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Starting preschool - A study of introduction in the 70s and today.  

 

The enquiry of this work is to look at introduction to preschool in the 1970s and today. The 

work examines what four books, two from each time period says about introduction, and the 

guardian's role in their child's introduction. The study is based on three research questions: 

 

- What view of introduction in preschool in the 70s does the texts show? 

- What is the view in the texts from "today" about introduction in preschool? 

- What view do these texts have about the guardian's role in the introduction? 

 

To find out what the texts say about these questions, the method of this work is text analysis. 

The attachment theory designed by John Bowlby, works as a theoretical framework for this 

work. 

 

The result shows that the texts from both the 70s and from today advocate a cautious 

introduction, where guardians are involved. All the four texts emphasize the importance of the 

connection between the teachers at the preschool and the children and their guardians, so that 

the preschool will be felt like a safe and secure place for the child to be in and to explore. The 

guardians’ involvement in the child's introduction is also affected, and shows that it is 

important that the guardian is involved so that the child can develop in preschool. 
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1.1 Inledning 

Den pedagogiska verksamheten där inskrivna barn mellan ett till fem år går, heter förskola, 

och benämns av många med ordet dagis. Förskolan kallades tidigare för daghem eller 

deltidsgrupp, men är numera ersatt med ordet förskola. Det är förskolans uppgift att erbjuda 

de vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar, en plats där barnen får omsorg, samt 

hjälp med barnens lärande och utveckling (Wollbrand, odat). 

1972 fanns det ungefär 689 000 barn i Sverige, och cirka 12 % av dessa var inskrivna på en 

förskola. Jämför man den siffran med 2011, fanns det i Sveriges befolkning ungefär 565 000 

barn, varav cirka 69 % var inskrivna i förskolan (Statistiska centralbyrån, 2012).  Här ser vi 

att det fanns fler barn år 1972 än vad det fanns år 2011, dock så är det fler barn som är 

inskrivna i förskolorna i dag. Dessa barn har på något sätt introducerats på förskolan. Frågan 

är hur detta har gått till, samt vad vårdnadshavarna har haft för roll och inflytande på 

inskolningen. 

Själva ordet introduktion som i litteraturen likställs med inskolning, betyder att göra något 

allmänt bekant och tillgängligt. (Wollbrand, odat). Syftet med inskolningen är att man ska 

skapa en trygg plats där vårdnadshavare kan känna sig trygga att lämna sitt barn, och barnen 

kan känna sig trygga att vara under dagen.  

Barns start på förskola är en stor händelse för både barn och vårdnadshavare, då man övergår 

från att som vårdnadshavare ha tagit hand om det viktigaste man har, till att överlåta det 

ansvaret till någon annan. Vårdnadshavarna ska ”ge ifrån sig” sitt barn under dagarna till 

någon annan, då de kanske har umgåtts dygnet runt, och barnen ska även de ”skiljas” från sina 

vårdnadshavare. Det blir en stor omställning för båda parter. Trots att de kommer att återses 

på eftermiddagen kan detta vara jobbigt för både vårdnadshavare och barn. Ser man till detta 

så är det viktigt hur barnens start i förskolan blir, för att både barn och vårdnadshavare ska 

känna sig trygga med att vara åtskilda under dagen. När barnen har börjat på förskolan så 

samarbetar vårdnadshavare och förskollärare med barnets uppfostran, samt att lära dem saker 

för livet. Utifrån mina erfarenheter av detta, ämnar jag undersöka ämnet inskolning, både på 

70-talet och idag.  

Inskolning är som sagt en viktig del i ens roll som pedagog om man väljer att jobba på en 

småbarnsavdelning på en förskola. Det finns inte så mycket forskning som belyser just 
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förändringar i inskolningsmetoder eller synen på inskolning. På grund av detta, kommer det 

här arbetet försöka belysa den eventuella förändringen som kan ha skett från 70-talet till idag.   

I arbetet har jag valt att använda mig av ordet vårdnadshavare som alternativ till ordet 

föräldrar, då jag anser att det ger en bredare bild. Det finns barn som inte alls lever med sina 

föräldrar av olika anledningar, och skriver jag föräldrar istället för vårdnadshavare, riskerar 

jag att missa den gruppen med barn. Jag vill i så stor utsträckning som möjligt representera 

alla barn, det vill säga barn som lever med sina föräldrar, men även de som lever med någon 

eller några andra personer än sina föräldrar. Min undersökning behandlar ämnet inskolning, 

och det innefattar alla barn som inskolas, oberoende på om de lever med sina föräldrar eller 

någon annan person. På grund av detta har jag valt att använda mig av ordet vårdnadshavare i 

mitt arbete, även om tidigare forskning och mina källor använder sig av ordet föräldrar. Jag 

har även valt att använda mig av begreppet pedagoger i mitt arbete, då de personer som jobbar 

på förskolor både kan vara barnskötare och förskollärare.  

1.2 Bakgrund 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att förskolans uppgift är att erbjuda en trygg miljö 

för barnen, som inte bara ska locka till lek, aktiviteter, utan även få barnen inspirerade till att 

utforska sin omvärld. De vuxna som finns på förskolan ska se till alla barns möjligheter och 

engagera sig i det samspel som finns med både barngruppen, och det enskilda barnet.(Lpfö98, 

reviderad 2010:6).  

Enligt Lpfö98 är det barnens vårdnadshavare som har ansvaret för barnens utveckling och 

fostran, och det är förskolans uppgift att hjälpa till med detta genom att skapa de bästa 

förutsättningarna som möjligt för varje barn. Dessa förutsättningar ska hjälpa barnen att 

utvecklas både rikt och mångsidigt. För att detta ska vara möjligt bör förskolan samarbeta 

med hemmen för att så bra som möjligt kunna erbjuda detta till barnen. Vårdnadshavare ska 

även inom vissa ramar enligt de nationella målen, få vara med och påverka verksamheten som 

pågår på sitt/sina barns förskola.  Pedagogerna har ett ansvar att ge varje barn som börjar på 

förskolan en bra introduktion. Hela arbetslaget bör sträva efter att skapa en tillitsfull relation 

mellan personal och vårdnadshavare, samt visa dem respekt.  (Lpfö98, reviderad 2010:13).  

Innan barnet börjar på förskola, har barnet vanligtvis varit hemma med sina vårdnadshavare. 

Själva inskolningen är inte bara viktig för själva barnet som ska vänja sig vid den nya miljön 

och människorna där, utan även för vårdnadshavarna, som ska ta del av barnens framtida 

vardag. Vårdnadshavarna lär känna pedagogerna och miljön i förskolan under inskolningen, 
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där deras barn kommer vistas under dagarna. Vårdguiden tar bland annat upp att förskolor 

ofta brukar följa ett schema som vårdnadshavarna får vara med och bestämma. Hur mycket de 

får vara med och bestämma beror mycket på förskolans resurser och förutsättningar. Men 

varje förskola ska ha rutiner för att ta emot förslag, synpunkter och klagomål. (Hjort, 2008). 

Vårdguiden är en hemsida på internet, där du som privatperson kan få sjukvårdsrådgivning, 

sjukvårdsupplysning och information om hälsa som är medicinskt granskad.  Vårdguidens 

hemsida drivs av landstinget som har ansvar för sjukvårdsrådgivning och sjukvårdsupplysning 

(Hammarström, 2011).  

Tittar man utifrån vad Lpfö98 och Hjort, som skrivit artikeln på vårdguidens hemsida om 

inskolningen, så tar de upp att den bör finnas där, och att den är viktig. Eftersom vårdguiden 

drivs av landstinget, kan artikeln anses vara viktigt i samband med inskolning. Men det står 

ingenstans hur denna bör gå till. I och med att det inte står hur en inskolning bör gå till, så 

lämnas det rum för personalen på de olika förskolorna att tolka hur inskolningen ska 

genomföras på respektive arbetsplats.  

2.1 Syfte 

Mitt syfte är att se hur fyra böcker som tar upp ämnet inskolning beskriver detta, och 

förhållanden runt omkring inskolningen på förskola, med fokus på 70-talet och idag.  Jag vill 

belysa utvecklingen, om en sådan finns, från dåtid till nutid, genom att studera fyra böcker 

(två från 70-talet, och två från idag) och se vad dessa säger om inskolningen på 70-talet, samt 

vad de säger om inskolningen idag. Böckerna jag ska använda mig av, är tre så kallade 

inspirationsböcker som enligt författarna kan användas vid utbildningar, underlag för 

diskussion på förskolor, eller till inspiration för pedagoger. Den fjärde boken är en avhandling 

som tar upp och berör bland annat ämnet inskolning. Särskilt fokus ligger på 

vårdnadshavarnas roll i inskolningen just därför att de är en del av barnets inskolning, och 

utifrån detta har jag valt att även titta på vad texterna säger om vårdnadshavarna i samband 

med inskolningen.  

Med inskolning och ordet introduktion i arbetet så syftar jag på den tid som barnen och 

vårdnadshavarna under första tiden i förskolan har för att lära känna miljön och pedagogerna. 

Med inskolning syftar jag även på en tid efter det att vårdnadshavarna lämnat sitt barn på 

förskolan själv. Barnen ska introduceras för hur det är i förskolan, för att känna sig trygga att 

vistas där under dagen då deras vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar.    
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2.2 Frågeställningar 

- Vad visar texterna för syn på inskolning inom förskolan på 70-talet? 

- Vad visar texterna från ”idag” för syn på inskolning inom förskolan? 

- Vad visar texterna för syn på vårdnadshavarnas roll i samband med inskolningen?  

3.1 Teori  

Eftersom inskolningar handlar om att skapa kontakt, knyta an med både barnen och 

vårdnadshavarna, så har jag valt att använda mig av anknytningsteorin i det här arbetet.  

Anknytningsteorin kan kopplas till inskolningen, på grund av att den tar upp mycket om 

kontakten, anknytningen mellan vårdnadshavarna och barnet. Under inskolningstiden är 

vårdnadshavarnas medverkan en bidragande faktor för hur inskolningen kommer att fortgå, 

samt hur det påverkar barnet.  Anknytningsteorin tar upp modern som anknytningsperson, och 

i många fall av inskolningar är vårdnadshavarna närvarande. I och med att vårdnadshavarna är 

närvarande, så kan det bli lättare för barnen att knyta kontakt med pedagogerna på förskolan, 

om barnet ser att även vårdnadshavarna skapar en kontakt med en pedagog på förskolan. 

Pedagogerna tar över rollen som vårdnadshavare under dagen, till dess att barn och 

vårdnadshavare ”förenas” igen vid dagens slut.   

Anknytningsteorin är av relevans för mig i min analysdel i arbetet, eftersom mitt empiriska 

material som jag ska analysera, tar upp mycket om att inskolningen handlar om att skapa 

kontakt, en så kallad anknytning. Det är av vikt att barnen känner sig trygga med de 

pedagoger som de blir lämnade med under dagarna, och utifrån detta är det viktigt med en 

trygg anknytning för barnen till någon utöver sina vårdnadshavare. För att inte barnen ska 

uppleva att de är lämnade ensamma med några främlingar, är det under inskolningen viktigt 

att skapa en sådan kontakt, även för vårdnadshavarna är detta viktigt, då de ska lämna sina 

barn till någon annan utöver dem själva.  

3.2. Anknytningsteorin  

Anknytningsteorin, eller bindningsteorin som det också kallas, är ett begrepp som John 

Bowlby har myntat.  John Bowlby har sin bakgrund som psykoanalytisk barnpsykiatriker, och 

var fram till sin död en aktiv författare.  Under åren har det bedrivits mycket forskning vars 

syfte har varit att ta reda på om barns psykiska utveckling kan anses ta skada av att vistas på 

förskola. Utifrån dessa undersökningar har resultaten visat att det inte finns någon negativ 

inverkan på de barn som redan har utvecklat en trygg anknytning. Bowlby undersökte 

utvecklingen av den tidiga relationen mellan spädbarnet och modern. Något som han även 
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studerade var hur olika variationer i den här relationen kunde tänkas ha påverkan på barnets 

uppfattning av omvärlden, samt hur barnet bygger upp sin egen självbild. (Perris, 2000:12–

15). Perris (2000:15) tar upp att tillgiven bindning som begrepp är själva kärnan i Bowlbys 

teori. Den tillgivna bindningen är biologiskt förutbestämd, och kan kopplas till djurriket, där 

man finner dess motsvarighet till anknytning mellan ett djur av honkön och dess avkomma. 

Bowlby anser att den här tidiga anknytningen är en avgörande faktor för vår själva 

överlevnad.  

