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Syftet med denna uppsats är att få en inblick i pedagogers syn på inskolning. Vi ville ta 
reda på hur pedagogerna praktiserar sina kunskaper och erfarenheter för att barnen ska 
få en trygg och positiv start när de börjar skolan. Att ta reda på föräldrarnas uppfattning 
av inskolning är också en del av syftet i och med att de spelar en viktig roll i 
inskolningsprocessen. Undersökningsmetoden som vi använde oss av är en empirisk 
studie. Resultatet bygger på intervjuer med sex pedagoger och insamlade enkäter från 
76 föräldrar.

De undersökta skolorna använder sig av ett välutarbetat inskolningsschema som var och 
en av pedagogerna har utvecklat under de åren de har jobbat på skolan. Pedagogerna är 
välutbildade och engagerade och tillsammans med föräldrarnas hjälp ger barnen en bra 
start i skolans värld.

The purpose of this article is to gain an insight into the pedagogue’s views of the 
adjustment period at the start of school. We wanted to study how the pedagogues 
exercise their knowledge and experience to give the children a positive and secure start 
when they begin school. A part of our study is also to understand how parents regard 
school start due to fact that their involvement plays an important roll in the adjustment 
period. The article is that of an empirical one. The result is built upon interviews with 
six pedagogues and information collected from questionnaires from 76 parents.

The schools involved used well-prepared adjustment period schedules that each 
pedagogue had developed during the time they worked with the school. The pedagogues 
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themselves were well-educated and committed and together with the parents give the 
children the right start when beginning school. 

Nyckelord

Inskolning, skolstart, trygghet, förskoleklass.
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Förord

Vi vill tacka vår handledare Kristin Hallberg som hjälpte oss med värdefulla synpunkter 
på både form och innehåll.

Vi vill också tacka Heidi Selenius som för hjälp med statistiken och Berit Härén för 
hjälp med grammatiken.

Slutligen vill vi tacka alla berörda pedagoger samt föräldrar som tog sig tid och deltog i 
vår studie. 

Denise Heath-Nyberg & Sara Riklund

Stockholm, 080109
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Inledning
Syftet med denna studie är att få insikt i pedagogers syn på inskolning samt jämföra på 
vilka sätt inskolningen kan gå till. Uppgiften som analyseras är hur inskolningen uppfattas 
av pedagoger och föräldrar, betydelsen av pedagogens erfarenhet och föräldrarnas 
uppfattning. Redan i Lgr 69 står det att det ”är viktigt att eleverna inte upplever en 
dramatisk förändring vid övergången från den ena skolformen till den andra” (1969, s. 5). 
Senare i Lgr 80 förklaras det att övergången mellan förskola och skola ska vara så mjuk 
som möjligt och att barnen upplever en kontinuitet (Gustavsson, 2003). 

Det finns lite forskning om det område vi valt att undersöka. Forskningen som finns 
handlar främst om hur sexåringar fungerar, utvecklas och hur det dagliga arbetet i 
förskoleklass kan fungera. Gustavsson (2003) anser även att tidigare forskning visar på 
svårigheter mellan förskola, fritids och lärare. Om själva inskolningen och dess betydelse 
finns ytterst lite och det är inbakat i litteraturen. 

Vår studie riktar sig mot inskolning till grundskolans värld. Niss (1988) poängterar att det 
finns många arbetssätt för inskolning som kan leda till bra resultat för barnets skolgång. För 
att göra ett gott arbete krävs väl utvecklade arbetsmetoder som bygger på kunskaper och 
erfarenheter. Dessa ska vi undersöka. 

Intresset hos oss väcktes genom samtal med verksamma lärare samt eget arbete i skolan 
eftersom vi kommer att arbete med detta i vårt framtida yrke. Förskoleklassen känns för oss 
som en gråzon trots att den funnits i skolan i snart tio år. Vi anser att inskolningen har en 
stor betydelse för barnens fortsatta skolgång. Vi tycker att det är värt att undersöka varför 
det finns så lite information om ämnet och varför det inte bedrivits någon forskning om hur 
barnen introduceras till skolan. Under studietiden har vi saknat information om hur 
inskolning i skolans värld går till. Vi tror därför att pedagogens uppfattning om inskolning 
till grundskolan kommer mer ifrån det praktiska arbetet på skolan och inte i så stor 
utsträckning ifrån teori och forskning, vilket visade sig stämma ganska bra. 

När vi började diskutera upplägget av studien väcktes många frågor, tankar och funderingar 
hos oss. Hur kan pedagogen förbereda sig och vad behöver hon/han tänka på i detta viktiga 
arbete där barnet möter skolan för första gången? Hur påverkar pedagogen föräldrarna, 
vilka i sin tur påverkar sina barn? Hur, om alls, utvärderar pedagogerna tillsammans vad 
som har gått bra och vad som behöver förbättras?

Vi funderande också över om inskolningen är till för barnen eller föräldrarna. Upplever 
pedagogen att kontakten med föräldrarna ibland är krävande eller svår? Vi undrade över 
om pedagoger som har arbetat några år ibland har svårt att varje gång se detta som en stor 
händelse. Kan en pedagog vara så rutinerad att hon/han riskerar glömma bort att inskolning 
är en stor händelse både för barnet och för föräldrarna? (Niss, 1988).
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Syfte och frågeställningar

Syfte
Syftet är att få insikt i pedagogers syn på inskolning. Fokus ligger på en undersökning av 
hur pedagoger praktiserar sina kunskaper och erfarenheter för att barnet ska få en positiv 
och trygg start i skolans värld. Syftet är även att ta reda på föräldrarnas uppfattning av 
inskolningen.

Frågeställningar
1. Hur går inskolningen till? Är det individuell eller gruppinskolning?

2. Har pedagogen fått information om inskolningen under sin utbildning?

3. Hur upplever pedagogen och hur uppfattar föräldern inskolningen?

4. Vad är målet med inskolningen?

5. Hur utvärderar pedagogerna inskolningen?

Historik
Persson (1993) skriver att samverkan mellan förskola och grundskola i slutet av 1960-talet 
inte ansågs som särskilt viktig. Förskolan och grundskolan utvecklades som två fristående 
organisatoriska enheter. Det behövdes ett ökat samarbete mellan dem. Diskussionen om 
skolmognadsbegreppet gav till resultat att betydelsen av en inskolningsperiod för att vänja 
sig vid skolan värld blev tydligare. Under 1970- och 1980-talet startade ett antal projekt i 
kommunerna vilka syftade till att öka samarbetet mellan förskola och skola. 
Samverkansprojekt tycktes fungera så länge som det var just ett projekt, men det var svårt 
att bevara en kontinuerlig samverkan utanför projektformen. 

Förskola-skola-kommittén (SOU 1985:22) fick i uppdrag att utreda de pedagogiska, 
organisatoriska och ekonomiska resultaten av en sänkt skolpliktsålder. Kommittén lade 
fram tre alternativ. En oförändrad skolpliktsålder skulle innebära att skolpliktsålder sju år 
och erbjudande om allmän förskola för sexåringar skulle fortsatte att gälla, en förändrad 
skolpliktsålder skulle medföra att skolpliktsåldern sänktes så att barn började skolan på 
hösten det år de fyllde sex år. Det sista alternativet de lade fram var att en successiv 
skolstart skulle betyda att skolstarten förlades till flera tillfällen under året. Vid skolstarten 
skulle barnen få en individuell inskolning och eftersom de började vid olika tidpunkter 
skulle det första skolåret också vara olika långt.

En av riksdagen antagen regeringsproposition om flexibel skolstart infördes och under en 
övergångsperiod om sex år hade kommunerna möjlighet att förbereda sig på att ta emot 
sexåringar och att förskoleklassen tillslut blev en egen skolform (Gustavsson, 2003).  
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Målsättningen var att skapa ett gemensamt måldokument för förskola och grundskola och 
det var också de direktiv som den utsedda läroplanskommittén fick. Persson (1993) skriver 
att de politiska partierna var eniga om införandet av den flexibla skolstarten men att det 
fanns skiljaktigheter. Den socialdemokratiska regeringens målsättning var att skapa ett 
gemensamt måldokument för förskolan och grundskolan. Den senare borgerliga regeringen 
ville inte ha samma måldokument för den frivilliga barnomsorgen och den obligatoriska 
grundskolan.

