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BAKGRUND: Hur kan en inskolning gå till och vad finns det för inskolningsformer och 
inskolningsstrukturer? För att barnets första möte med förskolan ska bli så bra som möjligt 
finns inskolning att tillgå som är en introduktionstid in i verksamheten. När ett barn kommer 
som ny till en förskola, behöver pedagogerna ta hänsyn till hans/hennes tidiga anknytning och 
utveckling för att på bästa sätt bemöta barnet.  
 
SYFTE: Syfte är att undersöka hur inskolningar av de yngsta barnen, 1-3 år på sex olika 
förskolor kan gå till, ur sex pedagogers perspektiv. 
 
METOD: Vi har använt en kvalitativ undersökningsmetod med intervju som redskap. Sex 
pedagoger från förskolans verksamhet intervjuades.  
 
RESULTAT: I resultatet framgår att pedagogerna betonar vikten av inskolningens 
betydelse, för att det nya barnet ska få en trygg start i förskolan. Trygghet är något som 
poängteras som viktigt under inskolningen. Pedagogerna framhåller föräldrars delaktighet 
under inskolningen och vikten av att samarbetet med föräldrarna fungerar bra. Även 
återkommande rutiner är av betydelse för inskolningsbarnet, han/hon känner sig då säkrare i 
den nya miljön. Vid lämning av barnet på förskolan, är det viktigt med tydliga avsked samt att 
barnen blir bemötta och tröstade på sätt de föredrar. Pedagoger fungerar som alternativa 
omsorgspersoner då barnet visats på förskolan och därför arbetar personalen aktivt med att 
bygga upp en ömsesidighet mellan sig och barnen. 
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Inledning  
Att börja förskolan kan vara både spännande, pirrigt och lite oroande för barnet och 
föräldrarna. Allt är nytt, både lokaler, barn och pedagoger. Det är därför inskolningsperioden 
är viktigt för att hela familjen skall kunna känna sig bekväm i den nya miljön. I läroplan för 
förskolan 1998 går det att läsa ”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet /…/ 
skall prägla arbetet i förskolan” (Utbildningsdepartementet 2006, s. 4). Betydelsen av att 
inskolningar sker på ett tryggt och tillitsfullt sätt är därmed av betydelse för både barnet och 
deras vårdnadshavare. ”Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för 
att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar” (Utbildningsdepartementet 
2006, s. 4-5). Detta är viktigt för att det ska bli en god start i samverkan mellan förskolan och 
hemmet (Öhman 1996). Vårt intresse för inskolningar väcktes under våra vistelser på 
förskolor, då vi märke att vi inte besatt så mycket kunskap om inskolningar. Vi bestämde oss 
då för att göra en djupdykning i det relativt outforskade ämnet. 
 
Inskolningar är till för att barn och deras föräldrar successivt skall ges möjlighet att bekanta 
sig med förskolan och dess rutiner, samtidigt som barnet i sin egen takt ska få knyta an till 
personalen. Att barn i sin egen takt får knyta an till personalen menar Niss (1988) ger en 
trygghetskänsla.  För att en förskolestart ska bli optimal är det av betydelse att pedagogerna 
visar ett positivt förhållningssätt gentemot barnet, samtidigt som de är lyhörda och observanta 
på hans/hennes uttryck och intressen. En inskolning kan gå till på olika sätt. De vanligaste 
formerna som arbetas efter är individuell- respektive gruppinskolning. 
 
Öhman (1996) menar att barn under inskolningens första dagar tar in många nya intryck och 
att det därför kan vara bra om dagarna inte är för långa. Barn behöver få möjlighet att 
bearbeta sina upplevelser hemma, i lugn och ro. Harmoni och fortlöpande sammanhang är 
därför av betydelse. Under de fåtal timmar som barnet spenderar på förskolan i början av 
inskolningen, får han/hon chans att ta till sig de rutiner och regler som förskolan har. 
 
Som blivande förskollärare vill vi undersöka inskolningars betydelse för att barn ska få en bra 
början i förskolan. Innan vi påbörjar vår yrkesutövning, vill vi förvärva så mycket kunskap 
som möjligt kring inskolning, för att på bästa möjliga vis anpassa kommande inskolningar 
efter varje barns behov. Vår önskan är att denna studie kan bidra till ökad förståelse och 
kunskap kring inskolningars betydelse för barn i förskolan.  
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Syfte  
Syftet är att undersöka hur inskolningar av de yngsta barnen, 1-3 år på sex olika förskolor kan 
gå till, ur sex pedagogers perspektiv. 
 

Frågeställningar 
• Hur ser strukturen ut vid inskolning?  
• Hur arbetar pedagogerna med att få barnen att knyta an till dem?  
• Hur arbetar pedagogerna för att det nya barnet ska komma in i barngruppen? 
• Hur ser pedagogerna på föräldrars roll under inskolning? 
 

Begreppsförtydligande 
Nedan följer en redogörelse över begrepp såsom de används i studien.  
 
Inskolning 
När begreppet inskolning används i studien, menas barnets introduktionstid in i 
förskoleverksamheten.  
 
Ansvarspedagog 
Med ansvarspedagog menar vi en pedagog som har till uppgift att finnas till hands för barnet 
och vårdnadshavarna under inskolningen och fungerar även som föräldrarnas kontaktperson 
på förskolan. 
 
Ansvarbarn  
I studien benämns begreppet ansvarsbarn, vilket innebär att pedagogen har ett särskilt ansvar 
kring att uppmärksamma ett specifikt barn under inskolningen.  
 
Vårdnadshavare och föräldrar 
Det är vanligt förekommande att säga föräldrar istället för vårdnadshavre i vardagligt tal. Det 
är dock inte alltid föräldrarna som har vårdnaden om sitt barn, detta är viktigt att ha i åtanke. 
Begreppet vårdnadshavare och föräldrar benämns synonymt i studien, för att få en variation i 
begreppsanvändandet.   
  
Anknytningspersoner 
Ett barns primära anknytningspersoner är vanligtvis föräldrar/vårdnadshavare och på 
förskolan blir pedagogen den sekundära anknytningspersonen. 
 
Pedagog  
Förskollärare och barnskötare kommer att benämnas som pedagoger i studien.
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Teoretisk utgångspunkt 
Teoretiskt tar denna studie sin utgångspunkt i Daniel Sterns teori om självutveckling och John 
Bowlbys teori om anknytning. Ur ett inskolningsperspektiv är dessa teorier viktiga då 
inskolning just handlar om att bygga upp en anknytning till pedagoger och övriga barn i 
gruppen. Barnets självutveckling stärks via interaktion med andra barn och pedagoger på 
förskolan. För att en inskolning skall bli så bra och trygg som möjligt för barnet, är det viktigt 
att pedagoger har kunskap om barns hela utveckling. Detta för att lättare kunna förstå dem vid 
deras första möte på förskolan.  
 
Båda Stern och Bowlby beskriver sina teorier i relation till specifika åldersnivåer. Liksom 
Evenshaug och Hallen (2001, s. 24-25) poängterar, menar även vi att barn inte nödvändigtvis 
utvecklas i specifika ålderssteg, utan att barns utveckling är individuell. Nedan följer Sterns 
teori om småbarns självutveckling och Bowlbys anknytningsteori med fokus på barn 0-3 år.  
 

Självutveckling i samspel  
Daniel Stern är professor i psykiatri, psykoanalytiker, utbildningsanalytiker och en av våra 
mest kända spädbarnsforskare i modern tid. Stern (2003) visar intresse för det lilla barnets 
verbala och icke verbala uttrycksformer och försöker förstå dem genom dessa. Det är viktigt 
att pedagoger försöker förstå småbarns uttryckande kroppsspråk, eftersom de allra yngsta 
barnen ofta inte kan prata så mycket då de kommer till förskolan. Det är därför betydelsefullt 
att bygga upp en förståelse och kommunikation sinsemellan. I samspelet med andra sker 
människans självutvecklig och genom barns upplevelser och bekräftelser från omvärlden 
utvecklas deras själv. Barnets känsloförnimmelser influerar till deras uppfattning av sig själva. 
Även samspel med andra barn bidrar till att utveckla barnets karaktär (Brodin & Hylander 
2002).  
 
Det lilla barnet (ca 0-3 månader) kommunicerar med omvärlden genom sin gråt och 
ögonkontakt. Det är viktigt att de vuxna i barnets närvaro är lyhörda för deras signaler. 
Samvaron mellan de vuxna och barnet står i fokus under denna tidsperiod. Barnet lär sig 
under denna period genom amodal perception, det vill säga att sinnesintrycken som han/hon 
får samspelar med varandra och på så vis bildar barnet en förståelse för sin omvärld. Barn i 
denna ålder fokuserar oftast blicken på ett mänskligt ansikte och dess uttryck. Deras intensiva 
tittande handlar i själva verket om att ta in den nya världen som de har kommit till. Stern 
menar att barn kopplar sina upplevelser av sin omgivning till olika emotioner, som de sedan 
knyter samman och kan relatera till framtida förnimmelser. Om barnet har upplevt en 
obehaglig känsla vid en situation som de har erfarit, kommer det vid nästa liknande tillfälle att 
väckas en snarlik känsla igen (Stern 2003).  
 
Brodin och Hylander (1997) relaterar till Stern som poängterar att när barnet är ca 3-8 
månader börjar han/hon med sina första samspelsövningar. Barnet börjar vid det här laget att 
ta efter sin omgivning och kommunicerar med känslouttryck som gensvar. De skrattar 
exempelvis då de vuxna leker “tittut” eftersom de redan vet vad som komma skall, då de 
vuxna gömmer sitt ansikte bakom händerna. Barnet börjar nu också få en uppfattning om sig 
själv som en egen person (Stern 2003). Små barn kan redan vid ca 3 månades ålder visa en 
unik uppmärksamhet gentemot jämnåriga. Niss och Söderström (2006, s. 30) menar att det 
vore som om barnen kände en samhörighet med barnen i liknande åldrar. Vidare beskriver 
författarna (s. 31) att Stern menar att barn uppvisar olika slags bemötande till främmande barn 
och vuxna. Blyghet och rädsla uppkommer ibland då barnet möter främmande vuxna, men 
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inte då de möter främmande barn. Barn är redan vid låga åldrar villiga att skapa samspel och 
knyta kontakter med andra barn.  
 
Brodin och Hylander (1997) påpekar att Stern menar att barnet då det är ca 8-15 månader 
börjar skapa ett mer känslomässigt samspel med sin omgivning. Det är grunden för att senare 
kunna känna delaktighet, gemenskap och förståelse för sina medmänniskor. Niss och 
Söderström (2006) menar att barnen nu förstår att deras inre känslor inte kan bekräftas och 
visas om de själva inte delar med sig av dem, vilket små barn gärna vill göra eftersom de vill 
ingå i samspel. Vid den här åldern kan barnet koppla ihop sina egna känslor med hur andra 
reagerar på deras signaler. Vill barnet exempelvis ha en leksak, visar barnet vuxenvärlden 
detta genom att peka, titta eller agera med hela kroppen för att visa vad de vill ha. Det börjar 
ofta med en blick mot föremålet, som övergår till ett ögonkast till den vuxne och sedan 
tillbaka till föremålet. Stern (2003) menar att om den vuxne är tillräckligt lyhörd förstår 
han/hon vad barnet vill ha. Detta kallas känslointoning, det vill säga att barnets känslor blir 
bekräftade av en vuxen. Genom att barnets känslor blir styrkta får de också en ökad förståelse 
för sina känslor och kan sedermera sätta ord på dem. 
 
Då barnet är ca 15 månader-3,5 år utvecklas det verbala språket som redskap för 
kommunikation och då förändras hela deras tillvaro. Barnet experimenterar med ord, genom 
leken och fantasin. Detta är en utforskande fas. Stern menar att människan, från och med då 
orden börjar användas, lever i två världar; den vi förnimmer och den värld vi kan förklara med 
benämningar. Det sker en konflikt mellan den amodala perceptionen och barnets ökade 
verbala själv. Till slut övergår den amodala uppfattningsförmågan helt till det verbala sättet 
att uttrycka sig på (Stern 2003). 
 
