och man får ju tips om hur föräldrarna faktiskt gör med sina 

barn”. Vidare berättar Anna att heldagsinskolningen har gett positiva effekter hemma hos 

barnen och föräldrarna också: ”…..det är många föräldrar som har sagt att det har blivit lättare 

att lägga sitt barn på kvällen när dom har fått se hur man gör för att få sitt barn att sova.” 

Sammanfattningsvis så berättar pedagogerna att heldagsinskolningen har gett föräldrarna 

större insikt och förståelse för förskolan som verksamhet. Pedagogerna säger att de tycker att 

de fått en jättefin kontakt med alla föräldrar som varit med om heldagsinskolningen senaste 

terminen. En nackdel med denna modell ur föräldrarnas perspektiv som pedagogerna 

uppmärksammat är att föräldrarna stundtals tyckt att det varit jobbigt att vara så många 

timmar på förskolan.  

Analys 

Författarna till Små barn i förskolan (Niss & Söderström 2006) beskriver att barns 

språkutveckling startar vid födseln och är en otrolig tillgång för människan under hela livet. 

Däremot så går det inte att sätta ord på allt som upplevs menar författarna. Pedagogerna som 

arbetar med heldagsinskolning har liknande synsätt när det gäller föräldrarnas erfarenheter 

som de får när de är på förskolan heldagar under inskolningen. De menar att om det inte går 

att berätta om allting som sker i verksamheten på förskolan så måste det upplevas.  

Niss och Söderström (2006) hävdar att barnen inte vinner någonting med att vistas 

heldagar på förskolan under inskolningsperioden. Det håller inte pedagogerna med om. De 

anser att även barnen har vinster med att vistas heldagar under inskolningen tillsammans med 

sina föräldrar. Pedagogerna talar om sådana vinster som att de blir fortare trygga på förskolan, 

landar i verksamheten på ett naturligt sätt samt att de somnar lättare på sovvilan. 

Heldagsinskolningens grundtanke är att föräldrarna ska vara aktiva i inskolningen av sitt barn.  

Niss och Söderström anser precis tvärtom, nämligen att föräldern ska vara passiv i 

inskolningen och sitta på sin plats under inskolningen. Dessa pedagoger som arbetar med 

heldagsinskolning har en helt annan uppfattning nämligen att det är enbart positivt om 
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föräldrarna är aktivt med under inskolningen och deltar i alla aktiviteter som erbjuds under 

inskolningstiden.  

5.4 Pedagogers funderingar kring den gamla barngruppen under inskolning 

Fyra av pedagogerna i studien berättar att den gamla barngruppen inte har så stor betydelse 

under inskolningens början. De berättar dock att barngruppen efterhand får större och större 

betydelse men att det i första hand är pedagogerna som är viktiga för barnen och föräldrarna. 

Kia berättar att de nya och de gamla barnen lär känna varandra mer allteftersom tiden går. 

Pedagogerna berättar också om att de gamla barnen kan bli åsidosatta under inskolningstider 

när pedagogerna är upptagna med de nya barnen och föräldrarna. Anna berättar att de gamla 

barnen brukar märka att pedagogerna är ganska upptagna av de nya barnen och föräldrarna 

under inskolningstiden. 

En av pedagogerna berättar att vid heldagsinskolning så är de nya föräldrarna och 

barnen där hela dagar och då är de gamla barnen också där hela tiden. Hanna berättar: ”Att 

dom andra barnen finns där det tror jag att det är bra. Jag tror det blev väldigt konstigt förut 

när vi bara sorterade ut och hade något enstaka barn inne med dom nya barnen, lite 

konstruerat. Jag tycker att det här känns mycket bättre”. 

Camilla som använder kortdagsinskolning berättar om hur hon använt sig av den gamla 

barngruppen för att lugna en förälder som precis skolat in sitt barn på förskolan genom att 

visa foton på barnet tillsammans med andra barn på förskolan. Hon berättar att föräldern blev 

lugnare när hon fick se att hennes barn lekte med andra barn. Camilla berättar att det är viktigt 

att föräldrarna får se själva hur barnen har det. 

