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Abstrakt 

 

Det här är en kvalitativ studie med en humanistisk-samhällsvetenskaplig ansats där syftet var 

att belysa hur pedagoger beskriver inskolning i förskolan. Centralt är de yngre barnens 

möjlighet till delaktighet och inflytande vid inskolning. Deltagare i studien var pedagoger som 

i sin vardagliga profession arbetar med inskolning av de yngre barnen i förskolan. 

Fokusgruppsintervjuer genomfördes med två arbetslag i Norrbotten vid ett tillfälle per 

arbetslag. Det insamlade materialet bearbetades genom en tematisk analys som resulterade i 

två forskningsfrågor: Arbetslagens beskrivning av de yngre barnens inskolning samt deras 

antaganden och föreställningar om barn. Min tolkning och analys av studiens resultat pekar på 

vikten av ett kommunicerande arbetslag. Genom att kollektivt reflektera över inskolningen i 

förskolan möjliggörs ett utvecklingsarbete. Studien utgick från ett sociokulturellt perspektiv 

med en postmodern influens. 

 

Nyckelord: inskolning, kommunikation, postmodern influens, sociokulturellt perspektiv 
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Till Anna Vikström, Caroline Graeske och Susanne Westman, tack för all handledning med 

givande respons av synpunkter och nya infallsvinklar som berikat och utmanat mitt lärande 

framåt. 
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1 Inledning 
 

Förskolan som arena är en verksamhet vilken välkomnar ett stort antal och en mångfald av 

barn. Enligt statistik från Skolverket (2014) har majoriteten av alla svenska barn någon gång 

varit inskriven i en förskoleverksamhet. I Sverige har vi en förskoletäckning på cirka 77 % 

när det gäller barn mellan 1-3 år. Denna studie handlar om det första mötet mellan små barn 

och förskolan. Studien ämnar belysa hur arbetslag i förskolan beskriver de yngre barnens 

möjlighet till delaktighet och inflytande vid inskolning. Dahlberg, Moss och Pence (2011) 

menar att det pedagoger
1
 anser att förskolan är påverkar vad pedagogerna gör och vad som 

pågår i verksamheten. Därför är det intressant att synliggöra vilka antaganden och 

föreställningar om barn som kan ligga till grund för inskolningsprocesser. Jag delar Pramling 

Samuelssons och Pramlings (2010) uppfattning att barn är kompetenta och sociala aktörer 

med rätt till sina egna röster och med rätt att bli lyssnade på. Förskoleverksamheter har i stor 

utsträckning redan etablerat detta förhållningssätt till de äldre barnen på förskolan. Dock finns 

det fortfarande ett behov av att belysa de yngre barnens aktiva deltagande i förskolan 

(Degotardi & Pearson; 2009, Løkken, 2008). 

 

Denna studie är förankrad i ett sociokulturellt perspektiv med en postmodern influens vilket 

för mig betyder att det inte finns någon objektiv sanning om vad ett barn och kunskap eller 

lärande är. Mänskliga aktörer förstår och konstruerar vad förskolan är, men utifrån förskolans 

läroplan (Lpfö 98) (Skolverket, 2011) ska barn ges möjlighet till inflytande i sin arbetsmiljö 

och vid planering av den pedagogiska verksamheten. Mitt syfte med studien är att belysa 

arbetslagens samtal om inskolning i förskolan.  

 

  

                                                           
 

1
  Jag använder i studien begreppet pedagoger med avseende på både barnskötare och förskollärare. Jag kommer 

också att använda mig av begreppet vårdnadshavare i stället för föräldrar. Detta är ett medvetet val från min sida 

för att inkludera en mångfald av familjekonstellationer. 
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2 Syfte 
 

Denna studie syftar till att belysa och utveckla kunskap om hur pedagoger beskriver 

inskolning i förskolan. Mina forskningsfrågor är: 

 

1. Hur beskriver pedagogerna i arbetslagen de yngre barnens möjlighet till 

delaktighet och inflytande vid inskolning i förskolan? 

 

2. Vilka antaganden och föreställningar om barn framträder i samtalen? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 
 

Sheridan, Pramling och Johansson skriver att: ”Förskolan är en del av den kultur den fungerar 

inom” (2011, s. 27). Förskoleverksamheter bör därför analyseras utifrån ett nationellt och 

internationellt perspektiv. Detta eftersom att förskolor är bärare av kulturella och 

samhällsspecifika aspekter med normer, värderingar och traditioner. Därmed kan förskolors 

uppdrag och organisationer skilja sig mellan olika samhällssystem och kulturer. Samhälleliga 

diskussioner tillsammans med rådande styrdokument bildar ram för förskolans tolkning av 

mål och mening med verksamheten utifrån den specifika kontexten. Barns rätt till delaktighet, 

inflytande och relationsskapande i inskolningsprocesser har skiftat över tid i samband med att 

samhället förändrat behov och värderingar (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003; Sheridan 

et al. 2011). I detta avsnitt presenteras förskolans framväxt genom en historisk resumé av 

tidigare forskning och teorier om inskolning i förskolan.  

 

3.1 Förskolans framväxt 

 

Sverige upplevde under 1800-talet en samhällsförändring på grund av övergången från ett 

jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Familjer och barns behov förändrades i takt med de 

nya rådande arbetsförhållandena som industrialiseringen medförde och nya omsorgsbehov 

kom att uppstå i ett mer komplext samhälle. Barn och vårdnadshavare kunde inte längre vara 

tillsammans i samma utsträckning som förut vilket medförde tre alternativ för barnen: att 

antingen vistas på gatan, fabriken eller i skolan. Under mitten av 1800-talet uppkom 

barnkrubbor som svarade mot efterfrågan på omsorg. Barnkrubborna kom att vara 

föregångare till dagens förskoleverksamhet. Syftet med barnkrubborna var att ta hand barn 

från tre månader till sju års ålder när vårdnadshavarna arbetade. Verksamheten hade inga 

pedagogiska mål utan det handlade mest om förvaring av barn. Ett samhälleligt motiv för 

barnkrubborna var klassutjämning då fattiga eller förvärvsarbetande mödrar fick en möjlighet 

att arbeta när barnen var på barnkrubborna. Privatpersoner med hög social ställning och 

utomstående organisationer bidrog till finansieringen av barnkrubbor (Richardson, 2004; 

Säljö, 2000; Tallberg Broman, 1995).  

 

I slutet av 1800-talet inspirerades de svenska barnkrubborna av den tyske pedagogen 

Friedrich Fröbel. Fröbels vision var en barnträdgård med en pedagogiskt motiverad inriktning. 

Detta resulterade i att den första barnträdgården etablerades i Stockholm år 1896. 

Barnträdgården påverkades av en ny sammansättning med en social klassutjämning och 

pedagogiska uppgifter. Förskolan har sedan gått från att vara en instans som skulle rädda 

några få utsatta barn på 1800-talet till att bli en pedagogisk verksamhet som välkomnar ett 

stort antal och mångfald av barn (Richardson, 2004 & Tallberg Broman, 1995). 

 

Det har tagit lång tid innan förskoleverksamheten blev en tydligt pedagogisk verksamhet med 

lärandemål. Det var först under 1990-talet som förskoleverksamheten slutligen blev lagt under 

Utbildningsdepartementet, vilka har en intention att bidra till barns livslånga lärande. Tidigare 

har förskolan varit placerade under Socialdepartementet och Socialstyrelsen (Broberg, 

Hagström och Broberg, 2012; Tallberg Broman, 1995; Richardson, 2004).  
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3.1.1 Relationsskapande under inskolning 
 

Detta avsnitt behandlar förskolans inskolningshistoria. I den svenska förskolehistorian utgör 

relationsskapandet mellan vuxna och barn och mellan barn och barn. Utgångspunkten har 

antigen varit att knyta an barn och vårdnadshavare till en ansvarspedagog eller genom att låta 

barnet möta hela arbetslaget och barngruppen. En viktig forskare inom psykologin som har 

fått stor betydelse för förskolan är John Bowlby (1907-1990). Hans anknytningsteori som 

beskriver barns relationsskapande till betydelsefulla vuxna har fått stor påverkan på 

inskolningsprocesser i förskolan (Arnesson Eriksson, 2010; Broberg, Hagström & Broberg, 

2012; Degotardi & Pearson; 2009). Broberg, Granqvist, Ivarsson och Mothander (2006) 

beskriver att John Bowlbys teori bland annat grundats i en undersökning som Anna Freud och 

Dorothy Burlingham genomfört. Undersökningen skedde i London under krigstiden på 1940-

talet. Studien utgick från barn som separerats från sina vårdnadshavare. Freud och 

Burlingham jämförde utvecklingen hos de barn som skilts från sina vårdnadshavare men 

sluppit flygbombningarna med barn som varit kvar med vårdnadshavarna i det krigshärjade 

London. Denna undersökning samt Bowlbys arbete på en skola för barn med olika typer av 

problem blev drivkraften för Bowlbys engagemang gällande separation och förlust hos barn. 

Rådande omständigheter i världen ledde till att Världshälsoorganisationen kontaktade Bowlby 

med anledning att de ville ha en sammanställning av tillgänglig kunskap om små barns 

psykiska hälsa efter separation och förlust. Sammanställningen handlade om barns 

anknytningsmönster, relationsskapande och hur anknytningen påverkar barns trygghet. Detta 

kom att leda till anknytningsteorin.  

 

Broberg et al. (2012) som är nutida förespråkare av anknytningsteorin menar att de yngsta 

barnen i förskolan inte har samma glädje av jämnåriga som barn från tre år har. I enlighet med 

teorin erfordrar barn mellan ett till tre år i förskolan stimulans genom en-till-en-kontakt med 

pedagog. Gällande inskolning ska barnet därför knyta an till en pedagog: ”Det är nämligen i 

första hand i samspel med de vuxna i förskolan som de minsta barnen lär och utvecklas” 

menar Broberg et al. (2012, s.25).  

 

Relationsskapande i förskolan behöver dock inte bara utgå från anknytningsteorin. Sociologen 

Borgunn Ytterhus, har en annan syn på relationsskapande. Ytterhus (2003) utgår inte ifrån 

anknytningsteorin, istället anser hon att förskolan är en mötesplats som främjar samspel 

mellan en mångfald av barn och vuxna: 

 
Med andra ord kan förskolan betraktas som ett socialt testlaboratorium för jämnåriga barn. En 

plats för barn att lära känna varandra. Lärandet är en social process, som pågår i det 

kontinuerliga samspelet mellan barnen och omgivningen. Barnen inte bara lär av varandra, deras 

kollektiva vetande utgör en helhet som överskrider det enskilda barnets förståelse samtidigt som 

den gemensamma förståelsen också utvecklar det enskilda barnets kunskap (Ytterhus, 2003, s.216) 

Ytterhus (2003) menar att barn skapar relationer i samspelet med varandra och omgivningen. 