På grund av olika förhållanden som barnet befinner sig i, exempelvis den nya förskolemiljön, 
kan barnet gå tillbaka till tidigare åldersnivåer och på så vis uppträda annorlunda mot vad de 
brukar. Det vill säga de kan ta in den nya miljön genom att exempelvis endast iaktta den 
övriga barngruppen. För att ett barn på bästa möjliga sätt ska utveckla sitt samspel och 
självutveckling är det av betydelse att de genomgår alla dessa skeden under sina första fyra 
levnadsår. Alla steg i Sterns teori enligt Brodin och Hylanders (2002, s. 106-107) tolkningar, 
är i interaktion med varandra. Det innebär att barnet då han/hon träder in i en ny period inte 
lämnar de gamla perioderna bakom sig, det samma gäller för vuxna. 
 
Brodin och Hylander (2002, s. 26-27) beskriver Sterns ”vitalitetsaffekter” som innebär hur 
upplevelser känns. När ett barn exempelvis blir argt känns det på ett sätt i kroppen och blir 
han/hon ledsen känns det på ett annat sätt. Affekterna blir på så vis ett sätt att kommunicera 
människor emellan. Beroende på hur ett barn blir behandlat kommer han/hon också att 
utvecklas därefter. Barnens förnimmelser, både negativa och positiva, lagras i deras kroppar 
och blir en del av deras självkänsla.  
 

Anknytning 
John Bowlby (1994) var psykoanalytiker och intresserade sig för anknytningsbeteenden. 
Kärnan i hans anknytningsteori bygger på att spädbarn redan från födseln är inställda på att 
knyta an till sin mamma. Grundläggande för barnet är mammans tillgivenhet och lyhördhet 
för hans/hennes signaler, de så kallade anknytningsbeteendena. Dessa beteenden är en signal 
till omvärlden som är till för att bekräfta barnets behov. Får barnet sina behov tillgodosedda 
blir också anknytningen god. Alla människor antas utveckla en anknytning till sin närmaste 
omgivning. Fonagy (2007, s. 19-20) poängterar att anknytningen antingen utvecklas till 
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otrygg eller trygg. Otrygg anknytning innebär att barnets närmaste person/personer brister i 
sin omsorg om barnet. Bowlby (1994) poängterar att det är grundläggande för barnets 
välbefinnande att de får lyhördhet och respons på sina signaler från sina anknytningspersoner 
för att kunna utveckla en trygg anknytning. författaren menar även att anknytningspersonerna 
blir de som oftast tar till sig barnets anrop och bekräftar dem. Bowlby beskriver ett barns 
anknytning i olika ”steg”.  
 
Den första anknytningen inleds med något som Evenshaug och Hallen (2001, s. 188) menar 
att Bowlby kallar för ”före anknytningen”, som i sin tur innebär att barnet då de är ca 0-3 
månader söker kontakt med sin omgivning genom att söka ögonkontakt, skratta, göra olika 
ljud ifrån sig etc. Barnet försöker att ingå i relationer med personerna runt omkring 
honom/henne. Han/hon försöker att knyta an, inte enbart till en person, utan till flera. Barn 
som är ca 3-7 månader söker ännu mer närhet till de personer som funnits hos barnet en längre 
tid, såsom barnets vårdnadshavare har gjort. Barnet försöker få uppmärksamhet genom 
ansiktsuttryck. Han/hon kan nu urskilja vilka som är deras vårdnadshavare framför okända 
personer. Barn reagerar dock i denna ålder inte negativt på främlingars kontaktsökande. 
Denna period benämns som ”anknytning-i-vardande” av Bowlby (Evenshaug & Hallen 2001).  
 
Då barnet etablerat sin anknytning (7 mån-4 år) kan de till och med bli rädda för okända 
människor och barnet kan bli oerhört ledset om deras primära anknytningsperson går iväg. Ett 
anknytningssystem uppstår och tas i bruk då barnet är i behov av trygghet och säkerhet. Vid 
sådana tillfällen knyter barnet an till sina, i stunden, närmaste anknytningspersoner. Barnets 
anknytningsperson utgör, i detta fall, en trygg bas för barnet, dit han/hon kan återvända när 
känslor av otrygghet uppkommer (Broberg et. al 2006, s. 54-55). 
 
En trygg anknytning (bindning) hör samman med hur barnet sedan kommer att förhålla sig till 
sin omvärld (Bowlby 1994). Bowlby poängterar även att om barnet har fått växa upp med en 
trygg anknytning till sina närmaste omvårdnadspersoner, under det första levnadsåret, har 
barnet också lättare att ingå i nya relationer. Hade det däremot funnits stora brister i den tidiga 
anknytningen är risken stor att barnet utvecklar en otrygg anknytning. Vilket i sin tur 
uppväcker osäkerhet hos honom/henne vid möten med nya människor. De första 
anknytningspersonerna är de som hjälper barnet att skapa deras första inre arbetsmodeller. 
Den så kallade inre arbetsmodellen uppkommer i barnets psyke vid deras första möten med 
sina omvårdnadspersoner, genom att barnet får en bild av hur världen fungerar. Den inre 
arbetsmodellen bygger på de trygga anknytningarna och erfarenheter som barnet har med sig 
ifrån tidig ålder. Om barnet har tillit till sina medmänniskor får de också positiva 
förväntningar på dem (Bowlby 1994).  
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Bakgrund 
I följande avsnitt kommer inskolningens historik, strukturer och arbetssätt att belysas, samt 
föräldrarnas och pedagogernas roll under inskolningstiden. En svårighet vi stött på, är att den 
litteratur vi tagit del av, som beskriver inskolningsmetoder, inte är vetenskapligt baserad och 
är främst från 1980-talet. Den författare som skrivit mest om inskolning är Gunilla Niss. Hon 
är en av de få som både har beskrivit och skrivit om inskolning i förskolan. Niss har 
intresserat sig för inskolning sedan 1980-talet och har reviderat sina böcker fram till 2006. Det 
har dock inte skett någon markant förändring innehållsmässigt i litteraturen enligt oss.   
 
I samband med sökande av vetenskapliga artiklar, kom vi fram till att begreppet ”inskolning” 
inte har samma innebörd i de internationella texterna, som det har i Sverige. Detta medförde 
att vi fick utvidga studiens sökområde och fokusera på anknytning, samspel och 
självutveckling, för att finna relevant forskning och litteratur om inskolning. Vi hade liksom 
Kilbom (2003, s. 65-66) och Niss och Söderström (2006, s. 26-27) svårt att hitta aktuell, 
vetenskaplig forskning kring barns tidiga relationer till andra än sina vårdnadshavare, som 
exempelvis förskolepersonalen. 
 

Inskolnings framväxt på förskolan 
Sedan mitten av 1970-talet började större delen av barnen i samhället lämnas till barnomsorg 
vid låga åldrar. Detta på grund av att båda barnets vårdnadshavre arbetade dagligen. Många 
av dessa barn hade inte ens fyllt ett år, då de började socialiseras in i samhället genom 
förskolan, som en inkörsport (Lindahl 1998). Inskolning som pedagogisk metod och arbetssätt 
i den svenska förskolan har en relativt kort bakgrund. Det var först under 1970-talet som 
inskolning blev en del av förskolan. Inskolningen baserades vid denna tidpunkt på 
individualitet och pågick länge. Det var föräldrarna som hade den största rollen vid arbetet att 
skola in sina barn på förskolan. Det nya barnets föräldrar fick informera pedagogerna om hur 
just deras barn fungerade och genom att föräldrarna var med länge på förskolan, fick 
personalen successivt lära sig att ersätta föräldrarnas omvårdnad om barnet (Hedin 1987, s. 8).  
 
Under 1970-talet skulle förskolan tillgodose föräldrarnas behov (Hedin 1987, s.8). Under 
senare år, i och med förskolans läroplan, läggs fokus på barnets välbefinnande och utveckling 
istället för på föräldrarnas anspråk. På 1980-talet började de allra yngsta förskolebarnen ses 
som kompetenta och inte enbart som behövande av omsorg i förskolan, utan ansågs också 
vara i behov av välanpassad pedagogik (Michélsen 2005, s. 18). 1 juli år 1996 tog 
Utbildningsdepartementet över ansvaret kring förskolan innan dess hade Socialdepartementet 
ansvaret för barnomsorgen i Sverige. 1998 fick förskolan en egen läroplan som innebar en 
förändring av synen på förskolans verksamhet (Fagerli et al. 2001, s 36). I läroplan för 
förskolan betonas det att barns behov och förutsättningar ska bli tillgodosedda på förskolan.  
 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i 
den/…/utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp” 
(Utbildningsdepartementet 2006, s. 9). 

 
Även den sociala interaktionen i barngruppen betonas som positivt och stärkande för barnen. 
Förskolan finns till för barnens skull, som en plats där de kan lära sig och utvecklas i sin egen 
takt, tillsammans med kompetent personal.  
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”Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 
utveckling och växande…De vuxna skall ge barnen stöd i att utveckla tillit och 
självförtroende” (Utbildningsdepartementet 2006, s. 4-5).  

 
Förskolan kan erbjuda andra former av erfarenheter än vad enbart hemmet kan, såsom att 
skapa nya kontakter och samspel i grupp (Skolverket 2004, s. 104). År 2006 gick 43% 
Sveriges ettåringar på förskola och de spenderade betydligt mer tid tillsammans med 
förskolans personal och barnen där, än med sina familjemedlemmar (Franke 2008, s. 228; 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2007 s. 15). 
 

Före en inskolning 
Niss och Söderström (2006, s. 111-113) menar att det är viktigt att pedagoger, innan 
inskolningens start, noga har planerat och strukturerat inför det första mötet med familjen och 
att en kontaktperson har utsetts. Detta för att starten skall bli optimal för båda parter. Vidare 
anser författarna att det är upp till pedagogerna att se till att den första informationen 
angående inskolningen når ut till vårdnadshavarna. Enligt Niss (1990, s. 6) kan information 
skickas via post till familjen, exempelvis i form av ett vykort. Informationen innehåller fakta 
om förskolan, dess rutiner, samt ett inskolningsschema. 
 
Hedin (1987, s. 23) menar att det första mötet mellan pedagog och familj kan ske via ett 
hembesök där pedagogen träffar familjen i sin naturliga hemmiljö. Fördelen med att träffa 
barnet i hemmet är att barnet får möjlighet att visa upp sitt rum och sina leksaker och på så vis 
känna sig betydelsefull. När barnet sedan kommer på sitt första besök på förskolan finns ett 
bekant ansikte som han/hon känner igen. Hedin poängterar även vikten av att en i 
personalgruppen har ansvaret för barnet under inskolningen och pedagogen då får ett så kallat 
ansvarsbarn.  
 
Niss och Söderström (2006, s. 17-18) menar att det är av betydelse att pedagoger, innan 
inskolningsperioden börjar, har inhämtat kunskap om det nya barnet, för att kunna bemöta det 
på bästa sätt. Det är även av relevans för pedagogerna att veta om barnet har något 
trygghetsföremål såsom en napp eller en nalle, som kan tas i bruk då de exempelvis känner 
oro. Det är också viktigt att vårdnadshavarna har fått grundliga förklaringar om inskolningens 
struktur och känner sig trygga inför inskolningsveckorna som kommer (Niss & Söderström 
(2006, s. 112-113). Viktigt är också enligt Niss (1990, s. 14) att vårdnadshavarna och 
förskolepersonalen får chans att samtala om barnets handlingar så att inskolningens struktur 
kan anpassas till barnets behov.  
 

Inskolning 
Syftet med inskolning är, enligt Nilsson Teveborg, Nilsson och Polzer (1996, s. 69-70), att 
hjälpa till att skapa ett bra samarbete mellan personal och vårdnadshavare, samt att förstärka 
barnets självkänsla. Barnen får en mjukstart via introduktionen, så att de successivt kan 
komma in i gruppen. Niss (1987, s 44) och Hedin (1987, s 28) menar att inskolningar varierar 
i längd och barnets behov ska vara avgörande för hur lång inskolningsperioden slutligen bör 
vara. En inskolningsperiod brukar generellt vara mellan två till tre veckor. Under de första 
dagarna, då barnet är helt ny på förskolan, är det viktigt att strukturen på besöken ser likadana 
ut och att tiden inte varar mer än cirka en timma. Första dagen på förskolan är en omtumlande 
upplevelse med många intryck och känslor. Brodin och Hylander (1997) menar att barn 
använder sig av blicken för att bilda sig en uppfattning om förskolans miljö, samt de nya 
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människorna. Barnet tittar ofta ängsligt på sina vårdnadshavare, för att få ett slags 
”godkännande” och bekräftande på att den nya miljön är trygg och säker. Så fort barnet har 
börjat på förskolan, påbörjas ett samarbete mellan hemmet och institutionen. Cugmas (2007) 
poängterar att det är vanligt att det tar tid för yngre barn att acklimatisera sig till den nya 
miljön och utveckla en tillitskänsla inför det som är nytt. 
 