Bindningsteorin formulerades för att försöka förklara olika beteendemönster som man inte 

bara kan finna hos småbarn och spädbarn, utan även som man kan finna hos både tonåringar 

och vuxna. Tittar man på teorins ursprungliga formulering, så är den gjord på iakttagelser av 

hur små barn reagerar när de blir placerade på ett ställe som inte bara är främmande för dem, 

utan där det även finns främmande människor. Det bindningsteorin gör är att den bedömer 

tendensen att knyta emotionella band till särskilda individer. Till exempel under 

spädbarnsåldern och under barndomen, sker den här bindningen mellan barnen och 

föräldrarna, eller substitut för föräldrarna. Föräldrarna och de substitut som finns förväntas ge 

stöd, skydd och tröst till barnen. När det handlar om spädbarnsåldern så sker 

kommunikationen mellan barnet och dess mor genom beteenden och emotionella uttryck, det 

är först när barnen blir äldre som de kompletteras med språket. Oftast är det den som söker 

omsorg som dras mot den som anses vara klokare eller starkare. Om det är ett barn som är i 

den omsorgssökande rollen, så brukar han eller hon hålla sig i närheten av den som ger denna 

omsorg, den som är den så kallade omsorgsgivaren. När barnet kan känna sig tryggt behövs 

inte bindningsgestalten lika mycket som tidigare, utan barnet kan röra sig ifrån denna person 

för att till exempel leka eller vara med i olika aktiviteter med sina kamrater, med andra ord ge 

sig ”av” för att utforska. Blir barnet trött, ängsligt, oroat eller börjar må dåligt kommer 

han/hon längta efter närhet. Känner barnet att vårdnadshavaren finns i närheten och reagerar 

på anrop, känner barnet sig trygg nog att utforska sin omgivning. I och med utvecklingen av 

bindningsbeteendet, så behöver barnen utveckla en kognitiv kapacitet där barnet lär sig att 

hålla kvar sin mor i tankarna när hon inte är i barnets närvaro. Barnet bildar olika 

föreställningar som används till att skapa en bild av modern när hon inte är där, och gör att 

barnet känner igen henne när hon kommer tillbaka. Om ett barn vid cirka tolv månaders ålder 

visar ett tryggt mönster tillsammans med sin mor, så kommer troligtvis barnet att på förskolan 

beskrivas av personalen som ett samarbetsvilligt barn, samt troligtvis bli omtyckt av de andra 

barnen som vistas på förskolan. Det är de barn som inte visar detta trygga mönster som 



9 
 

troligtvis kommer att beskrivas som antisociala, isolerade och inte alls intresserade av 

uppmärksamhet från förskolepersonalen (Bowlby 2006:149–153).  

Barnens tillgivna bindning till deras anknytningsperson handlar om att ha en trygg bas -: det 

”… är utvecklingen av den tillgivna bindningen i en interaktiv process i vilken både modern 

(eller den person som utövar hennes funktion) och barnet deltar. ” (Perris, 2000:83) För att en 

trygg anknytning ska komma till, så behöver både modern och barnets beteende komplettera 

varandra. Den trygga basen hos barnen, ska fungera som en slags trampolin för barnens 

nyfikenhet och hjälpa dem att vilja utforska. Den trygga basen fungerar även som en form av 

”säkerhet”, då barnen vet att de kan återvända till den om det skulle dyka upp något som 

barnet anser som skrämmande. Har barnen en sådan trygg bas, så vet de att det kan leka fritt, 

utan att behöva oroa sig. Bowlby anser att en självständig individ bör ha en viktig egenskap 

för att räknas som självständig, och det är förmågan att kunna förlita sig på någon i olika 

sammanhang, samt att man faktiskt vet vem just denna person är (Perris, 2000:83–85).  

Bowlby säger att om personen som är barnets anknytningsperson brukar stöta bort barnet när 

det söker tröst i olika stressande situationer, så kommer det skapa en utveckling av en inre 

arbetsmodell av vårdnadshavaren som bortstötande. Samtidigt som detta sker, skapas också en 

inre modell av jaget hos barnet, som ger en bild av att han/hon inte är värd att få någon tröst 

eller hjälp från anknytningspersonen. För att motverka detta så kan anknytningspersonen visa 

sig både tröstande och hjälpsam när barnet är i behov av det. Då blir modellen istället att 

barnet ser sig själv som värd att få stöd och bli älskad (Perris, 2000:92–93).  

Bowlby har påpekat att barn som är runt 18 månader gamla kan skapa anknytningar till andra 

personer utöver sin ”huvudperson”, och detta i sin direkta omgivning. Det kan till exempel 

vara äldre syskon eller en person som utför de saker som modern normalt skulle göra. 

 Bowlby menar att detta inte behöver få kontakten med huvudpersonen att försvagas, utan det 

kan snarare bli tvärtom. Oftast är det så att desto fler personer som barnet skapar tillgiven 

bindning till, ju starkare blir den anknytning som barnet har med huvudpersonen (Perris, 

2000:98–99).  

Finns vårdnadshavaren till som en trygg bas under inskolningen för barnet, känner barnet att 

det hela tiden kan komma tillbaka till den personen när de utforskar sin omgivning. Barnets 

anknytning till både sina vårdnadshavare och personerna runt omkring, har en påverkan på 

dess utveckling. Något som barn behöver är en nära och känslomässig bindning till 

personerna runt omkring dem.  
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Några nackdelar som skulle kunna finnas i samband med den här teorin, är att den först och 

främst verkar fokusera på modern som den första och viktigaste anknytningspersonen för 

barnet. Jag har valt att använda mig av den här teorin i samband med inskolning, även om det 

är fadern som är med barnet under den här tiden. Anledningen till detta är att böckerna och 

texterna inte tar upp om det är modern eller fadern som är närvarande, utan benämner det bara 

med föräldern/föräldrarna. Jag personligen anser att både modern och fadern är lika viktiga 

för barnet och dess utveckling, därför använder jag mig av anknytningsteorin, även om 

Bowlbys huvudsyfte kanske var modern som anknytningsperson. En fördel med 

anknytningsteorin är att den tar upp att barnen behöver en trygg bas att vila på, vilket de 

böcker som kommer att analyseras även tar upp. Med hjälp av anknytningsteorin kan 

förberedelser och syftet med vissa delar i en inskolning förklaras. Självklart finns det kanske 

teorier som hade passat bättre in i samband med inskolningen, men eftersom mina böcker i 

analysen faktiskt tar upp att det bör finnas en trygg bas och en anknytning, så anser jag att 

anknytningsteorin kan appliceras på det som böckerna kommer att visa längre fram i arbetet.  

4.1 Tidigare forskning  

Det finns inte så mycket tidigare forskning som behandlar ämnet inskolning, och därför har 

det varit svårt att hitta forskning som är av relevans för det här arbetet. Men här kommer jag 

presentera det som jag har hittat som behandlar mitt valda ämne.  

I Erika Bergqvist & Marie-Louise Thorild Atsaidis examensarbete Barnets introduktion till 

förskolan – ur lärar- och vårdnadshavarperspektiv (2011) framkom det av intervjuer med 

pedagoger och enkäterna till vårdnadshavarna, att det var viktigt med en bra kommunikation 

mellan vårdnadshavare och pedagogerna. Introduktionssamtal är ett exempel på en sådan 

kommunikation, där vårdnadshavarna får information inför inskolningen som ska ske, och där 

de även får ställa frågor till pedagogerna. Genom detta så lägger man grunden till ett 

fungerande och bra samarbete mellan vårdnadshavare och personal. Något som även kan tas 

reda på genom dessa samtal, är vårdnadshavarnas behov inför inskolningen. Trots att 

pedagogernas fokus låg hos barnen, fick vårdnadshavarna också stöd och svar på sina frågor 

under inskolningen, vilket både personal och vårdnadshavare ansåg som något positivt.  

Gerd Abrahamsen (2006) som har flera års erfarenhet inom lärarutbildningen, barnpsykiatrin 

och vidareutbildning i specialpedagogik anser att övergången mellan hem och starten på 

förskola kan vara jobbig och svår, då den representerar slutet på något samtidigt som starten 

på något nytt för barnet. Samtidigt som den berör barnet först och främst, så rör den även de 
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personer som finns runtomkring i barnets liv, till exempel vårdnadshavare och de pedagoger 

som arbetar på förskolan där barnet ska börja. Hos barn hittar man olika känslor inför 

förändring, så som intresse för utforskande och lek, men samtidigt en ängslan för det okända, 

som det kan innebära vid en förändring. I och med dessa känslor, som inte bara kan finnas hos 

barnet, utan även hos vårdnadshavarna, är det pedagogernas uppgift att skapa de 

förutsättningar som ger en bra start på förskolan (Abrahamsen, 2006:64-65).  

 Abrahamsen har utfört observationer på en förskola där en pojke på cirka elva månader blir 

lämnad av sin vårdnadshavare på förskolan, och för första gången ska vistas på förskolan på 

egen hand, utan stöd från sina vårdnadshavare. Utifrån observationen som är beskriven söker 

pojken närhet främst från sin vårdnadshavare när denne är närvarande, men efter avskedet är 

det pedagogen som blir uppsökt för kroppskontakt och närhet. Pedagogen som tar hand om 

pojken vid avskedet, är barnets ansvarspedagog, och sköter det mesta som handlar om pojken. 

Abrahamsen tar upp att det som sker under observationen av avskedet stämmer överens med 

vad den norska så kallade Rammeplanen rekommenderar, enligt vilken det är viktigt att ha en 

fast dygnsrytm för barnet, då det framkallar en trygghet samt en hjälp för barnet att orientera 

sig. Barnet behöver mycket stöd och kontakt med en vuxen under den här perioden, vilket 

visar att det är viktigt att ansvarspedagogen finns till hands för barnet. Abrahamsen nämner att 

kontakten mellan barnet och pedagogen ofta brukar öka efter att vårdnadshavaren har gått, då 

barnet tyr sig till pedagogen för att känna närhet. Utifrån denna närhet kan sedan barnet röra 

sig ut i rummet för att samspela med de andra barnen. (Abrahamsen, 2006:65–67). 

Rammeplanen som är på cirka femtiofyra sidor och utgivet av kunskapsdepartementet, ger 

pedagoger och övrig personal på förskolorna i Norge, ramar för hur genomförande av 

utvärdering och planering för verksamheten kan utföras. Rammeplanen ger även information 

till föräldrar (Rammeplanen, 2011).  

Pedagogerna på förskolan bör vara inriktade på att utifrån barnens tempo agera i olika 

situationer, samt respektera att det finns en övergång mellan att bli ”lämnad” på förskolan, till 

att aktivt kunna delta i de aktiviteter som erbjuds på förskolan. Om pedagogerna är medvetna 

om att det i början krävs en känslomässig bearbetning hos barnen som börjar på förskolan, så 

får barnen ta den tid de behöver innan de blir avledda från ”sörjandet” med hjälp av leksaker 

eller aktiviteter i början på dagen. Får barnen den här tiden på sig, så hjälper det dem att 

bearbeta den saknad de upplever, för att sedan kunna ta in det nya som finns i deras 

omgivning. (Abrahamsen, 2006:68–69).  
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Övergångsobjekt är viktiga för barn i samband med inskolningen. Övergångsobjekt är något 

som barnläkaren och psykoanalytikern Winnicott tar upp i sin forskning. Ett övergångsobjekt 

som till exempel kan vara en napp, ett gosedjur eller en snuttefilt, behövs för barnen för att 

hålla kvar de inre bilderna av sina vårdnadshavare.  Övergångsobjekten är kopplade till 

vårdnadshavarna för barnen, och hjälper dem att hålla kvar bilden av sina vårdnadshavare för 

att klara av en hel dag på förskolan, just därför att de påminner dem om hur det är hemma 

tillsammans med sina vårdnadshavare. Objekten som barnen har valt, hjälper dem att 

framkalla minnen, som kan skapa den närhet till sina vårdnadshavare som de ofta saknar i 

början av dagen på förskolan. Om barnen tvingas lämna ifrån sig sina övergångsobjekt när de 

kommer till förskolan, så skapar man inte bara upplevelsen att återigen få skiljas från sina 

vårdnadshavare, utan de blir även fråntagna den tröst som objektet representerar. Barnet går 

miste om hjälpen med att skapa de inre bilderna av vårdnadshavarna i deras frånvaro 

(Abrahamsen, 2006:70–77).  

Den första tiden i förskolan är en mycket sårbar tid, även för vårdnadshavarna samt dem som 

arbetar där. För att göra förskolan till barnets andra trygga bas, (där vårdnadshavarna är den 

första) är det av vikt att inskolningen vilar på samarbete mellan de vuxna, de vuxnas samspel 

med barnen, de vuxnas förmåga att se till barnens behov och förstå deras perspektiv, och sist 

men inte minst kunskap som finns om barns samspelsbehov i de lägre åldrarna. Trots att 

samspelet mellan de vuxna och barnen under inskolningen är av största vikt, så är även 

samspelet barnen emellan nästintill lika viktig. Abrahamsen tar upp att den goda förskolan 

inte kan fungera utan dessa två tillsammans (Abrahamsen, 2006:77–78).  

Magnus Kihlbom som är psykoanalytiker och barnpsykiatriker till yrket, har tillsammans med 

psykologen Gunilla Niss och Birgitta Lidholt som är fil.dr i pedagogik och psykolog, skrivit 

boken Förskola för de allra minsta: på gott och ont (2009). Boken utgår från forskning inom 

utvecklingspsykologi, pedagogik och neurobiologi, samt även deras egna yrkeserfarenheter. 