Degotardi och Pearson (2009) frågar sig huruvida det är lämpligt att anta att någon relation 

har företräde framför en annan. Frågeställningen syftar på att relationen mellan barn och barn 

inte ska värderas mindre än relationen till vuxna. Degotardi och Pearson (2009) belyser 

relationskapande utifrån förskolans sociala kontext: 

 
Peer relationships are more likely to occur in group-care contexts than in the home, and may serve 

different functions for the infant than relationships with teachers. The formation of multiple 

relationships raises questions about whether it is useful to assume that any one relationship has 

primacy over another. If we are to acknowledge the breadth of infants’ social worlds, more 
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attention needs to be paid to the quality and complexity of their social-relationship networks than 

is currently being afforded by attachment research (Degotardi & Pearson, 2009, s. 147). 

 

Degotardi och Pearson (2009) har som åsikt att det finns två tydliga spår av hur man talar om 

anknytning i förskolehistorian, antingen knyter barn an till en specifik pedagog eller så lär 

barn känna alla på avdelningen. Degotardi och Pearson (2009) problematiserar om och i 

vilken utsträckning som anknytningsteorin verkligen bör tillämpas i förskolans praxis. 

Anknytningsteorins begränsningar i relationsskapandet har väckt frågor om barns roll i 

förskolan och huruvida resonemanget stämmer överens med förskolans värld. 

  

Løkken (2008) menar att tidigare forskning om de yngre barnens sociala relationer i princip är 

obefintliga. Forskning har i allmänhet utgått ifrån att barns sociala relationer skapas i takt med 

kognitiva och språkliga utvecklingar. Intervjumetoder har länge varit ett dominerande inslag i 

forskningen vilket har uteslutit de yngre barnen då man har fokuserat på verbala uttryck. För 

att inkludera de yngsta barnens sociala relationer i förskolan genomförde Løkken en fältstudie 

i ämnet. Sett utifrån Løkkens synsätt är barn kompetenta, förstående och intentionella sociala 

aktörer. Barns relationer med jämnåriga ses som betydelsefulla för barns meningsskapande. 

Även Johannesen och Sandvik (2008) menar att kompetensdiskursen (texter och tal som lyfter 

fram barnets som en kompetent aktör) i förskolans praktik handlar om att se barn som 

medskapare till sitt eget och andras lärande. Dock kritiserar Johannesen och Sandvik den 

skandinaviska forskningens metodologi med hänseende på bristen av icke-verbala uttryck. De 

menar att de vetenskapliga metoderna som oftast undersökt talat eller skrivet språk kan ha 

bidragit till att osynliggöra de minsta barnen i förskolan genom en bristdiskurs som fokuserar 

på vad barn inte gör och vad barn inte kan. Detta kan ha bidragit till att de minsta barnens 

sociala umgänge med andra inte belyses ordentlig. Degotardi och Pearson (2009) framhäver 

vidden av barns sociala relationer och illustrerar hur jämnåriga barn samspelar genom att 

använda kroppsspråk: ”Infants are socially attuned towards their peer from their very first 

moment. They gaze at another´s face and pat, touch, vocalise, and smile at each other and, as 

they become more mobile, they gravitate towards each other, exchange objects, and engage in 

social games such as chasing and peekaboo” (Degotardi & Pearson; 2009, s.150), detta visar 

på kroppsspråkets betydelse i samspelet hos yngre barn.  

 

Qvarsell (2003) påpekar att forskares metodiska val i undersökningar påverkar resultaten och 

det är därför av vikt att forskaren har en hög medvetenhet om vad olika metodval kan 

inkludera och exkludera. Qvarsell (2003) problematiserar möjligheter och hinder med att 

tillvarata barns uttryck i förskolan i förhållande till teoretiska förankringar: 

 
Tänkta behov eller andra föreställningar om vad som är bra för barn kan alltså komma i konflikt 

med barnets rätt att säga sin mening eller att ge sin uppfattning om en situation. Empati och 

respekt gäller konkreta personer, inte teoretiska objekt. Respekten för barnets rättigheter kan alltså 

medföra etiska problem i det konkreta pedagogiska arbetet, liksom i forskningen (Qvarsell, 2003, 

s. 103). 

Qvarsell (2003) menar att det pedagogiska arbetet i förskolan ska vara teoretiskt förankrat 

men att det är komplext. Hur förskolor anammar och förhåller sig till olika teoretiska 

perspektiv i praktiken kan både skapa möjligheter och hinder för barns möjligheter att 

uttrycka sig. Johannesen och Sandvik (2008) menar att förskolans utmaning är att titta bortom 

fastlagda antaganden om vad barn är och hur de utvecklas och lär. Allt för strama teorier kan 

begränsa pedagogers möjlighet att reflektera och utmana de egna förgivettagandena och 

föreställningarna om barn. 
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3.2 Inskolning i praktiken idag 
 

Jag har valt att beskriva inskolning utifrån en generell blick på helheten med fokus på 

genomförande och innehåll. Här belyser jag det ur ett pedagogperspektiv. Inskolning i 

förskolan handlar om att barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomnande och trygga i 

verksamheten. Förskolan ska sträva efter att tillgodose barns unika förutsättningar och behov. 

Således ska alla inskolningsprocesser vara anpassade efter den familj som skolas in. En 

påverkansfaktor angående förutsättningar är familjens tidigare erfarenheter och relation till 

förskolan, huruvida det är första barnet eller inte som ska skolas in (Arnesson Eriksson, 2010; 

Kihlbom et. al, 2009; Skolverket, 2011). 

 

Hur lång tid inskolningen tar är varierande på grund av varje barns individuella 

förutsättningar. Inskolning kan ske på olika sätt och under skiftande namn med snarlika 

betydelser. Karaktäristiska benämningar av inskolningsprocesser är ”föräldraaktiv 

inskolning”, ”heldagsinskolning”, ”kortinskolning” och ”traditionell inskolning”. Varje 

förskola tolkar uppdraget med att skola in nya barn utifrån egna förutsättningar. Arnesson 

Eriksson (2010) likställer ”föräldraaktiv inskolning” med ”heldagsinskolning” och 

”korttidsinskolning”.  Denna typ av inskolning genomförs ofta genom att vårdnadshavarna är 

med barnet 5-6 timmar om dagen på förskolan i cirka tre dagar. Traditionell inskolning 

innebär enligt Arnesson Eriksson (2010) att vårdnadshavare och barn tillbringar kortare 

stunder på förskolan under en period på cirka två till tre veckor.  

 

Övergripande för inskolningsprocesser är dock att både vårdnadshavare och barn är med i 

förskolan, allt mellan tre dagar till tre veckor. Inskolningsprocesser kan pågå mycket längre 

än så beroende på vårdnadshavares bearbetning av den nya livssituationen. Det vill säga att 

lämna och hämta och inte själva ansvara för sitt barn under dagen. Lika väl tar det olika lång 

tid för barn att finna trygghet i vardagens nya rutiner. Sammanfattningsvis kan kärnan i 

förskolans arbete med att skola in nya barn beskrivas som att skapa goda relationer, både 

mellan vuxna och barn och mellan barn och barn med ambitionen att alla barnen ska känna 

sig trygga. Detta gäller såväl barnet som skolas in och den tidigare barngruppen (Arnesson 

Eriksson, 2010; Kihlbom et. al, 2009; Skolverket, 2011). 

 

3.2.1 Meningen med inskolning 
 

”Viktigast är hur vi använder tiden, vilket förhållningssätt vi har och vilka förutsättningar vi 

skapar både före, efter och under inskolning” (Arnesson Eriksson, 2010, s.12). Inskolning av 

nya barn erfordrar ett noggrant övervägt syfte. Broberg et al. (2012) menar att inskolning har 

tre huvudsakliga intentioner: 1) vänja barn vid miljön, 2) ge barn en chans att lära känna minst 

en pedagog, 3) att vänja barn att klara sig själv flera timmar i sträck utan familjen. En allmän 

frågeställning kring inskolning vilken problematiseras av Arnesson Eriksson (2010) gällande 

vilken metod och struktur som ska tillämpas i praktiken: Hur många barn ska skolas in åt 

gången? Hur ser barnen och familjernas behov ut? Vilken roll har den befintliga barngruppen? 

Hur förbereds välkomnandet? Vilket förhållningssätt har vi till de nya barnen? Vilka 

förväntningar har vi på vårdnadshavare? Det finns inga givna svar på frågeställningarna utan 

de måste ses i relation till varje unik förskolas verksamhet (Arnesson Eriksson, 2010). 

Förskolan är vad mänskliga samhällsaktörer gör den till. Läroplanen för förskolan lämnar ett 

utrymme för att arbetslagen själva ska tolka hur en god introduktion ska genomföras, därmed 

måste inskolning ses i relation till praktikens teoretiska förankring (Dahlberg et al, 2011 & 

Skolverket, 2011). 
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3.2.2 Lyssnandets del i inskolning 

 

Degotardi och Pearson (2009) pekar på att man som pedagog bör vara en stöttande förebild 

med målsättningen att främja kommunikationen och samspelet i förskolan. Foster (2009) 

framhäver vikten av att lyssna på barn och vårdnadshavare, bekräfta det de ger uttryck för, 

och att som pedagog förklara hur man tänker. Genom att mötas blir förskolan och familjen 

tillsammans medskapare av förskolans verksamhet. När barn under inskolning uttrycker 

känslor gäller det för pedagoger vara lyhörda och bekräfta barnets känslor oavsett om det 

handlar om oro, rädsla eller glädje.  

 

Johansson (2001) definierar lyhördhet som ett förhållningssätt där pedagoger ska lyssna till 

barn för att kunna utmana och hjälpa barn att ta nästa steg. Foster (2009) menar att oavsett om 

barn uttrycker en positiv eller negativ känsla ska barnet bekräftas, detta genom att hjälpa barn 

att sätta ord på sina känslor. Genom att kort repetera vad pedagogen tror har hänt eller vad det 

kan tänkas handla om. Uppträder en känsla av oro kan den vuxne avleda genom att flytta 

fokus till det som fungerar. Det handlar inte om att förminska en känsla utan om att hjälpa 

barnet vidare. Alla känslor ska vara okej att känna. Detta innefattar ett lyhört förhållningssätt 

och tillmötesgående av både barn och vårdnadshavare i förskolan. Hundeide (2006) 

framhäver att barn som känner tillit för vårdnadshavare, pedagoger och andra barn ingår i en 

gemenskap med dem. När arbetslag har en utarbetad mening med inskolning och 

förhållningssätt minskar risken för missförstånd. Vårdnadshavare och barn ska inte behöva få 

dubbla budskap under en inskolning (Arnesson Eriksson, 2010; Foster, 2009; Johanson, 2001; 

Kihlbom et. al, 2009).  