Gustavsson (2003) beskriver de flertalet anledningar till att sexåringarna hamnade i skolan. 
Dels ville regeringen se till att det inte längre var en oklar ansvarsfördelning och gjorde ett 
samlat kommunalt ansvar. Det var detta som blev den stora decentraliseringsreformen för 
skolan. En annan anledning var att samhällsekonomin på 90-talet var kärv. Så för att det 
skulle bli bättre ekonomiskt införde regeringen en flexibel skolstart, så att föräldrarna 
kunde låta sitt barn börja skolan vid sex års ålder. Slutligen så handlade det om 
pedagogiska och sociala skäl genom att låta förskola och skola bli till en enhet.

Från och med läsåret 98/99 fick förskoleklassen komma till skolan som egen skolform och 
under 1998 anpassades läroplanen, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) så att 
förskoleklassen inkluderades (Gustavsson, 2003). Det som skiljer förskoleklassen mot 
resten av grundskolan är att den inte har några uppnåendemål utan arbetet är riktat enbart 
mot strävansmålen. Tanken med en förskoleklass var att den skulle bli en bro mellan 
förskolan och grundskolan så att barnen får en mjukstart till skolan (Myndigheten för 
skolutveckling, 2006).

Förskoleklassens sexåringar hamnade även i skollagen och var inte längre med i 
socialtjänstlagen. Efter 1998 var kommunerna då skyldiga att bereda plats åt de sexåringar 
vars föräldrar önskade att de skulle börja skolan. Det var föräldrarna, med stöd av 
förskolans och skolans personal, som skulle avgöra om barnet var skolmoget eller inte 
(Gustavsson, 2003). Förskoleklassen är en rättighet för barnen medan det är en skyldighet 
för kommunerna att kunna erbjuda den. Barnen börjar i förskoleklassen på höstterminen det 
år som de fyller sex (Myndigheten för skolutveckling, 2006).

Det finns inte någon absolut sanning om vad som är det bästa sättet att förbereda barn för 
vuxenvärlden. Det viktiga är att barnet känner en trygghet i skolan och att pedagogen är en 
vuxen som går att lita på. Det är även av stor vikt att pedagogen ser att alla barn i gruppen 
är individer med sinsemellan olika behov. Eftersom föräldrarna är av stor betydelse måste 
pedagogerna ta hänsyn till dem och skapa en bra kontakt för en fortsatt bra relation till 
dem. Pluckrose (1994) ger förslag till pedagoger som är på väg att ta emot barn. Dessa 
pedagoger bör ha kontakt med förskolan i god tid, gärna sex månader, innan de mottar 
barnen i skolan. Det gäller både att förskollärarna på förskolan får besöka den blivande 
skolan men även att de blivande pedagogerna får besöka förskolan för att se barnen i deras 
egen miljö. Genom att få se hur barnen fungerar i sin vardag kan pedagogen dämpa den oro 
som barnen kan känna när de ska ändra miljö till skolans. 

Wikare, Berge & Watsi (2005) skriver att det är väldigt viktigt för barnens fortsatta 
skolgång att inskolningen till förskoleklassen går bra. Det optimala är om barnen inte 
behöver börja i förskoleklass och på fritids samtidigt då det blir mycket nytt på en gång. 
Det bästa enligt dem är att barnet först introduceras till förskoleklassen och sedan till 
fritids. Det är viktigt att komma ihåg att barnen inte bara börjar i förskoleklass utan att de 
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även hamnar för första gången på fritids där det kan bli väldigt tydligt att de är de yngsta 
barnen.

För att ge barnen en bra start bör pedagogerna planera speciella aktiviteter för dem under 
en längre tid. Wikare, Berge & Watsi (2005) skriver slutligen att i de fall där barnen 
kommer till en integrerad förskoleklass/skola/fritids, går hela inskolningen oftast lättare. 
Med integrerad menar de att all verksamhet ligger inom samma byggnader så att barnen 
inte måste lära sig olika rutiner på flera ställen.

Teoretiska utgångspunkter
Först kommer vi ta vi upp den sociokulturella teorin som är utvecklad av Lev. S Vygotsky 
och sedan tar vi upp grundförutsättningar för inskolning av Gunilla Niss (1988) för att 
avsluta med Johansson (2003). Niss beskriver den process som både barn, föräldrar och 
personal går genom när barnet börjar i förskolan men kan även användas i andra former av 
barnomsorg barnet börjar i, vilket i det här fallet handlar om inskolningen i förskoleklassen 
och skolans värld.

Sociokulturell teori

Forssell (2005) skriver att Vygotsky ser människan som en biologisk varelse och en 
kulturvarelse. Den biologiska utvecklingslinjen börjar vid födelsen, eller ännu tidigare och 
är i mycket stor utsträckning styrd av biologiska processer. Det som skiljer människa från 
andra varelser är att när barnet börjar kommunicera med sin omgivning, kommer 
utvecklingen att bestämmas av sociokulturella faktorer. Med det sociokulturella 
perspektivet menas att en överföring av kunskaper och erfarenheter sker mellan människor. 
Det sker både passivt och aktivt i närmiljön. Vygotsky anser att lärarens och vuxnas 
handlingar är särskilt betydande för barnens utveckling. Individen bygger upp sociala 
erfarenheter genom interaktion med andra. Strandberg (2006) tar upp hur barnen lånar 
kompetens från den vuxne eller de äldre kamraterna och får en känsla av att det kan fastän 
det ännu inte kan. Aktivitet och delaktighet föregår vetande. Vygotskys perspektiv är att 
aktiviteter tillsammans med kamrater och vuxna hänger samman med individens inre 
tänkande. Att skapa samspel mellan barn och vuxna, och mellan barn och barn är en potent 
plattform för barnets lärande och utveckling. När pedagogerna uppmuntrar barnen att söka 
upp kamrater eller använder sig av faddersystemet bidrar de till barnens utveckling. Därför 
tänker vi använda oss av den sociokulturell teorin när vi studerar inskolningsprocessen.

Gunilla Niss 

Vi har valt Niss på grund av att hon skriver om samarbete med föräldrarna och det är 
relevant när vi granskar föräldrarnas inblandning och dessutom var det bristande underlag i 
senare litteratur som var lika relevant. Gunilla Niss är förskolepsykolog och har i många år 
ackumulerat erfarenheter av inskolning. Hon arbetar med konsultation till förskolans 
personal, både när det gäller nystarter av hela förskoleavdelningar och inskolningar av nya 
barn i existerande grupper. Niss (1988) skriver att inskolningen inte kan ses som en 
isolerad del av verksamheten. Innehållet i verksamheten påverkas av att nya barn kommer 
till gruppen och berör alla, både barn och vuxna och därför är en del av den dagliga 
aktiviteten.
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Niss (1988) upplyser att omsorg och fostran av barnen är en av de viktigaste frågorna för 
både individen och samhället.  Under barnens vistelse i skolan har personalen ett 
yrkesmässigt ansvar för att ge varje barn en trygg omsorg och stöd i dess utveckling. 
Föräldrarnas ansvar är mer ett totalt ansvar som pågår långt efter att skoltiden är slut. Niss 
påpekar att det är pedagogens yrkeskunskaper och erfarenheter som kommer att styra vad 
hon gör tillsammans med barnet. Föräldrarna däremot är styrda, i högsta grad, av sina 
känslor.

Niss (1988) skriver om arbetet före inskolningen och hur viktigt det är för barnens och 
föräldrarnas trygghet. Hon tycker att förberedelsearbete är att framför allt vinna 
föräldrarnas förtroende. Detta underlättar för barnen att själva vilja ha kontakt med 
personal och känna sig trygga. Arbetet före inskolningen fyller två funktioner enligt Niss, 
nämligen att skapa en positiv kontakt med föräldrarna och för att diskutera med föräldrarna 
och ge en god beskrivning av hur inskolningen ska gå till.