Boken ger ingen bild av vad för slags undersökning som författarna har genomfört, om en 

sådan beskrivning gavs, var den för liten för att det skulle uppmärksammas.  

Redan innan barn har hunnit fylla ett år, har de skapat ett intresse för andra barn, men även att 

ta kontakt med andra på olika sätt och känna samhörighet. Bland barn på förskolan kan det för 

pedagogerna vara lättare att skapa kontakt med vissa barn, och svårare med andra. Några 

enskilda barn kan behöva mer tid på sig innan de kan skapa en kontakt med de vuxna. Det kan 

finnas flera olika anledningar till detta, till exempel att barnen helt enkelt inte har tid med de 
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vuxna eftersom de är upptagna med leksakerna på avdelningen, eller att de har negativa 

erfarenheter av vuxna. De barn som oftast visar sig osäkra och blyga, brukar vara barn som 

inte har stött på eller är ovana vid andra vuxna än sina vårdnadshavare. Utifrån detta så är det 

från pedagogernas sida viktigt att möta varje enskilt barn med respekt och ett personligt 

bemötande för att dessa barn ska komma att känna sig trygga i barngruppen som de snart 

kommer att tillhöra. Niss tar upp att det är när man arbetar med små barn som man behöver 

vara uppmärksam på när stöd behöver ges till ett barn. Små barn behöver fysisk närhet, vilket 

gör att de kan känna sig både trygga och säkra (Niss, 2009:19–20).  

En inskolning bör ske gradvis för barnet, då barnet behöver tid att bli van och skapa ett 

förtroende för barngruppen och pedagogerna på förskolan. Miljön är helt ny, och även så 

rutinerna som finns på förskolan, vilket medför att barnet behöver känna att saker återkommer 

i samma turordning varje dag, för att barnet ska känna sig tryggt i förskolan. Enligt Niss är ett 

samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger av yttersta vikt, då båda behövs för att 

utforma inskolningen så alla parter trivs och blir nöjda. Det är inte bara barnet som ska 

inskolas som påverkas under den här tiden, utan även vårdnadshavarna och den redan 

befintliga barngruppen. Om ett samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare är lyhört, 

kan inskolningen anpassas till alla som berörs av den här tiden när ett nytt barn skolas in 

(Niss, 2009:25).  

Vanligtvis för barn växer känslan av att klara sig utan en trygg person till hands samtidigt som 

barnen växer. Utvecklingen börjar redan på barnets andra halva av första levnadsåret, och är 

inte färdig utvecklad förrän i deras tonår. När inte barnens anknytningsperson finns till hands, 

är en förutsättning för att de ska känna sig trygga, att de har lärt sig att lagra minnesbilder av 

att de är tillsammans med deras anknytningsperson. Ett barn som är cirka ett år gammal har 

inte så mycket erfarenhet av att bli lämnad av sina vårdnadshavare, för att sedan veta att de 

kommer komma tillbaka, något som en treåring kan ha. Barns primära anknytningsperson är 

dess vårdnadshavare, men skapar barnen en nära och varm relation till någon annan vuxen 

kan även den fungera som en anknytningsperson till barnet. För att barnet inte ska känna sig 

otrygg när vårdnadshavarna inte är i närheten, är det viktigt att pedagogerna strävar efter att 

skapa sådana relationer, för att barnen ska känna att de kan vända sig till pedagogerna. En 

given omständighet för att barnen ska känna sig trygga på förskolan, är att de har en trygg 

anknytning till pedagogerna som jobbar där. Inskolningen är en viktig del av barnens start på 

förskolan, då den ska lägga en grund till att skapa denna anknytning till pedagogerna, 

eftersom barnen kommer att vistas ett antal timmar på förskolan varje dag.  För att komma 
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fram till vad som är bäst för barnet att vistas på förskolan tidsmässigt, behövs det att 

pedagoger och vårdnadshavare diskuterar detta tillsammans. Vad som fungerar bäst är väldigt 

individuellt från barn till barn, och beror först och främst på barnets ålder och utveckling. Om 

barnet är väldigt ungt och ska vistas länge under dagarna på förskolan, är den här trygga 

anknytning till pedagogerna av stor vikt att den finns till (Niss, 2009:26–28).  

En inskolningstid där vårdnadshavarna medverkar är ofta en självklarhet för pedagogerna som 

arbetar på förskolan. Om inskolningen planeras med omsorg kan det påverka hur barnen 

kommer att trivas på förskolan. Därför är det av goda skäl inskolningen planeras med omsorg. 

För att barnen ska få en trygghet, är det av passande skäl att vårdnadshavarna deltar under 

inskolningen, eftersom en ny miljö både kan vara skrämmande och roligt. Niss tar upp att hon 

anser att den redan befintliga barngruppen bör vara en del under inskolningen. De minsta 

barnen behöver få känna att det är en del av gruppen, samt att pedagogerna är där både för 

dem och de andra barnen. Eftersom barnen ska klara av att umgås med flera andra barn i en 

grupp, är tiden precis efter inskolningen den känsligaste tiden. Barnen behöver känna en 

anknytning till pedagogerna och veta att de finns till hands (Niss, 2009:30).  

Inför inskolningen är förberedelser viktiga, och pedagogerna kan förbereda både sig själva 

och vårdnadshavarna genom att stämma träff med dem. Under den här träffen bör 

pedagogerna berätta för vårdnadshavarna hur inskolningen går till, och vårdnadshavarna ska 

även få tillfälle att diskutera sitt barns inskolning utifrån vad barnet har för behov och 

förutsättningar. Genom det här samtalet kan föräldrarna känna sig både välinformerade och 

trygga, vilket är viktigt. Det är även av vikt att vårdnadshavarna inser att det är förhållandet 

mellan barn och pedagog som avgör när det är dags för vårdnadshavarna att lämna förskolan. 

Det är dags för vårdnadshavarna att lämna barnet på förskolan, när barnet känner sig tryggt, 

även utan föräldrarna närvarande. Utifrån detta så är det därför viktigt att pedagogerna är noga 

med sin bedömning av deras relation till barnet i fråga. Ser man till dessa förutsättningar, är 

det olika från barn till barn när det är dags för vårdnadshavarna att lämna. För att maximera 

möjligheten att det alltid finns en pedagog till hands för barnet när inskolningen är slut, bör 

barnet lära känna minst två pedagoger under inskolningen. Har flera pedagoger lärt känna 

barnet, bidrar det till att de delar på ansvaret för alla nya barn som börjar på förskolan. Det är 

pedagogernas uppgift att få med sig barnen i leken, man kan säga att det är huvuduppgiften. 

Förskolan ska kännas som en rolig plats för barnen att komma till. I samband med leken finns 

det bra förutsättningar att skapa relationer till barnen, i och med att barnen känner att 

pedagogerna är där för dem, att de vill hjälpa dem in i leken. Använder pedagogerna leken 
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som ett verktyg för att skapa relationer till barnen, skapas det ett intresse för pedagogerna hos 

barnen, då de känner att de finns där för dem. Genom leken kan barnen koppla ihop de vuxna 

och leken och skapa en så fungerande relation som möjligt för att barnen ska kunna känna sig 

trygga när det är dags för vårdnadshavarna att lämna förskolan. Inskolningens främsta uppgift 

är att få barnen att känna sig så pass trygga att de känner att de kan bli lämnade med de 

pedagoger som finns på förskolan (Niss, 2009:30–32).  

Tre forskare vid namn Gunilla Ladberg, Suzanne Goldmann och Maj Åkerback har skrivit en 

forskningsrapport som har initierats av barnstugeutredningen från 1968. Rapporten är även ett 

avhandlingsarbete. Forskningsrapporten heter Barntillsyn eller barnmiljö?:Om samarbete 

mellan hem och daghem (1973), och bygger på en studie av två förskolor, där dessa tre 

forskare har gjort intervjuer med vårdnadshavarna och deltagande observationer på dessa två 

förskolor.  

Ladberg, Goldmann och Åkerback (1973:246) har sett under sin undersökning att båda 

förskolorna har ett litet eller inget samarbete alls pedagog och vårdnadshavare emellan. 

Pedagogerna har uppfattningen att vårdnadshavarna anser att förskolan är en plats för 

barnpassning. Vårdnadshavarna visar inte sin uppskattning, och verkar inte inse hur pass 

viktig förskolan är för barnen, enligt pedagogernas uppfattning av vårdnadshavarna.  

Inskolningen lägger grunden för det fortsatta samarbetet vårdnadshavare och pedagoger 

emellan. Finns en sådan grund till samarbete, kan det plockas fram när eventuella problem 

uppstår. Inskolningen är ett ypperligt tillfälle att visa vårdnadshavarna på vilket sätt man vill 

att samarbetet ska fortgå. I samband med inskolningen finns det möjlighet för 

vårdnadshavarna att stanna längre på förskolan, och det är under dessa stunder som 

pedagogerna kan samtala med vårdnadshavarna. Tidigare har inskolningen varit utformad så  

att vårdnadshavarna bara har vistats på förskolan en kort stund under de allra första dagarna. 

Pedagogerna som har intervjuats, anser att när inskolningen har gått till på det här sättet, har 

den varit alldeles för kort, då tiden vårdnadshavarna vistades i förskolan mestadels gick åt till 

att diskutera praktiska saker så som allergier, märkning av kläder och rutiner. Enligt 

pedagogerna har dessa stunder varit korta bland annat på grund av att vårdnadshavarna inte 

har insett hur pass viktig inskolningen är för barnet. Ser man till vårdnadshavarnas sida, har 

dock inte pedagogerna gett vårdnadshavarna möjlighet att inse hur pass viktig inskolningen 

är, då de inte tagit sig tid till att förklara detta för vårdnadshavarna (Ladberg, Goldmann, 

Åkerback, 1973:267–268).   
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Utifrån genomförda intervjuer med vårdnadshavarna på de två förskolorna som forskarna har 

använt i sin undersökning, kom de fram till att de flesta vårdnadshavarna faktiskt vill veta mer 

om hur deras barn har det på sin förskola. Sakerna de vill veta om barnen, är inte stora saker, 

utan oftast små saker så som hur de fungerar i situationer med andra barn och vem de tycker 

om att umgås med. Vårdnadshavarna uttrycker även en önskan om att få veta om pedagogerna 

anser att det finns något problem med deras barn, samt att de vill engagera sig mer i det som 

händer med barnen. Vårdnadshavarna anser till stor del, att det är pedagogerna som är 

experterna på barn då de jobbar med detta. Eftersom pedagogerna är dessa experter i 

vårdnadshavarnas ögon, ser de ingen större nytta i att diskutera det pedagogiska arbetet som 

utförs på förskolan tillsammans med pedagogerna. Vårdnadshavarna gör sig mer passiva än 

nödvändigt, då de tror att pedagogerna kan se på barnen när det till exempel har hänt något 

hemma, och därför får pedagogerna inte reda på detta av vårdnadshavarna. Enligt flera 

vårdnadshavare ser de samarbetet med pedagogerna som något av mindre vikt då deras barn 

trivs på förskolan. Något som även framkom av intervjuerna med vårdnadshavarna var att 

pedagogerna behöver ge dem information i deras dagliga kontakt. I och med att 

vårdnadshavarna får denna information bidrar de till att de känner att de behöver få höra 

information om deras barn. Pedagogerna bör även visa initiativ och uppmuntra 

vårdnadshavarna att faktiskt ställa frågor, ge förslag eller kritik till pedagogerna (Ladberg, 

Goldmann, Åkerback, 1973:273–275).  

Ladberg, Goldmann och Åkerback (1973:381–383) menar att förskolorna inte förklarar det 

viktiga förhållandet som bör finnas mellan vårdnadshavare och barn, utifrån deras 

observationer och intervjuer. Om pedagogerna inte skapar en kontakt och ett samarbete under 

inskolningen med vårdnadshavarna, blir vårdnadshavarna passiva, och de får uppfattningen 

att de inte behöver samarbeta med pedagogerna, eftersom det kommer gå av sig själv 

tillsammans med pedagogerna som är ”barnexperter”. Inskolningen är en känslig tid för de 

flesta som är involverade, det vill säga både barn, vårdnadshavare och pedagoger. För 

vårdnadshavarna är det viktigt att deras barn trivs och kan anpassa sig till den nya miljön, 

samtidigt som det är svårt för vårdnadshavarna att ”lämna bort” sitt barn. Genom att 

vårdnadshavare och pedagoger tar sig tid till att tala med varandra och berätta vad man vill ha 

ut av inskolningen, bidrar det till ett fortsatt fungerande samarbete.  
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5.1Material och metod 

Här kommer jag ta upp vad jag har använt mig av för material i mitt arbete, samt vilken metod 

arbetet har byggt på. Jag börjar med att ta upp hur jag har begränsat mig inom mitt 

undersökningsområde, under rubriken urval.  Till exempel vad jag har valt att titta på, men 

samtidigt vad jag har valt bort och varför. Därefter tas metod upp, samt hur jag har genomfört 

min undersökning av mitt valda område. Slutligen tas etiska principer upp som har varit av 

vikt för utformningen av det här arbetet.  