Det är av betydelse att barnet tycker att det är lustfyllt att vistas på förskolan och inte tappar 
intresset, vilket kan leda till att han/hon kan komma att känna olust och inte vilja komma 
tillbaka. Med alla sinnesintryck barnet fått under besöket, behöver han/hon komma hem och 
bearbeta dessa, därav de kortare stunderna på förskolan i början av inskolningen. Stegvis ökas 
förskolevistelsens tid och på så sätt får barnet chans att vara med på några av rutinerna som 
exempelvis fruktstund och samlingar. När barn och pedagog börjar känna förtroende till 
varandra kan vårdnadshavarna gradvis börja lämna barnet ensam kortare stunder på förskolan. 
Då förskolepersonalen vunnit barnets tillit går det lättare för barnet att vistas på förskolan 
längre stunder (Niss & Söderström 2006, s. 113-115). För barnet kan det vara betydelsefullt 
att det under inskolningen ges möjlighet att knyta an till mer än en personal i arbetslaget. På 
så vis kommer barnet att ha ett alternativ till sin ansvarspedagog om denne är borta någon dag 
(Niss & Söderström 1996, s. 94).  
 
Inskolningen berör hela förskolans verksamhet och därför är det viktigt att den blir en 
integrerad del av verksamheten, så att de ”gamla” barnen inte blir åsidosatta (Niss 1988, s. 7). 
Vidare menar Niss (s. 25-26) att det kan vara bra att nya pedagoger tar hand om inskolningar, 
så att de ”gamla” pedagogerna får tid till den övriga barngruppen. På så vis kan avundsjuka 
undvikas eftersom de gamla barnen inte behöver dela sin pedagog med de nya barnen. Vidare 
skriver författaren även (s. 14) att nyanställd personal kan överföra sin osäkerhet över 
arbetssituationen till den nya familjen. Det är därför av stor betydelse att det finns ett gott 
samarbete och stöd från de övriga i personalgruppen. Hedin (1987, s. 14-15) menar att 
nyanställd personal inte borde ha ansvar för inskolningar, på grund av nervositeten som kan 
uppkomma då allt är nytt på arbetet.  
 

Olika sätt att bedriva inskolning 
Inskolningar kan genomföras på olika sätt. Det två vanligast förekommande 
inskolningsmodellerna är individuell- och gruppinskolningar. Förbindelsen mellan barnet och 
pedagogerna blir starkare vid individuell inskolning, eftersom pedagogerna enbart har ett barn 
att lägga fokus på. Via den nära kontakten går det lättare att bygga upp tilltro och förståelse 
till varandra. En fördel med individuell inskolning är att föräldern/föräldrarna är de enda 
vuxna som personalen behöver ta hänsyn till. Genom att barnet endast är tillsammans med sin 
förälder/föräldrar i den nya barngruppen kan det på så vis bli lättare att bearbeta intryck (Niss 
1988, s. 69).  
 
En gruppinskolning innebär att en grupp av barn skolas in samtidigt på förskolan. Genom att 
skola in en grupp nya barn på förskolan kan dessa barn känna en trygghet och tillhörighet till 
varandra, eftersom de delar samma situation (Niss 1988, s. 42). Vidare menar Niss att 
gruppinskolning inte enbart underlättar för den befintliga barngruppen, utan även för de 
nyinskolade barnen, eftersom inskolningar inte sker lika ofta som de hade gjort vid 
individuella inskolningar. Gruppen arbetas snabbare ihop till en helhet i jämförelse med vad 
den hade gjort om det hade kommit många inskolningar under en och samma termin.  
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Förskolans pedagogik går ut på att arbeta mycket i grupp och därför kan gruppinskolning, 
som inskolningsform, ses som ett naturligt arbetssätt (Niss & Söderström 2006, s. 111). Det är 
viktigt att pedagogerna noga planerar inför gruppinskolningens struktur, eftersom det vistas 
mycket personer på förskolan samtidigt under en gruppinskolning. Detta medför att miljön lätt 
kan bli rörig och onaturlig för barnen, eftersom det i vanliga fall inte vistas så många vuxna 
på ett och samma ställe samtidigt (Niss 1988, s. 69). Det bör finnas tid för personalen att både 
kunna sitta ned och samtala med föräldrar, samt att leka med barnen. Under 
gruppinskolningar ges det också möjlighet för vårdnadshavarna att sitta ned och samtala med 
andra föräldrar i samma situation (Niss 1987, s. 35-36).  
 

Pedagogers arbete med att öka gemenskapen i barngruppen under 
inskolningsperioden 
När ett barn kommer som ny till förskolan, är de inte ovanligt att han/hon är mer eller mindre 
restriktiv. Det är då av betydelse att pedagogerna respekterar barnets särdrag och låter 
honom/henne få den tid han/hon behöver för att känna sig bekväm i den nya miljön och 
barngruppen (Brodin & Hylander 1997, s. 106-107). Vidare menar författarna att barn är 
olika, somliga kommer in i barngruppen direkt, medan andra är avvaktande och observanta 
innan de vågar delta i lekar och aktiviteter etc. En viktig aspekt som Broberg et al. (2006, s. 
229-233) poängterar är att barn ska få möjlighet att lära sig våga knyta nya förbindelser under 
förskolevistelsen, lära sig sociala koder och även få chans att bli en del i en större grupp. 
Michélsen 2005) poängterar att tidigare upplevelser barnet har av samspel och nya miljöer 
speglar hur han/hon kommer att förhålla sig till den nya barngruppen och dess personal. 
 
För att barnets samspelförmåga ska utvecklas och bli så god som möjligt krävs det att deras 
verbala kommunikation utmanas av pedagogerna och på så vis stärks. Genom att personalen 
ställer motfrågor samt återberättar barnets berättelser, förstärks bland annat barnets 
självkänsla (Brodin & Hylander 1997). I Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2007, s. 28) 
poängteras att barn genom sin vistelse på förskolan får möjlighet att stärka sitt självförtroende 
och tillit till andra utanför familjen. Stern (2003, s. 159) menar att trygga relationer samt det 
sociala samspelet, stärker och formar barnets självutveckling. 
 
För att det ska ges möjlighet för det nya barnet att bli en i gruppen, är det av stor betydelse att 
pedagogerna skapar förutsättningar för samspel med den övriga barngruppen. Förskolan är en 
arena för sekundär socialisation som innebär då barnet kommer i förbindelse med nya 
människor såsom kompisar och personal på förskolan. Genom den sekundära socialisationen 
formas barnets självkänsla, till följd av föräldrarnas fostran och barnets omgivning 
(Michélsen 2005, s. 39-41).  
 
För att öka gemenskapen i gruppen är det viktigt att genomföra aktiviteter i grupp och 
samlingar kan då vara ett bra sätt att öka vi-känslan (gruppens samhörighet), menar Lindahl 
(1998, s. 74). Förskolans personal deltar i arbetet med att få in det nya barnet i gruppen 
genom att uppmärksamma barnet på de sociala koderna som ofta framkommer genom/ i 
lekens värld (Erixon, Lindgren & Torro 2007, s. 91-92). Vänskapsrelationer uppstår då barnen 
leker tillsammans och det skapas sociala band dem emellan. Genom att pedagogerna 
medverkar i leken, blir den mer intressant för alla, både för nya och ”gamla” barn menar Pape 
(2001, s. 133-151). Ömsesidiga upplevelser pedagoger och barn emellan bidrar till att barnens 
inneboende nyfikenhet väcks. Pedagogen får även en tydlig bild av de olika barnen i gruppen, 
genom att aktivt delta i deras aktiviteter. På så vis får de kunskap om hur gruppen vidare kan 
arbetas samman (Niss & Söderström 2006, s. 46-47).  
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Vårdnadshavarnas roll under inskolningsperioden 
Niss och Söderström (2006, s. 14-15) menar att vårdnadshavarna har en nyckelroll vid 
inskolning som innebär att de ska vara barnets trygga punkt. Samtidigt menar Niss (1990, s. 
9-10) att föräldrarna ska vara passiva under inskolningstiden, vilket innebär att de inte ska 
vara delaktiga i barnets utforskande av den nya miljön. Niss och Söderström (s. 112) 
framhäver även vikten av att föräldrarna under hela inskolningsperioden bör sitta på en och 
samma plats i det rum där barnet befinner sig och inte vara delaktiga i barnets aktiviteter, utan 
bara finnas till hands om barnet behöver tröst och trygghet. Niss (1987, s. 29-32) menar att en 
del föräldrar vill stanna längre tid under inskolningen än vad pedagogerna anser vara 
nödvändigt. Andra kan dock uppleva en känsla av rastlöshet då de utan delaktighet i 
inskolningsarbetet sitter på ett och samma ställe under hela inskolningstiden. 
 
Under inskolningstiden ligger tyngdpunkten på relationen mellan barn, pedagog och grupp 
(Niss och Söderström 2006, s. 111-116). Det är vanligt att det nya barnet sitter i sin 
vårdnadshavares knä i början av inskolningen. Men de brukar successivt utforska sin nya 
miljö, då de känner sig trygga och redo att göra det (Niss 1990, s. 3). Sträng och Persson 
(2003) poängterar att kommunikationen pedagoger och föräldrar emellan är extra viktig, med 
tanke på att små barn saknar det verbala språket. Det är en fördel att kontakten dem emellan 
fungerar bra, eftersom barnet ska kunna känna tillit till den nya omgivningen. Hedin (1987, s. 
11) menar att småbarn tydligt läser av sina vårdnadshavares sinnesstämningar. Om de visar 
osäkerhet och oro inför den nya förskolan och dess personal kommer barnet att känna av detta 
från dem. De påverkas av sina föräldrars känslor. 
 

Pedagoger som blivande anknytningspersoner under 
inskolningsperioden 
Som pedagog är det betydelsefullt, vid bemötandet av barn, att ha i åtanke att alla barn har 
olika upplevelser i sitt erfarenhetsbagage (Fagerli, Lillemyr & Søbstad 2001, s. 46-47). Pape 
(2001) menar att bemötandet bör individualiseras, eftersom alla barn är unika. För att bygga 
upp en trygg anknytning och ett samspel mellan en pedagog och ett nytt barn på förskolan, är 
det av betydelse att den vuxne lär sig att kommunicera med barnet utifrån deras sätt att 
uttrycka sig.  
 
Somliga barn har svårare att knyta kontakt med sina förskolepedagoger och Brodin och 
Hylander (1997, s. 56-57) påpekar att samspel inte går att tvingas fram, utan måste lekas fram. 
Ett bakslag kan komma om ingen förbindelse pedagog och barn emellan knöts i början av 
inskolningen. Personalen får då börja om från början med att skapa förtroendefulla relationer 
tillsammans med barnet.  
 
Har barnet fått en trygg bas hemifrån blir det också lättare för honom/henne att knyta an till 
sina pedagoger på förskolan. Broberg et al. (2006) menar att Bowlbys anknytningssystem 
liknar sättet en människa reagerar på vid rädsla, såsom att lämnas ensam på nya platser med 
främmande människor. Det är därför inte konstigt att ett nytt barn på en förskola får kraftiga 
känslomässiga invändningar av den främmande miljön och människorna.  
 
I allt arbete med barn, särskilt med de yngsta, är det av stor vikt att pedagogerna har en bred 
kompetens och är mottagliga för barnens signaler för att det ska skapas en god och 
utvecklande kontakt sinsemellan. Inskolningen är en viktig period för att både barn och 
personal ska knyta an till varandra. Genom ömsesidiga, positiva känslor når de varandra och 



 15

hittar varandras karaktärer. För att det pedagogiska arbetet på förskolan ska utvecklas och 
fortlöpa, är en förutsättning att det ska finns en gemenskap och förbindelse mellan personal 
och barn (Brodin & Hylander 2002, s. 104-107).  
 

Att i förskolan få knyta an till en annan vuxen, en pedagog, på ett annatsätt än den 
djupa känslomässiga anknytningen mellan barn och föräldrar, berikar barnets 
utveckling. Väven i barnets band till föräldrarna är djupt känslomässig. Bandet till 
pedagogen är också personligt, men vävs av andra trådar som självkänsla, kompetens 
och gruppsamvaro (Öhman 1996, s. 17).  