 

3.2.3 Rutiner vid inskolning 
 

Under inskolningar tränas barn på att vara i förskolan och de bekantar sig med rutiner, den 

fysiska miljön, barngruppen och arbetslaget. Den första tiden är vårdnadshavare hela tiden 

med sitt/sina barn i förskolan och deltar i verksamhetens alla moment. All den praktiska 

omvårdnaden av barnet ansvarar vårdnadshavare för såsom blöjbyte och nattning vid vila. 

Detta ansvar tar senare arbetslaget över allt eftersom att inskolningen fortlöper. Genom att 

vårdnadshavare konkret visar hur de samspelar med sina barn vid omsorgsbehov kan 

arbetslaget erfara en förståelse för och bemöta barnets förväntan och uttryckta vilja. Denna 

erfarenhet kan användas när arbetslaget på egen hand ska stödja barnets behov. Omsorg 

handlar om att på olika sätt medverka till och vara lyhörd för den andres behov av 

uppmuntran, stöd eller hjälp. Vid efterfrågan på vad barn är vana vid hemma och tycker om 

vid vardagsrutiner, förmedlar pedagoger till vårdnadshavare att man bryr sig om deras barn. 

Genom att förklara vilka rutiner som finns på förskolan och varför man har dem ökar 

förståelsen för verksamheten hos familjen (Arnesson Eriksson, 2010; Broberg et al, 2012; 

Johansson, 2001; Kihlbom et. al, 2009; Skolverket, 2011). Rutiner i förskolans vardag ska 

främja och rigga för barns förutsättningar att förstå vad som komma skall, vilket bidrar till en 

ökad trygghetskänsla (Foster, 2009). 

 
Stommen i vardagen är rutiner och med sina klara och tydliga strukturer blir de också ett bra 

hjälpmedel till att ge barnen trygghet. I rutiner känner barnen igen det som händer, det 

förutsägbara är alltid tryggare än det oförutsägbara för små barn. När rutinerna blir förutsägbara 

med också attraktiva för barnen blir dessa återkommande stunder en tillgång och glädje (Kihlbom, 

Lidholt och Niss, 2009, s.22). 

Kihlbom et al. (2009) förklarar att rutiner är när något sker regelbundet på ungefär samma 

sätt, vilket gör tillvaron på förskolan förutsägbar för barnen. Rutiner kan innefatta måltider, 
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utomhusvistelser, hur man gör vid toalettbesök eller vid hämtning och lämning. Foster (2009) 

påpekar att risken finns att vardagliga rutiner lättare brister om det bara är en pedagog i 

förskolan som brukar ta ansvar för ett speciellt barn. Vardagsrutiner i förskolan anses bidra till 

mindre stress och bättre hälsa hos vuxna och barn, eftersom att rutiner bidrar till att 

människan kan förbereda sig och vet vad som förväntas av en.  

 

3.3 Barns delaktighet och inflytande vid inskolning 
 

Jag ska här redogöra för studiens syn på delaktighet och inflytande som deltagande i 

förskolan. I studien ansluter jag mig till Johannesen och Sandviks (2008) syn på vad barns 

delaktighet och inflytande kan vara vid inskolning i förskolan. Johannesen och Sandvik menar 

att delaktighet för alla barn handlar om att barn ingår i en gemenskap där man måste visa 

respekt och inkludera alla, oavsett meningsskiljaktigheter, åsikter och inställning. I förskolans 

kontext innebär det hur barn, pedagoger och vårdnadshavare samspelar, lyssnar till och 

respekterar varandra i verksamhetens gemenskap. Det handlar inte för den sakens skull om att 

få bestämma. Det yttersta ansvaret för förskolans verksamhet kvarligger fortfarande hos 

förskollärarna enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98) (Skolverket, 2011). Dock ska alla ha 

rätt att uttrycka sin mening och bli respekterad för den. 

 

3.3.1 Barns perspektiv och barnperspektiv 
 

Distinktionen mellan barns perspektiv och barnperspektiv handlar om vem som talar och 

uttrycker sig med kroppsspråk, barnet eller någon som företräder barnet. Detta innebär för 

pedagogen att beakta barnets perspektiv, vårdnadshavarnas perspektiv på barnet och det egna 

pedagogperspektivet på barnet. På motsvarande sätt är det av största vikt att tydligt skilja på 

att ha ett barnperspektiv, barns perspektiv och att vara företrädare genom att ta ett barns 

perspektiv (Halldén, 2007; Pramling Samuelsson och Pramling, 2010). Konkret innebär ett 

barnperspektiv att pedagoger utgår från antagande om vad som är för barns bästa förankrat i 

en generell kunskap om barn. Att ta ett barns perspektiv innebär lyssna till barns egen röst och 

kroppsspråk. Att ta barns perspektiv innebär också att lyssna till och tolka barns uttryck, detta 

för att nå förståelse om vilka intentioner barn har i sitt meningsskapande. Det handlar om att 

pedagoger tar barns perspektiv genom om att ingå i dialoger och samspel med barn för att 

kunna förstå hur barn uppfattar sin omvärld. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar 

att närma sig barns perspektiv förutsätter att pedagoger intar ett förhållningssätt där barns 

delaktighet leder till konkret inflytande vid tillvaratagande av barns perspektiv på 

inskolningsprocesser. Det innebär att pedagoger kan lyssna till och tolka barns agerande, 

barns röster kan företrädas av pedagoger, men för att barn aktivt ska kunna påverka sin egen 

situation förutsätts det att deras agerande och intentioner tas på allvar. 

 
Små barn behöver personal som visar dem att de är intresserade av att förstå och dela barnets 

upplevelser. Att möta barnen med respekt och räkna med dem som fullständiga samspelspartner 

stärker barnens tilltro till sig själva och till andra. Detta förhållningssätt kräver tid och kontinuitet i 

relationen (Kihlbom, et. al, 2009, s.22) 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att när barns perspektiv på inskolning 

tillvaratas, infinner sig känslan av delaktighet och att barn erfar sig som förstådda. Pramling et 

al. (2003) skriver vidare att: ”När barn erfar att deras värld blir hörd och sedd, att deras 

intressen, intentioner och sätt att förstå bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt, menar vi 

att barn har inflytande och är delaktiga” (s. 72). Skolverket (2011) framhäver att det är 

förskolans uppdrag och intention att stärka barns tillit till den egna förmågan genom att vara 

lyhörd på barns nyfikenhet, företagsamhet och intressen.  
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3.4 Inskolning i lagar och förordningar 
 

Skollagen (2010:800) fastställer att de barn som är över ett år har rätt börja i en 

förskoleverksamhet. En plats i förskolan ska erbjudas inom fyra månader från det att 

vårdnadshavarna anmält sitt önskemål om förskoleplats. Vid föreläggande av särskilda 

förutsättningar, om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av stöd i sin 

utveckling i form av förskola, ska barnet erbjudas en plats redan innan ett års ålder. Detta 

överensstämmer med Diskrimineringslagens (2008:567) föreskrift om att inget barn får 

diskrimineras och missgynnas att delta i, eller söka till, förskola.  

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) (Skolverket, 2011) menar att en del av förskolans uppdrag 

är att erbjuda varje barn tillsammans med vårdnadshavare en god introduktion i förskolan. 

Utgångspunkten är av en helhetssyn på barnet där omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet. Eftersom barn ska välkomnas till förskolan efter bästa möjliga förutsättningar har 

verksamheten i uppdrag att fortlöpande följa upp, utvärdera och utveckla sitt innehåll och 

genomförande vid inskolning. Detta för att kvalitetssäkra utbildningen. Skollagen (2010:800) 

fastställer att förskolans verksamhet ska vara likvärdig i landet med fokus på att alla barn ska 

få tillgång till utbildning som stimulerar deras utveckling och lärande, en utbildning som ska 

främja barns inflytande och dess förmåga att vilja ta ansvar för sig själv och för samvaron i 

barngruppen. Detta innebär att ”förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de 

rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle” (Lpfö 98, Skolverket, 

2011, s.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 
 

4 Teoretiskt ramverk 
 

I detta avsnitt beskriver jag studiens teoretiska ramverk. Ramverket inkluderar ett 

sociokulturellt perspektiv med influens av postmodern teori. Grundläggande antaganden för 

studien är att det inte finns någon allmän sanning eller verklighet därute. Varje människa äger 

sin egen sanning som skapas i mötet med omgivningen (Dahlberg et al., 2011). 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

Säljö (2000) menar att det grundläggande i ett sociokulturellt perspektiv är synsättet att 

människan blir till i mötet med den andre inom ramen av praktiska och kulturella 

sammanhang. Den sociala samvaron innehåller samspel med ett ömsesidigt utbyte av känslor, 

erfarenheter och upplevelser.  Den kommunikation och det samspel som sker mellan grupp 

och individ utgör dominerande aspekter i ett sociokulturellt perspektiv: ”Kommunikation är 

en social process som innebär att dela tankar, känslor och erfarenheter med andra. 

Kommunikation bygger på ömsesidighet och gemenskap med omgivningen” 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). Enligt specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2015) innebär kommunikation bland annat att uttrycka sina känslor, behov och att välja i 

vardagen.  

 

Kommunikation representerar det yttre samtalet om, och den inre tankekraften med, det egna 

tänkandet. Det handlar om att samtal mellan människor leder till samtal inom människor, som 

konstruerar nya praktiker och kommunikativa sammanhang. Språket anses i detta perspektiv 

vara länken mellan den yttre kommunikationen och den inre tanken. Eftersom yttre faktorer 

påverkar människans inre tankekraft kommer förskolans sociala kontext påverka människors 

handlingar (Degotardi & Pearson, 2009; Ytterhus, 2003; Säljö, 2000). Säljö (2000) påpekar 

att tänkande kan vara en kollektiv process vid bibehållande av ett gemensamt engagemang 

med fokus på meningsskapande, tanke och samtal om samma ämne. De medverkande i denna 

process intar ett liknande utgångsantagande exempelvis utifrån en gemensam värdegrund, 

lagar och förordningar och/eller riktlinjer från förskolans läroplan. Fokus flyttas då från den 

traditionella beskrivningen av tänkande som en intern och privat aktivitet till tänkande som 

något vi deltar i, och som snarare är av kommunikativ och kollektiv karaktär.  

 
Tänkandet sker genom att man upprättar och vidmakthåller en gemensam förståelse av vad man 

håller på med och dessutom utvecklar man denna förståelse genom kommunikation. Tänkande är 

med andra ord fördelat – distribuerat – mellan människor och håller ihop deras aktiviteter så att det 

tjänar de praktiska syften man har (Säljö, 2000, s.111). 