5.2 Urval och metod  

Innan jag började skriva det här arbetet, var min plan att jag skulle använda mig av textanalys 

av texter från 70-talet, samt textanalys, observationer och intervjuer för att få dagens syn på 

inskolning. Efter att ha funderat ett bra tag över mitt ämnesval och hur jag skulle gå tillväga i 

upplägget av arbetet, kom jag fram till att om jag använder mig av dessa tillsammans så blir 

det olika materialkategorier i mitt arbete, som inte hör ihop. Därför bestämde jag att bara 

använda mig av textanalys av texter som tar upp inskolning på 70-talet, och texter som tar upp 

inskolning idag genom hela arbetet, för att det ska bli mer sammanhängande.  Eftersom mitt 

arbete behandlar ämnet inskolning, har jag valt bort vissa delar i texterna som jag analyserar, 

just därför att de inte tar upp det som jag vill fokusera på i min undersökning.  

Till en början var min tanke att skriva allmänt om hur inskolning kan gå till, men efter att ha 

sett andra studentuppsatser som skrivit om just inskolningen, så valde jag en egen inriktning 

för mitt arbete, men fortfarande med fokus på inskolning. Efter att jag valt att skriva om 

inskolning förr och nu, bestämde jag mig för att undersöka om jag kunde begränsa mig 

ytterligare. Jag utgick ifrån uppsatser som låg ute på DIVA (en sida där avhandlingar och 

studentuppsatser kan läggas upp) och där fann jag att det redan fanns ett snarlikt arbete som 

tog upp det jag ville undersöka. Detta arbete tog upp inskolningen på 80-talet och idag. För att 

inte undersöka något som redan undersökts, valde jag istället att utgå ifrån inskolning på 70-

talet och idag.  Det fanns väldigt knapphändig information om just inskolning som kunde 

användas som tidigare forskning, samt att använda till min textanalys. Jag har fått välja bort 

ett flertal böcker och texter som inte innehöll den informationen jag var ute efter.  

Metoden som användes i detta arbete, är huvudsakligen textanalys av olika texter. Textanalys 

kan även kallas för innehålls- eller dokumentanalys. Utgår arbetet från ett 

utbildningsvetenskapligt sammanhang kan texterna som analyseras vara till exempel lokala 

arbetsplaner, läroplaner, läroböcker eller kursplaner. När dessa texter ska analyseras, kan 



18 
 

analysen utgå ifrån någon särskild aspekt (Stukát, 2011:53). En innehållsanalys kan vara av 

värde när man ska titta på, samt jämföra en specifik del i texterna, och studera förändringarna 

som kan ha skett under en tid (Bergström & Boréus, 2005:18). Utifrån detta har jag i mitt 

arbete arbetat efter en innehållsanalys, då jag ville undersöka inskolning, och hur det 

eventuellt har förändrats över tiden. När texterna bearbetades för att hitta information, har jag 

främsta fokuserat på delar som handlar om hur det går till, samt på vårdnadshavarnas roll i 

samband med inskolningen. Efter att ha skrivit ned vad de fyra texterna jag valde att göra 

textanalys på tog upp gällande inskolning, försökte jag koppla det som författarna säger, med 

min tidigare forskning och teori, men även försöka jämföra vad författarna sa. Detta gjordes 

för att försöka påvisa en eventuell utveckling inom inskolningen på förskola från 70-talet till 

idag.  

5.3 Etiska principer 

Eftersom jag inte har gjort vare sig intervjuer, observationer eller enkätundersökningar till 

mitt arbete, så behövde jag inte lägga vikt vid punkter så som informationskravet eller 

samtyckekravet.   

Informationskravet innebär att de personer som berörs av studien ska bli informerade om 

syftet med studien, samt att deras deltagande är frivilligt. Om studien behöver personer som 

deltar i undersökningen, behöver dessa ge sitt samtycke till att medverka i studien. De har rätt 

att bestämma när, om och hur länge de vill medverka, samt att de ska ha rätt att avbryta sitt 

deltagande närhelst de vill (Stukát, 2011:130–131). Eftersom mitt arbete inte innefattar vare 

sig intervjuer, observationer eller enkäter så har detta inte berört mig. Personera som har 

skrivit de böcker och texter jag har använt mig av i min undersökning, har gjort dessa 

offentliga. Eftersom dessa kan gå att hitta på flera olika ställen, så behöver jag inte be om lov 

att få använda dessa i mitt arbete. Ser man till att dessa böcker är publicerade och går att 

återfinnas på till exempel bibliotek behöver jag inte lägga så stor vikt vid 

konfidentialitetskravet. Stukát (2011:131–132) tar upp att konfidentialitetskravet handlar om 

att informera informanterna, men även att fullfölja uppgiften att hålla dem och deras uppgifter 

konfidentiellt, det vill säga privat. Om det under studiens gång uppkommer känslig 

information om informanterna bör denna information hållas, samt avrapporteras på ett sådant 

sätt att de personer som läser arbetet inte ska kunna urskilja vilka personer som har varit 

informanter.  
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5.4 Presentation av analysmaterial  

Till denna undersökning har fyra böcker valts ut för att analyseras. Dessa böcker är 

Välkommen till förskolan (2010) skriven av Camilla Wessman, En bra start: om inskolning 

och föräldrakontakt i förskolan (2010) skriven av Marie Arnesson Eriksson, Förskolan: En 

teoretisk bakgrund (1976) skriven av Gertrud Schyl-Bjurman, samt Att börja på daghem: 

introduktion av småbarn under tre år (1976), skriven av Erik Hector och Inger Säfvestad.  

Dessa fyra böcker ska representera förskolan på 70-talet och förskolan idag, och försöka ge en 

bild av synen på inskolningen. Tre av de valda böckerna vilar inte på någon teori, utan bygger 

på författarnas erfarenheter och information de fått från andra förskolor. Den fjärde boken, där 

Gertrud Schyl-Bjurman är författare, tar upp utvecklingspsykologisk teoribildning, där Jean 

Piagets kognitiva teori och Erik H. Eriksons psykodynamiska teori beskrivs. Schyl-Bjurman 

är inte en uttalad anhängare av anknytningsteorin av vad jag kan utläsa av hennes avhandling. 

Dock kan likheter mellan det hon säger i sin avhandling liknas med det som 

anknytningsteorin nämner, vilket även gäller för de tre andra böckerna.  

Camilla Wessman är bland annat cand.mag i psykologi och pedagogik, och har specialiserat 

sig inom integration av barn i förskolan. Hon har även varit anställd som konsulent flera 

gånger, bland annat på en förskola för att utveckla pedagogiska metoder år 2004, samt vid 

implementeringen av pedagogiska läroplaner i en kommun i Danmark. Boken Välkommen till 

förskolan är skriven för pedagoger som arbetar med barn mellan ett till sex år. Boken är först 

och främst skriven som en inspirationskälla för pedagoger, och bygger på praktiska 

erfarenheter som Wessman har fått tagit del av från olika förskolor.  

Marie Arnesson Eriksson är utbildad förskollärare och hennes bok En bra start: om 

inskolning och föräldrakontakt i förskolan riktar sig främst till lärarstudenter, pedagoger och 

rektorer. Bokens syfte är att fungera som en inspirationskälla för att utveckla metoder när det 

kommer till inskolning. Boken bygger på Arnesson Erikssons egna erfarenheter från en 

förskola där hon tidigare jobbat.  

Gertrud Schyl-Bjurman arbetade som sekreterare i Barnstugeutredningen, där hon främst 

arbetade med frågor som handlade om förskolans pedagogiska program och dess 

utvecklingspsykologiska förankring. Boken är hennes avhandling, och enligt författaren själv 

vill hon att boken ska ses som ett försök att i en teoretisk referensram förankra arbetssätt som 



20 
 

finns inom förskolan, samt att den ska användas till att ta ställning till vad vi faktiskt vill med 

barnens uppfostran.  

Erik Hector och Inger Säfvestads bok Att börja på daghem: introduktion av små barn under 

tre år är skriven för att kunna användas i samband med utbildning av pedagoger, samt 

användas av vårdnadshavare och personal i samband med en introduktion av ett barn i 

förskolan. Hector och Säfvestad som skrivit denna bok som är på cirka sexton sidor, arbetade 

båda som psykologer.  

6.1 Analys- och resultatredovisning 

Här kommer jag att ta upp frågorna som finns under rubriken frågeställningar tidigare i 

arbetet. Den sista frågeställningen har delats upp i två olika rubriker, för att göra det lättare för 

läsaren att skilja på vårdnadshavarnas roll under 70-talet och vårdnadshavarens roll idag. 

Frågorna tas upp en och en, och följs därefter av resultat och analys som kopplas till teori och 

tidigare forskning. Jag väljer att göra på detta sätt, då det blir lättare att följa med i texten, 

samt se att frågorna jag ämnar ta reda på med mitt arbete blir besvarade. En annan anledning 

till att analys- och resultatredovisningen har utformats på detta sätt, är att det är svårt att sätta 

så kallade teman som huvudrubriker till ämnet inskolning. Mina frågeställningar ansåg jag 

som fungerande rubriker till det här kapitlet, då det faktiskt är det jag har sökt efter i dessa 

fyra böcker.  

6.1.2 Vad visar texterna för syn på inskolning inom förskolan på 70-talet? 

Hector och Säfvestad förespråkar i deras bok Att börja på daghem – introduktion av småbarn 

under tre år, en försiktig och mjuk start för barnet på förskolan, av den orsaken att 

oförberedda barn och vårdnadshavare, kan ge starten på förskolan ett dåligt sammarbete hem 

och förskola emellan. En sådan hastig start för barnet på förskolan kan även leda till att 

barnets början på förskolan blir onödigt svårt för barnet. En viktig del i samband med de nya 

förändringarna för barnet och dess start på förskolan, är att barnet skapar bra relationer till de 

vuxna som finns i den nya miljön. Dessa relationer är jämbördiga med sömn, mat och värme 

för barnet. Av den orsaken att barnen under dagarna kommer, från och med starten på 

förskolan tas omhand av andra människor än sina vårdnadshavare, är det viktigt att bra 

relationer skapas. Blir dessa relationer bra, med andra ord förtroliga och nära, så lägger det en 

grund för barnet att utgå ifrån när de ska upptäcka resten av den värld som förskolan erbjuder 

(Hector & Säfvestad, 1976:1-3).  
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Precis som Hector och Säfvestad, så förespråkar Schyl-Bjurman också en försiktig 

introduktion av barnet till förskolan. En för abrupt start och miljöförändringar i samband med 

starten på förskolan, kan leda till att skapa ångest hos det lilla barnet, då de oftast inte förstår 

syftet med miljöbytet från hem till förskola (Schyl-Bjurman, 1976:71–73). Utifrån vad Hector 

och Säfvestad tar upp om kontakten/relationer barn och vuxna inom förskolan emellan, finns 

det en likhet gällande det som Schyl-Bjurman skriver. Hon menar att för att skapa en dialog, 

pedagog och barn emellan, behöver både barn och pedagog bidra till ett socialt 

samspelsmönster där de är socialt och känslomässigt engagerade. Dock är det pedagogens 

ansvar att bidra till att söka efter en kontakt med barnet, som därefter utvecklar sig till att 

barnet känner förtroende för pedagogen. Pedagogerna ska utifrån barnens beteende och 

reaktioner, vara lyhörda för dessa samt tolka dem, för att därefter kunna ge barnet den 

stimulans som han/hon behöver för att utvecklas (Schyl-Bjurman, 1976:31). Ser man till 

bindningsteorin i det här sammanhanget så handlar teorin om att knyta olika emotionella band 

till särskilda individer för barnet. Under barnens barndom sker som nämns tidigare 

anknytningen mellan barnet och dess vårdnadshavare, men även till sådana personer som 

verkar som substitut för vårdnadshavarna i deras frånvaro. Det är vårdnadshavarna och 

substituten för dem som ska verka för att trösta, skydda och stödja barnen (Bowlby, 2006: 

149-153). Utifrån detta är min tolkning att det är pedagogerna som fungerar som detta 

substitut under dagen, när barnets vårdnadshavare arbetar eller studerar, medan barnen vistas 

på förskolan. När vårdnadshavarna lämnar sina barn på förskolan, så blir pedagogerna de 

personer som barnen söker sig till för just tröst, skydd och stöd. Varken Hector & Säfvestad 

eller Schyl-Bjurman tar upp något om detta i deras texter, men ser man till vad författarna 

säger och vad Bowlby tar upp, kan vissa likheter urskiljas, trots att ingen av deras texter vilar 

på anknytningsteorin.  

