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Sammanfattning 
Detta är en studie kring ”hur pedagoger som arbetar med de yngsta barnen ett till tre år på förskolan, 
ser på barnen i den etablerade barngruppen under inskolning?” Undersökningen har valt att titta på de 
yngsta barnen i förskolan, ett till tre år under en period på tolv veckor. Studien har använt sig av en 
kvantitativ undersöknings metod i form av enkäter som mailades ut till 36 pedagoger på sex olika 
förskolor i en ort i Skåne. Undersökningen har valt att titta på hur många barn som är inskrivna på 
avdelningen, samt hur många barn som inskolas under en period på tolv veckor. Pedagogerna fick i 
enkätundersökningen förhålla sig till olika påståenden som innehöll frågor om hur pedagogen 
upplevde barnen i barngruppen under inskolning, i förhållanden till verksamheten, pedagogen i sin 
pedagogiskaroll, samt kring barnens beteende. Resultatet för undersökningen redovisas i form av olika 
diagram som visar en sammanställning av pedagogernas enskilda svar. Teorin som ligger till grund för 
arbetet är anknytningsteorin som fokusera på vikten av att pedagoger har goda kunskaper om vilken 
nytta teorin spelar hos de yngsta barnen i deras relationsskapande. Anknytningsteorins utgångs-
punkter ligger till grund när ett barn skapar en tryggrelation med en annan vuxen än föräldrarna. Vad 
blir det för effekter för barnen i förskolan, när deras trygga relationer sätts på prov varje gång ett nytt 
barn inskolas till gruppen på avdelningen. Vad säger tidigare forskning kring barngruppen, stress hos 
barn och pedagogens roll som anknytningsperson? Dessa aspekter kommer vara i fokus och sättas i 
sammanhang till undersökningens resultat. Resultatet för studien ”hur ser pedagoger förändringar på 
barnen i barngruppen under inskolning?” För att besvara frågeställningarna har studien tittat på tre 
aspekter verksamheten under inskolning, vad uppvisa barnen i barngruppen under inskolning, samt 
hur pedagoger upplever sig i sin pedagogiska roll under inskolning.  Resultatet visar att pedagoger 
använder verksamhetens miljöer och resurser i den utsträckning det går under inskolning. 
Pedagogerna gör även aktiva val för barnen i barngruppen under inskolning exempelvis utnyttja 
avdelningens alla rum för lek, delar barnen i mindre grupper m.m. Studien visar trots pedagogernas 
ansträngningar att barn i barngruppen uppvisar ett aggressivt eller utåtagerande beteende, ökat behov 
av stöttning och gör mer anspråk efter sina föräldrar, barn visar även tecken på trötthet och 
ledsamhet. Pedagogerna upplever sig själva inte räcka till för alla barn exempelvis i att möta deras 
behov av närhet m.m.      

 
Ämnesord 
Anknytningsteorin, stress, barngrupp, inskolning, förskola, pedagog, förhållningssätt, 
barn i ålder ett till tre år.    
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1. Inledning 

I min yrkesroll som förskollärare har jag på nära håll sett förändringar kring att det börjar bli 

allt vanligare att inskolning sker under hela året till avdelningarna för de yngsta barnen och 

inte som det varit tidigare, att ansökningar för nyplacerade barn varit knutna till specifika 

månader. Förskolan är idag det första steget i utbildningsystemet som föräldrar eller 

vårdnadshavare och barn möter. Från och med dagen då barnet fyller ett år har barnet rätt till 

en förskoleplats, med hänsyn till om föräldrarna eller vårdnadshavarna arbetar, studerar, är 

arbetslösa eller föräldralediga med syskon. Enligt en studie från statistiska centralbyrån 

(Duvander, 2006) börjar flertalet av barnen vid 18 månaders ålder. År 2016 visade Statens 

skolverksstatistik att drygt hälften av alla inskrivna barn i förskolan var i åldrarna ett till tre år 

(Skolverket, 2018). Utifrån premisserna som beskrivs ovan, kan det bidra till att inskolningar 

sker under större delen av både höst- och vårterminen, såklart beroende på om det finns plats 

på den aktuella förskolan.  

Inskolning är en process som bygger på samspel mellan föräldrar eller vårdnadshavare, barnet 

och pedagoger på förskolan. Inskolningsmetoder kommer belysas i ett stycke kallat 

”inskolning”. Under inskolning och tiden efter ska det nya barnet hitta sin roll i en redan 

etablerad barngrupp och i en miljö tillsammans med andra vuxna än föräldrarna. 