 

Hundeide (2006) menar att sociala kontexter bidrar till en kulturellt styrd utvecklingsprocess 

som vägleds av samspelet mellan individer som utbyter tankar i kommunikation. Ett 

ömsesidigt samspel som inte nödvändigtvis sker medvetet eller reflekterat utan ibland per 

automatik. Samtalen mellan individer rekonstrueras sedan i den enskilde individens tankar 

och omsätts i relation till tidigare erfarenheter och uppfattningar till nya diskursiva 

sammanhang och praktiker. Samtliga aktiviteter, språkspel och diskursiva praktiker är ur ett 

sociokulturellt perspektiv grundade i kulturella och historiska villkor som har funnits före 

individen och kommer finnas kvar efter denne.  
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4.2 En postmodern influens 
 

Denna studie ämnar ha ett sociokulturellt perspektiv på inskolning med influens från en 

postmodern ansats. Utgångspunkten är att det inte finns någon universell sanning, förståelse 

eller verklighet om inskolning i förskolan. Med en postmodernistisk ansats ses världen som 

socialt konstruerad, alltså att pedagoger talar fram världen och kunskap i de dialoger, möten 

och relationer som de ingår i. Reflektion är ett försök att skapa mening i sammanhang och 

förståelse för den egna situationen. Avsikten med att ha en postmodern influens på studien är 

att frammana tankar om inskolning snarare än redogöra för någon sanning (Dahlberg et al, 

2011 & Nordin-Hultman, 2004). 

 

Dahlberg et al. (2011) menar att förskolan är förstådd och konstruerad av mänskliga aktörer 

och deras erfarna kunskap om inskolning och barn. Mänskliga aktörer i det här sammanhanget 

är pedagoger i förskolan. Det pedagoger anser att inskolning är bestämmer vad en process 

innefattar och vad som pågår inne i verksamheten. Syftet med inskolning är kontextspecifikt 

och värdeladdat utifrån den enskilda pedagogen som i interaktionen med andra bildar en 

helhet. 

 
Social konstruktion är en social process och den existerar inte på något sätt åtskild från vår egen 

inblandning i världen. Världen är alltid vår värld, förstådd och konstruerad av oss själva – inte 

isolerade från utan del av ett samhälle bestående av mänskliga aktörer – och skapad genom vår 

aktiva interaktion och delaktighet tillsammans med andra människor i denna gemenskap (Dahlberg 

et. al, 2011, s. 35). 

 

Ur ett postmodernistiskt synsätt uppmuntras kritisk utforskning av den egna praktiken. Det 

vill säga en vändning mot språket, praktiker och kunskap om barn och inskolning med ett 

kritiskt tänkande om det egna varandet i förskolan (Dahlberg et al, 2011). Nordin-Hultman 

(2004) menar att moderniteten är nutida pedagoger som kastar en eftertänksam blick på sig 

själva, det vill säga på de föreställningar och antaganden om inskolning som är dominerande 

här och nu. Den postmoderna ansatsen för studien menar till att lyfta fram och granska de 

mest framträdande diskurser om kunskapstraditioner vid inskolning.  

 
Begreppet modern, eller snarare modernistisk, refererar till en kunskaps- och individsyn som vilar 

på centrala föreställningar i den västerländska modernitetens tanketradition. Begreppet 

postmodern, eller postmodernistisk, står framför allt för en perspektivering och kritisk granskning 

av de modernistiska diskurserna (Nordin-Hultman, 2004, s. 31). 

 

Detta innebär att pedagogers tal om inskolning skapar vad ett barn är och bör vara, utifrån hur 

pedagoger uppfattar, beskriver och förhåller sig till barn och inskolning. Pedagogers allmänna 

tal och reflektion om inskolning utgör de diskurser som problematiseras i studiens resultat. 

Lenz Taguchi (2012) menar att språket (diskurserna) är avgörande i skapandet och 

omskapandet av förskolans verksamhet. Mitt mål som forskare är att försöka nå förståelse för 

pedagogernas tal om inskolning och hur studiens diskurser kan påverka inskolning. 

 

 

  



 12 
 

5 Metod 
 

Denna studies utgångspunkt var att undersöka hur pedagoger beskriver inskolning i förskola, 

därför valde jag att genomföra fokusgruppsintervjuer. Hartman (2004) karakteriserar hur 

kvalitativa undersökningar kan ses som ett försök att nå förståelse för hur andra människor 

uppfattar sig själva och sin relation till omvärlden. För att kunna ta del av arbetslagens 

konstruktioner och synsätt på inskolning i förskoleverksamheten genomfördes 

fokusgruppsintervjuer i ämnet. 

 

Trost (2010) menar att arbetet med kvalitativa intervjuer sker i tre steg som griper in i 

varandra under arbetsprocessen: att samla in, analysera och tolka data. Första steget handlade 

i mitt fall om att samla in fokusgruppintervjuerna på berörd förskoleavdelning. Andra steget 

omfattade en analys av det insamlade materialet, vilket utfördes genom att jag skrev en 

sammanfattning av dessa intervjuer. Det tredje steget innefattade att tolka data, det vill säga 

att tolka studiens insamlade material utifrån ett teoretiskt ramverk som i mitt fall var ett 

sociokulturellt perspektiv med influens från postmoderna aspekter.  

 

5.1 Fokusgruppsintervjuer 
 

Fokusgruppsintervjuer innebär att man väljer ut en grupp av individer som intervjuas 

tillsammans om ett specifikt ämnesområde (Bryman, 2002; Kitzinger, 1995). I denna studie 

kom det att vara arbetslag som tillsammans intervjuades gällande inskolning i deras 

förskoleverksamhet. Dessa intervjuer ämnade synliggöra hur pedagoger talar om och 

uppfattar en frågeställning de fick av mig (se Bilaga 2). Denna frågeställning var 

förhållandevis öppen, enligt Trost (2010) möjliggör det för att olika individuella upplevelser 

och infallsvinklar ska kunna komma fram. Detta innebar få ingripanden från min sida bortsett 

från då en ny frågeställning skulle presenteras. Jag ansåg att det var viktigt att inte ha för 

många frågeställningar i intervjuerna, eftersom det skulle kunna påverka och styra samtalet 

om inskolning. 

 

Mitt intresse låg i hur arbetslag samtalar om inskolning i förskolan och därför fann jag det 

lämpligt att mina intervjuer genomfördes i fokusgrupp. Eftersom pedagoger i förskolan 

arbetar i arbetslag är de beroende av varandras synsätt kring vad barn är, vad som är kunskap 

och lärandeprocesser fann jag det var intressant att studera hur de kommunicerar i grupp. Det 

är således deras samtal och hur mening skapas kollektivt i kommunikationen som är i fokus i 

mina intervjuer. 

  

5.2 Studiens kontext och deltagare 
 

Jag genomförde mina fokusgruppintervjuer på två avdelningar i en förskola som ligger i en 

kommun i Norrbotten. Jag skickade ett samtyckesbrev (se Bilaga 1) via e-post till distriktets 

förskolechef med en önskan om att vidarebefordra inbjudan till kommunens avdelningar med 

yngre barn mellan 1-3 år. Min förfrågan berörde en intervju med ett helt arbetslag med samtal 

om inskolning i deras förskoleverksamhet. Bryman (2002) menar att stratifieringskriterier kan 

liknas med förkunskapskrav motsvarande för en studies undersökning och dess innehåll. För 

min studie kom stratifieringskriterierna att vara pedagoger som i sin vardagliga profession 

arbetar med inskolning av de yngre barnen i förskolan.  Studiens andra kriterier för urval av 

deltagare medförde ett övervägande om vilka erfarenheter som var relevanta och kunde bidra 

med inflytelserika svar i förhållande till att säkerhetsställa studiens empiri. Eftersom studien 

efterfrågade en mångfald av infallsvinklar om inskolning önskades två förskoleverksamheter 



 13 
 

med pedagoger som antingen arbetat i förskolan i ett flertal år eller förskolor som nyligen bytt 

inskolningsmetod. Responsen på min förfrågan kom att vara gynnsam och deltagarkvoten 

uppnåddes relativt omgående. Totalt resulterade det i två gruppintervjuer med tre respektive 

två pedagoger per tillfälle vilket innebar ett bortfall på grund av sjukdom. Arbetslagen är 

verksamma i samma förskola och har ungefär femton inskrivna barn mellan 1-3 år per 

avdelning. 

 

5.3 Genomförande 
 

Jag tog kontakt med distriktets förskolechef via telefon och berättade om mitt examensarbete 

samt att jag skulle skicka ett e-postmeddelande med ett samtyckesbrev. Jag är bekant med 

verksamheten sedan tidigare och fann det därför mer passande att ringa först angående mitt 

ärende. Efter att förskolechefen vidarebefordrat min förfrågan till berörda avdelningar och de 

lämnat sitt medgivande till att delta i en intervju så bestämde jag tillsammans med arbetslagen 

ett datum för intervjutillfällena. 

 

Jag genomförde två stycken intervjuer med ett arbetslag per gång. Den avsatta tiden var cirka 

30-45 minuter vardera. Den ena intervjun ägde rum i verksamhetens planeringsrum och den 

andra passade bra att göra på en folktom avdelning, detta för intervjuerna skulle kunna 

genomföras ostört. Innan varje intervju startade så samlades samtyckesbreven in och jag 

berättade än en gång att intervjun kommer att spelas in och frågade om något är oklart innan 

vi skulle börja. Till min hjälp att dokumentera samtalen använde jag en ljudupptagare som 

placerades mitt emellan oss på ett bord för att ljudet skulle fångas upp på bästa sätt. Genom 

att spela in med ljudupptagare skyddas ”den stora rikedom av detaljer som då blir bevarade” 

(Bjørndal, 2005, s. 72). Även Trost (2010) menar att till fördelarna med ljudupptagare hör att 

intervjuerna kan återges ordagrant där tonfall bevaras och om så önskas kan inspelningen 

spelas upprepade gånger efteråt. En annan fördel med ljudupptagare är att jag samtidigt gavs 

möjlighet till att anteckna sådant som jag upplevde särskilt viktigt i förhållande till studiens 

kontext. Även sådant som inte en ljudupptagare kan registrera kunde skrivas ner, exempelvis 

kroppsspråk med miner, gester och ögonkontakt mellan deltagarna. Min roll under 

intervjuerna var att presentera frågorna och anteckna det ljudupptagaren inte kunde registrera, 

i övrigt försökte jag att inta en neutral position. Trost (2010) belyser att vikten av att inte 

blanda in egna påståenden, eftersom det kan komma att påverka deltagarens respons. Detta är 

något som jag tagit i beaktning. 

 

5.4 Tolkning och analys 
 

För att bearbeta studiens fokusgruppintervjuer valde jag att göra en kvalitativ bearbetning. Jag 

började med att genomföra mina intervjuer med ljudupptagare och löpande anteckningar. 