Precis som Schyl-Bjurman och Hector & Säfvestad som förespåkar en försiktig introduktion, 

anser Abrahamsen att pedagogerna bör vara medvetna om att alla barn agerar på olika saker i 

olika tempon. Pedagogerna bör respektera att det finns en övergång mellan att bli lämnad på 

förskolan, och att komma dit och leka med de andra barnen direkt. Barnen bör få tid till att 

sörja sina vårdnadshavares frånvaro, för att kunna ta in det som finns i deras omgivning, utan 

att försöka bli lockad till lek (Abrahamsen, 2006:68–69). Här kan det urskiljas att barnen 

behöver en försiktig introduktion till förskolan, istället för att kastas in i verksamheten, just 

för att barnet ska få tid till att bearbeta det som händer runt omkring.  
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Hector och Säfvestad frågar sig om det faktiskt går att förbereda barnet på att de ska börja på 

förskola. Är barnen i två- till treårsåldern så brukar de ofta ha nytta av att vårdnadshavarna 

inför starten på förskolan talar om det med barnen. Samtalen bör inte bara hållas före 

inskolningen, utan även under introduktionen på förskolan. Hector och Säfvestad tar upp att 

barnen behöver veta vart deras vårdnadshavare tar vägen under tiden de vistas på förskolan. 

Det kan vara av nytta att tala om för barnen vad vårdnadshavarna gör under dagen, och om 

möjlighet finns, att besöka denna plats. Hector och Säfvestad menar att barn under sin andra 

del under första levnadsåret många gånger är avsevärt beroende av olika ritualer. Det är under 

inskolningen på förskolan som barnen behöver tid på sig för att anpassa sig till nya vanor som 

finns på förskolan. Med utgångspunkt i detta är det viktigt med en introduktion för barnen, för 

att skapa ett förtroende till pedagogerna samt skapa en plats i den redan befintliga 

barngruppen. För att barnen lättare ska kunna skapa det här förtroendet för de främmande 

vuxna som finns i förskolan, är det fördelaktigt om barnets vårdnadshavare är med under den 

här tiden. Skulle inte vårdnadshavarna vara med under introduktionen, kan en ängslan skapas 

hos barnen som plötsligt skiljs från sina vårdnadshavare (Hector & Säfvestad, 1976:5-7). 

Materialet visar på likheter med vad som kan påträffas inom det som Gerd Abrahamsen tar 

upp om barns start på förskolan. Gerd Abrahamsen tar upp, att förändringen mellan hem och 

förskola kan vara jobbig både för vårdnadshavare och barn. Utifrån detta är det pedagogernas 

uppgift att göra starten i förskolan till en erfarenhet som både barn och vårdnadshavare 

uppfattar som bra (Abrahamsen, 2006:64–67).  Schyl-Bjurman tar bland annat upp att det är 

bra om vårdnadshavarna medverkar under barnens introduktion på förskolan. I och med att 

vårdnadshavarna medverkar, bidrar det till att barnen känner sig tryggare. Barnen uppfattar 

sina vårdnadshavare som en del av den vuxna gruppen som finns på förskolan, och detta kan 

bidra till att barnen mer spontant söker sig till pedagogerna istället för vårdnadshavarna. För 

att det här ska fungera i praktiken, är det pedagogernas uppgift att försöka göra så att 

vårdnadshavarna känner sig välkomnade och att det inte behöver sitta bredvid på en stol och 

titta på, utan att de faktiskt kan delta i verksamheten (Schyl-Bjurman, 1976:71–73).   

 

Under inskolningen av barnet är det bra om barnet får möjligheten att träffa en och samma 

pedagog varje gång barnet kommer till förskolan, eftersom det underlättar uppbyggnaden av 

en tillit till denna pedagog. I och med att barnet har byggt en tillit till pedagogen som har varit 

där under inskolningen, känner barnet en trygghet när vårdnadshavarna lämnar förskolan. I 

samband med att en pedagog utses till att ha huvudansvaret för de barn som ska inskolas, kan 
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både barn och vuxna få ut mer av varandra, då deras relation blir djupare än om alla 

pedagoger försökte lära känna alla barn lika bra (Hector & Säfvestad, 1976:11).  

De två texterna från 70-talet talar inte direkt om hur lång tid de anser att inskolningen ska 

pågå, dock tar Hector & Säfvestad upp att ”Det är svårt att säga i förväg vilka barn som lätt 

kan ställa om sig och börja trivas på daghemmet. Man behöver i regel en två veckor lång 

introduktion, för att också de barn som har svårare att vänja sig, ska få tillräckligt med tid” 

(Hector & Säfvestad, 1976:9). Här ser vi att Hector och Säfvestad tar upp något om hur lång 

inskolning som i de flesta fall brukar behövas, dock nämner de inget om hur lång en 

inskolning bör fortgå enligt deras egen mening.  

De två texterna som har valts för att representera 70-talet, talar inte något om hur den 

befintliga barngruppen ska användas vid en inskolning. Hector & Säfvestad (1976:6) tar upp 

att barn som är mellan två till tre år, som finner en kamrat som de fattar tycke för under 

inskolningen, kan hjälpa barnet att lättare skapa känslan av att vilja återvända till förskolan 

dagen därpå.  

Här kan man se att även om det inte nämns något om hur den befintliga barngruppen ska 

användas, tar författarna upp att det är gynnsamt om barnen skapar kamrater under 

inskolningstiden, för att underlätta för barnet att vilja återvända till förskolan.  

Något som texterna från 70-talet inte heller tar upp, är hur inskolningen bör avslutas, eller 

eventuellt följas upp. Enligt vad jag kan urskilja talar texterna för att vårdnadshavarna ska 

lämna barnet på förskolan när de ser att barnet har knutit kontakt till åtminstone en pedagog, 

och därefter så anses inskolningen vara klar. Hector & Säfvestad tar inte upp i deras texter 

något om efterarbete där inskolningen följs upp med föräldrar med eventuell utvärdering eller 

samtal för att gå igenom inskolningen av barnet. Schyl-Bjurman (1976:73) tar däremot upp ett 

avsnitt om fortsatt kontakt med vårdnadshavarna efter inskolningen är avslutad. 

Vårdnadshavarna ska känna att de närsomhelst ska kunna besöka förskolan. Hon tar upp att 

pedagogerna bör hela tiden uppdatera vårdnadshavarna om hur de upplever att deras barn 

utvecklas i förskolan, samt att de visar intresse för att veta hur det går för barnet hemma. 

Dessa samtal behöver pedagogerna och vårdnadshavarna finna tid till att ha, då båda parter 

kan utbyta information som är användbart för deras umgänge med barnet.  

Schyl-Bjurman (1976:16–17) anser att sexmånadersgränsen för ålder på barn i förskolan bör 

göras till forskning. Hon anser detta eftersom att den forskning som redan finns inte tar 
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hänsyn till hur det är i Sverige, då forskningens som är utländsk talar om daghemsplaceringar, 

och inte daghemsvård.  

”Vistelsen i småbarnsgruppen skall innebära en varsam slussning till det ökade utbudet av 

sociala anknytningar i syskongruppen. Barnantalet i småbarnsgruppen måste därför hållas låg. 

12 platser måste anses vara den övre gränsen för att dessa barns speciella behov skall 

tillgodoses inom samma grupp. Detta förutsätter emellertid att den yngsta gruppen i åldern 6-

12 á 14 månader disponerar ett eget rum” (Schyl-Bjurman, 1976:59).  

Här kan vi se att Schyl-Bjurman nämner att hon anser att sexmånadersgränsen för barnens 

början på förskolan, bör det forskas mer kring. Hon tar även upp att den yngsta gruppen på 

förskolan brukar vara mellan sex till fjortonmånaders ålder. Det som inte kan urskiljas ur 

hennes bok, är när hon själv anser vid vilken ålder barn bör börja på förskolan. Citatet kan 

tolkas att hon visar på vid vilken ålder det är vanligt att barn började på förskolan, men 

eftersom att hon anser att sexmånadersgränsen bör det forskas mer kring, så nämner hon inte 

vid vilken ålder det är lämpligt för barn att börja på förskola.  

Likaså som Schyl-Bjurman inte tar upp vid vilken ålder barn bör börja på förskola, nämner 

inte heller Hector & Säfvestad något om detta. Dock kan man i citatet ”För barnskötare och 

förskollärare innebär det varje gång en lika stor uppgift att ta emot ett nytt barn. Det är aldrig 

fråga om en ”typisk ettåring” osv, utan om en liten individ med sitt eget sätt att reagera” 

(Hector & Säfvestad, 1976:1) se att vid cirka ett års ålder var en vanlig tidpunkt för barn att 

starta förskolan. Precis som Schyl-Bjurman, nämns här en ålder som visar på när de barn som 

de stött på i deras yrke, brukade starta på förskolan, och likaså här nämns det ingen tidpunkt 

när barnen utifrån Hector och Säfvestads åsikt bör starta förskolan.  

6.1.3 Vad visar texterna från ”idag” för syn på inskolning inom förskolan? 

Arnesson Eriksson förespråkar bland annat hembesök i sin bok. Dessa hembesök kan hjälpa 

till att stärka grunden före inskolningen, genom att vårdnadshavare, barn och pedagogerna 

träffas tillsammans i familjens ”normala” miljö. Genom att pedagogerna utför dessa 

hembesök en tid innan själva inskolningen ska starta på förskolan, brukar det oftast leda till 

att vårdnadshavarna får en positiv och lugn inställning inför inskolningen, vilket kan 

överföras på barnen. Hembesöken är till för att ge vårdnadshavarna information och svar på 

sina eventuella frågor de kan ha om sitt barns inskolning, och som de kanske inte vill ställa på 

förskolan bland andra föräldrar och pedagoger. En annan viktig del i hembesöken, är att 
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pedagogerna kan ta reda på mer information om barnet som ska börja på förskolan. Utför 

förskolan och pedagogerna hembesök, som en del i inskolningen, kan det bidra till att 

pedagogerna lättare kan knyta an till saker de har sett hemma hos barnet, med saker som finns 

på förskolan under barnets inskolning, för att bland annat locka barnen till lek (Arnesson 

Eriksson, 2010:19–20).  

Camilla Wessman tar i sin bok Välkommen till förskolan (2010) inte upp hembesök som en 

del i förberedelser inför barnets början på förskolan. Någon som hon däremot, till skillnad 

från Arnesson Eriksson tar upp, är välkomstbrev. Barn behöver skapa en länk mellan två 

viktiga delar i deras liv menar Wessman, och i det här fallet mellan hem och förskola. Det 

som barnet upplever på en plats, kan påverka deras upplevelse av nästa plats de möter. För att 

den här länken mellan hem och förskola ska utvecklas till något produktivt, bör initiativet 

komma från pedagogerna på förskolan. Wessman tar upp att brevet som skickas hem till barn 

och vårdnadshavare, får den redan befintliga barngruppen vara med och utforma. Brevet är 

utformat med två olika varianter, ena sidan är till för barnet, medan den andra sidan innehåller 

information till vårdnadshavarna. Informationen till vårdnadshavarna är ett personligt brev 

från den pedagog som kommer möta upp och ta hand om familjen under den första dagen på 

förskolan. Informationen innefattar även namn på de pedagoger som finns på avdelningen, 

samt namnet på själva avdelningen. Enligt Wessman är fördelen med välkomstbrev att barnen 

på förskolan blir delaktiga i brevskrivandet, samt att det nya barnet får se bilder av förskolan, 

pedagogerna och kanske till och med alla barnen som redan går på den avdelning som barnet 

ska komma att börja på (Wessman, 2010:11–13).  

Dessa båda texter av Arnesson Eriksson, och Wessman visar att syftet bakom hembesök eller 

välkomstbrev, är huvudsyftet att skapa kontakt med vårdnadshavare och barn innan starten på 

förskolan äger rum. Ser man till anknytningsteorin, talar den om en så kallad bindningsgestalt 

för barnet. Bindningsgestalten kan vara vårdnadshavarna eller substitut för dem. När barnet 

kan känna sig tryggt, kommer denna bindningsgestalt inte att ta lika stor plats som förut när 

barnet inte kände sig helt tryggt. Är barnet tryggt, känner det att röra sig fritt ifrån sin 

bindningsgestalt för att vara med i olika aktiviteter och utforska, inte är lika skrämmande som 

tidigare. Det är i samband med den här tryggheten, som barnen känner att möjligheten finns 

att återkomma om känslor som ängslan, trötthet, oro eller att må dåligt i största allmänhet 

uppstår. Möjligheten att återkomma efter närhet när längtan uppstår, finns om barnen känner 

sig trygga och lugna, i vetskapen att om något av detta skulle uppstå, då finns denna 

bindningsperson där för att reagera och svara på anrop (Bowlby 2006:149–153).  
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Bergqvist och Thorild Atsaidis examensarbete tog upp introduktion ur lärar- och 

vårdnadshavarperspektivet. De kom genom intervjuer fram till ungefär samma sak som sägs 

här ovan, att kommunikationen mellan vårdnadshavare och pedagoger är en viktig del i 

inskolningen. Det framkom att ett sådant exempel var introduktionssamtal. 