 Sammanfattningsvis så berättar pedagogerna, oavsett vilken inskolningsmodell de 

använder, att den gamla barngruppen inte har så stor betydelse under inskolningens inledning 

men att den får större och större betydelse ju tryggare barnen blir med pedagogerna. En av 

pedagogerna berättar att en orolig förälder kan känna sig lugnare om denne får se att dennes 

barn är tillsammans och leker med andra barn. Hanna berättar även att den gamla barngruppen 

finns med under hela inskolningstiden som det naturliga inslag i förskolans verksamhet som 

de faktiskt är och att hon tycker att det känns mycket bättre. 

 

Analys 

Jesper Juul säger i en tidningsartikel (Pedagogiska magasinet, Nr 4/12) att vi vet idag hur 

viktigt det är med relationer och att till och med hjärnforskarna säger att relationer är en 

förutsättning för lärande. I samma nummer av Pedagogiska magasinet beskriver Fanny 

Jonsdottir att barn i förskolan redan som ettåringar visar vänskapsband med jämngamla 

kompisar och att avsaknaden av vänner kan ha negativa konsekvenser för barns utveckling 

och välbefinnande. Hon säger att det är i samspel och i relationer med kamrater som barn 

förvärvar sig ny kunskap och utvecklar en känsla av samhörighet och tillhörighet i gruppen. 

Även Förskolans läroplan säger att lärandet ska baseras på såväl samspelet mellan vuxna och 

barn som på att barnen lär av varandra och att barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del 

i utveckling och lärande.  Pedagogerna i studien säger att det är viktigt att barnet först får en 

anknytning med pedagogen innan de andra barnen blir viktiga. Pedagogerna säger att sedan 

blir den gamla barngruppen mer och mer betydelsefull ju mer tiden går.  
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6 Diskussion 

Detta kapitel innehåller en diskussion av den metod som använts i studien, resultat och 

analysdiskussion och avslutas med förslag på vidare forskning. 

 6.1 Metoddiskussion 

Den metod som använts i denna studie är kvalitativa intervjuer. Sex intervjuer genomfördes 

under två dagar. De första intervjuerna skiljer sig från de sista intervjuerna eftersom jag 

upptäckte med tiden att jag blev bättre och bättre på att ställa relevanta följdfrågor och kunde 

slappna av mer och mer ju fler intervjuer som genomförts. De tre huvudfrågorna använddes i 

samtliga intervjuer som ett viktigt stöd men intervjuerna utvecklades olika beroende av svaren 

som de intervjuade gav. Intervjutekniken utvecklades under processen och de svar som 

informanterna gav som ansågs som relevanta för undersökningen betonades mer och fler 

följdfrågor på sådant kunde ställas. Det var dock svårt att redan under intervjustadiet veta vad 

som skulle komma att stå som viktigast i studien och därmed är det svårt att veta vilka 

följdfrågor som var mest betydelsefulla att ställa.  

En fråga som jag önskade att jag ställt och som hade varit bra för studiens innehåll var 

om de provat någon annan inskolningsmodell än just den modell som användes på den 

förskola som de var verksamma på just nu och vad de ansåg om den modellen i så fall. Den 

sista huvudfrågan om efterarbete med inskolningen har tonats ner i resultatdelen eftersom det 

inte framkom nya åsikter i den delen av intervjun som var relevanta för studien.  

Sammanfattningsvis så fungerade metoden för att studera syftet med denna studie. Det 

hade dock varit önskvärt att fler frågor om olika inskolningsmodeller ställdes till pedagogerna 

i studien för att lättare kunna granska modellerna. 

6.2 Resultatdiskussion 

En positiv sak som jag funnit under studiens gång är att pedagogerna lägger ner så mycket 

kraft och energi på att planera, genomföra och utvärdera inskolningsarbetet på respektive 

förskola. Pedagogerna vill se till att varje barn och förälder får en bra start i förskolan och 

därför gör de sitt allra bästa för att förverkliga detta. 

Något som också har slagit mig är att om det är att skapa en god kontakt med 

föräldrarna som är det viktigaste för att barnen ska få en bra start i förskolan så är 

pedagogernas egna sociala förmåga avgörande. Det är pedagogernas egna personligheter som 

bestämmer vilken slags kontakt de får med föräldrarna. Alltså är förskole yrket ett yrke där 

pedagogen bör vara medveten om att sitt eget psykiska mående påverkar i allra högsta grad 

hur väl kontakt pedagogen får med dels föräldrarna och dels barnen. En professionell pedagog 

låter inte privatlivet påverka yrkesrollen men pedagoger är också människor med mänskliga 

fel och brister ibland. Förskolans läroplan (2010) säger att personalens förmåga att förstå och 

samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt. Det är en förmåga som ligger i 

varje pedagogs personlighet och det finns inget sätt som är rätt eller fel så länge pedagogen 

får ett bra samspel med barnet och föräldrarnas förtroende. 