Efter avslutade intervjuer transkriberades intervjuerna i sin helhet. Trost (2010) menar att vid 

tolkning och analys av intervjuer ska sådant som är viktigt i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar skrivas ner. Detta tog jag i beaktning när jag sammanställde intervjuerna till 

rådata. Transkriberingen resulterade i totalt nio stycken handskrivna sidor. Efter att intervjuer 

och transkribering var genomförda analyserade jag mina rådata i relation till tidigare 

forskning och studiens ramverk. Detta menar Patel och Davidson (2011) är ett förhållningssätt 

som kallas för induktivt arbetssätt. Börjesson och Palmblad (2007) skriver att: ”Istället för att 

granska huruvida psykologiska fenomen finns eller påverkar, studerar man hur de 

introduceras, definieras och görs relevanta i sitt konkreta sammanhang” (s. 198). Detta 

innebär att jag formulerat teorier och dragit slutsatser av arbetslagens samtal om inskolning, 

och relaterat detta till tidigare forskning.  
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Vid presentationen av intervjuernas resultat har jag valt ut de dialoger där inskolning i 

förhållande till studiens syfte visat sig för mig. Jag har valt att skriva fokusgruppintervjuerna i 

berättande form för att styrka mitt resonemang av resultatet, detta beskrivs i två 

forskningsfrågor med tillhörande teman. 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 
 

Studiens forskningsetiska principer förhåller sig till Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det innebär att studiens undersökning bedrevs i 

enlighet med god forskningssed vilken omfattar de fyra allmänna huvudkraven. Första delen 

är informationskravet som innebär att jag meddelade om studiens syfte till pedagogerna och 

vilken funktion som de skulle komma att ha i undersökningen. Detta innefattade att allt 

deltagande var frivilligt och att all medverkan kunde avbrytas utan påföljande konsekvenser. 

Rimligt var att poängtera i informationen att undersökningen utgjordes av intervjuer i 

fokusgrupp som dessutom skulle inspelas med en ljudupptagare. Den andra aspekten är 

samtyckeskravet. Alla pedagoger som ville delta i undersökningen skulle först godkänna och 

lämna in sitt samtycke till att medverka i studien (se Bilaga 1).  Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet som involverar sekretess och tystnadsplikt. Uppgifter tillhörande 

studien förvarades och bearbetas med största beaktning för alla medverkande personer. En 

effekt av detta är att samtliga pedagoger som nämns vid namn i studien egentligen heter något 

annat. Efter avslutad studie raderas all data. Den sista delen att ta hänsyn till är 

nyttjandekravet med regleringar om att all insamlad data inte ska spridas vidare, användas 

eller lånas ut till andra icke-vetenskapliga syften och/eller kommersiellt bruk.  
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6 Resultat 
 

Syftet med studien var att synliggöra hur pedagoger beskriver inskolning i förskolan. I min 

studie ställdes två forskningsfrågor som berör inskolning. Den första frågan gällde 

arbetslagens beskrivning av de yngre barnens inskolning och den andra frågeställningen 

gällde pedagogernas antaganden och föreställningar om barn. I detta avsnitt kommer resultat 

att presenteras med utgångspunkt i respektive forskningsfråga. Jag kommer att bitvis referera 

till citat från intervjuerna för att stärka min tolkning av deras röster, dock med andra namn än 

i verkligheten. Bokstaven ”I” representerar min röst. Båda intervjuerna med arbetslagen 

återges under samma rubrik, dock utifrån den egna kontexten. För att det ska bli lättare att 

skilja på arbetslagen börjar de antingen med bokstaven ”A” eller ”B” i texten. 

 

6.1 Arbetslagens beskrivning av de yngre barnens inskolning 
 

Här följer en presentation av första forskningsfrågan med tre tillhörande teman som kunde 

identifieras: 1) trygghet och tillit i de yngre barnens inskolning, 2) möjligheter och hinder med 

inskolning, 3) delaktighet och inflytande vid inskolning. 

 

Tema 1 - Trygghet och tillit i de yngre barnens inskolning 

 

När jag frågar arbetslagen hur de arbetar med inskolning på deras förskola beskriver de 

snarlika utföranden med olika bakomliggande avsikter. Deras inskolningar fortlöper i cirka 

två veckor. De tre första dagarna av inskolningen är en av vårdnadshavarna med sitt barn på 

förskolan mellan 09-14. Den fjärde dagen av inskolningen är det meningen att barnet ska 

stanna kvar själv på förskolan. Detta under förutsättning att vårdnadshavarna ska finnas 

tillgängliga per telefon om det skulle behövas den resterande tiden av inskolningen. Visionen 

med inskolning är att barn med familj ska känna sig välkomna till förskolan. Arbetslaget med 

Billie och Blue berättar att barnet ska tycka att det känns bra att barnets föräldrar lämnar hen 

där, detta grundas i trygghet menar de. Båda arbetslagen indikerar att en inskolning syftar till 

att vara en trygg övergång från vårdnadshavarna. Ett välkomnande som ska grundas i trygghet 

och tillit beskriver arbetslaget med Aden, Alex och Amine. Barnets roll i inskolningen är att 

lära sig vara i förskolan. Här nedan följer en sekvens ur en konversation med Aden, Alex och 

Amine beskriver hur de förhåller sig till trygghet i inskolning: 

 
Alex: Om det nu skulle vara så att det är barnet blir så förtvivlat att det absolut inte går att trösta. 

Amine: Då måste vi tänka om (Aden nickar och instämmer). 

Alex: Då vänder vi oss till vårdnadshavarna och då är det på barnets villkor… i och för sig är det 

ju vi som ska göra någon form av bedömning att det här inte fungerar.  

Amine: Ser vi att det är något som inte är bra för barnet eller inte fungerar måste vi göra något 

annat (Aden nickar och instämmer). 

Alex: Likadant att vi försöker se vad det är barnet tycker om. Då använder vi det för att avleda och 

vända det som är ledset till något positivt.  

Dialogen ovan skildrar hur arbetslaget med Aden, Alex och Amine beskriver arbetet med 

trygghet, de bibehåller ett gemensamt engagemang men beskriver ändå utifrån sina personliga 

tankar. I samtalet om trygghet möter de varandra i meningsskapandet och försöker finna ord 

för deras upprättande av ett gemensamt förhållningssätt. De skapar ett sammanflätat samband 

som sedan blir utgångpunkten för deras synsätt på trygghet. Denna sammanflätning skapas 

från varje enskild pedagogs uppfattning om barn och kunskap. Avslutningsvis i citatet 
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beskriver Alex ett förhållningssätt att närma sig barns perspektiv i praktiken. Hen beskriver 

vikten av att bemöta varje barn med nyfikenhet och lyhördhet för att sedan kunna återkoppla 

till barnet i andra situationer. Med ett sådant förhållningssätt till barn hjälper man dem att 

hitta tillbaka till sitt utforskande med utgångspunkt ifrån barns eget intresse. Längre in i 

samtalet illustrerar Amine vikten av att ta del av vårdnadshavares erfarenheter med och om 

sitt barn och hur de brukar förhålla sig till rutiner, detta för att främja en trygghetskänsla hos 

barn. Alex bekräftar resonemanget av Amine med att ta vid och förklara att de gör det för att 

kunna omsätta det i förskolans praktik på ett sätt som fungerar för dem. Nedan har jag plockat 

ut en sekvens ur dialogen för att styrka min tolkning: 

 
Amine: Jag tänker på när barnen ska sova. Då är det ett knep att man försöker lära sig rutinerna då 

de ska sova. Hur vårdnadshavaren gör och försöker ta efter det (Amine växlar med att rikta blicken 

till båden Aden och Alex när hen förklarar). 

Aden: Jo (nickar instämmande). 

Alex: … och sen försöka prova och anpassa det efter någonting som verkar funka för oss. Så det är 

ju för att försöka lyssna. 

Amine: Det är ju tills man kommer på hur barnet vill ha det, en del vill kanske hålla handen eller 

att man kanske stryker de i håret eller pannan… 

Detta meningsutbyte har även Billie och Blue i samtalet om inskolning. De menar att det är 

bra för arbetslaget att få tips från vårdnadshavare om hur de brukar att gå tillväga i specifika 

situationer. Blue betonar därför vikten med ett bra samarbete mellan familjer och förskolan. 

Billie förtydligar resonemanget med att de som känner barnet allra bäst är vårdnadshavarna, 

därför utgör detta samspel parterna emellan en stor potential att skapa det bästa av två världar. 

 

Tema 2 - Möjligheter och hinder med inskolning 

 

Arbetslaget med Billie och Blue har nyligen kortat ner sin inskolning och berättar om de 

möjligheter och hinder de upptäckte med förändringen. Tidigare har arbetslaget skolat in barn 

och vårdnadshavare med aktivt deltagande en kort stund varje dag, under en period på två 

veckor. De berättar för mig om vilka skillnader de har erfarit med att korta ner inskolningen i 

relation till deras förväntningar: 

 
I: Ni har nyligen kortat ner er inskolning, har ni märkt någon skillnad på barnens reaktion? 

Blue: Jag trodde att barnen skulle vara mer ledsna. Men vi sa redan från början att om det är som 

att de inte verkar vilja eller tycka att det känns jobbigt så skulle vi gå tillbaka.  

I: … gå tillbaka och göra inskolningen längre? 

Blue: Ja och att vi skulle försöka utgå ifrån barns behov. 

Billie: Jag tror att barn klarar sig lite bättre med en kortare inskolning. Annars tar det bara längre 

tid för de att vara känslosam. 

Längre in i samtalet beskriver Blue att hen upplever att barn som deltagit i den tidigare 

inskolningsprocessen hann skapa en rutin och förväntan på att minst en vårdnadshavare alltid 

ska vara med på förskolan. Nu i efterhand blev det hindret tydligt för både Blue och Billie. 

Tidigare hade de inte reflekterat över att det kunde vara ett hinder men när de jämförde 

skillnader och likheter mellan deras olika inskolningsprocesser blev det påtagligt. En liten 

förändring i rutinen med inskolning gav en märkbart positiv effekt. 
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Tema 3 – Delaktighet och inflytande under inskolning 

 
Delaktighet och inflytande under inskolning handlar om hur arbetslagen beskriver hur barn 

kan påverka planering av verksamheten. 
 

Arbetslaget med Aden, Alex och Amine: 

Alex: Vi försöker sätta ord på det barnen ger uttryck för och det som händer. Till exempel att jag 

förstår om du är ledsen, och det gör vi med alla barn (Aden och Amine nickar, Alex tittar på mig 

så jag bekräftar också henne med att nicka). 

Alex fortsätter: Men att barn påverkar själva processen i inskolning är väl inte så mycket...  eller 

det är väl innehållet under den tiden vi har de här, sedan är det vi som sätter ramarna för det. 