Introduktionssamtalen syftar till att ge vårdnadshavarna information inför den inskolning som 

ska ske, samt att de ska få ställa frågor till pedagogerna (Bergqvist & Thorild Atsaidis, 2011).   

Dessa introduktionssamtal stämmer överens med vad Arnesson Eriksson tar upp gällande 

hembesök, som också kan ses som ett så kallat introduktionssamtal, då dessa två innefattar 

samma syfte och utformning. Utifrån vad texterna visar, är det en enad front som säger att 

kontakten innan själva inskolningen ska börja är viktig, och som en del av själva 

inskolningen. Syftet med hembesöken och välkomstbreven, är att knyta kontakter med den 

nya ”familjen” som ska komma att börja på förskolan, samt att lägga grunden inför det 

kommande samarbetet med vårdnadshavarna när det handlar om barnen.  

Gunilla Niss tar upp att hon anser att pedagogerna kan använda sig av den redan befintliga 

barngruppen under inskolningen, och att de bör vara en del av det. Anledningen till att det är 

bra om de är med under inskolningen är för att det nya barnet ska lära sig att vara och umgås 

med andra barn i gruppen (Niss, 2009:30). Här kan man se en koppling mellan vad Niss och 

Wessman säger gällande välkomstbrevet och inkludera den befintliga barngruppen i brevet. 

Brevet låter det nya barnet få information och bilder på barnen som kommer vara på förskolan 

och möter barn och vårdnadshavare under deras första dag.  

Wessman tar upp att välkomstbrevet brukar ha den effekten att vårdnadshavare blir så positiva 

och glada, att de ofta vill besöka förskolan en gång till innan barnets start där. Enligt 

pedagogerna så börjar barnets sociala integrering redan innan barnet börjat på förskolan tack 

vare välkomstbrevet. En annan positiv effekt av ett välkomstbrev, och att den redan befintliga 

barngruppen får vara med och utforma detta, är att barngruppen blir insatta i att det kommer 

börja ett nytt barn på förskolan. I och med att vårdnadshavarna får brevet hemskickat en tid 

innan inskolningen ska börja, ger det vårdnadshavarna en uppfattning om att pedagogerna är 

intresserade och vill engagera sig i deras barn (Wessman, 2010:14).  

På de allra flesta förskolor idag, har man utformat kontakten med vårdnadshavarna som så att 

de får en kontaktperson som ska ha huvudansvaret för barnet, medan andra förskolor väljer att 

ha alla pedagoger på avdelningen med under inskolningen. Finns det ingen utsedd 

kontaktperson som barnet eller vårdnadshavaren kan vända sig till, kan det skapa en känsla av 
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otrygghet hos både barn och vårdnadshavare. Finns inte någon information om vem som den 

nya familjen ska vända sig till, skapar det stress för pedagogerna om de inte vet vem som har 

hand om vad. Wessman tar även upp här att utifrån ett Reggio Emilia (En pedagogisk filosofi 

med rötter från Italien som handlar om att sätta fokus på barns lärande, och arbeta utifrån det) 

förhållningssätt kan pedagogerna som ska skola in barnet, låta barn och vårdnadshavare välja 

själva vilken pedagog som ska ha hand om inskolningen. Utifrån detta synsätt kan man se det 

som att varje familj inte är den andra lik, och därför bör få välja den pedagog som barnet 

skapar bäst kontakt med. Den pedagog som familjen väljer, blir den pedagog som har hand 

om barnets inskolning. Dock är detta bara ett preliminärt val, och kan ändras, om en bättre 

kontakt med en annan pedagog skulle skapas. I några fall har det visat sig att vårdnadshavarna 

har en kontaktperson, medan barnet har en annan kontaktperson. Nackdelen med att lämna 

valet för kontaktperson öppet, kan skapa en känsla av otrygghet hos barn och vårdnadshavare, 

och vissa familjer behöver ha en bestämd person från början. För att undvika att skapa 

otrygga vårdnadshavare och barn bör kommunikation och information vara prioritet ett hos 

pedagogerna (Wessman, 2010:18–19).  

Gunilla Niss tar som tidigare nämns i arbetet upp att för pedagoger kan det vara lättare att 

skapa en kontakt med vissa barn, än med andra. Detta kan ske på grund av att några barn kan 

behöva mer tid på sig att skapa kontakt med vuxna, än vad andra barn jämförelsevis behöver. 

Vissa barn kan behöva lite mer tid på sig på grund av olika anledningar, att de inte har tid med 

vuxna då de är upptagna med alla nya leksaker, eller att barnet har en negativ erfarenhet av 

vuxna. Några barn kan känna sig osäkra och blyga, vilket kan medföra att det tar längre tid att 

skapa kontakt då de möjligtvis inte har mycket erfarenhet av andra vuxna än sina 

vårdnadshavare. Ser pedagogerna på barnet utifrån detta, bör de möta varje enskilt barn med 

ett personligt bemötande och respekt, vilket kan medföra att barnet kan börja känna en 

trygghet i samband med mötet med den nya barngruppen. Pedagogerna behöver vara 

uppmärksamma när stöd och fysisk närhet behöver ges till barnen (Niss, 2009:19–20).  

Jämför man vad Niss och Wessman säger i det här sammanhanget, så kan det vara så att 

vårdnadshavarna behöver bli bemötta på ett sätt som gör att de kan känna sig trygga, att de 

kan knyta an till en pedagog med vetskapen om att denne person kommer ta hand om barnet 

när vårdnadshavarna inte är närvarande på förskolan. Barnen kan lättare knyta an till en 

pedagog om bemötandet är stöttande, respektfull och visar ett tålamod att det får ta den tid det 

tar för barnet att knyta den här kontakten.  
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När barnet och vårdnadshavarna kommer till förskolan, är det av vikt att pedagogerna är 

förberedda. Varje enskild person bör veta vem som gör vad under den här tiden. Den första 

dagen kan vårdnadshavare och barnet få gå på en liten rundvisning i förskolan. Här är det bra 

om inte pedagogen bara fokuserar på vårdnadshavarna, utan även lägger vikt, kanske lite 

större vikt vid barnet. Eftersom att det är barnet som ska vistas på förskolan, är barnets 

reaktioner av miljön viktiga, och det är det som vårdnadshavarna kommer komma ihåg från 

första dagen i förskolan. Rundvandringen kan gärna vara kort, och visa på det som kanske 

intresserar barnet mest. Genom denna rundvisning kan pedagogerna visa vårdnadshavarna var 

barnen kan komma att sysselsätta sig med när de inte är närvarande, och utgår rundvisningen 

från barnens intresse visar det vårdnadshavarna även att pedagogerna kommer kunna 

kommunicera med deras barn. För vårdnadshavarna är det viktigt att få veta att pedagogerna 

lägger stor vikt vid deras barn, och deras intressen. Utgår denna rundtur från barnets intressen, 

kommer det troligtvis att finnas ett intresse för barnet att komma tillbaka till förskolan nästa 

dag (Wessman, 2010:28–29).  

Trygghet hos barnet efter att vårdnadshavarna har lämnat förskolan är väldigt viktig, just 

därför att barnet ska klara av att vistas på förskolan utan sina vårdnadshavare. För att skapa 

denna trygghet behövs det att barnen känner att det finns en pedagog i närheten som de kan 

vända sig till, samtidigt som dessa pedagoger inte redan från början börjar sätta upp regler för 

barnet. Barnet behöver tid på sig för att känna igen sin omgivning och personerna i den, för att 

inte bli nervösa och känna sig otrygga. En bra utgångspunkt i samband med inskolning är att 

ta det lugnt, samt att ha mycket fokus på själva barnet, därefter kan man visa för barnen hur 

saker bör göras. Att använda sig av den redan befintliga barngruppen på förskolan är ett bra 

sätt att visa det nya barnet vilka regler som finns, utan att påpeka dessa, då det kanske inte gör 

precis som pedagogerna vill. Det nya barnet kan se när de andra barnen till exempel får en 

påminnelse om att man sitter vid matbordet under lunchen och inte vandrar iväg (Wessman, 

2010:32–33).   

Enligt Bowlby kan barn som blir avvisade när de söker tröst hos sin anknytningsperson, 

utveckla en uppfattning att det inte är värt att få någon tröst, eller hjälp från sin 

anknytningsperson. För att undvika detta kan anknytningspersonen visa sig tröstande och 

hjälpsam när barnen behöver något av dessa. Gör anknytningspersonen på detta sätt utvecklar 

barnet istället en uppfattning att det är värt att tröstas och få hjälp (Perris, 2000:92-93).  



29 
 

 Här visar materialet och Bowlby på att barnet behöver få stöd och hjälp och inte bli bortstött 

av den person som fungerar som barnets anknytningsperson. På förskolan kan denne person 

vara en pedagog. Här kan man även se till rundvandringen på förskolan, då pedagogerna visar 

sig intresserade för barnets intressen. Fokus ligger på barnet och inte på vårdnadshavarna, och 

det kan kanske medföra att barnet skapar en bild av att pedagogen lyssnar på barnet.  Genom 

att pedagogen gör på sättet som pedagogen vid matbordssituationen, blir inte barnet bortstött 

och får reglerna påpekade för sig personligen. Barnet får veta att det har gjort fel, men på ett 

”hjälpsamt” sätt som det andra barnet.  

6.1.4 Vad visar texterna från 70-talet för syn på vårdnadshavarnas roll i samband med 

inskolningen? 

Enligt Hector och Säfvestad är introduktionen för barnen i förskolan ett stort steg för 

vårdnadshavarna, då de kanske för allra första ska gången lämna bort sitt barn till någon 

annan. För att vårdnadshavarna ska känna sig trygga med att lämna sitt barn till pedagogerna 

på förskolan, behöver även de uppleva miljön och stämningen på sitt barns förskola. Hector 

och Säfvestad anser även att förskolan är en plats där de flesta barnen både utvecklas lugnt 

och trivs bra. Vårdnadshavarna kan genom att lämna sina barn på förskolan skapa en starkare 

kontakt med sina barn när det väl umgås, av den orsaken att de kan stimuleras av sina 

arbetskamrater och jobb under dagen när de arbetar (1976:1-2). För många barn kan det vara 

svårt att helt plötsligt vara utan sin vårdnadshavare som man litar på, och därför kan det vara 

en god idé att låta barnen ha sina vårdnadshavare med sig till dess att de känner att de kan lita 

på någon av pedagogerna som finns på förskolan (Hector & Säfvestad, 1976:4).  

Schyl-Bjurman anser att pedagoger och vårdnadshavare bör ha ett samtal tillsammans innan 

barnet börjar på förskolan. Samtalet bör ske mellan den pedagog som ska ha hand om barnet 

på förskolan och mellan vårdnadshavarna, detta för att både pedagoger och vårdnadshavare 

ska få den information som kan hjälpa dem att skapa en bra grund att samverka på när det 

kommer till barnet. Samtidigt som detta sker, är pedagogen intresserad av hur barnets 

utveckling har gått, hur barnets miljö är, hur barnets uppväxtförhållande har varit, samt vilka 

egenheter och vanor som barnet kanske har. Syftet med samtalet är alltså att pedagogen ska 

skapa sig en uppfattning om vad vårdnadshavarna har för syn när det gäller uppfostringen av 

deras barn. Från vårdnadshavarnas sida är det viktigt att de får reda på vilka pedagogerna är, 

deras syn på uppfostran, hur lokalerna är och så vidare. Med andra ord så är detta samtal som 

kallas introduktionssamtal, ett slags samtal där varje part får information som kan skapa en 
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helhet av vad som komma skall. Hur detta samtal fungerar, lägger som sagt grunden till hur 

ett fortsatt sammarbete vårdnadshavare och pedagoger ska utvecklas. (Schyl-Bjurman, 

1976:71).  

Hector & Säfvestad (1976:13) tar upp att de anser att det är bra om vårdnadshavarna tar 

kontakt med förskolan cirka en månad innan barnets start, för att tillsammans planera och 

klargöra vissa praktiska bitar.  

Vid de första besöken som vårdnadshavare och barn gör tillsammans under introduktionen, är 

det bästa om vårdnadshavarna själva tar hand om sitt barn. I och med att vårdnadshavarna tar 

hand om barnet de första dagarna under introduktionen, får pedagogerna en inblick i hur de 

ska göra sedan för att få barnet att trivas på förskolan. När en tid har gått, och det syns på 

barnet att det börjar bli mer nyfiket, stiger pedagogen in som har hand om introduktionen och 

försöker hjälpa barnet att känna sig hemma på förskolan. Det är nu som vårdnadshavarna 

behöver se att det går bra för deras barn, samt känna att de kan komma med tips och råd till 

pedagogerna för att hjälpa barnet att känna sig ”som hemma”. Efter ett tag när introduktionen 

har fortgått kan vårdnadshavarna lämna barnet korta stunder. Eftersom att det är av vikt att 

även vårdnadshavarna känner sig lugna under introduktionen, kan de stanna kvar i huset, för 

att kika in till barnen och se hur det går. För vårdnadshavarna kan det förefalla mycket 

frestande att smita iväg och lämna barnet på förskolan, för att inte se sitt barn ledset eftersom 

det kan vara påfrestande för vårdnadshavarna att höra sitt barn gråta, dock så är det för det 

mesta bättre om barnet faktiskt får känna saknad efter sina vårdnadshavare en stund efter att 

de har gått. Pedagogerna kommer finnas där för barnet, och erbjuda en tröstande famn, där 

sorgen över att bli lämnad brukar gå över efter ett tag (Hector & Säfvestad, 1976:9).  