När förskolan har lyckats med att skapa den trygghet som krävs för att inskolningen ska 

kunna kallas för en lyckad inskolning så har förskolan bättre förutsättningar för att se till att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. För att utveckling och lärande ska kunna ske 
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så måste barnet ha fått den omsorg och relation de behöver för att kunna koncentrera sig på 

någonting annat än att försöka få den anknytningen till anknytningspersonen som barnet 

behöver. Att utesluta omsorg om barnet är att utesluta utveckling och lärande. Bowlbys 

anknytningsteori är den teori som idag har anammats av många pedagoger i förskolan. Om 

pedagogerna i studien vet att det är just Bowlbys anknytningsteori de använder sig av framgår 

inte i studien men studien visar att pedagogerna beskriver denna teori.  

Några av pedagogerna tog upp rättvisefaktorn ur föräldrarnas synvinkel. De pratade om 

att det inte var riktigt jämnställt i vilken grad föräldrarna kan ta till sig den information som 

ges av pedagogerna på förskolan på grund av språkförbistringar. Detta är ett dilemma som 

alltid kommer att finnas på förskolorna. För att komma åt det problemet är en lösning att 

anställa pedagoger som kan föräldrarnas språk men det är inte verklighetsförankrat eftersom 

det finns så ofantligt många språk i vår värld. En annan lösning skulle kunna vara att 

sammarbeta med hemspråkstränarna under inskolningstider och ta tillvara på deras 

språkkunskaper för föräldrarnas informationsbehov. Att väldigt ofta anlita tolkar är ett annat 

alternativ som dock är ekonomiskt oförsvarbart med den ekonomi som förskolan har idag.  

Förskolan har enligt Förskolans läroplan (2010) i uppdrag att i samarbete med 

föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 

Pedagogerna i studien beskriver hur de under inskolningen får se barnet och förälderns 

relation med varandra och hur detta senare kan göra det lättare att förstå barnets reaktioner 

och handlingar. Inskolningsperioden är en första tid där pedagogen får lära känna barnet på ett 

nära och ingående sätt och med hjälp av föräldrarna lär pedagogen känna barnets egna 

förutsättningar.  

En annan positiv sak som kom fram i studien är att pedagogerna har en enad syn på vad 

en lyckad inskolning innebär. Pedagogerna definierade en lyckad inskolning som att det är när 

barnet är så pass tryggt på förskolan med pedagogerna att det går bra att vara där utan 

föräldrar. Pedagogerna uppgav precis det som står i Förskolans läroplan (2010) om 

inskolning, nämligen att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god inskolning i 

förskolan. Pedagogernas tolkning av vad en god inskolning innebär anser jag vara hållbar för 

dels föräldrar och barn och dels för pedagogerna.  

Tidsfaktorn tycktes inte vara nämnvärt viktig för pedagogerna. Inskolningen får enligt 

pedagogerna ta den tid det tar helt enkelt. Däremot är pedagogerna väl medvetna om att tiden 

är viktigare för föräldrarna eftersom de har jobb eller studier eller annat som de måste gå 

tillbaka till en viss tid. Kanske är det så att om föräldrarna skulle definiera vad en lyckad 

inskolning innebär så skulle tiden vara en viktig faktor för dem.  

Pedagogerna på förskolan behöver trygga barn och föräldrar för att kunna driva en 

pedagogisk verksamhet enligt förskolans läroplans mål och riktlinjer. Att förskolans 

pedagoger lägger ner mycket arbete på att göra barnen och föräldrarna trygga ter sig naturligt 

eftersom barnen är så små och behöver omsorg och trygghet av vuxna för att må bra. Barns 

relationer med varandra är också viktigt för barnens fortsatta utveckling och lärande men den 

vuxna tryggheten kan inte ersättas med enbart kamratrelationer och dess betydelse. Den vuxna 

kontakten för barn i förskoleåldern är avgörande för barnens utveckling. Jämför med Broberg 