En hel del arbete finns kvar efter inskolningen enligt Niss (1988). Utveckling av 
arbetsmetoden bli verklighet när arbetet utvärderas. Det behövs göras både i 
personalgruppen och tillsammans med föräldrarna. Niss poängterar att utvärdering av 
inskolningen är viktig för alla parter, både om det har gått bra eller om det har varit brister 
som pedagogen/föräldrar har lagt märke till. Utvärdering behövs för att avsluta 
inskolningen, utveckla arbetsmetoderna och för att utveckla samarbetet. För pedagogen är 
varje inskolning en vanlig del av verksamheten men för föräldrar kan det vara en stor 
händelse, speciellt om det är deras första barn.

Aktuell debatt 

Det har funnits en diskussion i media och runt på skolorna om för- och nackdelar med att 
ha sexåringar i skolan. Motståndare till den sänkta skolstarten argumenterade att sexåringar 
inte ska befinna sig i skolan, på grund utav brist på mognad. Förespråkare till sänkta 
skolstarten fokuserade mindre på vad sexåringar inte kunde göra utan mer på erfarenheter 
som de behöver ha i den här åldern. Det som var intressant i diskussionen var inte så 
mycket om barnet var skolmoget utan innehållet och strukturen av skolan och hur skolan 
var tillräckligt mogen att ta emot barnet (Johansson, 2003).

Johansson (2003) skriver också om en intervju med sexåringar som visade att de trivdes i 
förskoleklassen och att de hade många kompisar i klassen. Det visade sig att övergången 
till skolan var lyckad därför att bra relationer och många kompisar var nyckelfaktorer i 
passagen mellan verksamheterna. Rapporten indikerade också att övergången mellan 
förskolan och skolan var lyckad både i homogena grupper och integrerade grupper.

Skolkulturen är starkare än förskolekulturen i Sverige enligt Johansson (2003). Det finns en 
oro att förskolekulturen är på väg att försvinna och marginaliseras in i det mer väl etablerad 
skolkulturen. Samverkan mellan förskola och skola sker ofta på skolans villkor när 
förskoleklassen befinner sig i skolans lokaler.
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Begreppsförklaring
Vissa begrepp som vi använder i uppsatsen kan tolkas på olika sätt och har därför valt att 
beskriva vad vi menar med dem utifrån Pedagogisk uppslagsbok från A till Ö utan 
pekpinnar (Lärarförbundets förlag och informationsförlaget, 1996).

Trygghet: En känsla av att vara säker för faror, en känsla som dock kan vara falsk, det vill 
säga inte grundad i verkligheten. Tryggetskänsla och tillit är mycket viktigt för att ett litet 
barn ska utvecklas normalt, men misstro kommer senare också in som en naturlig del av 
barnets relationer till varandra.

Grupp: Ett begrepp inom sociologi och socialpsykologi för en samling människor som 
tillfälligt eller permanent har sammanhållning. 

Individ: Enskild person, ordet används ofta om en enskild medlem i en grupp, ibland som 
motsats till gruppen som helhet.

Inskolning: Process med avsikt att överbrygga klyftan mellan förskolan och skola och ge 
barnet kontinuitet i övergången.

Planering och genomförande

Urval
I början hade vi tänkt att pedagoger på förskolor och i förskoleklassen samt föräldrar skulle 
medverka i undersökningen. Förskolan ansåg vi var intressant eftersom nästan alla barn 
kommer därifrån när de börjar förskoleklass. För att begränsa arbetet fokuserade vi helt på 
pedagogerna i förskoleklassen. Föräldrarna fick vara med genom en mindre enkät.  

Intervju

Intervjuobjekt valdes utifrån de skolor vi kände till och hade en koppling till. Två av 
skolorna var åldersintegrerade. Det visade sig bli ett intressant urval. Vi valde att använda 
oss av olikheterna mellan skolorna i inskolningssätt i en jämförelse.

Enkät

Enkäter skickades ut till alla familjer vars barn inskolades av pedagogerna som vi 
intervjuade. Det blev totalt 129 enkäter som gavs ut.

Genomförande
Valet av arbetsmetod, intervju och enkät, var naturligt eftersom observationer hade krävt 
att vi hade börjat så länge som ett år i förväg. Det var omöjligt för oss. Vi valde att helt 
bortse från barnens tankar då det var länge sedan de hade sin inskolning och svaren hade 
därför påverkat reliabiliteten.
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Intervju

Trots att vi var ute i god tid tog det relativt lång tid innan vi lyckades boka in alla 
intervjuer. Alla sex intervjuerna gjordes under loppet av två veckor, med tre intervjuer per 
vecka. Genom intervjuerna fick vi veta varje pedagogs personliga tankar och känslor vilket 
var ett av våra mål.

Vi deltog båda vid alla intervjuer. Med pedagogens tillåtelse spelade vi in intervjun och en 
av oss förde dessutom anteckningar medan den andra ställde frågorna. Detta för att få bästa 
möjliga helhetsbild och för att undvika alltför många personliga åsikter och förutfattade 
meningar (Thomsson, 2002). Vi turades om att intervjua och att föra anteckningar. Se 
bilaga 3 för intervjufrågorna. 

Hälften av pedagogerna tackade ja till vårt erbjudande att få intervjufrågorna innan 
intervjun. Detta gav de en möjlighet att tänka efter och känna sig trygga med frågorna. Vi 
läste upp vårt syfte för att pedagogerna skulle få ett samband mellan vårt arbete och 
intervjufrågorna. Alla pedagoger var intresserade av resultatet av både intervjuer och 
enkäter och ville få ta del av det färdiga arbetet, något som de blev lovade.

Enkät

För att få ytterligare djup i vår undersökning tog vi fram en enkel enkät som föräldrarna 
skulle fylla i (se bilaga 2). Följebrevet hade en kort beskrivning av oss och vårt arbete (se 
bilaga 1). Eftersom föräldrarna är vikiga i inskolningen då deras känslor kan avspegla sig 
på barnen är det bra att få deras åsikter. För att få föräldrarna att uppmärksamma vår enkät 
skrev vi ut den på färgat papper. 

Vi valde enkäten för att få föräldrarnas tankar om inskolning. Föräldrarna fick ta med 
enkäten för att fylla i hemma och sedan lämna in den på skolan. I de fall som pedagogen 
ansåg att det var nödvändigt kontaktade vi skolans rektor för att få ett godkännande av 
enkäten. 

Under svarstiden upptäckte vi att det krävdes mer arbete från vår sida för att få in enkäten. 
Vi satte upp en påminnelselapp när det var ungefär en vecka kvar och lät en påminnelse 
komma med i veckobrevet. Det visade sig kräva mer arbete än vad vi trott att få in ett bra 
underlag, det vill säga mer än 50 %. 

Enkäten gjordes smidig och snabb att svara på, med korta och enkla svar. Anledningen var 
att vi själva vet hur tidskrävande det kan vara att svara på en enkät. Föräldrarna kryssade i 
svaren i en skattningsskala med möjlighet att kommentera. 

Det var inte enbart för föräldrarnas skull som vi gjorde en relativt enkel enkät utan också 
för att vi skulle ha en möjlighet att sammanställa den på ett bra sätt.

Metodbearbetning
Intervju

Vi lyssnade igenom inspelningarna flera gånger och skrev ut dem ord för ord för att inte 
missa något väsentligt. Vi valde att inte skriva ner pauser, hummanden och irrelevanta 
yttranden för att dessa yttryck inte tillförde någonting till arbetet.
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Enkät

Enkäterna sammanställde vi först i Excel. Vi numrerade svaren så att Ja=1 och Nej=0 för 
att sedan kunna göra en statistik. Förutom att sammanställa svaren med siffror skrev vi ihop 
alla tillägg som gjordes för att få en bra överblick över vad föräldrarna faktiskt tyckte. 
Sedan kopplade vi svaren till intervjuerna.

Etik
Intervju

Vi har tagit del av de anvisningar i forskningsetik vid samhällsvetenskaplig forskning som 
Vetenskapsrådet (www.vr.se) har utarbetat. I enlighet med dessa anvisningar fick de lärare 
som deltog i intervjuerna först en beskrivning av syftet med vårt arbete. Pedagogerna fick 
också i slutet av intervjun en möjlighet att ställa frågor och få sina frågor besvarade. Om de 
av någon anledning ville avbryta sitt deltagande i vår intervju skulle de kunna göra det utan 
negativa följder för dem. 