Grundföreställningarna i anknytningsteorin handlar om att föräldern eller andra vuxna i 

barnets närhet behöver skapa en relation som bygger och grundar sig på omsorg, trygghet, 

behov med mera för att skapa en sund relation mellan sig själv och barnet. Därför behöver 

pedagoger på förskolan skapa en anknytning till det nya barnet och bli en tillfällig 

anknytningsperson för att barnet ska känna trygghet både i de nya relationerna som finns på 

förskolan och i verksamheten. På samma sätt är anknytningen lika viktig för barnen som 

redan är etablerade i barngruppen, för varje gång det sker en förändring i gruppen på 

avdelningen behöver pedagoger och barn arbeta på sin anknytning. Enligt läroplanen för 

förskolan är det förskollärarens ansvar att: ”varje barn får goda förutsättningar att bygga upp 

tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen” (Lpfö rev 2016, 2018:10). 

Med bakgrund av detta har jag ett intresse av att ta reda på hur pedagoger som arbetar med de 

yngsta barnen ett till tre år på förskola, ser på barnen i den etablerade barngruppen under 

inskolning. I min bearbetning kring litteratur och tidigare forskning verkar det tillsynes vara 

en snäv infallsvinkel och lite forskning som belyser detta perspektivet. Det finns andra studie 

och forskning som visar på andra infallsvinklar kring barn och inskolning till förskolan, men 
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det som är nytt med mitt perspektiv är att titta på barnen i barngruppen under inskolning. I 

min studie kommer jag att titta på hur många inskolningar som sex olika förskolor har under 

en viss period. Relevansen i studien är att titta på hur pedagoger upplever barnen i 

barngruppen under perioden med inskolning. Perspektivet och studien kommer att vila på 

anknytningsteorin. Betydelsen med studien är att se hur verksamheten upplevs av 

pedagogerna men även vad barnen i barngruppen uppvisar under inskolning samt, hur 

pedagogerna upplever sig själva i sin pedagogiska roll. Utifrån de tre perspektiven kommer 

studien att tolka verksamheten och om den behöver förändras för att pedagogerna i förskolan 

ska kunna på bästa sätt möta barnen i barngruppen på avdelningen under inskolning. 

Begreppet inskolning kommer belysas för att få en förståelse kring dess innebörd och roll. 

1.1. Inskolning 

Ordet inskolning beskriver Hellberg (2015:59–65) som det nyetablerade barnets första dagar 

och veckor på förskolan. Det kan även definieras som invänjning eller introduktion och är till 

för att vänja barnet vid att klara sig själv utan sina föräldrar under tiden som barnet vistas på 

förskolan. I förskolan finns det olika inskolningsmetoder och de som är mest förekommande 

är traditionell inskolning, som i regel varar under tio dagar samt föräldraaktiv inskolning, 

även kallat kortinskolning/heldagsinskolning, som sker under tre till fem dagar och ofta fem 

till sex timmar i följd (Hellberg, 2015; Arnesson Eriksson, 2010). Bemötandet och 

pedagogernas förhållningssätt är förvisso densamma vid båda metoderna, skillnaderna 

förekommer i föräldrarnas aktivitet samt hur mycket tid som spenderas i verksamheten. 

Inskolningen lägger även grunden till att arbetslaget ska kunna uppnå läroplanens riktlinjer 

för att skapa bästa möjliga förutsättningar att: ”ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation 

mellan förskolan och hemmen” (Lpfö rev 2016, 2018:12). 

 

Väljer förskolan att följa traditionell inskolningsmetod, bygger den oftast på att barnet med 

sin förälder eller vårdnadshavare besöker avdelningen. De första dagarna varar inskolning en 

timme som utökas upp till två timmar under de tio dagar som inskolningen fortgår. Föräldern 

är aktiv under de första dagarna, men tar en mer passiv roll längre in i inskolningen. Barnet 

tränas även på att lämnas själv med barngruppen och pedagogerna korta stunder på 

avdelningen. I den föräldraaktiva metoden är föräldern med sitt barn på avdelningen under tre 

till fem heldagar, dvs. fem till sex timmar. Både barnet och föräldern får en övergripande 

förståelse kring över hur en dag på förskolan kan se ut. Föräldern och barnet får aktivt delta i 
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verksamhetens olika delar så som aktiviteter, rutiner, matsituationer med mera (Arnesson 

Eriksson, 2010). 