et al. (2012) som anger anknytningsteorin som den viktigaste psykologiska teorin när det 

gäller hur barn och vuxna förhåller sig till närhet, beskydd och omsorg å ena sidan och 

självständighet, upptäckarglädje och betoning av egen styrka å den andra (Broberg et al. 
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2012). Det är pedagogens ansvar att skapa bra relationer med alla barn och föräldrar i 

förskolan. Det handlar om pedagogens egen förmåga att vara öppen för varje barns egenheter 

och olikheter och utifrån det bygga upp fungerande relationer så att barnet mår så bra som 

möjligt i förskolan. Pedagogens professionalitet är beroende av den förmågan tänker jag. En 

av pedagogerna i studien uttrycker det som att denna förmåga får man genom erfarenhet eller 

som hon skämtsamt säger: ”Det är en arbetsskada……man lär sig att se”. Det tar år att lära sig 

hantera barnens och föräldrarnas olikheter och att ”se” som Britt uttrycker det för att på bästa 

sätt skapa trygghet och relation med varje barn och förälder på förskolan. Denna 

”arbetsskada” är något som varje pedagog ska eftersträva att förvärva sig. Det handlar om att 

förvärva sig yrkesskicklighet. Förmågan att kunna ge alla barn trygghet i förskolan är enligt 

mig den allra viktigaste förmåga en förskollärare kan äga. Att som pedagog ha självförtroende 

och modet att tro på sig själv, att finnas där som en vuxen för barnet, ger barnet enklare 

förutsättningar för att knyta an till pedagogen. Att kunna ge barnen trygghet handlar om att ge 

barnen tillit till sin egen förmåga. Pedagogens syn på barnets egen förmåga är ytterst 

betydelsefull för vilken slags trygghet pedagogen kan skapa. En yrkesskicklig pedagog utgår 

ifrån att det barnen gör, det gör de av en god anledning. Det är pedagogens ansvar att se denna 

anledning och handla därefter. Det handlar även om ömsesidig respekt. Pedagogen som 

strävar efter att få barnets tillit och respekt och tvärtom. Under inskolningen handlar det även 

om en ömsesidig strävan efter respekt mellan pedagogen och föräldern. Att skapa relationer 

utan respekt är att gå vilse i pannkakan.  

Under studiens gång har jag mött texter där det efterfrågas större fokus på 

relationsskapande mellan elever och lärare i skolan, vilket jag finner intressant, eftersom jag 

anser att pedagogerna i förskolan har kommit väldigt långt i fråga om hur man gör för att 

skapa bra relationer med barn och föräldrar i förskolan. Kanske är det så att skolan har mycket 

att lära av förskolan i denna fråga.   

Betydelsen av barns relationer med varandra är något som pedagogerna i studien inte 

behandlade som särskilt viktigt att arbeta med under inskolningen. Jonsdottir (2012) har dock 

i sin studie visat att det är ett stort antal barn i förskolan som står utan kamratrelationer. Hon 

menar att barn utan kamratrelationer saknar möjligheter att dela glädje, framgångar och 

besvikelser med jämnåriga och att de därför berövades möjligheten att känna socialt stöd och 

trygghet i kamratrelationer (Pedagogiska magasinet Nr 4, 2012). Hon beskriver vidare att det 

av den anledningen är viktigt att pedagogerna i förskolan satsar mer på att skapa relationer 

mellan barnen i förskolan. En tanke jag fått under studiens gång är hur pedagogerna kan 

arbeta redan under inskolningen med att inleda och förbereda för framtida kamratrelationer 

mellan barnen, nya som gamla, på förskolan. Även om det allra viktigaste är under 

inskolningen att först skapa relationer mellan barn, förälder och pedagog så är det 

betydelsefullt att se till att skapa goda förutsättningar för att alla barn ska få kamratrelationer i 

förskolan.  