Alla intervjuade deltagare har godkänt inspelningarna. Vi erbjöd de intervjuade att få läsa 
den utskrivna intervjun för att godkänna den och minskade risken för missförstånd mellan 
oss och den intervjuade pedagogen. Två av pedagogerna tog tillfället att förtydliga ett par 
saker. Under hela arbetet har vi betonat anonymiteten för både pedagoger och föräldrar. 
Namn och telefonnummer till oss båda lämnades till alla berörda.

Alla namn som förekommer från intervjuerna är fingerade. 

Enkät

I det tillhörande brevet fick föräldrarna information om att enkätens svar bara var för oss. 
Enkäten var helt anonym. Namn och telefonnummer till oss lämnades utifall föräldrarna 
skulle ha frågor och funderingar. Vi tömde plastfickan med enkätsvaren ofta för att svaren 
skulle skyddas från obehöriga.

Tillförlitlighet
De arbetsmetoder vi använde för vår undersökning har stor betydelse för resultatet. 
Eftersom vi var två personer som deltog i intervjuerna samt vid bearbetning av intervjuerna 
och enkäterna har vi säkrat reliabiliteten ytterligare. 

Intervju

Alla intervjuer var personliga och pedagogerna fick tillfälle att nämna sina känslor. Detta 
gör att vi inte får generalisera deras svar. I och med att vi kände alla pedagoger utom en 
finns en risk att vi, genom social önskvärdhet, påverkat deras svar. En del av frågorna kan 
ha uppfattats på lite olika sätt av de olika pedagogerna och detta påverkar reliabiliteten av 
undersökningen. 
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Enkät

Vi skickade ut 129 enkäter och fick in 76 stycken, det vill säga ungefär 59 %. Det är strax 
över hälften och vi måste vara noggranna att inte generalisera svaren. För att få veta om 
något i enkäten kunde misstolkas fick föräldrarna möjlighet att kommentera enkätens 
upplägg. Det visade sig att en fråga var otydlig. Vi hade avsett att ta reda på om det var 
äldsta barnets inskolning. Vissa föräldrar tolkade det som en fråga om deras barn varit med 
om inskolning förr. För att ha undvikit detta hade vi kunna gjort en pilotundersökning men 
vi ansåg att det inte fanns någon tid till detta.

Det faktum att ungefär 80 % av de svarade var kvinnor kan ha haft betydelse för utfallet. 
Resultatet hade kunnat bli annorlunda om vi gjort enkäten i början av september då 
inskolningen var aktuell i föräldrarnas minne.

Resultat

Introduktion
Resultat och analys görs utifrån frågeställningarna, först intervjuerna sedan enkätsvaren. 
Intervjuerna går in under alla sex frågeställningar medan enkätsvaren kommer in under 
frågeställning 3, hur föräldrarna uppfattar inskolningen. 

Resultat intervju
Frågeställning 1: Hur går inskolningen till? Är det individuell eller gruppinskolning?

I de flesta fall börjar barnens inskolning till grundskolan i april/maj samma år som barnen 
börjar förskoleklassen. Besöken i skolan varierar från en till tre timmar under två till tre 
dagar. I ett av fallen var sexåringarna kvar i förskolan och deras inskolning var direkt till 
klass 1-3. Detta var den mest annorlunda inskolningen som höll på under ett helt år. 

Under inskolningen på våren träffar pedagogerna de blivande förskolebarnen dels på 
barnens förskola och dels i skolan. I de flesta fallen gjorde pedagogen sitt besök på 
förskolan innan barnen hälsade på i skolan. Camilla berättar att besöken på förskolan är till 
för att knyta an till skolan. På grund av att barnen kommer från många olika skolor har 
pedagogen i regel inte möjlighet att besöka alla barn, utan väljer de förskolor där det går 
flest antal barn.

Pedagogerna har olika upplägg på inskolningen på höstterminen. Några har speciella 
inskolningsdagar där föräldrarna kan vara med, allt från en timme till några dagar. På de 
flesta skolorna använder de sig av faddrar. Faddrarnas betydelse för inskolningen varierade 
mellan skolorna. Camilla ansåg att det är viktigt att vi lär känna varandra i det här  
rummet, sen får man vidga ut det. Tre av skolorna använder faddrarna aktivt under 
inskolningsperioden. Anna förklarar att det är dem äldsta barnen som är faddrar […] de 
går då sitt sista år här och då har de lärt sig jättemycket och är jättemogna många gånger 
att ta hand om ett barn som kommer då alldeles nytt […] och då hjälper de till.
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Tre pedagoger sa att de använde sig av gruppinskolning. De övriga tre berättade att de 
använde individuell och gruppinskolning för som Doris sade: det ena utesluter inte det  
andra. Alla pedagoger hade olika syn på när inskolningen slutade. Emma ansåg att 
inskolningen var det som skedde på våren och på hösten var det direkt vanlig skola. Doris 
och Camilla ansåg däremot att inskolningen pågick en bit in på höstterminen.

Frågeställning 2: Har pedagogen fått information om inskolningen under sin utbildning?

Pedagogerna hade vitt skilda bakgrund och olika lång erfarenhet. Alla hade förskollärare 
utbildning grundskollärare utbildning eller båda delarna. En av pedagogerna fick sin 
utbildning i ett annat EU-land. Pedagogerna minns att de fick mycket lite om inskolning 
under utbildningen vare sig litteratur eller föreläsningar. Doris förklarade att det pratade 
man ingenting om, utan det är sånt som man har lärt sig efter hand eller som man fått  
erfarenhet av… rätt märkligt egentligen för det är rätt viktigt.

Ett par pedagoger hade haft diskussioner om inskolning under andra områden inom t ex 
trygghetsbegreppet eller utvecklingspsykologin. Anna minns att det kom in moment i 
utbildningen om inskolningen. Alla pedagoger ansåg att den kunskap de idag har om 
inskolning främst kommer från erfarenheter genom att de provat och arbetat. 

Frågeställning 3: Hur upplever pedagogen och hur uppfattar föräldern inskolningen? 

Vi kommer här enbart ta upp pedagogens syn. Vad föräldrarna uppfattar kommer in under 
rubriken ”Resultat enkät”.

Alla pedagoger var positiva till inskolningen och till att träffa nya barn. Dock var de 
pedagogerna som hade barnen enbart under förskoleklassåret överens om att det vore bättre 
att kunna följa barnen ett tag till istället för att bara ha dem ett år. Stressmomenten som 
kunde förekomma var enligt Birgitta föräldrarna och deras frågor. Barnen tycker jag inte  
är jobbigt att träffa det är mer föräldrarna … deras frågor kan vara så olika. Det är mer 
den här stressen om man kan svara på frågor. Har jag tillräcklig bakgrundskunskap. Enligt 
Birgitta och Camilla handlade det om att det på våren blir ett parallellt arbete med den 
nuvarande gruppen och den kommande. Frida och Anna använde ordet förväntan när de 
beskrev vad de kände när det var dags för inskolning. Ord som annars var vanligt 
förekommande i alla intervjuer var roligt, kul och spännande, som Anna sa: Det är en 
spännande tid man går till mötes för att se vad som står på tur.

Frågeställning 4: Vad är målet med inskolningen?

Målet med inskolningen verkade hos alla pedagoger vara att barnen ska vara trygga och må 
bra samt att få en väl fungerande grupp. Detta arbetade pedagogerna med på olika sätt, med 
olika fokus. Det kunde vara att barnen lärde sig att lyssna på pedagogen och varandra, lärde 
sig regler och rutiner eller att de arbetade socialt med olika övningar. Men, som Frida sa, 
också att de ska bli inspirerade. Emma poängterade starkt att barnen ska vänja sig vid mig 
förstås, och varandra så de känner sig trygga i gruppen i klassen.. och lite kanske regler 
också att man plockar undan efter sig, man.. lite såna här basgrejer, men inte för mycket.  
Lite grann.
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Frågeställning 5: Hur utvärderar pedagogerna inskolningen?