 

Arbetslaget med Billie och Blue: 

Blue: Vi brukar gemensamt ta beslut i arbetslaget, men jag tänker också att det är viktigt att kunna 

prata med vårdnadshavare om allt som rör barnet. 

Billie: Precis (nickar instämmande till Blue). 

Blue: Vi måste utgå ifrån både vårdnadshavare och barn. Likaväl som ett barn ska vara tryggt på 

inskolning är det viktigt att vårdnadshavarna ska känna sig trygga att lämna sitt käraste hos oss. 

 

Båda arbetslagen i dialogerna ovan visar på en hög medvetenhet om det ansvar de har i sin 

beskrivning om inskolning i förskolan. De förtydligar i sina samtal om inskolningens 

komplexa förhållande att det förutsätter lyhördhet från alla i arbetslaget.  En lyhördhet som 

krävs av arbetslagen för att kunna bejaka familjernas möjlighet till delaktighet och inflytande i 

förskolan. 

 

6.2 Antaganden och föreställningar om barn 
 

Resultatet av forskningsfråga två presenteras med tre teman: 1) förskolans mening, 2) 

förändrad syn på relationsskapande, 3) barngruppens roll vid inskolning. 

 

Tema 1 – Förskolans mening 

 

Nedanstående citat från arbetslaget med Aden, Alex och Amine illustrerar allmänt hur deras 

synsätt på barns meningsskapande har förändrats genom åren: 

 
Amine: Förut var det att så här ska det vara, så här ska det vara och så här ska det vara 

(gestikulerar med händerna, Aden och Alex bekräftar Amine genom att nicka och humma).  

Amine: Förr var förskolan mer styrd, var det samling så skulle alla barn sitta med. Det var nästan 

bara krav på barnen man pratade om… 

Alex: … och att de ska kunna (Amine instämmer med det jo) 

Amine: Jo, och det här ska de kunna när de är si och så gamla (Aden bekräftar genom att nicka och 

humma) 

I: Menar ni åldersbaserad utveckling? 

Amine: Exakt! 
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Alex: Ja ungefär och likadant då att man ska kunna sitta på golvet och att man då ska sitta. Okej, 

men vad gör det då…  

Aden: … om man ligger om man är med? 

Alex: … eller om de ställer sig upp och hoppar fast vi har tänkt att ni ska sitta nu. Det gör väl 

ingenting? 

Aden: Nej men det gör ingenting. 

Alex: Det är ju som deltagandet som är målet. 

Amine: och att de orkar delta. 

Alex: Jo och hur man sen deltar är en annan fråga... (kort paus) 

I: … att barnen ska finna det är meningsfullt att delta? (Här kan mitt deltagande ha påverkat 

arbetslaget fortsatta riktning på samtalet). 

Alex: Om målet eller kravet från oss bara handlar om att de ska klara av att sitta och så sitter de 

bara och... 

Aden: … och drömmer, det är inte meningen. 

Alex: Då hade de lika gärna kunnat vara någon annanstans (Aden och Amine nickar instämmande) 

Amine: Ja det har blivit stor skillnad, och det är roligare det här. 

 

Vid den ovannämnda dialogen frågar jag om jag uppfattat Amine rätt. Det vill säga om hen 

menar att synen på barns lärande och kunskap tidigare utgick från ålder och mognad. Här 

händer det någonting i gruppdynamiken, jag prickar rätt och Amine uttrycker exakt! Alex 

däremot svarar ja ungefär. Vilket exemplifierar studiens ramverk innefattande att vår värld är 

förstådd och konstruerad av varje enskild människa. Det innebär att vi inte nödvändigtvis 

behöver tycka likadant, om det ens är möjligt, även om vi försöker upprätthålla en gemensam 

förståelse. Alex fortsätter sedan samtalet utifrån sina preferenser och erfarenheter. Aden fyller 

i och avslutar Alexs meningar vilket gör det synligt för mig att de pratat med varandra om det 

här förut. Samtalet tjänar sitt syfte med att skapa en gemensam förståelse och 

ställningstagande utifrån deras egen förskoleverksamhet. Detta exempel förtydligar även 

förhållningssättet med att vara lyhörda för varandra och respektera åsikter oavsett om de 

samtycker eller inte.  

 

Tema 2 - Förändrad syn på relationsskapande 

 

Förändrad syn på relationsskapande i förskolan utgör mitt andra tema till antagande och 

föreställningar om barn. Detta skildrar hur arbetslagens generella synsätt på relationsskapande 

har förändrats under deras verksamma tid i förskolan. Aden, Amine och Alex beskriver hur de 

vid flera tillfällen korrigerat och tänkt om vid inskolningar, ett exempel är att de tidigare 

knutit an ett barn mot en pedagog. Idag när de skolar in barn är det till hela verksamheten och 

det upplever att det är mindre sårbart för barnet. Anledningen är att barn ska finna trygghet 

och känna tillit till alla pedagoger. Hindret med en anknytningspedagog uppstår den dagen 

pedagogen inte är i verksamheten menar Amine. Arbetslaget finner bättre möjligheter att 

skola in barn till alla pedagoger och till hela barngruppen än att försöka tilldela barnet en 

särskild pedagog att knyta an till under inskolningen. Relationsskapandet har alltså utvecklats 

från teorier om en-till-en-kontakt till ett synsätt på barns möjligheter till en mångfald av 

relationsskapande.  
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Aden: Numera skolar vi in barn till att lära känna alla tre pedagoger. 

Amine: … och så var det inte förut, då skolade vi in barn till en pedagog (Alex nickar). 

Amine: Jag upplever den här inskolningen som mindre sårbar för barn. Nu kan barn finna trygghet 

i alla utan att det påverkar vem som tar emot barnet på morgonen. 

 

Ovannämnd dialog med Adens och Amine illustrerar hur barns relationsskapande har anpassat 

till förskolans praktik, detta med hänsyn till organisatoriska frågor som arbetslagets 

tillgänglighet för nyligen inskolade barn. Arbetslaget med Billie och Blue framför ett snarlikt 

resonemang: 

 
I: Har ni något fördelat ansvar vid en inskolning? 

Blue: Nej inte direkt, men vi har innan inskolningen börjar gjort upp i arbetslaget vem av oss som 

tar hand om all praktiskt information med vårdnadshavarna. 

Billie: Mm (nickar instämmande). 

Blue: Vi har sagt att alla pedagoger ska vara med i välkomnandet av alla barn. Det är viktigt för 

oss att barnen kan känna sig trygga med alla, däremot delar vi upp ansvaret för den praktiska 

informationen och att den når fram till vårdnadshavarna. Även om vi pratar sinsemellan under en 

inskolning finns annars en risk att all information inte når fram i tron att den gjort det.  

 

Blue beskriver att deras arbetslag förbereder mottagandet av nya familjer genom att dela upp 

ansvaret för den praktiska informationen, däremot kan det falla sig naturligt att vissa delar av 

informationen tas upp av en annan pedagog än den utvalda men med intentionen att 

vårdnadshavarna ska få med sig all den praktiska informationen hem. 

  

Tema 3 – Barngruppens roll vid inskolning 

 

Tredje och sista temat barngruppens roll vid inskolning uppkom efter frågeställningen: Vad är 

de ”gamla” barnens roll i inskolningsprocessen? Detta eftersom frågan syftar till att belysa 

arbetslagets resonemang på barngruppen som helhet vid inskolning. 

 
Arbetslaget med Billie och Blue: 

Blue: Oj… de gamla barnens roll i inskolningsprocessen. Vi tänker att deras roll är att välkomna 

den nya vännen i leken. 

Billie: Barngruppens roll i inskolning? Barnen här är så små… (kort paus). 

Blue: Jag tänker att vi vuxna får hjälpa barnen att bjuda in varandra till lek och på den vägen 

främjar för deras samspel och delaktighet i inskolningen. 

Billie: … och att alla får vara med och leka. 

Blue: När jag tänker efter berättar vi för barngruppen både före och under inskolningen att vi 

skolar in en ny vän på avdelningen. 

 

Arbetslaget med Aden, Alex och Amine: 

I: Vad är de ”gamla” barnens roll i inskolningsprocessen? 

Alex: Vi brukar låta barnen vara med och visa upp förskolan för de nya barnen. Däremot har vi 

inga fastlagda rutiner på hur det ska gå till utan det är varierande beroende på inskolningen. 
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Amine: Över lag brukar vi försöka att få barnen att hjälpa varandra i vardagen, även vid 

inskolning. 

Generellt beskriver arbetslagen sitt förhållningssätt till att barngruppen är medskapare av 

inskolningsprocessen och att deras deltagande är betydelsefullt. Ibland uppfattar pedagogerna 

frågan olika och belyser resonemanget utifrån olika synvinklar.  

 

6.3 Sammanfattning av resultatet 

 

Min tolkning och analys belyser vikten av ett kommunicerande arbetslag. Genom att 

kollektivt reflektera över inskolningen i förskolan möjliggörs ett utvecklingsarbete av innehåll 

och genomförande. Inskolning handlar inte om att använda den ”rätta” modellen. Det är 

meningen med det pedagoger väljer att göra vid inskolning som är det essentiella.  Visionen 

av inskolning är att det ska vara välkomnande att börja i förskolan, såväl för barn som för 

vårdnadshavare. Förskolan förverkligar det genom sitt förhållningssätt till familjen. Genom 

att visa omsorg om varje enskilt barn skapas en tillitsfull relation. När arbetslagen visar att de 

är genuint nyfikna och lyssnar till familjernas preferenser infinner sig en trygghetskänsla. I 

dialogen möts förskolans värld med hemmet, vilket bidrar till en ökad förståelse och tillit för 

varandra.  

  

Avslutningsvis: Helheten av studiens resultat kommer att kopplas ihop med tidigare forskning 

under avsnittet resultatdiskussion.  
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7 Diskussion 
 

I studiens metoddiskussion kommer undersökningens tillvägagångssätt problematiseras och 

analyseras. Studiens resultat diskuteras i förhållande till ramverk och tidigare forskning. 

Avslutningsvis behandlas studiens tillförlitlighet och giltighet. 

 

7.1 Metoddiskussion 
 

Jag valde att genomföra kvalitativa intervjuer i fokusgrupper. Detta för att uppfylla studiens 

syfte att belysa hur pedagoger beskriver inskolning i förskolan. Jag formulerade mina frågor 

på ett sådant sätt som tillåtit arbetslagen att beskriva och berätta utifrån deras erfarenheter. 

Fokusgrupperna utgjordes av arbetslag i förskolan eftersom pedagogerna i sitt vardagliga 

arbete är ett team. Det teoretiska ramverket utgjordes av ett sociokulturellt perspektiv med en 

postmodern influens. Det var med stor omsorg och eftertänksamhet som studiens teoretiska 

ramverk valdes för att ett ramverk medför olika uppfattningar, psykologiska och pedagogiska 

teorier, vilket kommer påverka studiens tolkning och analys. För att exemplifiera 

resonemanget kan det återkopplas till Qvarsell (2003) presentation om hur metodiska val kan 

inkludera och exkludera. Det vill säga beroende på vilken barnsyn som anammas i förskolan 

kan det få konsekvenser för barns möjligheter till inflytande. 