Pedagogerna i studien som använder heldagsinskolningsmodellen berättar att eftersom 

barn och föräldrar är heldagar på förskolan så möter de nya barnen alla de gamla barnen i alla 

situationer som finns i förskolans vardag. Därmed blir också de gamla barnen del av 

inskolningen på ett naturligt sätt. Barnen träffas och börjar skapa relationer med varandra 

redan under inskolningen.  
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Pedagogerna i studien som använder kortdagsinskolningsmodellen berättar att de nya 

barnen får träffa ett fåtal gamla barn i början för att på så sätt börja sina kamratrelationer med 

dessa av pedagogerna utvalda barn. Om det är det ena eller det andra sättet som är bättre har 

jag inte stött på i tidigare forskning under studiens gång. Viktigt att se är dock att båda 

inskolningsmodellerna gör sina försök till att påbörja barnens kamratrelationer. Det kan dock 

tilläggas att pedagogerna i studien inte lägger ner så mycket kraft på detta relationsskapande 

under inskolningen utan anser att det är någonting som kommer senare när barnen väl blivit 

trygga med förskolans pedagoger.  

De olika inskolningsmodellerna som studeras i undersökningen använder föräldrarna på 

olika sätt. I kortdagsmodellen förväntas föräldrarna vara passiva medan de i heldagsmodellen 

förväntas vara aktiva. Jag har i tidigare forskning endast mött att det är att föredra att 

föräldrarna är passiva eftersom det då anses som lättare för barnet att knyta an till pedagogen. 

Niss och Söderström (2006) menar att föräldrarna inte ska leka med sina barn under 

inskolningen utan sitta på sin plats för att det är pedagogen som ska vara aktiva i leken och 

därmed bli intressanta för barnen. Pedagogerna som använder heldagsinskolning vill dock att 

föräldrarna ska vara aktiva och leka och vara med i barnens alla aktiviteter för att på så sätt 

göra förskolan attraktiv för sitt barn. Att det är bättre att föräldrarna är aktiva har jag inte stött 

på i tidigare forskning men de pedagoger som använder heldagsinskolning och därmed aktiva 

föräldrar är mycket nöjda med aktiva föräldrar under inskolningen.  

 Ulrika Sundström Lärarnas tidning Nr 13/09 säger att den största skillnaden mellan 

modellerna är att i kortdagsinskolning tränar pedagogerna barnen på att bli lämnade på 

förskolan och i heldagsinskolning tränar pedagogerna barnen på att vara på förskolan. Under 

kortdagsinskolningen får föräldrarna endast vara med korta stunder innan det är dags för dem 

att lämna förskolan och sitt barn. Heldagsinskolningen ger fler timmar för föräldrarna på 

förskolan och ger därmed större kunskaper och förståelse hos föräldrarna för förskolans 

verksamhet menar pedagogerna i studien som använder heldagsinskolning. De menar att detta 

i sin tur gör föräldrarna tryggare när de får uppleva det barnet upplever. Skillnaden mellan att 

träna barnen att bli lämnade på förskolan och att bli tränade att vara på förskolan är stor. I 

kortdagsinskolningen lämnar föräldrarna sina barn på förskolan när pedagoger och föräldrar i 

samråd anser att barnen klarar det. Det kan vara redan efter tre till fyra dagar eller efter en lite 

längre tid beroende på barnets och förälderns trygghetsutveckling. I heldagsinskolningen 

lämnar föräldrarna sina barn på förskolan efter en vecka på förskolan. De har då varit cirka 

25-27 timmar (Se Bilaga 3) på förskolan med sina barn under den första veckan medan 

föräldrarna i kortdagsinskolningen endast varit cirka 9-10 timmar (Se Bilaga 4) på förskolan 

om de stannar hela den första veckan på förskolan med sina barn. Skillnaden i antalet timmar 

som barnet har på förskolan med sina föräldrar är stor i de två olika inskolningsmodellerna 

men frågan är om kvaliteten på inskolningen är stor. I kortdagsmodellen får pedagogerna 

chans att samspela och knyta an till barnet på ett intensivare sätt under kortare tid eftersom 

föräldern förväntas vara passiv och sitta på sin plats medan pedagogerna i 

heldagsinskolningen får hjälp av föräldrarna under en längre tid att samspela och knyta an till 

barnet på ett annat intensivt sätt. Det intensiva skiljer sig i modellerna på grund av tiden som 

barnen och föräldrarna är i förskolan tillsammans och på det sätt som föräldrarna agerar när 

de är på förskolan. 
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 Pedagogerna i de två olika inskolningsmodellerna är samstämmiga i hur de definierar 

en lyckad inskolning och vilka faktorer som är betydelsefulla för en lyckad inskolning. Det 

som skiljer modellerna åt är arbetet med föräldrarna där den ena modellen vill ha passiva 

föräldrar och den andra modellen vill ha aktiva föräldrar samt den faktiska tiden som 

föräldrarna spenderar i förskolan under inskolningen med sina barn. En annan skillnad är 

synen på den gamla barngruppen där några få utvalda barn introduceras för de nya barnen 

under inskolningen i kortdagsinskolningen medan hela den gamla barngruppen finns med 

under hela inskolningen i heldagsinskolningen. 