För att barnen som går på förskolan ska knyta an känslomässigt, samt utveckla en tillit till 

andra vuxna, i det här fallet pedagogerna, så behöver pedagoger och vårdnadshavarna 

samverka. Det är när barnen upplever att pedagogerna och vårdnadshavarna har en kontakt 

som bygger på respekt och tillit till varandra, då skapar barnen lättare en tillit till pedagogerna 

på förskolan. Samtidigt som vårdnadshavare och pedagoger bör ha en bra kontakt dem 

emellan, bör pedagogerna även ha en insikt om att det är en relation som inte är en vanlig 

vänskapsrelation, utan det är en så kallad yrkesrelation som man bör ge ett känslomässigt 

innehåll för att göra den så fruktsam som möjligt (Schyl-Bjurman, 1976:68–69). 

Något som är viktigt under introduktionen i förskolan, är att vårdnadshavarna känner sig 

välkomnade och att de inte behöver sitta bredvid och titta på, utan delta i verksamheten under 
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introduktionen. Om vårdnadshavarna deltar mycket i verksamheten under introduktionen, 

medför det att barnet känner att de är en del av den vuxna gruppen, vilket skapar en större 

chans att barnen spontant och mer ofta söker sig till pedagogerna. Enligt Schyl-Bjurman så 

kan vistelsetiden för vårdnadshavarna förkortas efterhand som tiden går, om introduktionen 

sträcker sig över flera dagar, dock så måste då barnet vara införstått med detta. 

Introduktionsperioden är inte bara för barnet, utan det är även en tillfällighet för 

vårdnadshavarna att lära känna pedagogerna, men även för pedagogerna att lära känna 

vårdnadshavarna (Schyl-Bjurman, 1976:72–73).   

Utifrån Ladberg, Goldmann och Åkerback undersökning genom observationer och intervjuer, 

har de kommit fram till, precis som Hector & Säfvestad och Schyl-Bjurman tar upp, att 

samarbetet mellan pedagoger och vårdnadshavare är viktigt. Inskolningen är en sådan start på 

samarbetet hem och förskola emellan, och kan användas när eventuella problem uppstår 

gällande barnen. Under inskolningen, finns det möjlighet för vårdnadshavarna att stanna 

längre på förskolan, och det är under dessa stunder som de och pedagogerna kan skapa detta 

samarbete genom att samtala med varandra. Utifrån författarnas undersökning så har det 

genom intervjuer visat sig att vårdnadshavares tid i förskolan ofta går åt till att diskutera 

praktiska saker, och dessa stunder har inte blivit längre på grund av att vårdnadshavarna inte 

inser vikten av inskolningen. Därför är det pedagogernas uppgift att informera 

vårdnadshavarna om hur pass viktig inskolningen är (Ladberg, Goldmann, Åkerback, 

1973:267–268). Här kan man se vikten av samarbetet och samtal pedagoger och 

vårdnadshavare emellan. Får inte vårdnadshavarna information och veta hur pass viktig 

inskolningen är av pedagogerna, kan inte ett bra samarbete utvecklas, vilket kanske kan 

påverka barnet. Det är även viktigt att pedagogerna får se med hjälp av vårdnadshavarna hur 

barnet är van att bli bemött, för att sedan försöka efterlikna detta till en rimlig gräns på 

förskolan. Utifrån vad texterna visar, kan det utläsas att genom ett samarbete pedagoger och 

vårdnadshavare emellan, kan vårdnadshavarna komma med tips och idéer till pedagogerna om 

hur de kan ta hand om barnet på bästa möjliga sätt.  

Kontakten mellan pedagoger och vårdnadshavare bör fortsätta utvecklas under barnets 

vistelse på förskolan. Pedagogerna bör förmedla till vårdnadshavarna att de kan besöka sina 

barn på förskolan närhelst de har lust till det. Det är av stor vikt att kontakten mellan 

pedagoger och vårdnadshavare inte får minskas till att enbart innefatta kontakt i samband med 

hämtning och lämning av barnen. Vårdnadshavarna ska bli förmedlade utav pedagogerna att 

de har rätt att välja den pedagog som de och barnet själva vill knyta an till. I samband med 
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inskolningen är det viktigt att se till att vårdnadshavarna får kontakt med någon av 

pedagogerna, då detta medför att det kan utvecklas till att innefatta bra kontakt med resten av 

pedagogerna (Schyl-Bjurman, 1976:73–74).  

Ser man till anknytningsteorin i samband med vårdnadshavarnas roll och medverkan under 

barnets inskolning, är begreppet trygg bas en viktig del. Vårdnadshavarna och barnet behöver 

komplettera varandra för att en trygg anknytning ska komma till. Den trygga basen som 

skapas barn och vårdnadshavare emellan, ska verka som en slags trampolin för barnens 

nyfikenhet, och få dem att vilja dyka ner och utforska det som förskolan har att erbjuda dem. 

Den trygga basen ska inte bara fungera som en slags trampolin, utan även som en slags 

säkerhet för barnen, som bidrar till att de ska kunna känna att de kan återvända till denna bas 

om något skrämmande dyker upp. Får barnen en sådan trygg bas, känner de att de kan leka 

fritt utan att behöva oroa sig för vad som kan dyka upp (Perris, 2000:83–85).  

Både Hector & Säfvestad, och Schyl-Bjurman tar upp att vårdnadshavarnas medverkan har en 

påverkan på hur barnets inskolning fortgår. Om barnen känner att vårdnadshavarna är 

närvarande, och även de skapar en kontakt med pedagogerna, har barnen en trygg bas. Denna 

trygga bas gör att barnen vågar utforska förskolan och dess innehåll. När pedagogerna tar 

hand om barnet, på liknande sätt som dess vårdnadshavare gjort, blir pedagogerna även en 

trygg bas för barnet, det blir något som känns igen. Pedagogerna fungerar även här som 

substitut för vårdnadshavarna som tas upp tidigare. Utifrån ett introduktionssamtal som Schyl-

Bjurman tar upp, kan det skapas en trygghet hos vårdnadshavarna då de får svar på sina frågor 

och får veta pedagogernas inställning till barnet som ska inskolas.  

När ett nytt barn ska inskolas i förskolan, så skapas det första försöket till ett samarbete hem 

och förskola emellan. Samarbetet startar utifrån att pedagogerna ofta vet hur barn brukar 

reagera den första tiden på förskolan, samtidigt som vårdnadshavarna är experter på sina egna 

barn, och vet vad som brukar fungera bäst på deras barn. Det är pedagogernas uppgift att göra 

så att vårdnadshavarna känner sig välkomna, att de känner att det bidrar med någonting till 

sina barns inskolning. Vårdnadshavarna kan lätt känna sig underlägsna pedagogerna, eftersom 

dessa jobbar med barn och kan anses vara så kallade barnexperter. Vårdnadshavarna får 

tillsammans med pedagogerna en viktig del i barnens inskolning, i samband med att de 

planerar när de kan komma till förskolan, underlätta genom att kanske ändra på vissa rutiner 

hemma och så vidare. För att underlätta inskolningen för både barn, vårdnadshavare, men 

även för pedagogerna, är det bra om en bestämd person finns för vårdnadshavarna att vända 
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sig till. Om det finns en viss pedagog som ansvarar för barnets introduktion, minskar det 

stress hos pedagogerna som inte behöver oroa sig för varje barns introduktion, och även för 

vårdnadshavarna som får information från en och samma person. En fördel med att ha 

vårdnadshavarna medverkande i verksamheten, är att de får en helt annan syn på hur 

verksamheten går till, men även att de slipper känna att de är i vägen under introduktionen 

(Hector & Säfvestad, 1976:13–14).  

6.1.5 Vad visar texterna från idag för syn på vårdnadshavarnas roll i samband med 

inskolningen? 

Eftersom starten på förskolan kan vara minst lika känsloladdad för vårdnadshavarna, då de 

faktiskt ska lämna sitt barn på en okänd plats, har vårdnadshavarna behov av att känna att de 

blir välkomnade och att de kan känna sig trygga på förskolan. För att förebygga att 

vårdnadshavarna känner sig otrygga på förskolan den första tiden, är det viktigt att 

pedagogerna visar att de alltid finns nära till hands både för barnet och vårdnadshavarna. 

Under de första dagarna kan det vara bra att informera vårdnadshavarna om vilka rutiner man 

har på förskolan, då det kan bidra till att dem känner en viss trygghet då det vet hur det går till 

på förskolan (Wessman, 2010:31).  

Att sätta en speciell tid för hur lång inskolningen bör vara, är inte något som många förskolor 

brukar göra. Eftersom alla barn är olika, kommer även deras inskolningsperiod att även där 

vara olika. För att komma fram till hur lång tid detta kommer att ta, behöver pedagoger och 

vårdnadshavare diskutera detta tillsammans. Genom att båda parterna diskuterar detta med 

varandra, kan båda få reda på vad respektive förväntar sig av inskolningen. En sådan 

diskussion bör inte skjutas upp utan utföras en tid innan barnet börjar på förskolan, eller vid 

den allra första dagen under inskolningen. För de flesta förskolor så brukar man välja cirka en 

vecka som utgångspunkt när det handlar om inskolningen, men tiden är inte det viktigaste i 

det här sammanhanget, utan det är barnen. Barnen sätter tempot och tiden för inskolningen, då 

det viktigaste är att vänja sig vid en helt ny plats. Vårdnadshavarna är även de viktiga i det här 

sammanhanget, och även de sätter tempot och tiden för sitt barns inskolning på förskolan. För 

att få ut det mesta av inskolningen behöver pedagogerna ta reda på hur vårdnadshavarna 

känner över att lämna ifrån sig sitt barn. Pedagogerna behöver även försöka läsa av 

vårdnadshavarna så bra som möjligt, för att ta reda på om de exempelvis antar att de kan 

lämna barnen redan första dagen eller om de helt enkelt har svårt att släppa ifrån sig sitt barn 

till förskolan (Wessman, 2010:34–35).   
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Arnesson Eriksson anser att det är barnens och vårdnadshavarnas behov som ska stå i fokus 

vid en inskolning, och följaktligen kan längden på inskolningen variera från gång till gång. 

Trotts att vårdnadshavarnas behov också är viktigt och bör stå i fokus, är det främst barnens 

behov man bör tillgodose under inskolningen. Oavsett vilken form som används vid 

inskolning, om det föräldraaktiv inskolning eller två veckorsinskolning, så är det av stor vikt 

att ge vårdnadshavarna tydlig information. För att vårdnadshavarna ska kunna känna sig 

trygga med att lämna sitt barn på förskolan, så bör de få tillfälle att ge synpunkter och ställa 

frågor för att kunna utveckla en trygghet där de vet till exempel vilken roll de har under 

inskolningen, vem som är ansvarig för deras barn, eller något så enkelt som vart de ska sitta. 

Föräldraaktiv inskolning, eller kortinskolning/heldagarsinskolning som det också kan kallas 

betyder olika beroende på vilken förskola man är på. Vid en föräldraaktiv inskolning räknar 

man en heldag på cirka fem till sex timmar, där vårdnadshavaren sköter omvårdnaden av sitt 

barn, och samtidigt deltar i alla aktiviteter som utspelar sig under dagarna då inskolningen 

pågår. Vid en inskolning som utförs på det här sättet, ger vårdnadshavaren en signal till barnet 

som säger att det är roligt att vara i förskolan. Samtidigt som vårdnadshavaren är med under 

hela dagar, så vänjer sig barnet vid miljön och pedagogerna, utan att oroa sig för att bli 

lämnad, vilket skapar en trygghet hos barnet att våga utforska. Barnen snarare tränar att vara i 

förskolan än att bara bli lämnade där. Fördelen med en föräldraaktiv inskolning är att 

vårdnadshavarna får en insyn hur verksamheten går till på förskolan. När tiden är slut för den 

föräldraaktiva inskolningen så kommer pedagoger överens tillsammans med vårdnadshavarna 

vilken tid barnen ska lämnas som vanligt. När barnen ska lämnas så förespråkar många 

pedagoger ett tydligt och kort avsked. I början när barnen är själva på förskolan, så brukar 

vissa förskolor ha lite kortare dagar för barnen, samt att vårdnadshavarna är redo att snabbt 

kunna hämta barnen om förskolan ringer dem (Arnesson Eriksson, 2010:28–31).  