 
Barn träffar personalen på förskolan varje vardag och pedagogerna blir på så vis naturliga 
anknytningspersoner för barnen. ”En trygg anknytning kan sålunda anses underlätta 
utvecklingen av en personlig känsla av själv.” (Fonagy 2007, s. 146). För att barnen ska få 
chans att utveckla en positiv självkänsla och personlighet, är det viktigt att de i sitt alldagliga 
samspel med sina pedagoger får en känsla av att de är kompetenta och bekräftade.  
 
En studie som genomfördes i Slovenien, vars syfte var att ta reda på barns olika 
anknytningsbeteenden till sina föräldrar respektive förskollärare. I sin slutsats kom Cugmas 
(2007) fram till att barn med otrygg anknytning gynnas av en tidig förskolevistelse, eftersom 
de saknade tryggheten hemifrån. Barn med trygg anknytning behövde däremot inte börja lika 
tidigt eftersom de redan hade fått sin trygghet från hemmet. Personalen fungerar som en trygg 
bas för barnet utanför hemmiljön. I Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2007, s. 61-67) påpekas, 
att barns otrygga anknytning kan påverka deras emotionella och sociala utveckling. Det kan 
vara problematiskt att upptäcka om något inte fungerar i anknytningen eller i samspelet 
mellan vårdnadshavarna och barnet, eftersom skiljelinjen mellan vad som är en god 
anknytning och bristande anknytning är hårfin.  
 
Pedagogens förhållningssätt ska präglas av professionalism. Även om en pedagog lätt kan 
knyta känslomässiga band till sina förskolebarn, får han/hon dock inte överta en roll som 
förälder, utan måste framhäva att föräldrarna är de mest betydelsefulla i barnets liv. Som 
pedagog är det viktigt att låta vårdnadshavarna lyfta fram sin kunskap om sitt barn, för att på 
så vis ge barnet möjlighet att utvecklas utefter sina förutsättningar (Niss & Söderström 2006, 
s. 17-18).  
 
Vid avsked från vårdnadshavarna under barnets vistelse på förskolan, är det viktigt att 
pedagogerna informerat om vikten av att det finns en tydlig ”överlämnings-ceremoni” som 
innebär att det alltid är vårdnadshavarna som lämnar över barnet till pedagogen och inte 
tvärtom. Det ska vara ett kort och tydligt avsked för att underlätta barnets ängslan vid 
separationen. Det är även viktigt att barnet får se sina föräldrar gå och förstå att det då är 
personalen som tar över ansvaret och omsorgen om barnet, så att de inte senare undrar var 
föräldrarna tagit vägen på grund av att ingen ”avskedsceremoni” hölls (Lind 1995, s. 27). Niss 
och Söderström (2006, s. 17) menar att verksamma pedagoger inte ska låta sig smittas av 
barnens känslor, utan förhålla sig neutrala, men ändå empatiska.  
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Uppföljningssamtal och utvärdering av inskolningstiden  
När inskolningen är över och barnet har vistats på förskolan i några månader träffas vanligtvis 
pedagogerna vårdnadshavarna för ett uppföljningssamtal där deras barns inskolning 
reflekteras kring. Med hjälp av samtal kan inskolningsarbetet utvärderas och utvecklas. 
Genom att samtala kring hur barnet verkar trivas på förskolan får både personalen och 
föräldrarna en bild av barnets välbefinnande och trivsel i verksamheten. Om det uppkommit 
frågor kring vardagsrutinerna, kan uppföljningssamtalet vara ett bra tillfälle att diskutera och 
reda ut oklarheter (Hedin 1987, s. 47-49). I Skolverkets allmänna råd (2005, s. 25-26) 
poängteras vikten av att pedagogerna bör reflektera kring sitt arbetssätt på förskolan. Det är 
betydelsefullt att få tid och sitta ned och begrunda sitt agerande, speciellt under 
inskolningsperioder. Eftersom verksamhetens struktur då ser annorlunda ut, med tanke på att 
det vistats många vuxna på förskolan. 
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Metod  
Nedan följer ett stycke om val av kvalitativ metod. Därefter presenteras intervju som redskap, 
urvalsgruppen, samt genomförandet av studien. Sedan följer en redogörelse över de 
forskningsetiska principerna och ett stycke om studiens tillförlitlighet och giltighet. Slutligen 
avslutas kapitlet med bearbetning och analys.  
 

Kvalitativ metod  
Då syftet med studien är att undersöka hur inskolningar för de yngsta barnen, 1-3 år på sex 
olika förskolor kan gå till, utifrån sex pedagogers perspektiv, har vi valt att göra en kvalitativ 
studie. Eftersom den kvalitativa metoden syftar till att ta reda på människors subjektiva 
uppfattningar, är den lämplig för att besvara studiens syfte. Genom metoden vill forskaren på 
ett holistiskt sätt få en djupare inblick i det specifika undersökningsområdet (Repstad 2007 s. 
13-23). Vidare menar Repstad att den kvalitativa metoden inte genererar i kvantifierad data, 
utan avser att skildra och urskilja utmärkande drag hos ett visst fenomen, och det analyserade 
materialet mynnar ut i ett tolkningsresultat. Författaren menar vidare att den kvalitativa 
metoden är flexibel, vilket innebär att intervjufrågor kan tolkas på olika sätt beroende på vem 
frågan är riktad till. På så vis framkommer också olika svar, även om samma frågor ställts.  
 
Med hjälp av den kvalitativa metoden försöker forskare förstå och tolka respondenters 
resonemang och urskilja variationer i deras utsagor (Repstad 2007 s. 13-23). Vid metodens 
tillämpning är det därför av betydelse att inte feltolka eller övertolka en annan människas 
berättelser. Backman (1998, s. 48) poängterar att människan är det viktigaste verktygen inom 
den kvalitativa metoden, både forskaren som undersökare och respondenterna. 
 

Intervju  
Enligt Patel och Davidsson (2003, s. 78) syftar kvalitativa intervjuer till att urskilja 
respondentens åsikter om ett visst fenomen. Trost (2005) menar att kvalitativa intervjuer 
liknar ett vanligt samtal i många avseenden. Skillnaden är att intervjuaren utgår från ett 
specifikt ämne och ställer frågor och motfrågor som har med ämnet att göra. Bryman (1997, s. 
59) menar att det inom den kvalitativa intervjun ska finnas ämnesområden att utgå ifrån, inte 
färdiga intervjufrågor. Malmqvist (2007, s. 131-132) menar att det är av betydelse att 
undersökaren, inom den kvalitativa forskningen inte ställer ledande frågor under intervjuerna. 
Forskaren bör vara lyhörd för respondentens svar, så att oförutsedda inslag kan antecknas. På 
så vis får undersökaren tillgång till mer stoff. Liksom Trost (2005) skriver om, lät även vi 
våra respondenter berätta kring sitt arbetssätt. Vi valde dock att skriva några eventuella 
följdfrågor (se bilaga 1), för att på så vis underlätta för oss själva att inte tappa fokus på det 
planerade innehållet.  
 
Kihlström (2007b) betonar vikten av att intervjuaren innan intervjun påbörjas är medveten om 
sin egen förförståelse, har klart för sig vad syftet är med intervjuerna och att valet av 
undersökningspersoner är väl genomtänkt. Vidare betonar Kihlström, att det under 
intervjutillfällen är en fördel att spela in intervjun med hjälp av en bandspelare eller en mp3-
spelare, eftersom det då i efterhand går att höra om det ställts frågor på ett ledande sätt. Även 
platsen för intervjun bör vara genomtänkt. Den ska vara lugn och behaglig för båda 
respondent och intervjuare. Även tidpunkten är betydelsefull och bör vara anpassad efter 
respondentens villkor. Som intervjuare är det väsentligt att visa sitt intresse för respondentens 
utsagor menar Kihlström (2007b).  
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Urval 
Studiens undersökningsgrupp består av sex verksamma pedagoger som alla arbetar på olika 
förskolor med yngre förskolebarn. Respondenterna är både förskollärare och barnskötare, som 
är verksamma på både småbarnsavdelningar och syskonavdelningar. Davidsson (2002) 
poängterar, att det är bra att ha med mer än en institution när undersökningen genomförs, för 
att på så vis få en variation i respondenternas utsagor och det var därför vi valde pedagoger 
från olika förskolor och kommuner. 
 

Genomförande 
Innan studien genomfördes, diskuterade vi bådas förförståelse kring inskolning, för att på så 
vis ta reda på varandras tankar och uppfattningar. Därefter läste vi in oss på den aktuella 
litteraturen och började bearbeta materialet för att vara insatta i vårt ämne innan intervjuerna 
inleddes. Det var tidskrävande att hitta relevant bakgrundslitteratur, eftersom lite information 
om fenomenet inskolning finns, fick vi använda oss av den litteratur vi fann. Vi tog även hjälp 
av Borås Högskolas biblioteks personal för att hitta vetenskaplig forskning om inskolning, 
men inte heller de kunde hitta forskning om inskolning. Vi fick därefter vidga våra 
sökområden i databasen ERIC och fick istället söka efter nyckelord som var av relevans för 
studien, såsom acclimatization, socialisation och attachment. Då vi sökte på begreppet 
attachment fick vi fram en vetenskaplig artikel skriven av Cugmans (2007), som berörde 
barns anknytningsbeteende i förhållande till sina föräldrar och pedagoger. 
 
Efter att ha reviderat syfte och frågeställningar så att de kändes bra, kunde intervjuerna börja 
planeras. Innan studiens intervjuer ägde rum genomförde vi en pilotstudie för att på så vis 
undersöka om syfte och frågeställningar skulle kunna besvaras genom strukturen på 
intervjumaterialet. Därefter reviderades materialet och delades in i områden istället för i 
konkreta intervjufrågor. Bland annat tog vi bort ledande frågor och dessa formulerades om till 
frågor som gav större utrymme för den intervjuade att samtala om området. Vi skrev även 
eventuella följdfrågor med tanke på att det då kunde underlätta för oss att hålla den röda 
tråden.  
 
Kontakten med undersökningens respondenter skedde via telefon då ett möte bokades in. Vi 
talade även om syftet med vår undersökning under telefonsamtalet. Intervjuerna genomfördes 
med enskild pedagog efter avtalat möte på en lugn plats, som erfordras för att en intervju ska 
bli så bra som möjligt menar Kihlström (2007b, s. 51). Intervjutillfällena inleddes med att 
varje pedagog fick läsa igenom vårt missivbrev (se bilaga 2) och godkänna sitt deltagande. 
 
Alla undersökningens intervjuer spelades in med hjälp av en mp3- spelare, som Kihlström 
(2007b) menar är av betydelse eftersom forskaren då kan gå tillbaka och lyssna på vad som 
sagts under intervjuerna. Intervjuerna varierade i tid och endast vid ett tillfälle närvarade vi 
båda, i övriga fall genomfördes intervjuerna enskilt. Samtalet inleddes med den öppna 
övergripande frågan (se bilaga 1) där respondenten tilläts att prata fritt kring hur en inskolning 
på deras förskola kunde gå till. Samtidigt som pedagogen redogjorde för avdelningens 
tillvägagångssätt, antecknade vi emellanåt för att checka av vilka områden som det eventuellt 
behövde frågas lite mer kring. Därav ställdes både spontana och uppskrivna följdfrågor (se 
bilaga 1) för att fylla i de luckor som inte hade besvarat vårt syfte och frågeställningar. 
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Forskningsetik  
Enligt Vetenskapsrådets (2002) etiska principer är forskaren tvungen att informera alla som 
deltar i en humanistisk-samhällsvetenskaplig studie om deras rättigheter. Det är av stor vikt 
att forskaren avidentifierar de inblandade undersökningsdeltagarna, på grund av att det inte, 
för en utomstående, ska kunna gå att förstå vilka som deltagit i studien. De principer som 
tagits fram kan delas in i fyra olika huvudområden: 
 
Informationskravet: Innan undersökningens genomförande fick deltagarna i studien 
information om sin medverkan genom ett missivbrev (se bilaga 2), där syftet framgick och 
övrig information om studien på ett tydligt och enkelt sätt (Trost 2007). Deltagandet i 
undersökningen bygger på frivillighet och de medverkande informerades om att de, när som 
helst, kunde avbryta sin medverkan.  

 
Samtyckekravet: I överensstämmelse med samtyckekravet fick deltagarna själva bestämma 
över sin medverkan i undersökningen. Pedagogerna som deltog i studien fick information att 
deltagandet handlade om deras yrkesutövande i praktiken. Som myndig person visade 
pedagogerna sitt godkännande av deltagandet i studien genom att medverka, men de ombads 
ändå att underteckna sitt medgivande på missivbrevet. 
 