Utvärdering verkade inte vara vanligt mer än i pedagogernas eget huvud. Doris medger att 
vi har varit lite dåliga att utvärdera. Birgitta säger att utvärdering i huvudet gör jag 
absolut, men jag skriver inte ner den.  Diskussioner i arbetslaget eller med pedagoger från 
parallellklasser förekom mest för att ta upp något specifikt negativt eller positivt som har 
hänt. Idéer till förbättring diskuterades på en skola. Utvärdering av individen var vanligare. 
Alla hade något form av samtal med föräldrarna några veckor in på terminen. I dessa 
samtal diskuterades bland annat vad som gått bra eller dåligt, hur barnet mår idag och vad 
barnet känner när han/hon ska gå till skolan. Anna utvärderade dock kontinuerligt med de 
andra lärarna om vad som går bra/dålig och vad de kanske måste ändra på. Birgitta och 
Emma var ensamma på sina skolor att ha förskoleklass och därför hade de inga kollegor att 
diskutera med. 

Analys intervju
Frågeställning 1. Hur går inskolningen till? Är det individuell eller gruppinskolning?

De flesta barnen på förskolan fick vid något tillfälle besökt av en pedagog. Precis som 
Wikare, Berge & Watsi (2005) skriver så beskriver Camilla att besöken på förskolan är till 
för att förskolebarnen ska knyta an till skolan.

Niss (1988) skriver, att förberedelsearbetet med inskolningen framför allt är till för att 
vinna föräldrarnas förtroende. Det underlättar för barnen om föräldrarna känner sig trygga. 
Detta kan kopplas till det Camilla sa att man ska vara laddad under inskolningen men inte  
för barnens skull, det är mera för föräldrar. Alla skolorna tillät att föräldrarna att vara med 
vid behov under inskolningen. Enligt Emma kunde föräldrarna vara med i klassrummet på 
terminens start men det var inte så vanligt. I den skola där förskolan fanns i samma 
byggnad behövde inte föräldrarna vara med alls, därför att barnen kom dit tillsammans med 
förskolepersonal och så småningom stannade utan förskollärare närvarande.   

Strandberg skriver i sin bok Vygotsky i praktiken (2006, s. 49) att ”när pedagoger och 
lärare uppmanar det enskilda barnet att söka upp en kompis bidrar de till hennes eller hans 
utveckling” Alla pedagoger berättade att de använde sig av ett faddersystem på ett eller 
annat sätt. Tre skolor berättade att faddrarna var en del av inskolningen, de var bland annat 
med i klassrummet tillsammans med de nya barnen. De andra tre skolorna använder sig 
också av faddersystemet dock inte som del av inskolningen. 

I boken Early Childhood Education in Five Nordic Countries (2003) skriver Johansson ur 
sin rapport (Johansson, 2000) att övergången mellan förskolan och skolan var lyckad både 
homogena och integrerade grupper. Detta resultat kom även vi fram till då två av skolorna 
var åldersintegrerade och de andra var helt homogena i ålder. Alla pedagoger var positiva 
till hur inskolningen går till oavsett om gruppen var homogen eller integrerad.

Frågeställning 2. Har pedagogen fått information om inskolningen under sin utbildning?
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Pedagogens yrkeskunskaper och erfarenheter styr det hon/han gör tillsammans med barnen, 
enligt Niss (1988) och detta visade pedagogerna. Trots att de intervjuade hade olika 
bakgrund så var alla överens att de inte fick speciellt mycket information om inskolningen 
under sin utbildning. Pedagogerna som hade diskuterat om inskolning hade gjort det under 
seminarier och diskussioner som inte hade inskolningen som fokus. Det som alla var 
överens om var att deras kunskaper grundade på erfarenheter.

Frågeställning 3. Hur upplever pedagogen och hur uppfattar föräldern inskolningen?

Niss (1988) skriver att det finns många olika arbetssätt för att verksamheten ska lyckas. 
Intervjuade pedagogerna har kommit fram till ett sätt att arbeta som passar var och en. Alla 
pedagoger var nöjda och kände mest en positiv förväntan över inskolningen.

Frågeställning 4. Vad är målet med inskolningen?

Skolverket (2001) lyfter fram vikten av den nya skolformen och ser den som ett led i en 
strävan mot ökad integration mellan verksamheterna i förskola, grundskola och fritidshem. 
Ändamålet var att utveckla arbetsformer och ett nytt pedagogiskt synsätt i den integrerade 
verksamheten. Skolverket var intresserat av innehållet i de integrerade verksamheterna och 
hur barns lärande och utveckling bäst skulle främjas.

Det är tydligt att pedagogernas mål med inskolning liknar det som nämns i skolverkets 
rapport nr 201 (Skolverket, 2001). Pedagogernas mål är att barnen ska känna sig trygga i 
den nya miljön och i den nya gruppen vilket ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt 
utvecklingsarbete. Genom att pedagogerna skapar dessa förutsättningar känner sig både 
föräldrarna och barnen trygga i övergången från förskolan till förskoleklassen och stegvis 
till skolan.

Vygotskys sociokulturella lyfter upp vikten av att de sociala erfarenheterna byggs upp 
genom interaktion med varandra; barnen lär sig av varandra och av pedagogen. 
Pedagogerna som vi intervjuade berättade om vad de tyckte var viktigt under inskolnings- 
processen. En sak som kom upp var vikten att barnen lyssnade på pedagogen och på 
varandra och att pedagogen var lyhörd. Birgitta nämnde att det barnet lär sig i de första 
veckorna är rutinerna, hur miljön ser ut, hur de hittar runt och vad de gör på rasterna. 
Detta gör barnen genom att observera varandra, de vuxna och sina faddrar. 

Vygotsky, enligt Strandberg (2006), menar att samspel mellan olika personer skapar en bas 
för lärande och utveckling. Frida, som har en 1-3 klass, tyckte att det var viktigt att gruppen 
i klassen var trygg och stabil innan de tog emot de nya barnen. I och med att barnens 
inskolning pågick under hela året och när det individuella barnet själv ville prova att hälsa 
på, kunde läraren och barnet själva bestämma när det skulle hända. Vygotsky, enligt 
Strandberg (2006), menar att det krävs ett fler tal interaktioner innan barnet kan ”flytta 
in” (s. 120) språket till sig själv. Frida menade att innan eleverna kan blir faddrar till de nya 
barnen måste de själva känner sig trygga i det de ska visa eller lära ut.

Pedagogens yrkeskunskaper och erfarenheter styr det hon/han gör tillsammans med barnen, 
enligt Niss (1988). Pedagogerna som vi intervjuade har ett syfte bakom det de gör med 
barnen under inskolningsperioden. Birgitta var en av pedagogerna som ansåg att barnen 
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inte behöver lära sig så mycket som att sitta still och såna saker för det tycker jag att de får 
träna jättemycket på förskolan. Doris tyckte att vänta på sin tur och att räcka upp handen 
var någonting som alla behövde träna på hela tiden. Att barnen ska lära känna miljön, 
rutinerna och lite regler var någonting som alla nämnde som målet med inskolning. Alla 
pedagogerna utryckte att det de gjorde med barnen var för att barnen skulle känna sig 
trygga både inför skolstarten och i gruppen.

Frågeställning 5. Hur utvärderar pedagogerna inskolningen?

Niss (1998) poängterar att utvärdering av inskolningen är viktig för att avsluta den, 
utveckla framtida arbetsmetoder och för att utveckla samarbetet inom arbetslaget samt 
mellan föräldrar och pedagoger. Den utvärdering som alla pedagogerna använde sig av var 
ett samtal med föräldrarna där de tillsammans diskuterade hur inskolningen hade gått. 
Däremot var det få intervjuade pedagoger som diskuterade sinsemellan om problem och 
fördelar som framkom. Anna sa dock att hon och hennes kolleger hade en liten breafing-
stund varje dag där de diskuterade kring det som hade hänt under dagen. 