 

Utifrån studiens sociokulturella och postmoderna perspektiv ses världen som socialt 

konstruerad och skapas i interaktionen mellan människor, därför var det intressant att 

genomföra intervjuerna med hela arbetslag. Dessa två tillfällen utgjorde en egen kontext som i 

sig skapade och medförde en viss typ av uttalanden, förståelseformer och resonemang. 

Pedagogerna talade utifrån individuella preferensramar, dock höll deras samtal ändå ihop 

eftersom att de bibehöll en gemensam utgångspunkt: inskolning. I detta diskursiva 

sammanhang blev pedagogerna medkonstruktörer i skapandet av attityder och åsikter under 

intervjuerna. Eftersom studien ämnade försöka förstå pedagogers resonemang är det ur en 

postmodern influens gynnsamt att inte veta. Genom att välja bort den etablerade 

anknytningsteorin öppnas en annan dörr till att tolka och se förskolans uppdrag med andra 

ögon. Den tanken kom att bli väsentlig för mitt beslut att välja ramverk för att prova på ett 

nytänkande perspektiv på inskolning (Börjesson & Palmblad, 2007; Hundeide, 2006; Nordin-

Hultman, 2004; Säljö, 2010). 

 

Nordin-Hultman (2004)  menar att den postmoderna teorin är relativt oprövad inom svensk 

pedagogik, och hon höjer en varningens flagg att teorin lätt kan uppfattas som kunskapsförakt. 

Även Lenz Taguchi (2012) skriver att ”ett posthumanistiskt tänkande utvecklades först inom 

det som brukar kallas kritisk teori och ifrågasatte, inte mänskliga rättigheter, utan människans 

sätt att sätta sig själv i centrum och som utgångspunkt för såväl kunskapsskapandet som det 

gemensamma varat på jorden” (s.23). Meningen med en postmodern influens på studien kan 

kopplas till förskolans uppdrag att kritiskt granska verksamheten, detta genom att kunna 

synliggöra innehållet utifrån olika infallsvinklar.  

 

Bryman (2002) förklarar styrkan med mindre grupper vilken ligger i att deltagarna förväntas 

att ha mycket att säga. Genom att bara ha deltagare frånsamma avdelning känner de varandra 

sedan tidigare. Dock är två personer i minsta laget för en fokusgrupp. En annan aspekt är att 

det möjliggör för ett högt deltagande av varje pedagog. Eftersom att tanken med 

fokusgruppmetoden är att forskaren ska förhålla sig till få konkreta frågor fick pedagogernas 

perspektiv stort inflytande att själva påverka sina svar. Utifrån en postmodern aspekt är det till 

fördel att förhålla sig öppen för pedagogernas respons. Det är berikande med inflytelserika 
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svar för studien, men det lärde mig också att 30-45 minuter per intervjutillfälle var nog så 

tidskrävande att transkribera. Trost (2010) påpekar att det blir ett omfattande 

transkriberingsjobb vid lägre intervjuer. Skulle jag göra om en liknande studie hade cirka 20 

minuter varit mer rimligt. En annan punkt jag tagit i beaktning vid transkriberingen och 

resultatanalysen är Kitzingers (1995) och Wilkinsons (1998) resonemang om att kunna skilja 

på den enskilda pedagogens och arbetslagets gruppdynamik i studiens analysdel.  

 

Säljö (2000) menar att det i ett sociokulturellt perspektiv är orimligt att finna en slutpunkt i 

dialogen om utveckling och lärande, eftersom olika föreställningar förändras med tiden 

beroende på den specifika kontexten. Det kom att bli avgörande i mitt val av kvalitativ 

forskningsmetod istället för kvantitativ eftersom min studie ämnade försöka förstå mänskliga 

resonemang. Enligt Trost (2010) är en kvantitativ forskning inriktad på frågeställningar med 

definition rörande antal så som hur ofta och hur många, vilket inte stämmer överens med mitt 

syfte. Med ett sociokulturellt perspektiv i åtanke anser jag att en fokusgruppmetod belyser 

vikten med kommunikationens innehåll. Däremot fick deltagarna inte tillgång till 

intervjufrågorna i förväg för att på förhand kunna tänka ut sina svar eftersom jag ville ta del 

av gruppdynamiken. När intervjuerna väl var igång hade jag med mig en ljudupptagare som 

hjälpmedel för att spela in samtalet. Jag hade även ett anteckningsblock för att skriva ner den 

sociala interaktionen med kroppsspråk innefattande minspel, handrörelser och gester. 

Eidevald (2013) poängterar hur deltagare påverkas av vetskapen om att bli inspelade, oavsett 

om det är med ljudupptagare eller film. Detta är också något som jag var medveten om och 

som jag tagit hänsyn till i min studie. Därför valde jag att förhålla mig till ljudupptagare 

eftersom jag inte ansåg att en videofilm skulle få någon bättre verkan för studien. Jag 

resonerade att det vore skillnad om jag själv inte varit på plats vid intervjutillfällena. Då hade 

videofilmning varit mera på sin plats. 

 

Eftersom mina erfarenheter av intervjuer är begränsade upplevde jag att resultatet kunde 

presenterats annorlunda om jag varit mer erfaren. Detta med hänseende till att formulera och 

tänka ut passande följdfrågor under de löpande intervjuerna. Vidare har det varit en utmaning 

att vara neutral under mina intervjuer, eftersom att jag gärna vill vara med i resonemanget. 

Trost (2010) poängterar risken att påverka resultatet om man under pågående intervju utöver 

frågeställningen påstår eller föreslår något i samtalet. Detta kom att vara en utmaning för mig 

och fördelen med ljudinspelningen är att min medverkan blev synlig. Generellt var jag neutral 

i intervjuerna men när deltagare sökte min ögonkontakt svarade jag med en nick eller en 

kommentar. 

 

I mitt arbete med att transkribera intervjuerna under analys och tolkning har jag omformulerat 

uttalanden en smula, dock utan att ändra innebörden men för att det ska underlätta för läsaren 

att följa med i texten, en sekvens är bara en liten del av den stora helheten. Enligt Trost (2010) 

kan man anpassa citat i förhållande till resultatets konsensus, detta för att det ska bli så 

begripligt som möjligt att förstå för läsarna.  Sammanfattningsvis är transkriberingen med 

analys och tolkning av det insamlade materialet genomförd av mig ensam, ofrånkomligen 

påverkar även min inblandning resultatet. Skulle en annan forskare göra denna studie igen 

skulle det finnas en viss avvikelse. I och med att fokusgrupperna omfattar endast två arbetslag 

så är den inte tillräckligt omfattande för att vara generaliserbar. Vidare har jag endast kastat 

ljus på inskolning från ett pedagogperspektiv bland en rad möjliga. 
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7.2 Resultatdiskussion 

 
Ytterligare tolkning och resultatdiskussion behandlar studiens resultat med koppling till dess 

bakgrund och tidigare forskning.  

 

7.2.1 Första forskningsfrågan 
 

Första forskningsfrågan handlar om Arbetslagens beskrivning av de yngre barnens inskolning 

med tre tillhörande teman: 1) trygghet och tillit i de yngre barnens inskolning, 2) möjligheter 

och hinder med inskolning, 3) delaktighet och inflytande under inskolning. 

 
Tema 1 - Trygghet och tillit i de yngre barnens inskolning 

 

Løkken (2008) menar att de yngre barnen i förskolan kommunicerar med både kroppsspråk 

och talspråk i deras samspel med omgivningen. Detta är något som bekräftades i intervjuerna. 

Pedagogerna berättar att de lyssnar till barns uttryckta vilja och behov. Barns uttryck kan vara 

ett visat intresse eller tårar vid gråt. Detta får medhåll av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2015) som framhåller att kommunikation är att uttrycka sina känslor, behov 

och att välja.  

 

I mina fokusgruppsintervjuer uppfattade jag att pedagogerna var måna om en god kontakt 

med familjerna. Skolverket (2011) framhåller att pedagoger ska främja och upprätthålla en 

god samverkan med hemmen. Detta relationsskapande framkom i pedagogernas tal om 

inskolning. Pedagogerna berättade om samverkan mellan hem och förskola som utgångspunkt 

för skapandet av verksamheten. Vikten av denna samverkan poängteras av Foster (2009) som 

belyser relevansen i att bekräfta varandras känslor. Jag har dragit slutsatsen att pedagogerna 

genom att vara lyhörda på barn och vårdnadshavare försöker stötta och främja 

kommunikation och samspel i förskolan. Detta i enlighet med Degotardi och Pearsons (2009) 

pedagogperspektiv. Även Johansson (2001) menar att lyhördhet som förhållningssätt handlar 

om att bevara och främja relationer. En av de intervjuade pedagogerna beskriver att det är 

viktigt att ta till vara på barns känslor och uttryck för att kunna återkoppla till detta i andra 

situationer. Foster (2009) framhåller att det är betydelsefullt för både barn och vårdnadshavare 

att få sina känslor bekräftade, detta för att skapa en samvaro av trygghet och tillit. Jag tolkar 

det som att när pedagoger främjar relationsskapande bidrar det ofta till en mer trygg och 

tillitsfull arbetsmiljö.  

 

I min tolkning och analys av intervjuerna uppfattar jag att pedagogernas syfte med inskolning 

handlar om att välkomna familjen till verksamheten. En del av detta välkomnande innebär att 

lyssna på barnet och vilka rutiner som barnet har med sig hemifrån. Kihlbom et al. (2009) 

framhåller rutiner i förskolan som ett hjälpmedel för att ge barnen trygghet. Jag förstår 

pedagogernas resonemang som att små barn erfar glädje av en mer förutsägbar vardag. 