Sammanfattningsvis så kan man alltså säga att de två inskolningsmodellerna är två 

varianter av samma modell. Modellerna är bara förfinade för att passa de barn och föräldrar 

och pedagoger som finns just nu och verkar på den aktuella förskolan. Förskolan är en social 

mötesplats och det är ytterst betydelsefullt att förskolan hittar sitt sätt för att se till att alla 

inblandade parter får möjlighet till samspel med andra på ett tillfredställande sätt. Jag har sett 

i studien att det alltså inte är modellerna som är viktiga utan samspelet som sker oberoende av 

vilken modell som förskolorna använder. Ulrika Sundström Lärarnas tidning Nr 13/09 skriver 

att förskolepsykolog Gunilla Niss berättar att i kortdagsinskolningsmodellen sker anknytning 

och separation samtidigt och i heldagsinskolningsmodellen sker anknytningen först och 

separationen sen. De här skillnaderna tror Niss inte har så stor betydelse utan hon säger att det 

är huvudsaken att de vuxna runt barnet tror att det ska bli bra. Niss beskriver att det är 

samspelet mellan pedagogerna och föräldrarna som är avgörande. Pedagogerna i studien 

visade just detta, att de anser att det viktigaste för en lyckad inskolning är samarbetet och 

kommunikationen med föräldrarna.  

6.3 Diskussion Jonna och Vindla 
Hur gick det nu för Jonna och Vindla som gavs som exempel i inledningen i denna studie? I 

Inledningen beskrevs hur Jonnas vardag tedde sig annorlunda än Vindlas vardag. Jonnas dag 

blir betydligt bättre än Vindlas dag på förskolan. Vad kan pedagogerna göra i detta läge för 

Vindla och hennes mamma? I enlighet med denna studie så kan det tolkas som att Vindlas 

mamma inte är trygg med förskolan ännu och inte fått det förtroende för pedagogerna som 

hon behöver för att med lätthet klara av att lämna sitt barn på förskolan. Det hon oavsiktligt 

förmedlar till Vindla är att det är befogat att inte vilja gå till förskolan. Det är nu 

pedagogernas uppgift att se till att Vindlas mamma blir trygg. Detta kan ske på olika vis men 

enligt resultat i studien så är samtal en bra metod att vinna förtroende med. Ett annat sätt är att 

bjuda in Vindlas mamma en dag till på förskolan för att säkra hennes förstroende genom att 

aktivt visa på att Vindla klarar detta. Ingen kan veta om Vindlas mamma någonsin kommer att 

bli trygg på förskolan eftersom det kan ligga så mycket bakom hennes otrygghet som vi ännu 

inte vet någonting om. Det är dock en god start att samtala med henne för att se om det går att 

på så sätt göra henne mer säker och trygg med förskolans verksamhet och pedagoger. 

6.4 Slutdiskussion 

Ofta kan en stund av glädje driva många sorger på flykten. Det stämmer mycket bra i många 

situationer i livet. Att flera pedagoger i studien tagit fasta på glädjens betydelse i samspelet 

mellan berörda parter i inskolningen är någonting som jag kommer att ta med mig från den 

här studien. Det har blivit en ny-gammal kunskap för mig som jag känner är helt rätt att bygga 
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vidare min professionalitet på. En byggsten av glädje framstår som utmärkt att bygga grunden 

av i förskolläraryrket.  