Konfidentialitetskravet: Kravet medför att de medverkande personerna i undersökningen ska 
förbli oidentifierbara. Därför använde vi oss av fingerade namn på den medverkade 
personalen. Namnen blev: Klara, Gun, Stina, Erika, Lina och Emma. 
 
Nyttjandekravet: Vi tog hänsyn till detta krav, genom att all insamlad data och information 
endast användas i forskningsändamål.  
 

Tillförlitlighet och giltighet 
En studies giltighet handlar, enligt Kullberg (2004), om dess kvalitet, att hålla sig till ämnet så 
att det tänkta syftet kan bli besvarat. För att öka giltigheten för studien genomförde vi en 
provintervju innan huvudstudiens intervjuer utfördes, för att på så vis eventuellt kunna 
omarbeta intervjuns struktur så att intervjuområdena kunde hjälpa till att besvara studiens 
syfte (Kihlström 2007a, s. 231). Dovemark (2007) menar att det är betydelsefullt att granska 
sin förförståelse och försöka förstå sina tolkningar av intervjusvaren, då ökar studiens 
tillförlitlighet. Det är även viktigt att kritiskt granska det insamlade materialet och den analys 
som sedan utförs Vi diskuterade studiens genomförande och granskade vårt innehåll för att se 
om stoffet från intervjuerna kunde ge svar på studiens syfte.  
 
För att öka tillförlitligheten av studien spelades intervjuer in via mp3-spelare, det går då att 
återkomma till vad de tillfrågade sagt och på vis ökar studiens precision. Vid ett 
intervjutillfällen närvarande vi båda två. Då förde en av oss samtalet och den andra 
antecknade under den pågående intervjun, detta tillvägagångssätt menar även Kihlström 
(2007a, s.231-232) är betydelsefullt för att öka tillförlitligheten för studien. Vid de intervjuer 
som inte genomfördes av oss båda, tog vi del av varandras ljudupptagningar efter att all data 
var insamlad, för att på så vis få likvärdig förståelse. 
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Bearbetning och analys 
Syftet med analysarbetet är enligt Backman (1998, s. 54-55) och Malmqvist (2007, s. 131-
132) att försöka finna nyanseringar i den ostrukturerade, insamlade datan. Efter varje intervjus 
genomförande, menar Kihlström (2007b) att det är en fördel att renskriva svaren på dator för 
att senare kunna bearbeta och analysera respondenternas svar från intervjuerna, vilket vi också 
gjorde. Studiens analysarbete underlättades genom att vi skrev ned respondenternas svar 
ordagrant, detta för att lättare kunna gå tillbaka och se vad respondenterna sagt. Studiens 
analysarbete underlättades med hjälp av detta tillvägagångssätt. Under studiens genomförande 
pågick en fortlöpande tolkning och analys av det insamlade intervjumaterialet. Detta kallar 
Malmqvist (2007, s. 123-124) för ”för-analys”.  
 
Holme och Solvang (1997) (se Malmqvist 2007, s. 124-125) menar att det finns två olika 
utgångslägen för analysarbete av intervjuer. Det första handlar om att materialet analyseras 
och grupperas utifrån sporadiska uttalanden, för att på så vis få en förståelse för materialet 
som samlats in. Det andra sättet, som vi valde, beskrivs som ”helhetsanalys”, vilket betyder 
att vi skapar oss en helhetsbild av vårt insamlade material. För att skapa gynnsammare 
förutsättningar för det kvalitativa analysarbetet, skrevs respondenternas utlåtanden ned i olika 
färger, en färg per respondent. Därefter skapades teman och på så vis framkom en tydlig 
struktur (Malmqvist 2007, s. 124-125).  



 21

Resultat  
Resultatet presenteras i fyra större delar. Den första delen beskriver förberedelserna kring 
inskolningar där den första kontakten med familjen skildras. I den andra delen påvisas 
pedagogers uppfattningar kring olika arbetssätt som finns att tillgå under inskolningsperioder. 
Därefter presenteras en del som berör vuxennärvaron vid inskolningar. Den fjärde delen 
belyser hur pedagogerna går tillväga för att arbeta in det nyinskolade barnet i barngruppen. 
 

Förberedelser inför inskolning och en första kontakt 
När barnet har blivit tilldelad sin plats på förskolan, är det vanligt förekommande att ett 
vykort eller annan skriftlig information skickas ut, där de hälsades välkomna. Det första mötet 
med vårdnadshavarna äger oftast rum i förskolans lokaler. En del pedagoger menar att det 
tidigare arbetade med hembesök, men att detta inte är ett arbetssätt som de använder sig av 
idag. På Erikas förskola sker det första mötet med familjen i deras hemmiljö, för att barnet på 
ett optimalt sätt ska kunna känna trygghet till en av pedagogerna. Barnet får även på så vis ett 
känt ansikte som de känner igen vid det första mötet med förskolan.  
 

Vi börjar alltid inskolningen med att göra ett hembesök /…/ i deras trygga miljö. Just 
för att kunna bygga de här broarna mellan förskolan och hemmet, så gör vi det första 
besöket hemma. Där går vi igenom lite information i lugn och ro med föräldrarna, så att 
de kan ställa frågor i lugn och ro till oss. Vi kan bekanta oss med barnets hemmiljö, det 
brukar vara väldigt populärt, barnen visar oss sina rum och vilka leksaker de tycker är 
fina och vad som upptar deras intressen hemma och så. Sedan kommer de hit dagen 
efter och hälsar på en timma hos oss (Erika). 

 
De övriga förskolorna som inte arbetar med hembesök, ger den första informationen till 
vårdnadshavarna vid deras första besök på förskolan, som kan ske med eller utan barn.  
 

Första dagen sitter en av oss och pratar med föräldern/föräldrarna och har en del papper 
att dela ut bland annat ett inskolningsschema /…/ hälsokort /…/ vi frågar om matvanor 
och eventuella allergier (Gun). 
 

Vid detta besök får föräldrarna chans att titta på lokalerna, utemiljön, ställa frågor samt få 
praktisk information. Det samtalas även kring inskolningens upplägg med tider, aktiviteter 
etc. som barnet ska medverka i. På pedagogernas förskolor ges en informationsfolder ut 
angående inskolningens upplägg och struktur under inskolningstiden, samt förskolans rutiner. 
En del av pedagogerna skickar i förväg ut ett dokument till vårdnadshavarna, för på så vis ge 
tid för reflektion kring innehållet och chans att formulera frågor. Somliga menar att det är av 
betydelse att båda föräldrarna tar del av sitt barns förskoleverksamhet. 
 

Vi ser helst att båda föräldrarna kan ta ledigt /…/ att båda föräldrarna kan se vilken 
miljö deras barn ska vara i, inte samtidigt men att de har varit här någon dag i alla fall 
(Lina). 

 
Det är däremot upp till föräldrarna hur de vill fördela inskolningstiderna mellan sig. Lina 
tycker även att föräldrarnas möte med förskolan är av stor betydelse eftersom de då får ta del 
av förskolans rutiner och arbetssätt. 
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Pedagogernas uppfattningar av olika tillvägagångssätt vid 
inskolning 
Detta avsnitt belyser inskolningars tidsperiod, moment som sker under inkolningar samt hur 
miljön bör vara strukturerad. Därefter följer ett stycke om individuell- och gruppinskolning. 

Inskolningars tidsperioder   
Inskolningsperioden varierar från förskola till förskola, allt från några dagar till tre veckor. 
Men vanligast är att de varar i två veckor. Större delen av pedagogerna använder sig av 
inskolningsscheman som talar om vilka tider barnet ska befinna sig på förskolan under 
inskolningen. Vanligt förekommande är att barnet vistas ca en till två timmar på förskolan de 
första dagarna och tiden ökar successivt därefter. Denna metod används på alla respondenters 
förskolor. Beroende på hur fort barnet acklimatiserar sig till förskolan, kan föräldrarna 
successivt lämna barnet kortare stunder, enligt samtliga tillfrågade.  
 
Alla pedagoger medger dock att det finns utrymme för mer inskolningstid om barnet behöver 
det. För att en inskolning ska förlängas krävs det att barnets vårdnadshavare har tid att ta 
ledigt från sina arbeten. Om barnet varit sjuk, under en längre tid i samband med 
inskolningsperioden, kan det vara nödvändigt att en förälder är med några extra dagar efter att 
barnet tillfrisknat. Barnet kan vid en längre tids frånvaro, komma ifrån rutinerna på förskolan 
och allt kan åter igen kännas som nytt. 
 

Vi har haft barn som blivit sjuka under inskolnings två veckor och kanske förlorat en 
vecka och då får man förlänga inskolningen så att föräldrarna känner att de kan lämna 
sina barn trygga här /…/ Det anpassar vi efter barnets och föräldrarnas behov (Erika). 

 
Lina anser att det är viktigt att tydligt poängtera för vårdnadshavarna vikten av att 
inskolningstiderna följs, vilket innebär att de både ska komma och gå på i förväg utsatta tider. 
Finns det en utsatt tid för barnet att gå hem så gäller den tiden, oavsett om barnet har roligt 
och är mitt uppe i en lek. Om barnet och föräldrarna går när det är som mest spännande, har 
barnet en positiv känsla av förskolan i kroppen och ser på så vis fram emot nästa gång 
han/hon ska komma tillbaka. 
 

Att man håller tiderna är viktigt. Det kan låta strängt, men har vi en tid och är ute den 
sista veckan så är det mellan 10.00-11.00 och då poängterar vi att nu är klockan 11.00 
och nu är det dags att gå hem. Detta säger vi även i det första skedet vid inskolningen. 
Det låter kort men det är inte kort för barnen, för när de kommer hem så är de helt slut, 
för de har fått så många nya intryck. Det är därför vi inte har så långa dagar heller. Det 
ska vara roligt för barnen att komma tillbaka, då längtar de också (Lina). 
 

Inskolningsmoment och miljö 
Pedagogerna poängterar att barnet inte nödvändigtvis behöver delta i alla moment på 
förskolan under inskolningen. Utan det räcker, som Stina poängterar, att inskolningsbarnet 
exempelvis enbart är med på en måltid om dagen, för att han/hon ska lära sig hur rutinerna går 
till. På Guns förskola deltar däremot barnen bara vid fruktstunden de första dagarna, eftersom 
det vid tidigare försök med andra barn blivit ”kaos” under måltider. Stina hävdar att föräldrar 
inte bör vara med då deras barn upplever nya moment som hör till förskolans verksamhet, 
såsom måltider, samlingar etc. Hon menar att det lätt kan uppstå en förvirring hos barnet 
eftersom föräldrarnas agerande och förskolans pedagogiska tillvägagångssätt kan skilja sig åt. 
Även Lina poängterar att måltiderna inte står i fokus under inskolningsbarnets timmar på 
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förskolan. Istället betonas leken som otroligt betydelsefull för att barnen ska känna glädje i 
den nya miljön, enligt samtliga tillfrågade.  
 
Vid inskolningsperioden är miljön på förskolan extra viktig och den ska vara anpassad för 
barnen, hävdar Stina och Erika. Erika påpekar att ”…miljön ska vara anpassad efter barnen 
och den barngruppen som finns /…/ och att det ska vara genomtänkt ur lekmiljösynpunkt”. 
Stina menar att det är viktigt att barnen ges möjlighet att vistas i en trygg miljö, därav är det 
betydelsefullt ”…att man har en struktur på dagen som ser lika dan ut dag för dag så barnet 
känner igen sig”. På samlingarna används många namn- och sånglekar och dessa är 
återkommande för att stärka både nya och gamla barns självkänsla. Klara förtydligar att det är 
viktigt att ha ”samma sånger under hela inskolningsperioden” för att det ska bli en trygg 
kontinuitet i vardagen. 
 
Pedagogerna poängterar också att barnen ska få lustfyllda upplevelser i interaktion med 
pedagoger och barngrupp, i en harmonisk miljö, då de besöker förskolan.  
 

Det ska inte vara för mycket grejer utan en lugn miljö. Vi har bara vissa saker framme 
varje dag, kanske något nytt andra och tredje dagen /…/ att vi som personal inte tar så 
mycket telefonsamtal under inskolningen och att vi som personal inte pratar för mycket 
med varandra (Klara). 

 
Klara förespråkar också att musik är ett bra sätt att få en lugn stämning på förskolan, särskilt 
under inskolningen. Emma anser att samarbetet mellan arbetslagets kollegor bör fungera bra, 
eftersom barn känner av om stämningen i arbetslaget inte är god. Den psykiska miljön spelar 
på så vis lika stor roll som den fysiska gör.  
  