Arnesson Eriksson (2010) framhåller att barn under inskolning tränas på att vara i förskolan 

genom att bekanta sig med rutiner, den fysiska miljön, barngruppen och arbetslaget. Jag ser 

återigen vikten med samspel mellan förskola och hem. Pedagogerna tycks se det som 

betydelsefullt att ta tillvara vårdnadshavares erfarenheter av sitt barn och hur de brukar 

förhålla sig till rutiner. Kihlbom et al. (2009) menar att genom att möta vårdnadshavares 

tankar om rutiner kan pedagoger erfara en förståelse för och bemöta barnets förväntan och 

uttryckta vilja. 
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Tema 2 - Möjligheter och hinder i inskolning 

 

I mina fokusgruppsintervjuer ställdes frågan om pedagogerna upplever några specifika 

möjligheter och hinder med inskolning. Jag uppfattar pedagogerna som att det är väldigt 

berikande för verksamheten att prova något nytt utanför invanda rutinmönster för att kunna 

utveckla förskolans verksamhet. Johannesen och Sandvik (2008) menar att pedagogers 

utmaning är att reflektera över verksamheten och ifrågasätta sitt eget förhållningssätt för att 

utmana de egna förgivettaganden och föreställningarna om barn. Två av pedagogerna verkade 

ha blivit positivt överraskade när de kortade ner sin inskolningsprocess. Tidigare hade de inte 

sett något hinder med en längre inskolning, men på grund av att två inskolningar var 

schemalagda tätt inpå varandra provade de att korta ner en inskolning. Det var först efter 

förändringen i inskolningsprocessen som de uppmärksammat att en längre variant kunde vara 

ett hinder. I deras utvecklingsarbete och reflektion inom arbetslaget konstaterade de att barn 

som deltagit i den tidigare inskolningsprocessen hunnit etablera en rutin. Denna rutin och 

förväntan var att minst en vårdnadshavare alltid skulle vara med på förskolan, i efterhand kom 

det att bli uppenbart för arbetslaget. Detta har medfört att de valt att inte gå tillbaka till den 

längre inskolningen. 
 

Tema3 - Delaktighet och inflytande under inskolning 
 

Jag upplever att pedagogerna i samtalet om inskolning är väldigt medvetna om sitt ansvar att 

bjuda in familjer till delaktighet i förskolan. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar 

att när barn och vårdnadshavares perspektiv på inskolning tillvaratas infinner sig känslan om 

delaktighet och att de erfar sig förstådda. I mina intervjuer berättade pedagogerna att 

barngruppen inte påverkar ramen av inskolning, däremot när barn väl kommer till förskolan 

kan de påverka inskolningsprocessen.  

 

7.2.2 Andra forskningsfrågan 
 

Studiens andra forskningsfråga behandlar Antaganden och föreställningar om barn med tre 

tillhörande teman: 1) förskolans mening, 2) förändrad syn på relationsskapande, 3) 

barngruppens roll vid inskolning. 
 

Tema 1: Förskolans mening 

 

I min intervju med arbetslagen skildras en del av förskolans mening i ett exempel som 

behandlar samling. Jag tolkar pedagogernas beskrivning som att tidigare arbetssätt skett 

utifrån olika forskares antaganden om barn. Jag uppfattar att pedagogerna idag försöker lyssna 

på barns uttryckta vilja och intresse. Numera kan barn delta i samlingen på egna villkor, 

eftersom att det ska vara meningsfullt att delta. Hur barn sedan deltar är en annan fråga. Jag 

tänker att pedagogernas illustration om deras eget förhållningssätt vid samling avspeglar barns 

behov av att bli hörda och sedda som aktiva aktörer. Jag finner stöd för mitt resonemang i 

Johannesen och Sandvik (2008) och Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) som menar att 

barn ska ses som kompetenta sociala aktörer med rätt till sina egna röster och med rätt att bli 

lyssnade på. Arbetslagen beskriver hur inskolningsprocesser och deras reflektioner om 

inskolning och förskolans mening har kommit att förändras med tiden. Qvarsell (2003) 

skildrar hur antaganden och föreställningar om barn kan komma i konflikt med barnets rätt att 

uttrycka sin vilja. Jag upplever att arbetslagen beskriver en medveten balansgång med att 

kombinera ett barnperspektiv och att närma sig barns perspektiv i förskolans praktik.  
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Tema 2 - Förändrad syn på relationsskapande 

 

Relationsskapande är centralt i hela min studie. Fortlöpande har jag fått bekräftat att 

kommunikation är en viktig ingrediens i inskolning. Jag upplever att pedagogerna beskriver 

att de förändrat sitt synsätt på relationsskapande. Pedagogerna berättar för mig att barn 

tidigare skulle knyta an till bara en pedagog i inskolningen. Numera är barns 

relationsskapande till hela arbetslaget och barngruppen betydelsefull från start. Pedagogerna 

beskriver att det är mindre sårbart för barn eftersom den för inskolningen ansvariga 

pedagogen kanske inte alltid är i förskolan samtidigt som barnet. Degotardi och Pearson 

(2009) problematiserar hur en del relationer kan vara mer betydelsefull än andra. Det vill säga 

om det är möjligt att värdesätta en relation mellan vuxna och barn högre än barns 

kamratrelationer. Broberg et al. (2012) som förespråkar anknytningsteorin är å andra sidan av 

en annan åsikt. Broberg et al. (2012) framhäver att barn lär och utvecklas i en-till-en-kontakt 

med pedagoger. Min slutsats utifrån intervjuerna är att pedagogerna främjar barns mångsidiga 

relationsskapande i förskolan. Pedagogerna beskriver att barn introduceras för varandra i 

leken och att pedagogerna aktivt arbetar för att främja det samspelet mellan barnen. Detta 

stämmer överens med Ytterhus (2003) betraktelsesätt om förskolan som ett socialt 

testlaboratorium för jämnåriga barn. Ytterhus (2003) menar att barns lärstrategier och 

lärprocesser pågår i det kontinuerliga samspelet mellan barnen och omgivningen där är 

inskolningsprocesser inkluderade. Även Dahlberg et al. (2011) menar att sociala 

konstruktioner skapas i aktiva interaktioner och delaktighet i gemenskap med andra barn och 

vuxna. Jag upplever att pedagogerna är medvetna om sitt eget deltagande i förskolan och 

deras sätt att sätta sig själv och barn i centrum för det gemensamma varat på förskolan. 

 

Tema 3 – Barngruppens roll vid inskolning 

 

Vid samtalet framkom två synsätt om barngruppens roll vid inskolning. Det ena synsättet var 

att barn kan vara både för små och inte tillräckligt mogna för att delta i välkomnandet av nya 

barn. Det andra synsättet var att barn oavsett ålder är sociala och aktiva aktörer. Detta 

illustrerades med exempel om barns delaktighet i lekens välkomnande. Under samtalet 

växlade pedagogerna mellan dessa synsätt. Säljö (2010) menar att samspelet i kommunikation 

håller ihop människor och deras samtal, i det här fallet samtalet om inskolning. Detta för att 

tjäna intervjuns praktiska syfte.  

 

Johannesen och Sandvik (2008) framhäver att den skandinaviska forskningens metodologi 

kan ha bidragit till att osynliggöra de minsta barnens kombination av kroppsliga uttryck, 

eftersom metoderna oftast undersökt talat eller skrivet språk. Degotardi och Pearson (2009) 

menar att kroppsspråk bland annat kan innefatta ett leende, ögonkontakt eller en vinkande 

hand. Dahlberg, Moss och Pence (2011) menar att det pedagoger anser att förskolan är, 

påverkar vad pedagogerna gör och vad som pågår i verksamheten. Jag tänker att om det är 

som Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) skriver angående att barns delaktighet och 

inflytande främjas genom att de blir hörda och sedda. Detta borde då innebära att barns 

möjlighet till delaktighet och inflytande i inskolning begränsas om pedagoger förhåller sig till 

att barn kan vara för små för att delta i verksamheten. 
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7.3 Mina egna reflektioner inför framtida yrkesprofession 
 

Detta arbete har hjälpt mig att upptäcka hur mångsidig en inskolning kan vara beroende på 

teoretisk förankring och förskollärarens förhållningssätt till barn. Nu kan jag i större 

utsträckning sätta ord på mina tankar om relationsskapandets betydelse i inskolning och 

argumentera för mitt tänkesätt. Jag har erövrat en ny och bredare förståelse för inskolning i 

förskolan. I min kommande yrkesprofession som förskollärare är mina nya kunskaper och 

verktyg användbara för att jag bättre ska kunna bemöta familjer som skolas in i förskolan. 

Med min nya förståelse för vidden av relationsskapande i inskolningsprocesser kan jag 

undvika att missgynna yngre barns samspel. Detta arbete kan bidra till att jag i min 

kommande yrkesprofession i större utsträckning har möjlighet att bidra till en välkomnande 

miljö som tar tillvara barns relationsskapande. 

 
7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Jag föreslår en fortsatt forskning om inskolning i förskolan med utgångspunkt från barns 

perspektiv. Det vill säga att forskaren vänder sig direkt till barnen i förskolan med sina 

forskningsfrågor. Relevansen i denna typ av studie kan kopplas till Løkkens (2008) åsikt om 

att den tidigare forskningen om de yngre barnens sociala relationer i princip är obefintlig. 

Dessutom vore det intressant att hämta material direkt från barnen. Detta styrks av Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) som förespråkar att närma sig barns perspektiv. Lycka till!
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Bilaga 1 

 

 

 

 

Inbjudan till samtal om inskolning i förskolans verksamhet. 

 

 

Hej! 

 

Nu har min sista termin startat på förskollärarutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet och 

den aktuella kursen examensarbetet U0045P är påbörjad. Mitt examensarbete handlar om 

barnets första möte med skolan, det vill säga inskolning i förskolan.  

 

Jag skulle vilja träffa ert arbetslag ca 30-45 min för att få chans att samtala med er som grupp 

kring hur ni ser på och arbetar med inskolning på er förskola.  Intervjun ljudinspelas för att 

jag lättare ska kunna få med allt som sägs.  Jag planerar att göra intervjuerna under v. 49 men 

om detta blir svårt kan vi kanske hitta en tid i slutet på v. 48. 

 

Bra att veta är att denna studie bedrivs enligt CODEX, Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer och riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vilket innebär att allt 

deltagande är frivilligt och skulle ni vilja kan ni avbryta ert deltagande när som helst. Inga 

namn på deltagare eller förskola kommer att framgå i sammanställningen av studien. När 

examensarbetet slutgiltigen är fullständigt publiceras det och är sökbart i Luleå Tekniska 

Universitets publikationsdatabas PURE. 

 

 

Genom att skriva under samtycker du att delta i studien, detta beslut meddelas senast onsdag 

den 25 november 2015.  

 

 

Underskrift: __________________________________ 

 

 

 

Stort tack för att du tar dig tid att vara med och delge mig dina erfarenheter. 

Vid frågor vänligen kontakta mig på tel. xxx-xx xx xxx. 

 

Med vänliga hälsningar från My Pahikka-aho. 
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Studiens intervjufrågor till de deltagande arbetslagen. 

 

 

Aktuella frågor som belystes var följande: 

 Vad innebär inskolning för er och hur arbetar ni med inskolning på er förskola?  

Vad gör ni rent konkret, innehåll, upplägg, organisation, fördelat ansvar, tid... 

 Vilka möjligheter och hinder ser ni i arbetet med att skola in nya barn? 

 Vad är de ”gamla” barnens roll i inskolningsprocessen? 

 Har er syn på inskolning förändrats genom åren?  

 