En slutsats som jag tar med mig i min yrkesroll som förskollärare är betydelsen av att 

ofta prata igenom vad förskolan menar med bra föräldrakontakt. Att som pedagog kunna bidra 

till att barnet och dess familj tycker att förskolan är en bra plats att vara på är något som varje 

pedagog bör eftersträva anser jag. Hur menar jag och mina kollegor att vi praktiskt ska göra 

för att nå tillräckligt bra kontakt med alla föräldrar? Hur ska vi bete oss när föräldrarna ställer 

enligt oss orimliga krav? Hur kan vi möta de föräldrar som visar ovilja till samarbete? Hur gör 

vi dessa föräldrar trygga? Detta är frågor som jag tar med mig till mitt arbetslag och som jag 

kommer att driva för att jag vet nu efter den här studien att de betyder mer än jag kunde tänka 

mig. Föräldrasamarbete är någonting som ger upphov till starka känslor bland pedagoger i ett 

arbetslag. Det kommer alltid att finnas föräldrar som på något sätt stör eller berör 

pedagogerna till obalans. Pedagogerna i studien visar stor professionalitet i sitt yrke eftersom 

de visar att de har en vilja att förbättra och arbeta utifrån de barn och föräldrar som finns på 

förskolan just nu. 

6.5 Utvecklingsmöjligheter 
Under arbetets gång med denna studie så har tanken väckts om det har någon betydelse i 

vilket område och på vilka förskolor som studien är gjord. Skulle resultaten bli annorlunda om 

studien exempelvis gjordes på förskolor där föräldrarna har en annan socioekonomisk 

bakgrund? Skulle pedagogerna där anse att föräldrakontakten var lika avgörande som de gör i 

denna studie? Eller skulle fokus läggas på någonting helt annat som exempelvis barnens 

relationsskapande med varandra?  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag skriver mitt examensarbete i lärarutbildningen som handlar om inskolning på förskola. Jag 

är väldigt glad att jag ska få intervjua er om detta ämne.  

Det är frivilligt att delta i intervjuerna och du kan när som helst välja att avsluta intervjun. Jag 

skulle uppskatta om ni kände att det är okej att fullfölja hela intervjun. Det skulle underlätta 

för mig i mitt fortsatta arbete med examensarbetet.  

Jag skulle också uppskatta om ni ger mig ert samtycke till att jag får spela in intervjun. Det 

underlättar för mig i intervjusituationen och i sammanställningen av intervjuerna efteråt. 

Ni kommer att vara helt anonyma i era intervjusvar och i den färdiga uppsatsen kommer det 

inte att gå att utläsa vid vilken förskola ni arbetar samt era svar kommer att förbli anonyma. 

Jag skickar med intervjufrågorna så att den som vill kan förbereda sig inför intervjun. 

 

 

Hälsningar Maria Nilsson 
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Bilaga 2 

 

Huvudfrågor i intervjun 

Berätta om planeringen inför inskolningen? 

Berätta om själva inskolningen. Hur går den till? Vad gör ni? 

Berätta om vad som händer när inskolningen är slut? 
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Bilaga 3 

 

 

Tider för heldagsinskolning 

Dessa tider har använts av förskolan som använder heldagsinskolning. Föräldrarna är med 

sina barn på förskolan dag 1 till och med dag 5. De börjar lämna sina barn på förskolan dag 6 

om det fungerar bra för familjen under inskolningen. 

 

Dag 1: Kl 9.00-12.00. 

Dag 2: Kl 8.00-14.30. 

Dag 3: Kl 8.00-14.30. 

Dag 4: Kl 9.30-16.30. 

Dag 5: Den tid som barnet ska vistas på förskolan efter inskolningen. Om barnet efter 

inskolningen ska vistas på förskolan Kl 6.30.16.30 så är det den tiden som gäller för dag 5. 

Dag 6-10: De tider som föräldrarna väljer att barnen ska vara på förskolan. Pedagogerna 

rekommenderar att välja de tider som barnen ska vistas på förskolan efter inskolningen.  
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Bilaga 4 

 

Tider kortdagsinskolning 

Här följer ett exempel på hur tiderna kan vara som barnen vistas på förskolan under 

inskolningen. Föräldrarna är med sina barn de första dagarna och börjar lämna sina barn på 

förskolan redan dag tre eller fyra ibland. 

 

Dag 1: Kl 9.30-10.00. 

Dag 2: Kl 9.30-11.00. 

Dag 3: Kl 9.30-11-00. 

Dag 4: Kl 9.30-11.00. 

Dag 5: Kl 9.30-11.00. 

Dag 6: Kl 9.30-11.00. 

Dag 7: Kl 9.30-12.00. 

Dag 8: Kl 9.30-14.00 

Dag 9: Kl 9.30-14.00. 

Dag 10: Kl 9.30-14.30. 
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