Individuell- respektive gruppinskolning 
Respondenterna poängterar att all personal på deras förskola håller i inskolningar, dock inte 
korttidsvikarier. Inskolningar går till utifrån olika metoder, eftersom arbetslagen har utarbetat 
egna tillvägagångssätt utifrån individuell- och gruppinskolnings strukturer. Från intervjuerna 
som genomförts, går det att utskilja skillnader i arbetet med inskolning, både hur de arbetar 
och vilken form av inskolning de föredrar. De flesta av pedagogerna har prövat sig fram 
genom åren för att hitta de inskolningsmetoder som passa dem bäst. Det är vanligt 
förekommande med individuella inskolningar, men vissa förskolor använder sig dock av både 
individuell- och gruppinskolning. Emma och Klara som använder sig av båda arbetssätten, 
varierar metoden beroende på hur många barn som skolades in samtidigt och när 
inskolningarna inträffar.  
 

I höstas hade vi många, då hade vi fyra barn på en gång och vi bildade då en egen liten 
grupp /…/ Vi tar emot barn när det behövs och om det finns plats (Klara). 

 
På Erikas förskola arbetar de i år med individuella inskolningar, men hon hävdar dock att hon 
föredrar att arbeta med gruppinskolningar, som de använt sig av tidigare på förskolan. Även 
Stina arbetar helst med gruppinskolningar. Hon menar att barn och föräldrar genom denna 
inskolningsform lättare känner samhörighet med de andra familjerna som är i samma situation 
samt att inskolningen, genom detta arbetssätt, kan gå fortare och smidigare.  
 

Genom gruppinskolning får föräldrar och barn möjlighet att känna sig trygga med 
varandra och att man inte känner att man är de enda nya på förskolan (Erika). 
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Emma, som är en av de som arbetar med individuella inskolningar och föredrar den formen, 
anser att både barnet och föräldrarna erbjuds mer tid och uppmärksamhet från personalen 
under inskolningsperioden, med hjälp av den inskolningsformen. För pedagoger erbjuds mer 
tid till att söka kontakt och komma nära det enskilda barnet, då han/hon skolas in ensamt. 
Detta kan inte ske på samma sätt vid en gruppinskolning.  
 

Pedagogernas arbete och föräldrars delaktighet vid inskolning 
Nedan följer en redogörelse över pedagogers syn på föräldrarnas agerande under 
inskolningen, pedagogernas syfte och mål med inskolningar. Hur pedagogerna arbetar för att 
bygga upp en bra relation till barnet är något som sedan skildras. Avslutningsvis beskrivs 
pedagogers agerande vid hämtning och lämning av barnet.  
 

Pedagogernas syn på föräldrars roll vid inskolning 
Alla tillfrågade pedagoger anser att det är av betydelse att en god kontakt mellan föräldrar och 
pedagoger byggs upp. Vidare menar de också att föräldrarnas närvaro vid inskolning är viktig 
för att barnet ska känna sig tillfreds och få tillit till den nya omgivningen. För att barnet ska 
känna sig tryggt, får vårdnadshavarna på somliga förskolor, sitta vid ett bord i rummet där 
barnen vistades. Klara menar att barn via detta tillvägagångssätt, inte behöver oroa sig över 
var mamma och pappa befinner sig, utan de kan lugnt leka vidare och samtidigt hela tiden se 
sina vårdnadshavare. 
 

…vi sätter föräldrarna vid ett bord och sedan får de vara tråkiga /…/ de får gärna gå dit 
när de vill och sitta i deras knä också men föräldrarna ska inte gå iväg och börja leka 
med barnet, utan så fort det är lek ska vi göra det (Klara). 

 
Det är, enligt majoriteten av pedagogerna, viktigt att barnets föräldrar sitter på ett och samma 
ställe på avdelningen under hela inskolningsperioden. Detta med hänsyn till att barnet ska få 
möjlighet att umgås med förskolans personal under inskolningen, för att gradvis känna 
trygghet och tillit till dem.  
 
En svårighet som Gun har stött på i samband med inskolningar är att vissa vårdnadshavare 
missköter denna period, genom att de varit frånvarande eller inte hållit inskolningstiderna, 
vilket kan göra det svårare för barnet att acklimatisera sig på förskolan. 
 

Vi känner och tycker att en del föräldrar slarvar ifrån inskolningen /…/sedan har de inte 
möjlighet att förlänga den. Då kan vi ju märka på barnen att det kan bli jobbigare 
(Gun).  
 

Även Erika menar att somliga föräldrar har ”bråttom tillbaka till jobbet…”. Hon menar då att 
det ingår i pedagogrollen att stå på sig och vara tydlig inför föräldrarna och förklara att barnet 
behöver inskolningstiden. Föräldrarna måste prioritera barnets välbefinnande, framför att gå 
tillbaka till sitt arbete. 
 

Betydelsen av inskolning - pedagogernas uppfattningar 
Pedagogerna har en liknande syn på inskolningars syfte och mål, nämligen att en bra 
introduktion till förskolans verksamhet är en förutsättning för att barn ska kunna känna 
förtroende både för personal, andra barn och institutionen som helhet. Klara hävdar att ett 
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barns utveckling dock inte hämmas av att inskolningen inte gick bra. Hon menar även att det 
kan ta lång tid att bygga upp ett nytt förtroende om tilliten inte fungerade vid barnets start på 
förskolan. Alla respondenterna lägger stor vikt vid ordet trygghet, när syftet med inskolning 
samtalades kring. Emma menar att det viktigaste kring en inskolning är ”…att barnet blir 
tryggt framför allt och att föräldrarna känner sig trygga att lämna barnet”. Majoriteten av de 
tillfrågade menar att det är väsentligt att föräldrarna känner sig bekväma under sitt barns 
inskolning, eftersom de ska kunna medla känslan av säkerhet till sina barn. 
 

Främjande av barnens anknytning till pedagogerna 
Alla intervjuade pedagoger hävdar att öppenhet är viktigt för att vårdnadshavarna lättare ska 
kunna känna tillit till personalgruppen, som tar hand om det mest betydelsefull de har sina 
barn. Hämtning och lämning går, enligt många av pedagogerna, bättre om vårdnadshavaren 
visar trygghet inför förskolan och dess personal.  

 
Om föräldern är trygg, då förmedlar de till sitt barn att de känner sig trygga och kan 
lättare lämna sitt barn /…/ Det är absolut viktig att föräldern tycker att det är bra med 
att deras barn ska gå i förskola och känner ett förtroende till den som de ska lämna till 
(Stina). 

 
Det är viktigt att inte glömma bort föräldrarna under inskolningen. Känner vårdnadshavaren 
sig tillfreds med förskolan, kommer även barnet att göra det. Det är betydelsefullt att ha god 
kontakt med föräldrarna, på så vis känner de sig delaktiga i sitt barns inskolning, menar Erika.  
 
Det gick att urskilja tydliga skillnader i synen på ansvarsbarn. Somliga menar att det är viktigt 
att det nya barnet får en specifik person att knyta an till i början av inskolningen, medan andra 
hävdar vikten av att barnet ska få möjlighet att knyta an till all personal i arbetslaget.  
 

I början är vi nog rätt så fokuserade på våra inskolningsbarn. I början är det ju alltid så 
när man skolar in en ny grupp att det är viktig, speciellt för små barn att de får känna 
sig trygga. Det är ingenting fel att man blir väldigt fäst vid en person i början. Det vore 
ju hemskt att kräva av barnet att den ska knyta an till massa vuxna. Det är ju inte så, så 
fungerar ju inte barn, så fungerar ju inte vuxna heller. Men i början är det väldigt fokus 
på inskolningsfröken och inskolningsbarnet (Erika). 
 

Erika menar också att ansvarig inskolningspersonal inte ska ta åt sig personligt om det nya 
barnet tycker bättre om, eller knyter an mer till en annan i personalgruppen. På samma 
förskola har pedagogerna även börjat byta matbord en bit in på terminen, då gruppen blivit 
trygg. Detta genomförs med hänsyn till att pedagogerna ska lära känna alla barn och för att 
barnen ska få möjlighet att känna sig säkra med alla pedagoger i arbetslaget. Erika anser även 
att barn knyter an till fler och fler pedagoger desto längre tid de spenderar på förskolan och att 
detta faller sig ”naturligt”. Både Gun och Klara har en annan strategi, som går ut på att barnet 
får knyta an och känna sig väl till mods med all personal i arbetslaget.   
 

Vi har inte, att det är en speciell personal som är med ett barn, utan vi försöker cirkulera 
hela tiden, så de känner trygghet hos alla. Det är jättekäckt med en inskolningsfröken 
men skulle den vara sjuk /…/ Man får inte bli så bunden till ett barn, utan vi försöker se 
till att vi medvetet cirkulerar mellan de olika barnen (Klara). 
 

När Stina talar om barns anknytning poängterar hon hur viktig den processen är med tanke på 
att ”…det börjar redan när de föds”. Därav tycker Lina, att barn, när de kommer till hennes 
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förskola, bör få möjlighet att först få knyta an till en pedagog, för att känna trygghet. Eftersom 
personalen har olika scheman, får barnet också, på ett naturligt sätt, träffa andra pedagoger än 
sin ansvarspedagog. Genom att ägna det nya barnet tid får han/hon en trygghetskänsla på 
förskolan, enligt Lina. Att bejaka och se till att barnets känslor bekräftas, samt att deras behov 
tillgodoses menar Stina är av stor betydelse. 
 

Pedagogernas sätt att hantera barnets avsked från föräldrarna 
All tillfrågad förskolepersonal menar att inskolningsbarn ofta är ledsna när deras 
vårdnadshavare går och att detta är en naturlig reaktion. Alla pedagoger förespråkar ärlighet 
och vikten av att tala om i fall barnet varit ledsen under dagen. De tillfrågade menar även att 
vårdnadshavarna får möjlighet att ringa och fråga hur det går för sitt barn under dagen. För att 
mildra barnets oro är det av betydelse att överlämningen sker på samma sätt varje dag och blir 
till en rutin. Klara poängterar vikten av återkommande rutiner i barnets tillvaro, för att 
han/hon ska känna trygghet.  
 

Det är viktigt att föräldrarna går fort, säger ”hej då” och att varje lämning blir likadan. 
De vet att de kommer hit, föräldrarna klär av dem, de kramar om dem och sedan lämnar 
föräldrarna över dem till oss. Vi ska aldrig ta ett barn från en förälder, utan det måste 
vara föräldrarna själva som lämnar över dem till oss (Klara). 

 
Flera pedagoger hävdar att de tar kontakt med barnets föräldrar om han/hon återkommande är 
ledset. De menar även att föräldrarna känner trygghet i att veta att förskolans personal hör av 
sig om deras barn av olika anledningar inte mår bra. Erika ringer upp barnets förälder om 
barnet fortfarande är ledsen, under inskolning, efter att föräldern gått. Även Gun, Klara och 
Emma menar att föräldrar ibland får komma och hämta sina ledsna barn tidigare än planerat 
under inskolningsperioden.  

  
Är det så att barnet gråter konstant, att man märker att han kommer aldrig att sluta, då 
brukar jag ringa föräldrarna. För att ha en sådan traumatisk upplevelse och låta ett barn 
skrika i en halvtimme, timme eller kanske två timmar jag tycker inte att det är  
OK. Då är det bättre att ringa till föräldern och så får föräldern komma (Emma). 

 
Gun menar att det ibland är behövligt att pedagoger bär och gungar barnen i sin famn för att 
lugna dem om de är ledsna. Samtidigt som detta ger en trygghetskänsla åt barnet, så kan 
pedagog och barn lättare knyta an till varandra. Pedagogerna menar även att det är bra att veta 
om barnet, då han/hon är ledset, exempelvis vill ha sin napp eller gossedjur. Stina anser att 
pedagoger ska respektera barnets egen vilja och på vilket sätt de vill tröstas och bekräftas på. 
Hon menar även att pedagogen kan bekräfta barnet genom att säga ”jag hör att du är ledsen”. 
Hon menar också att barn är individer och vill bli tröstade på olika sätt. 
 

Man måste se till varje enskilt barn. En del barn vill bli tröstade och en del barn vill inte 
bli tröstade, de blir jätte arga om man försöker trösta /…/ man får försöka lära känna 
varje barn och se vad just det barnet vill för att de ska må bra (Stina). 
 