Vygotsky, enligt Strandberg (2006), återkommer ofta till det han kallar ”utvecklingens 
allmänna lag” (s. 27). Med den lagen menar han att en persons utveckling visar sig två 
gånger, ”först på en social och sedan på individuell nivå” (s.27). Ett par av pedagogerna 
jobbade tillsammans med andra i klassen samt hade parallellklasser. De hade möjligheter 
att tillsammans utvärdera vid behov. Två pedagoger jobbade ensamma i sina klassrum, utan 
en annan utbildad person. Dessa pedagoger hade dessutom ingen parallellklass. Det innebar 
att pedagogen inte hade någon möjlighet till utvärdering med andra utan hade 
utvärderingen, som bland annat Birgitta sa, i huvudet.

Resultat enkät
Frågeställning 3: Hur upplever pedagogen och hur uppfattar föräldern inskolningen?
Svaret på hur pedagogen upplever inskolningen svarar vi på ovan, under rubriken Resultat 
intervju.
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Figur 2

Föräldrarna ansåg att de fått tillräckligt bra information om inskolningen till förskoleklass, 
vilket framgår av figur 1. Föräldrarna ansåg även att inskolningsformen passade deras barn 
och dem väl, vilket framgår av figur 2. Enkätresultaten visade att det finns ett positivt 
samband mellan tillräckligt bra information och lämplig/passande inskolningsform (r=0,49, 
p<0,001). 
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Det förekommer inte några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i fråga 1 a: Jag/
Vi fick tillräckligt bra information om inskolningen till förskoleklass  (t=0.85, ns) och fråga 
2 a: Inskolningsformen passade mitt/vårt barn och mig/oss väl (t=-0.13, ns). Vidare finns 
ingen signifikant skillnad i känslan av trygghet inför skolstarten hos föräldrar med första 
barn jämfört med föräldrar som har haft barn som börjat skolan tidigare (χ2=0.4, ns).  

Fria kommentarer

Av de fria kommentarerna i enkäterna framkom att föräldrarna anser att mer eller tydligare 
information bör ges. Dessutom uttryckte en del föräldrar i sina fria svar att information ska 
ges vid rätt tillfällen, vilket rapporterades av 24 föräldrar från olika deltagande skolor. 
Vidare framkom i de fria kommentarerna att det var tryggt att låta sitt barn börja i skolan på 
grund av skolans goda ryckte, att barnet kände sig bekant på grund av att äldre syskon hade 
varit på samma skola, på grund av en bra inskolning på våren, på grund av att kompisar 
började i samma klass eller att föräldrarna var trygga med läraren. Ett exempel var: Bra 
information, många besök inför start, plus att kompisar från förskolan började samtidigt.  
Mkt bra personal som kändes engagerade.

På den sjätte skolan, där förskolan och skolan var i samma byggnad, svarade föräldrarna att 
de var trygga på grund av detta. Som en förälder skrev: . Ja [föräldern känner sig trygg]- 
för att klivet över till skolan inte var långt. Barnen hade träffat de andra barnen + lärarna 
många ggr.

Föräldrarna ifrågasatte fritids inskolning eller att fritids inte hade inskolning. Det var 17 
kommentarer som handlade om fritids inskolning trots att vi inte hade rört frågan. En 
förälder skrev att deras start på fritids hade säkert blivit bättre om vi fått ett  
inskolningsschema innan. Fritids borde trycka på vikten av inskolning. Två kommentarer 
var positiva kommentarer om fritids fast i samband med kommentarer om läraren. En 
kommentar handlade om att fritids inskolning innan skolan började fungerade bra.

Analys enkät
Frågeställning 3: Hur upplever pedagogen och hur uppfattar föräldern inskolningen?

Till skillnad från pedagogerna är föräldrarna styrda av sina känslor, enligt Niss (1988). 
Föräldrarnas känslor syntes i resultaten.

Niss (1988) skriver om arbetet före inskolningen och hur viktigt det är för barnens och 
föräldrarnas trygghet. Hon tycker att förberedelsearbete i första hand är till för att vinna 
föräldrarnas förtroende. Arbetet före inskolningen fyller två funktioner, nämligen att skapa 
en positiv kontakt med föräldrarna och att diskutera med föräldrarna och ge en god 
beskrivning av hur inskolningen ska gå till. Föräldrarna ska få bra och relevant information 
från pedagogerna och skolan. Trots att 79 % av föräldrarna svarade att de var nöjda med 
informationen (de gav en femma eller en sexa på frågan), kommenterade 32 % av hela 
gruppen om informationen. De skrev att de ville ha mer eller tydligare information av 
pedagogen innan inskolningen börjar. En förälder ansåg även att det var lite fel att ge all 
information på våren då mycket glöms bort under sommaren medan en annan ansåg tvärt 
om, att informationen skulle komma tidigare.   
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Niss (1988) skriver att utvärdering av inskolningen är viktig för att utveckla samarbetet och 
avsluta inskolningen. Resultatet av fråga 7 på enkäten (hur föräldrarna känner sig efteråt) 
visar att i stort sätt alla föräldrar i dagsläget var nöjda även om de hade synpunkter över 
inskolningen. Eftersom alla pedagoger var noga med att efter några veckor ha enskilda 
samtal med alla föräldrar så skapades en trygghet. Vissa föräldrar kände dock inte att denna 
återkoppling fungerade helt bra då Återkopplingen efter inskolning borde varit tätare. En 
del föräldrar önskade även mer daglig kontakt/kommentarer med pedagogerna.

De flesta föräldrarna var nöjda med inskolningen. En förälder kommenterade att 
anledningen var för att klivet över till skolan inte var långt.  

Diskussion

Uppsatsens syfte och resultat 
Syftet med vår studie är att få insikt i pedagogers syn på inskolning. Fokus ligger på en 
undersökning av hur pedagogerna praktiserar sina kunskaper och erfarenheter för att barnet 
ska få en positiv och trygg start i skolans värld. Syftet är även att ta reda på föräldrarnas 
uppfattning om inskolningen. Vi utgick från följande fem frågeställningar för att få en ökad 
förståelse i inskolningsprocessen. 

Frågeställning 1: Hur går inskolningen till? Är det individuell eller gruppinskolning?

På fem av skolorna som vi undersökte hade pedagogerna ett färdigt program för hur 
inskolning gick till. Barnen kom i grupp från sin förskola till skolan under våren två eller 
tre dagar och hälsade på skolan från en till tre timmar. Det varierade från skola till skola. På 
den sjätte skolan befann sig barnen på förskolan och inskolningen skedde under årets gång. 
Barnen hälsade på i klassrummet först i grupp och sedan två och två under några timmar 
som sedan pågick under året när det passade barnen och verksamheten. Om det var 
individuell eller gruppinskolning varierade beroende på pedagogens åsikt om begreppet. 
Pedagogerna hälsade också på barnen på deras förskola under våren. Det kunde vara före 
eller efter barnens besök i skolan.

På höstterminen började barnen i sin grupp. Det varierade mellan en homogen 
förskoleklass, en integrerad F-2 klass och en integrerad 1-3 klass. Föräldrarnas närvaro 
varierade från att vara i klassrummet till att vara i byggnaden under den period som de 
behövdes. Föräldrarnas närvaro behövdes inte alls på den skola där barnen hälsade på från 
sin förskola som låg strax in till i samma byggnad. 

Inskolningsperioden varierade tidsmässigt under hösten enligt pedagogerna. Emma tyckte 
att själva inskolningen var det som skedde under våren, på hösten började skolan. Birgitta 
var av den åsikten att när barnen hade gjort allting några gånger, till exempel haft gympa 
två gånger, var inskolningen klar. Anna ansåg att det tog runt tre veckor innan barnen hade 
kommit in i rutinerna. Camilla och Doris tyckte att det varierade från år till år men runt 
höstlovet började pedagogerna och barnen känner sig trygga med varandra. Frida berättade 
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att barnen kom på besök under årets gång när det passade dem men att det var viktigt att  
det tog tid och det fanns inget tvång. Var inte barnen redo att komma då väntade de.

Tre av skolorna använder sig av faddersystem under inskolningsperioden. Varje barn har 
någon att vara med under de timmar de besöker skolan. Enligt pedagogerna åtog faddrarna 
sig sin uppgift med stor stolthet. För det nya barnet kan det kännas tryggt att ha någon som 
vet och som kan visa dem runt. De tre övriga skolorna använder sig av faddersystem men 
vid ett senare tillfälle. Att lära känna varandra och pedagogen, bekanta sig med lokalerna 
och testa rutinerna är kanske tillräckligt för ett barn som är nytt.