Efter en tid när själva inskolningsperioden med vårdnadshavarna närvarande har fortlöpt, kan 

det vara bra att ha ett samtal pedagog och vårdnadshavare emellan för att urskilja hur de har 

sett på inskolningen och om det finns något att förbättra. Under samtalets gång är det viktigt 

att pedagogerna visar ett genuint intresse för barnet i fråga, då vårdnadshavarna kan ha nya 

frågor och ny oro som tillkommit då de känner förskolan lite bättre. En tid efter själva 

inskolningen kan det minskas på striktheten gällande vissa regler, tillexempel att ha med sig 

egna leksaker till förskolan, då dessa kan representera trygghet för barnet. Skulle det vara så 

att det nya barnet behöver ha med sig en leksak hemifrån den första tiden, kan man helt enkelt 
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införa att alla barn får ha med sig en leksak hemifrån en tid framöver. (Wessman, 2010:44–

47).  

Här tar Wessman upp att barnen kan behöva ha med sig leksaker som representerar hemmet 

för barnet den första tiden de vistas i förskolan. Det stämmer överrens med vad Abrahamsen 

tar upp gällande så kallade övergångsobjekt. Abrahamsen (2006:70-77) säger utifrån 

psykoanalytikern Winnicotts teori om övergångsobjekt, att dessa är kopplade till 

vårdnadshavarna för barnet. Det så kallade övergångsobjektet, som kan vara leksaker eller 

kanske en snuttefilt, hjälper barnen den första tiden att hålla kvar en bild av sina 

vårdnadshavare i huvudet. Enligt Abrahamsen är det viktigt att pedagogerna inser vikten av 

dessa övergångsobjekt, på grund av upplevelsen av att behöva skiljas åt igen kan skapas om 

barnen tvingas lämna ifrån sig sin leksak eller snuttefilt som prepresenterar deras tröst. Blir 

barnen ifrån tagna dessa övergångsobjekt kan det leda till att barnen har svårt att skapa en inre 

bild av sina vårdnadshavare i deras frånvaro, och kanske blir svårare att trösta.  

Övergångsobjekten skulle kunna tolkas och jämföras/likställas med bindningsgestalten som 

Bowlby tar upp i sin anknytningsteori. Bowlby (2006:149–153) beskriver att mellan spädbarn 

och dess vårdnadshavare sker deras kommunikation främst med hjälp av beteenden och 

emotionella uttryck, och oftast är det den person som söker omsorg som dras till den som 

anses vara klokare eller starkare. En bindningsgestalt för barnet kan skapas som ger barnet 

trygghet, men denna gestalt behövs inte i lika stor utsträckning när barnet känner sig trygg. 

Känner barnet sig tryggt vågar det utforska omvärlden i större utsträckning än tidigare. Ser 

man till utvecklandet av detta bindningsbeteende, behöver barnet lära sig att utveckla 

kunskapen att hålla sin vårdnadshavare kvar i tanken när denna inte är närvarande. Lär sig 

barnet detta kan det skapa bilder i huvudet som får representera vårdnadshavaren till dess att 

denne kommer tillbaka, hjälper det barnet att känna igen denna person.   

Här kan man se att Bowlby och Abrahamsen talar om ungefär samma sak. Båda tar upp att 

barnen skapar en bild av sin vårdnadshavare till dess att denne kommer tillbaka, och bilden 

hjälper barnen att kunna se att det är deras vårdnadshavare som kommer. Bowlby och 

Abrahamsen tar upp att detta är en viktig aspekt av att känna sig trygg, för att därefter kunna 

utforska sin omgivning. Bowlby menar däremot att en bildningsgestalt inte behöver vara ett 

objekt utan kan vara en person, vilket kanske skulle kunna appliceras på en pedagog på 

förskolan som finns där under inskolningen.  
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För vårdnadshavarna del kan det betyda mycket att de får veta av pedagogerna hur det har 

fungerat i förskolan utan dem för deras barn. Får vårdnadshavarna reda på hur det går för 

barnen, skapas en trygghet och ett lugn över att barnen klarar sig utan dem. För att skapa 

denna kontakt med vårdnadshavarna är det lämpligt att i början i största möjliga utsträckning 

organisera det som så att det är samma pedagog som tar hand om barnet vid tillexempelvis 

vila, matstunder och lämning på morgonen, och om det finns möjlighet även vid hämtning av 

barnet. I samband med detta kan vårdnadshavarna uppfatta förskolans struktur med deras 

rutiner och även då känna sig trygga (Wessman, 2010:50).  

Wessman tar upp att många vårdnadshavare vill vara delaktiga i sitt barns inskolning, 

eftersom de vill göra inskolningen så fruktsam som möjligt. Utifrån detta är det pedagogernas 

uppgift att se till det och lägga upp hur inskolningen kan planeras utifrån vårdnadshavarnas 

deltagande (Wessman, 2010:84).  

7.1 Slutsatser och slutdiskussion 

Utifrån vad Ladberg, Goldmann och Åkerback skriver om sina genomförda intervjuer, kan 

man se till texterna både från 70-talet och de idag, att en kontakt mellan pedagoger och 

vårdnadshavarna är av ytterst stor vikt. De samtal som kan förekomma mellan pedagoger och 

vårdnadshavarna innan barnets inskolning, kan här spela en stor roll då de kan komma att 

utgöra grunden för ett fortsatt samarbete. Wessman, Arnesson Eriksson och Schyl-Bjurman 

tar i deras texter upp olika former av dessa samtal. Det kan utgöra ett introduktionssamtal, ett 

hembesök eller ett välkomstbrev som öppnar upp för fler samtal där frågor och funderingar 

kan vädras. I mina ögon är alla dessa tre olika former, ett slags forum där pedagogerna kan 

lägga grunden för att ge vårdnadshavarna chansen att ställa frågor som kanske inte bara 

handlar om de praktiska sakerna, utan frågor där pedagogerna får visa sin kunskap. 

Introduktionssamtal, hembesök och välkomstbrev kan ge vårdnadshavarna en inblick i det 

pedagogiska arbetet, och på så sätt känna att de kan bidra med något under sitt barns 

inskolning, samt att de får möjlighet att diskutera det pedagogiska arbetet tillsammans med 

pedagogerna, vilket många vårdnadshavare i Ladberg, Goldmann och Åkerbacks 

undersökning visade på att vårdnadshavarna inte gör. Anledningen till att vårdnadshavarna 

inte deltog på detta sätt, var att de ansåg att pedagogerna var barnexperterna och att de inte 

skulle bidra med något till deras arbete. 

Här kan man se att det är viktigt att pedagoger och vårdnadshavare samarbetar under 

inskolningen, då vårdnadshavarna är experter på sina barn, medan pedagogerna ofta vet hur 
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barn brukar reagera i olika situationer under inskolningen. ”Experter” från två olika håll 

samverkar för att få inskolningen av barnet så bra som möjligt.  

Hector & Säfvestad tar upp att i regel så behövs det ungefär två veckor till en inskolning, 

medan Wessman säger cirka en vecka till inskolningen. Ser man till de andra två texterna, 

nämner de inte direkt hur lång tid en inskolning ska sträcka sig över, detta för att de verkar 

vilja lämna den frågan öppen för tolkning utifrån barnet och vårdnadshavarnas behov.  

Texterna från 70-talet tar inte direkt upp hur inskolningen avslutas, för att sedan eventuellt 

följas upp. Eftersom detta inte nämns i dessa två texter, är det svårt att veta hur man tänkte 

kring detta. Det kanske helt enkelt inte fanns någon uppföljning när inskolningen väl var 

avslutad.  Däremot så tas det upp i texterna om arbetet innan inskolningen ska börja. Arbetet 

innan inskolningen tar form via introduktionssamtal som Schyl-Bjurman tar upp.  Här kan det 

urskiljas en utveckling gällande inskolningen på 70-talet, och inskolningen idag. Wessman tar 

upp att pedagogerna bör följa upp inskolningen med hjälp av samtal med vårdnadshavarna. 

Dessa samtal ska verka för att vårdnadshavarna ska få samtala med pedagogerna om hur de 

har sett på inskolningen, samt om det finns något som skulle kunna förbättras. Samtalet kan 

även hjälpa vårdnadshavarna att uttrycka nya frågor eller nya orosmoment som kan ha 

uppkommit under inskolningens gång. Dessa slags samtal gick inte att återfinna på samma 

sätt i texterna från 70-talet.   

Något som är intressant att tänka på gällande dessa hembesök som Arnesson Eriksson tar upp, 

är den ekonomiska frågan. Det står inget i texterna om hur de gör med vikarier när en 

pedagog är på hembesök hos den nya familjen som ska börja, eller om dessa hembesök sker 

kvällstid. Sker dessa hembesök kvällstid måste pedagogen som utför detta besök, antagligen 

få betalt för att jobba under kvällen.  Arnesson Eriksson får hembesök att låta väldigt 

idealiskt, men det verkar inte ta hänsyn till de ekonomiska problem som förskolan behöver ta 

hänsyn till. Det är enligt min uppfattning en förskönad bild som målas upp där hembesök lyfts 

fram som något bra som förskolor kan inspireras av, dock så blir det nog inte uppfyllt på de 

flesta förskolorna, på grund av att de helt enkelt kanske saknar de ekonomiska resurserna som 

krävs för att förskolan ska kunna erbjuda vårdnadshavarna hembesök.  

Både texterna från 70-talet och idag som tar upp ämnet inskolning, beskriver att inskolningen 

bör utföras försiktigt. Alla författare förespråkar ett gott samarbete och kontakt med 

vårdnadshavarna, då deras inställning till inskolningen och förskolan kan ”smitta” av sig på 

deras barn och påverka inskolningen utgång. Tre av texterna tar upp att en kontakt innan 
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själva inskolningen på förskolan behövs, oavsett om det tar form i välkomstbrev, hembesök 

eller introduktionssamtal. Ser man till vad den tidigare forskningen säger angående 

inskolningen är det väldigt likt vad texterna som har analyserats tar upp. Det verkar enligt min 

personliga åsikt inte ha utvecklats speciellt mycket när det handlar om inskolningen inom 

förskolan. Texterna från 70-talet och de texter som ska representera idag tar upp mycket 

liknande saker. Detta kan bero på att området är ganska outforskat. 

 Även om texterna som har analyserats inte direkt tar upp anknytningsteorin, finns det mycket 

som kan kopplas till den. Flera av böckerna pratar om att barnen ska känna sig trygga och 

säkra för att inskolningen ska vara så fruktsam som möjligt. För att barnen ska känna sig 

trygga enligt flera av författarna, är det bra om vårdnadshavarna som fungerar som barnens 

trygga bas är med under inskolningen. Har barnen sin trygga bas med sig, kan dessa känna sig 

mer säkra att utforska pedagogerna och omgivningen om de vet att de kan falla tillbaka på sin 

trygga bas om något skulle förefall otäckt eller om barnet skulle börja må dåligt. Barnen och 

vårdnadshavarna behöver knyta band till de pedagoger som finns på förskolan, för att de ska 

kunna sammarbeta och vistas på förskolan. Har barnen skapat en anknytning till åtminstone 

en pedagog på förskolan, kan denne verka som ett substitut för vårdnadshavarna i deras 

frånvaro. Om vårdnadshavarna får vara med och se att barnen söker sig till någon av 

pedagogerna brukar det ofta lugna dem då de kan se att deras barn har någon att söka tröst och 

fysisk närhet hos när de inte kommer finnas tillhands under dagarna.   

Syftet med arbetet var att se vad de fyra olika texterna tog upp gällande inskolning, och belysa 

en eventuell utveckling. Detta anser jag att arbetet har gjort, då arbetet redovisar vad de olika 

författarna från respektive tidsperiod tar upp gällande inskolning. När det gäller den 

eventuella utvecklingen, visar arbetet på när man läser tidigare forskning och analysen, att de 

flesta författarna tar upp likartade saker, oavsett om texten är skriven på 70-talet eller idag.  

Något som ingen av texterna tar upp, är vid vilken ålder författarna anser att barnen bör börja 

på förskolan. Frågan är om det inte finns någon lämplig ålder, eller att det är upp till 

vårdnadshavarna, eller om författarna inte har tänkt på att ta upp det i deras böcker? Svaret 

kanske helt enkelt är, att eftersom det inte finns så speciellt mycket forskning kring inskolning 

på förskola, kanske det inte har undersökts vid vilken ålder barn lämpar sig bäst att börja på 

förskola. Författarna nämner dock barngrupper från en viss ålder, men tar inte upp något om 

det är vad de anser är en lämplig ålder för att starta förskolan, eller om det är då som de flesta 

barnen börjar på förskola. En lämplig ålder för barn att starta på förskola kanske skulle kunna 
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fungera som utgångspunkt för fortsatt forskning inom inskolning på förskola. Det är, som det 

verkar och framstår för mig, ett ganska outforskat ämne som kanske skulle kunna väcka 

intressanta diskussioner och upptäcker om det är någon som fortsätter att forska inom ämnet.  
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