En del av pedagogerna menar också att om en inskolning varit ”bra” och barnet snabbt lärt 
känna personal och barn, kan ett bakslag komma efter någon månad då barnet förstår att de 
ska vistas på förskolan dagligen. Erika menar att en inskolning sällan blir perfekt utan att det 
lätt uppstår hinder.  
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Vissa barn tycker att det är jobbigt från början innan de lär känna allt och sedan börjar 
det fungera bra. Eller så kommer det efter två-tre veckor när barnet inser Gud ska jag 
komma hit varje dag nu? /.../ Man ska peppa föräldrarna och säga att de inte ska vara 
oroliga om det blir ett bakslag… det är vanligt att det blir så /…/ Barn är ju människor, 
det är klart att de måste reagera på en ny situation (Erika). 
 

Pedagogernas agerande för att barnet ska bli en i gruppen under 
inskolningen  
Majoriteten av de tillfrågade pedagogerna arbetar aktivt med gruppaktiviteter i början av 
inskolningsperioden och samlingarna har en central del då gruppen jobbas samman. Stina och 
Erika menar även att pedagogers deltagande och närvaro är av specifik betydelse under 
inskolningsperioder, eftersom nya barn då ska komma in i gruppen. 
 

Man tar det nya barnet en extra gång i handen och följer med för att visa vad de andra 
gör, titta vad gör dem här? berätta här leker dem och dem med det här (Stina).  

 
För att de ”gamla” barnen ska uppmärksamma de nya barnen, menar Gun att hon och hennes 
kollegor talar om för de gamla barnen vad de nya barnen ”… heter och att det är en ny 
kompis, och att hon ska vara här”.  
 
På småbarnsavdelningarna går det att urskilja att de flesta jobbar med smågrupper, medan de 
på syskonavdelning arbetar mer i helgruppskonstellationer. På Klaras förskola får en liten 
grupp ”gamla” barn vara inne tillsammans med de nya barnen under inskolningsperioden. 
Detta arbetssätt motiveras med att det är bra för de nya barnen att träffa ett par stycken av de 
”gamla” barnen i taget, för att knyta vänskapsrelationer. Även på Emmas förskola delas 
barnen in i små grupper vid inskolningar, för att pedagogerna på så sätt lättare ska se vilka 
barn som leker bra ihop. Den lilla gruppen fylls successivt ut med fler barn och på så vis kan 
en helgrupp sättas samman. 

 

Pedagogernas tankar kring vad som kan förbättras och utvecklas 
kring inskolningsarbetet  
De flesta av pedagogerna känner sig nöjda med sina nuvarande inskolningsformer. Några 
hade dock förslag på förbättringar vid inskolning. Många av dessa förslag berörde val av 
inskolningsmetod – gruppinskolning eller individuell inskolning. Det råder en delad mening 
mellan respondenterna om vilken inskolningsform som anses vara bäst. Erika föredrar 
gruppinskolningar och har som argument att de är ”smidigare och snabbare”, medan Emma 
har som belägg att hon vid gruppinskolningar ”kände att man inte hade tid för alla, alla fick 
inte den tiden som de behövde” och föredrog därför individuell inskolning.  
  
Klara eftersträvar mer tid för reflektion under inskolningsperioderna. Hon vill även att det ska 
ges mer möjligheter att skaffa kunskaper om inskolningsbarnen och anpassa inskolningen 
efter deras intressen etc.  
 

Är det något barn som älskar att måla så ta fram målarfärg redan andra dagen, så att de 
får gör något som de tycker är roligt (Klara). 
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Klara menar vidare att detta blir komplicerat på grund av att den övriga barngruppen 
samtidigt ska tas hänsyn till. Hon anser också att det är svårt att räcka till och tillgodose allas 
intressen under inskolningar. Därför sätts i vissa fall extra personal in under dessa perioder.  
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Diskussion 
Detta avsnitt är indelat i fyra delar. Först förs en diskussion kring val av metod, sedan 
redogörs resultatdiskussionen och didaktiska konsekvenser. Diskussionen avslutas med 
förslag på vidare forskning inom ämnet inskolning.  
 

Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden som använts var av relevans eftersom syftet är att undersöka hur 
inskolningar av de yngsta barnen, 1-3 år på sex olika förskolor kan gå till, ur sex pedagogers 
perspektiv. För att avsikten med studien skulle kunna besvaras, var intervju ett bra redskap för 
oss. Intervjuerna grundades i en öppen fråga (se bilaga 1). Detta tillvägagångssätt fungerade 
relativt bra, anser vi, eftersom respondenterna hade mycket att säga om den första frågan. När 
respondenterna talat färdigt kring hur en inskolning kunde gå till, fortlöpte intervjuerna med 
att vi samtalade om de övriga områdena (se bilaga 1). Ibland fick vi ställa de eventuella 
följdfrågorna, eftersom vi upplevde att somliga respondenterna tystnade efter vissa av 
områdenas huvudfrågor (se bilaga 1). Vi kände att respondenterna hade lättare för att tala mer 
runt den stora öppna frågan i jämförelse med de övriga områdena, som enligt oss kan 
karakteriseras som mer detaljerade och på så vis gav snävare svar. Alla respondenterna var 
kända för oss sedan tidigare. Enligt vår uppfattning påverkades inte svaren av bekantskapen 
med respondenterna, eftersom vi kände att de tillfrågade hade mycket att säga kring ämnet 
och var tillmötesgående.  
 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer vi att fokusera på olika arbetssätt. Även barns trygghet och anknytning 
under inskolningsperioden är något som kommer att beröras.   
 

Olika arbetsmoment vid inskolning 
Av resultatet framgår det att arbetsmomenten under inskolningar inte skiljer sig så mycket åt. 
Varje inskolning inleds med ett första möte med familjen, som kan ske på olika platser; 
antingen på förskolan eller i hemmet. Variationer i pedagogernas svar kan urskiljas då 
arbetssättet med hembesök diskuteras. Liksom Hedin (1987, s. 23) menar en av pedagogerna 
att föräldrar och barn under ett hembesök får chans att bekanta sig med en pedagog i deras 
trygga miljö. Föräldrarna får då möjlighet att ställa frågor om förskolan och om inskolningen 
som kommer, samt att berätta om sitt barn. Broberg et. al (2006, s. 54-55) menar att småbarn 
då de möter okända människor kan reagera med ängslan. Därför kan det, enligt oss, vara bra 
för barnet att möta ett bekant ansikte då de kommer till förskolan för första gången. Vi menar 
därmed att hembesök bör vara en självklarhet (om föräldrarna beviljar ett besök) innan 
inskolningar genomförs. Detta för att öka barnets och föräldrarnas förtroende till 
ansvarspedagogen och verksamheten. Den övriga förskolepersonalen i undersökningen 
genomför inte hembesök, på grund av stora barngrupper och tidsbrist. Det första mötet med 
vårdnadshavarna sker istället i förskolans lokaler.  
 
Genom resultatet går det att urskilja variationer kring val av inskolningsmetod pedagoger 
emellan. De flesta arbetar antingen med gruppinskolningar eller individuella inskolningar. 
Men i två fall arbetas det med båda inskolningsformerna samtidigt. En del har arbetat på 
samma sätt en längre tid, medan andra prövar sig fram genom att variera inskolningsmetod 
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från år till år, beroende på hur många barn som skolas in samtidigt. De pedagoger som 
förespråkar individuell inskolningsform menar att fördelen med denna form är att mer tid kan 
erbjudas till både barn och föräldrar. På samma sätt som Niss (1988) menar, ligger fokus 
under den individuella inskolningen på ett barn i taget. Barnet får då också bättre chans att 
knyta an till personalen eftersom han/hon är ensamt nytt barn på förskolan. De andra 
pedagogerna som föredrog gruppinskolningar som inskolningsform, menar liksom Niss och 
Söderström (2006, s. 111) att arbete i grupp är det naturligaste arbetssättet i förskolan. 
Eftersom barn under en gruppinskolning skolas in tillsammans med fler barn, får de lära sig 
att samsas om pedagogerna. Även föräldrarna får möjlighet att sitta ner och samtala med 
andra föräldrar som vistas på förskolan under inskolningen.  
 
I intervjuerna med pedagogerna framkommer det att de flesta är nöjda med sina nuvarande 
arbetssätt. En del vill dock pröva på andra inskolningsformer. Generellt gäller det att byta från 
individuell till gruppinskolning eller vise versa. En pedagog vill ha mer reflektionstid under 
inskolningsperioderna, eftersom inskolning kan kräva mycket kraft och energi från den 
enskilde pedagogen. Vi anser att pedagoger i förskolan, under inskolningar, bör få tillgång till 
tid för reflektion, eftersom inskolningar kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande även 
för personalen. Under denna period är det många viljor som ska fram och personer som ska 
tas hänsyn till. Finns det då möjlighet att ta in vikarier, kan det underlätta, enligt oss, eftersom 
de då kan tillgodose den övriga barngruppens behov. Den befintliga personalen kan lättare 
finnas till hands för att trösta och fokusera på de nya barnen, vilket är betydelsefullt, eftersom 
de ska bygga upp nya relationer sinsemellan, menar Brodin och Hylander (2002, s. 104-107). 
 

Trygghet och anknytning 
En gemensam synpunkt hos pedagogerna i studien, är att de anser att tryggheten hos både 
barn och föräldrar är det allra viktigaste under inskolningsperioden. Sättet att nå denna 
trygghet varierar inte så mycket, utan det övergripande sättet som pedagogerna använder sig 
av är öppenhet och lyhördhet inför både barn och föräldrars behov. Alla menar även att 
samarbetet mellan förskolan och barnets hem är betydelsefullt. Liksom Nilsson Teveborg, 
Nilsson och Polzer (1996, s. 69-70) menar även pedagogerna att det är en förutsättning att en 
god kontakt mellan vårdnadshavare och pedagoger byggs upp tidigt, för att barnet ska känna 
tillit till förskolan. De tillfrågade pedagogerna menar att föräldrarnas attityder och 
inställningar till förskolan lätt kan smitta av sig på barnet. Liksom Hedin (1987, s. 10-11) och 
pedagogerna, menar även vi, att ett av målen med inskolningar är att pedagoger skapar en 
förtroendefull relation till föräldrarna. Med tanke på att ett bra samarbete ska frambringas så 
att de känner sig bekväma inför förskolan och dess personal. 
 
Enligt Bowly (1994) fungerar barnets vårdnadshavare, som en trygg bas för dem. 
Föräldrarnas närvaro under inskolningsperioden ger barnet en trygghetskänsla som bidrar till 
att de vågar umgås och bygga upp ett förtroende till personalen och barngruppen.  
Pedagogerna poängterar också vikten av att föräldrarna sitter på ett och samma ställe under 
hela inskolningsperioden, för att barnet hela tiden ska veta var sina föräldrar är. Niss (1990, s. 
3) menar att personalen successivt börjar blir trygga anknytningspersoner för barnet i 
förskolans miljö. Vi menar att förskolans pedagoger fungerar som alternativa 
omsorgspersoner åt barnet, då vårdnadshavarna inte längre finns närvarande på förskolan.  
 
Alla pedagoger framhäver vikten av återkommande rutiner, under hela inskolningsperioden, 
för att barnen successivt ska kunna känna sig hemmastadda i sin nya miljö. Även Cugmas 
(2007) menar att barn, efter en tids vistelse på förskolan, kommer in i strukturen och kan 
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känna sig bekväma. Vi tycker liksom pedagogerna, att alla förskolans moment, såsom 
hämtning, lämning, måltider, samlingar etc. ska ha samma struktur varje dag, för att barnen 
ska få en kontinuitet och trygghet i sin vardag. 
 
Majoriteten av pedagogerna menar att det är viktigt att verifiera barnets känslor genom att, 
som Stern (2003) beskriver det, ”tona in” deras emotioner. Barnet får genom känslointoning 
någon som förstår deras känsla och kan bekräfta den. Känslointoning är extra viktigt då barnet 
ska överlämnas till förskolepersonalen. Vi anser, liksom en av pedagogerna, att det är viktigt 
att förskolans personal har kunskaper om hur barn vill bli tröstade, exempelvis genom att ge 
dem sin napp, snuttefilt eller hålla om dem. För att barns självkänsla ska öka är det viktigt att 
deras närmaste vuxna, både föräldrar och pedagoger, bekräftar deras känslor, liksom en 
pedagog säger till ledsna barn ”jag hör att du är ledsen”. Stern (2003) menar att barns känslor 
på så vis inte bara blir begripliga för dem, utan de lär sig också att sätta ord sina känslor. Detta 
är en förutsättning för att kunna kommunicera både de verbala och icke verbala 
känslouttrycken.  
 