Frågeställning 2: Har pedagogen fått information om inskolningen under sin utbildning?

Pedagogerna fick mycket litet information om inskolning, möjligtvis om begrepp som 
trygghet eller separation. Anna berättade att hon hade berört inskolningen under sin 
utbildning. Information hon fick handlade om hur man skolar in, att man måste ha ett visst  
tillvägagångssätt. 

Frågeställning 3: Hur upplever pedagogen och hur uppfattar föräldern inskolningen?

Pedagogerna ser fram emot inskolningen med stor förväntan. Några stressmoment 
förekommer också. Birgitta och Camilla förklarade att det var stressigt i och med att de 
jobbade med två grupper parallellt under en kort tid. Birgitta frågar även sig själv om hon 
har tillräckligt med bakgrundskunskap för att svara på föräldrarnas frågor.

Föräldrarna uppfattar oftast inskolningen som trygg och bra. Tryggheten kommer från olika 
element. Det kunde vara att skolan hade ett bra rykte, att barnet hade sina kompisar runt 
omkring sig, att pedagogerna var trygga och kunniga eller att informationen var tillräcklig. 
De föräldrar som var missnöjda var det på grund av att informationen inte var tillräcklig, att 
den kom vid fel tidpunkt, att de saknade en inskolning till fritids eller att inskolningen var 
för lång eller för kort

Frågeställning 4: Vad är målet med inskolningen?

Pedagogerna ansåg målet vara att barnen ska känna sig trygga och att gruppen ska må bra. 
Olika pedagoger lägger fokus på olika saker de tyckte var viktiga under den första tiden. I 
stort sett ska barnen vänja sig vid varandra, pedagogen, rutinerna och miljön.

Frågeställning 5: Hur utvärderar pedagogerna inskolningen?

Camilla och Anna tyckte att de diskuterade och utvärderade inskolningen någon gång efter 
inskolningsslutet eller under inskolningen. Birgitta och Emma, som jobbade som ensam 
utbildad pedagog utvärderade i eget huvud. Doris tyckte inte att inskolningen utvärderades 
särskilt mycket med hennes kolleger. Frida redovisade att inskolningen utvärderades 
kontinuerligt i och med att inskolning sker under hela året.
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Tillförlitlighet och brister
De arbetsmetoder vi använde för vår undersökning har stor betydelse för resultatet. 
Intervjuer och enkäter gjordes i oktober och november det vill säga en bra bit efter 
inskolningen. Detta kan ha haft stort betydelse då det inte längre ligger i färskt minne 
speciellt inte hos föräldrarna, något som blev tydligt på frågan om hur de kände sig i 
dagsläget. På denna fråga fick vi bara in tre negativa svar. Vi undrar om vi hade fått in lika 
hög procent positiva svar om vi hade gett ut den i augusti/september. När det handlar om 
pedagogerna undrar vi om vi hade fått lika positiva svar om vi intervjuat dem under våren, 
då ett par pedagoger kommenterade att de var tvungna att arbeta parallellt. När intervjuerna 
gjordes var alla klara med inskolningen. För att vi verkligen skulle få bästa möjliga 
tillförlitlighet hade vi behövt göra intervjuer samt lämna ut enkäter vid flera tillfällen 
utspridda över året. 

Vi kände de flesta (fem av sex) av de intervjuade pedagogerna vilket kan ha gjort att de 
svarade på frågorna på ett visst sätt. Intervjuerna var personliga och pedagogerna fick 
tillfälle att beskriva sina känslor. Trots detta fick vi liknande svar av alla pedagoger. Vi 
anser att om vi hade gjort denna studie igen med för oss okända pedagoger men från 
samma skolor hade vi fått liknande resultat. 

Även då vi har varit två personer när vi har analyserat materialet kan vissa begrepp tolkas 
olika. Detta visades sig även under både intervjuerna och enkäterna då ett par frågor 
tolkades olika av oss, pedagogerna och föräldrarna. 

Tillslut fick vi in 59 % av alla utgivna enkäter vilket gör att resultatet och analysen av 
enkäten är tillförlitligt till viss grad. Vi undrar vilka föräldrar det är som valt att inte svara 
och vad de har för åsikter.

Validitet
De resultat vi har redovisat bygger på dem intervjuer vi har gjort och enkäterna vi har 
skickat ut. Utöver de resultat vi påvisat kan vi inte dra några ytterligare slutsatser. 
Underlaget är för begränsat.

Diskussion om resultatet 
Beroende på om inskolningen var individuell eller gruppinskolning hade vi skilda åsikter i 
jämförelse med det som pedagogerna hade. Vi anser att individuell inskolning är när ett 
enskilt barn är redo och själv kommer till en fungerande grupp och bekantar sig med 
personal, byggnaden och kanske får höra om rutinerna. Gruppinskolning är däremot, enligt 
oss, när barnen kommer samtidigt i en grupp och stannar under en viss tid och sedan 
lämnar skolan samtidigt. Pedagogerna däremot såg individuell inskolning som när gruppen 
kommer samtidigt men pedagogen ser varje enskild individ. Pedagogerna ser 
gruppinskolning som när en grupp ska skolas in under en viss period. Pedagogerna och vi 
kan ha tolkat frågan olika.

På den skola där barnet började sin inskolning någon gång under året när det passade dem, 
tyckte vi att det var en individuell inskolning. Pedagogen däremot tyckte att det var en 

24



gruppinskolning. På de skolor där barnen började tillsammans vid en viss tid, stannade lika 
länge och sedan åkte hem vid samma tid, tyckte vi att vi såg gruppinskolning. Pedagogerna 
tyckte där att det handlade om en individuell inskolning. Det som är viktigt är att 
pedagogerna är överens om och bekväma med formen och att individen trivs med 
modellen.

Pedagogerna vi intervjuade använder sig av faddersystemet på olika sätt och det verkar 
vara ett tryggt sätt för barn att lära känna de andra eleverna på skolan. Om pedagogerna 
använder sig av faddrarna är det upp till var och en hur de gör det. Vi har fått höra att både 
barnen och faddrarna tycker att det är roligt. Det känns tryggt för det nya barnet men är 
också en ära för faddern. 

När det gäller inskolning finns det mycket lite forskning. Det är ont om litteratur och det tas 
upp mycket lite av det i lärarutbildning. En pedagog som börjar arbeta i skolans värld kan, 
förhoppningsvis, lära sig av andra erfarna pedagoger när det gäller inskolning. Doris 
kommentar om information under utbildning är betydelsefull, där hon menar att det är rätt  
märkligt egentligen för det är rätt viktigt och vi håller med.

Pedagogernas upplevelser av inskolning är positiva, förmodligen beroende på att de är 
erfarna och rutinerade. Camilla säger att: jag kan mitt jobb, det finns i ryggmärgen. För 
Birgitta medförde föräldrarnas frågor en känsla av stress. Det kan bero på att det var hennes 
första hela inskolning och dessutom jobbade som ensam utbildad pedagog. Det kan också 
bero på att hon är utbildad grundskollärare och saknar förskoleutbildning.

Föräldrarna är en viktig del i inskolningen eftersom deras trygghet kan överföras till 
barnen. Några av pedagogerna tyckte till och med att inskolningen mer var till för 
föräldrarna än för barnen. En pedagog inser ofta vikten med en bra föräldrakontakt. Med 
tillräcklig och relevant information leder det till ett bra samarbete när familjen introduceras 
till skolans värld. Däremot kan tryggheten lätt försvinna när dålig organisation påverkar 
föräldrarnas känslor. Det visade sig att på en skola pågick en renovering under 
inskolningen och skolgården var osäker. Personalen som fanns på plats tidigt vid 
terminsstart var inte den personal som barnen hade träffat under sin inskolning och var till 
och med vikarier eller nyanställda. Det märktes i föräldrarnas kommentarer att tryggheten 
försvann och upprörda känslor tog över. 

Målet med inskolningen är en viktig diskussionsfråga i arbetslaget. Först när pedagogerna 
på ett konstruktivt sätt utnyttjar sina erfarenheter och kunskaper kan de utveckla sina 
metoder. Det som pedagogen gör under inskolningen kan påverka det livslånga lärandet för 
varje individ.

Doris sa att den ena inte utesluter den andra när det handlar om individuell eller 
gruppinskolning. Det kan också sägas att pedagogen inte bara ska se på individen utan att 
se individen i gruppen. Under inskolningen gör pedagogen olika övningar med barnen där 
de lär känna varandra och får vara en del av gruppen utan att förlora sin egen personlighet. 
Pedagogen har ett syfte med det de gör med barnen.

Utvärderingen av inskolningen är inte särskilt utvecklad. Det är viktigt att granska det 
pedagoger gör tillsammans och höra varandras positiva upplevelser men också fundera 
över det som fungerade mindre bra. Som en pedagog själv sa: om man inte lyssnar kan 
man aldrig lära sig!
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Vidare forskning
En framtida forskning skulle kunna handla om hur fritidshemmet ser på inskolningen. Det 
var intressant att frågan kom upp bland föräldrarnas svar på enkäten trots att vi inte hade 
rört frågan. Det visade sig att inskolningen i skolan går till på ett visst sätt men att det 
saknas, för det mesta, på fritidshemmet. Vi tror inte att inskolningen saknas utan att det är 
kommunikationen som saknas.  När en familj börjar skolan efter sommarlovet är 
startdagarna på fritidshemmet olika för de flesta familjer. Det är här fritidshemmets 
personal och de nya föräldrar behöver samarbete och komma överens om hur barnens 
första dagar på fritidshemmet ska ser ut. Skolverkets rapport nr 201 (2001) tar upp vikten 
med integration mellan verksamheterna i förskolan, grundskolan och fritidshemmet. De ska 
närma sig varandra för att förbättra kvaliteten i alla dessa verksamheter. 

En annan fråga som vi blev intresserad av under studien var det pedagogiska innehållet av 
inskolningen. Vi valde att se på pedagogens syn på inskolningen men under intervjuerna 
visade sig att pedagogerna hade olika synpunkter om vad hon/han bör göra med individer 
och gruppen. Skolverkets rapport nr 201 (2001) skriver om att personal efterfrågade 
tydligare skrivningar i lag och förordningstexter om förväntningarna om reformens 
intentioner.  ”Skall förskoleklassen t.ex. huvudsakligen vara skolförberedande eller skall 
den via integration leda till skolutveckling?” (s. 11). Det skulle vara av intresse för oss, att 
få höra på pedagogernas syn på barnens första år i skolans värld. Överlever 
förskolekulturen i skolans lokaler eller har den varit mer skolinriktad?

Avslutning
Sammanfattningsvis kan vi säga att generellt är det en positiv syn på inskolning där 
pedagogerna är väl förberedda och erfarna trots brist på forskning. Föräldrarna verkar 
trygga med inskolningen och skolan. Det är många faktorer som spelar in för en lyckad 
inskolning hos alla parter. Vi själva anser att inskolning är viktig för alla barn för att få en 
bra start i skolvärlden. Olika metoder passar olika pedagoger och barn. Av den anledningen 
tycker vi att det är viktigt att föra en dialog med sig själv och sina kollegor, för att 
utvärdera inskolning från år till år. 
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Bilagor
1. Brev till föräldrar

2. Enkät till föräldrar

3. Intervjufrågor till pedagogerna
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Bilaga 1

Brev till föräldrar

Hej

Vi är två lärarstuderande från Lärarhögskolan i Stockholm, som utbildar oss till 
förskolelärare respektive lärare i grundskolans tidigare år. Denna, sista, termin ska vi skriva 
en c-uppsats som blir vårt examensarbete. Vi skulle därför bli glada om vi kunde få några 
minuter av er dyrbara tid till att svara på en enkät.

Enkäten, och vårt arbete, handlar om sexåringarnas inskolning till skolan/förskoleklassen. 
Vi vill veta hur ni föräldrar har känt och vad ni tyckt om inskolningen som i de flesta fall 
startade redan i våras. 

Enkäten läggs ifylld i plastfickan som kommer finnas utmärkt i skolan.  Någon av oss 
kommer att tömma plastfickan två gånger i veckan och den kommer att vara kvar i skolan 
de kommande 2 veckorna. Ni är självklart helt anonyma under enkäten och vårt arbete. Så 
är även era barn och skolan. Vi är de enda som kommer att läsa enkäten. 

Har ni några frågor är ni välkomna att maila eller ringa till oss.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Denise Heath-Nyberg                         Sara Riklund 

denise.heath-nyberg@student.lhs.se   sara.riklund@student.lhs.se 

070-264 07 37                                     0731-523416

                   2007-11-05
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Bilaga 2

Enkät till föräldrar

Undersökning om hur inskolningen fungerade till förskoleklassen.

□ Kvinna        □ Man

Är det ditt/ert första barns inskolning?

□ Ja                 □ Nej

1a. Jag/Vi fick tillräckligt bra information om inskolningen till förskoleklass.
Stämmer inte alls           Stämmer bra

□   □     □        □           □ □
1b. Vad, om något, skulle ni vilja ha annorlunda?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2a. Inskolningsformen passade mitt/vårt barn och mig/oss väl.
Stämmer inte alls            Stämmer bra

□   □     □        □           □ □
2b. Vad, om något, skulle ni velat ha gjort annorlunda?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3a. Kände du/ni som förälder dig/er trygg inför skolstarten?

□ Ja                          □ Nej

3b Om ja varför och Nej varför inte?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4 Fick du/ni möjlighet att träffa ansvarig lärare innan barnet började i förskoleklassen?

 □ Ja                         □ Nej
                                                  
                  Var god vänd 
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5. Fick ditt/ert barn den start i förskoleklassen ni önskat?

□ Ja                          □ Nej

6. Tycker du/ni att inskolningen var viktig?

□ Ja                          □ Nej                

7. Hur känns det nu efter inskolningen?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                    
8. Vad tyckte du/ni om enkäten?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

9. Om det är något som du/ni vill tillägga angående inskolningen eller något du/ni anser hör 
till, vänligen gör det nedan.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Tack för all hjälp! 
Vänligen lägg enkäten i den märkta mappen på skolan. Har ni några frågor eller synpunkter 
kan ni kontakta oss genom e-mail. Vi läser vår e-mail dagligen.

Med vänliga hälsningar

Sara Riklund                           Denise Heath-Nyberg
Sara.riklund@student.lhs.se   denise.heath-nyberg@student.lhs.se
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Bilaga 3

Intervjufrågor till pedagoger

Bakgrundsfrågor

1. Hur länge har pedagogen arbetat med inskolning/förskoleklass?

2. När gjorde pedagogen sin utbildning?

Intervjufrågor

1. Använder ni ordet inskolning, invänjning, integrering eller något annat? (vi kommer 

själva i fortsättningen använda ordet inskolning)

2. Hur känner du när det är dags för inskolning (stress, spänning, förväntan, osäkerhet)?

3. När anser du att elevens inskolning till förskoleklassen börjar?

4. Under hur lång period pågår inskolningen? (kan t ex inskolningsperioden variera 

beroende på individen?)

5. Vad anser du att eleven ska vänja sig vid under inskolningsperioden? (sitta i samling, 

delta i grupp, ta hänsyn till andra, vänta på sin tur t ex,)

6. Använder ni er av individuell eller gruppinskolning?

7. a) På vilket sett utvärderar ni pedagoger inskolningen som helhet? 

b) På vilket sett utvärderar ni pedagoger den individuella elevens inskolning?

8. Kan du nämna några tecken som du ser hos en elev som har det jobbigt vid 

inskolningen (gråta, vill inte, svårt med separation, aggressiv, tillbakadragen)?

9. Om du skulle ändra på någonting under inskolningsprocessen, vad skulle det vara och 

varför?

10. Vad fick du för information om inskolning under utbildningen (under t ex seminarium, 

föreläsningar, teori, gruppdiskussion)?

11. Övriga synpunkter?
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