Barn bär med sig erfarenheter av hur de blivit behandlade då självkänslan byggs på. Bowlby 
(1994) visar variationen i de så kallade ”inre arbetsmodellerna” som uppkommer ur ett barns 
tidiga erfarenheter av trygghet och otrygghet. Om barnet har fått en god bild av sina närmaste 
förebilder, kommer han/hon, också i framtiden, att ha förtroende för nya människor. Eftersom 
pedagoger dagligen träffar barn i förskolan är det, enligt oss, viktigt att de föregår med gott 
exempel, eftersom pedagogerna fungerar som förebilder för barnen.  
 
Den största skillnaden som gick att urskilja, då pedagogerna pratade om barnets anknytning 
till sina pedagoger, är om ansvarspedagog skulle användas eller inte under inskolningen. 
Somliga menar att barnet från början ska få knyta an till flera pedagoger, därför att barnet då 
kan känna trygghet att gå till alla pedagoger och inte bli fäst vid en speciell vuxen. De andra 
pedagogerna menar raka motsatsen. De poängterar vikten av att barnet ska få möjlighet att bli 
fäst vid en pedagog för att på så vis få en trygg bas. Liksom Hedin (1987, s.15) poängterar 
majoriteten av pedagogerna vikten av att barnen ska få ha en ansvarspedagog, som har det 
stora övergripande ansvaret kring allt som rör barnets vistelse på förskolan. En av 
pedagogerna betonar att barn är individer och knyter an till den person som stämmer bäst 
överens med deras personkemi. Hon anser också att det är normalt att barnet får en favorit 
inom personalgruppen och att denna inte alltid är ansvarspedagogen. Vi menar, liksom henne 
att det är viktigt att inte ta åt sig personligen av att ett barn knyter bättre an till en kollega än 
till sin ansvarspedagog. 
  
Att arbeta samman en barngrupp med småbarn kräver mycket vuxennärvaro och deltagande i 
leken, enligt pedagogerna. Detta kan styrkas genom det Pape (2001, s. 133-151) skriver om; 
att gemensamma upplevelser och pedagogers deltagande i leken bidrar till att 
inskolningsbarnet blir mer intressant för den övriga barngruppen. Vi anser liksom de 
tillfrågade pedagogerna att gruppstärkande övningar, samt framhävande av nya och gamla 
barn vid samlingar och lekar, kan underlätta då barnet skall träda in i den nya 
gruppgemenskapen.  
 
Av resultatet går det att urskilja att pedagogerna har delade meningar kring arbetet med hur 
barn blir en i gruppen och knyter an till varandra. En av pedagogerna menar att arbetet med 
smågrupper främjar barns samspel och samhörighet sinsemellan. De får lättare att knyta an till 
varandra samtidigt som gruppen vidgas och stärks. En annan pedagog menar däremot att 
samspel i helgrupp bidrar till en stor gemenskapskänsla. Pedagogerna poängterar vikten av att 
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benämna barnen vid namn, eftersom de då får en identitet, ”man är någon”. Brodin och 
Hylander (2002) hänvisar till att Stern anser att självkänslan stärks i interaktion och 
bekräftelse från omgivningen.  
 

Didaktiska konsekvenser 
Genom resultatet har vi kommit fram till att arbetssättet vid inskolningar fungerar på snarlika 
sätt som det beskrivs i litteraturen. Hedin (1987), Niss (1987, 1988 & 1990) samt Niss och 
Söderström (1996 och reviderad upplaga från 2006) har skrivit om inskolning och deras alster 
karaktäriseras enligt oss som metodböcker. Eftersom det finns lite ny litteratur och forskning 
kring olika arbetssätt med inskolningar, är vår uppfattning att det är upp till pedagoger att 
finna relevanta tillvägagångssätt, utifrån den litteratur som finns att tillgå. Vi har inte funnit 
någon svensk vetenskaplig forskning om inskolning, förutom studentuppsatser. Vi efterlyser 
vetenskaplig utredning som inte bara återberättar redan kända fakta i ämnet. Vidare anser vi 
att inskolningen har stor betydelse för att barnet ska få en god start i förskolan, då de gradvis 
introduceras in i förskolans rutiner och får chans att knyta an till sina nya pedagoger. 
 
Med utgångspunkt från den litteratur vi tagit del av och studiens resultat, menar vi att en 
viktig aspekt att ha i åtanke som pedagog är att ha ett positivt förhållningssätt gentemot 
inskolningsbarnet. Det som framgår av resultatet är att fokus under inskolningar är tillit och 
trygghet mellan det nya barnet, föräldrarna och pedagogerna. Enligt Bowlby (1994), är det 
viktigt att barn, i nya situationer, har med sig sin trygga bas, som under den första tiden av 
inskolningen är vårdnadshavarna. Tanken är att barnet i slutet av inskolningsperioden ska ha 
fått möjlighet att tillägna sig de nya pedagogerna som trygga anknytningspersoner på 
förskolan. Skulle föräldrarna visa en negativ attityd till verksamheten, kommer det att påverka 
barnets inställning till sin förskolevistelse. Detta kan, enligt oss, leda till att svårigheter 
uppstår i anknytningen mellan pedagog och barn.  
 
Av resultatet framgår det att pedagogerna har delade meningar angående om det nya barnet 
ska få chans att knyta an till enbart en eller flera pedagoger. Det är svårt att säga vad som är 
av störst relevans för barnet; att få knyta an till en eller till flera. Har barnet bara fått knyta an 
till en pedagog och denne skulle vara frånvarande en dag, kanske barnet inte kan ty sig till de 
övriga pedagogerna i arbetslaget på samma sätt som till sin ansvarspedagog. Barnet kan då 
känna oro, eftersom deras trygga punk på förskolan inte är närvarnade. Kan det därför vara en 
fördel att få knyta an till flera pedagoger? Detta kan enligt oss, leda till ett dilemma som borde 
uppmärksammas och diskuteras i arbetslagen på förskolor. 
 
Tydliga strukturer för inskolningars upplägg bör finnas och en svårighet som kan uppstå är 
om det finns oklarheter i vilka tider som gäller under inskolningsperioderna, enligt oss. Det är 
därför av betydelse att föräldrarna följer schemat som de blivit tilldelade innan inskolningen, 
för att det pedagogiska arbetet skall kunna fortlöpa som planerat med den övriga barngruppen. 
Om ett barn däremot blir sjukt eller om föräldrarna inte kan komma på utsatta 
inskolningstider, kan kompletterande inskolningstid behövas. I dessa fall är det viktigt att 
pedagogerna är flexibla och tar hänsyn till barnets välbefinnande. Vikten av vårdnadshavarnas 
närvaro måste poängteras av pedagogerna i tidigt skede och att inskolningsperioden är 
betydelsefull för barnet. Det är under denna period som barnet får möjlighet till en successiv 
introduktion in i förskolans värld, enligt de tillfrågade och Niss (1987, s. 29-32).  
 
Avslutningsvis vill vi betona vikten av att pedagoger reflekterar över sina ståndpunkter och 
förhållningssätt till den inskolningsform de arbetar efter och kan argumentera för den. Det 



 33

finns både fördelar och nackdelar med grupp- respektive individuella inskolningar, enligt 
studiens resultat. Därav anser vi att det kan vara av relevans att ha kunskap om de bägge 
modellerna, för att på så vis kunna arbeta fram ett arbetssätt som passar både personal, 
föräldrar och barn. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
Ett nytt inskolningssätt, som journalisten Lundmark (2008) presenterade i en artikel i Dagens 
Nyheter, är den så kallade ”föräldraaktiva inskolningen” eller ”tredagarsinskolningen”, som 
den också kallas. Modellen innebär att föräldrarna under tre dagar är fullt delaktiga i barnets 
inskolning och att barnet sedan på fjärde dagen lämnas ensam på förskolan. Varken de 
sedvanliga inskolningsmodellerna, som Niss och Hedin skriver om, eller de nya rönen om 
”tredagarsinskolning” är baserade på vetenskaplig forskning. Det skulle vara intressant att se 
hur den viktiga anknytningen mellan barnet och pedagogen påverkas av 
”tredagarsinskolningen”, i jämförelse med de traditionella inskolningsformerna.  
 
 
Tack 
Vi vill tillägna ett varm tack till alla de pedagoger som tagit sig tid att hjälpa oss att 
genomföra studien. Dessa personers kunskaper, erfarenheter och engagemang har varit 
givande för oss att få ta del av och det har bidragit till att vårt synsätt vidgats. Vi kommer att 
ta med oss dessa berikade erfarenheter i vår kommande yrkesutövning. Vi vill även rikta ett 
stort tack till vår handledare, Anita Eriksson, som varit ett stort stöd för oss under uppsatsens 
skrivprocess.   
 
En människa speglar sig själv genom andras ögon. Därför vill vi avsluta med att poängtera 
hur betydelsefullt det är att tänka på sitt eget förhållningssätt vid mötet med människor i alla 
åldrar. 
 

Vad du säger om mig 
Det du tror om mig 

Sådan du är mot mig 
Hur du ser på mig 

Vad du gör mot mig 
Hur du lyssnar på mig 

SÅDAN BLIR JAG! 
 

(Från ett klotterplank, Niss och Söderström 2006, s. 26) 
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Bilaga 1  
Områden som vi vill ska beröras under intervjun: 

• Inskolningens organisation 
• Syfte och mål med inskolning 
• Pedagogens roll 
• Barngruppen 
• Vårdnadshavare  

 
Inskolningens organisation 
Berätta om hur en inskolning går till på Er förskola. (öppningsfråga) 
 
Eventuell följdfrågor: 

1 Hur länge pågår en inskolning? – Erbjuds längre tid till de som behöver? 
2 Vilka har hand om inskolningen? – Förskollärare? Barnskötare? Vikarier?  
3 Hur anser du att en trygg miljö ser ut på en förskola? 
4 Hur kan en inskolningsdag gå till på Er förskola? 

 
Syfte och mål med inskolning 
Vad anser Du är det viktigaste att tänka på kring inskolningar? 
 
Eventuell följdfrågor: 

1 Vad anser du är målet med en inskolning? 
2 Vilken betydelse anser du att inskolningsperioden har för barnets fortsatta utveckling 

och lärande? 
3 Skulle du vilja förändra inskolningsmodellen på er förskola? 

 
Pedagogens roll 
Hur ser din roll som pedagog ut vid en inskolningssituation? 
 
Eventuell följdfrågor: 

1 Hur arbetar ni för att nya barn ska känna trygghet hos alla pedagoger i arbetslaget? 
2 Hur agerar du om den nyinskolade barnet är ledsen då vårdnadshavarna gått? 

 
Barngruppen 
Hur arbetar du för att det nya barnets ska bli en i gruppen? 
  
Vårdnadshavare  
Beskriv hur ditt samarbete med vårdnadshavarna ser ut. 
 



Bilaga 2 
Hej! 

 
Mitt namn är _________________ och jag läser sista terminen på Borås Högskola, på 
lärarprogrammet. Jag skriver för tillfället, tillsammans med min studiekamrat 
_________________ ett examensarbete som handlar om inskolning på förskolor. Vårt syfte är 
att undersöka hur inskolningar går till på några förskolor med hjälp av intervjuer med 
verksamma pedagoger. Vi har inriktat oss på barn i yngre åldrar. Vi anser att inskolningen är 
en viktig pedagogisk process och att det är betydelsefullt för barnen att få en bra start på sin 
förskoletid, därav vårt intresse för den påbörjade studien. Vår förhoppning är att denna 
undersökning kommer att bidra till en djupare förståelse för inskolningssituationer och att den 
kan bli ett stöd för oss i vårt kommande yrke. Du som pedagog besitter en stor kunskap om 
just inskolning, eftersom Du har genomfört ett flertal inskolningar under Din tid som pedagog 
och därför skulle vi uppskatta Din medverkan.   
 
Studien kommer att resultera i en uppsats, som kommer att göras tillgänglig för allmänheten. 
Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan i 
undersökningen. Allt bearbetat material kommer endast att användas i studiens syfte och i 
enlighet med de forskningsetiska reglerna kommer vi inte nämna vart studien är genomförd 
och heller inte några namn på medverkande pedagoger. 
 
Om Du har frågor vänligen kontakta mig: 
 
Tel:  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig Hälsningar 
 
 
 
Härmed godkänner jag mitt deltagande i undersökningen                 Datum       Ort  
 
 
 