 

Oavsett vilken av de två nämnda inskolningsmetoderna som används är syftet med inskolning 

att barnet ska vänja sig vid verksamheten, personal och de andra barnen. Hellberg (2015) 

menar att personalen som arbetar på förskolan behöver ha en medvetenhet om att 

inskolningsprocessen är en känslig tid både för barnet och för föräldern och att inskolningen 

därför kräver både uppmärksamhet och omsorg. Efter inskolningsprocessen är det dags för det 

nya barnet att hitta sin roll i en verksamhet med rutiner, struktur och pedagogiska syften. 

Barnet behöver också skapa nya relationer med både vuxna och barn, samt hitta sin roll i en 

redan etablerad barngrupp.  

1.2. Syfte och problemfrågeställning 

Syftet med undersökningen är att få en förståelse för hur pedagoger som arbetar med de 

yngsta barnen ett till tre år på förskolan, ser på barnen i den etablerade barngruppen under 

inskolning. Följande frågor kommer ligga till grund för undersökningen.  

 Ser pedagoger för de yngsta barnen i förskolan förändringar på barngruppen som 

kan kopplas till inskolning? 

 Om pedagogerna ser förändringar på barnen i barngruppen under inskolning, 

vilka är dessa i så fall? 

2. Teori 

Uppsatsen kommer börja redogöra för objektrelationsteorin, som beskriver moderns roll som 

det första centrala objektet för barnet, teorin har sedan utvecklats av John Bowlby till att ha en 

syn på att barnet har ett medfött behov av att söka närhet och kontakt, detta beskrivs i 

anknytningsteorin. En beskrivning kring pedagogers roll som en anknytningsperson för de 

yngsta barnen på förskolan kommer att belysas i avsnittets sista del.  

2.1. Objektrelationsteorin  

Objektrelationsteorins grundtanke är att betona objektets centrala roll i relation till barnet. 

Bowlby (2010:48) belyser modern som det första objektet för barnet, eftersom modern 

tillgodoser barnets behov av mat. Senare har teorin utvecklats och grundar sig nu på att barn 
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redan i tidig ålder är inriktad på att bli delaktig i sociala relationer. Hwang & Nilsson 

(2011:58) beskriver objektrelationsteori i stora drag som att barnet tidigt i sin utveckling 

behöver lära sig att andra personer inte utgör en del av barnet själv, samt att lära sig ”hålla 

kvar” bilden av en ”trygg vuxen” även när denna är frånvarande. Tack vare att den moderna 

forskningen kring det lilla barnets utveckling har gjort stora framsteg, menar Niss & 

Söderström (2006:25–26) finns nu en kunskapsökning som har lett till en helhetsyn på barnet 

som inte funnits tidigare. De säger vidare att ”det mest centrala för barnets utveckling är 

samspelet mellan barnet och dess omsorgsgivare dvs. föräldrarna, förskolepedagogerna och 

andra viktiga vuxna”. Dock uttrycker författarna att det kan finnas en brist som föreligger i 

forskningen, gällande kunskap om barnets relationer till andra vuxna än föräldrarna. Niss & 

Söderström (2006) har sett att merparten av svenska barn under tre år tillbringar mycket tid i 

förskolan. En positiv effekt av detta är att de yngsta barnen i förskolan visar ett tydligt 

intresse och lust för att samspela med andra barn.  

 

Samtidigt bygger pedagogerna på förskolan sina relationer med barnet på känslomässiga 

positiva samspel och god omsorg. Ett begrepp som författarna använder är ”intoning” som är 

baserade på Sterns teorier, vilket innebär att en vuxen i barnets närhet tonar in och bekräftar 

barnets känslor. Objektrelationsteorin menar att om det goda i barnets upplevelsevärld har 

övervägt, skapas en grund för en positiv utveckling. (Hwang, Nilsson 2011). En som har 

utvecklat synen på att barnet har ett medfött behov av att söka närhet och kontakt är John 

Bowlby, som anses vara grundaren till anknytningsteorin. 

2.1.1 Anknytningsteorin  

Anknytningsteorin bygger på John Bowlby (2010:17,146) betydelse om kunskap kring 

känslomässiga relationer och att människor har en ”förmåga att knyta intima känslomässiga 

band till andra individer (…)” och tonvikten i hans synsätt är, ”att kunna visa hur och varför 

föräldrarnas beteenden påverkat barnet”. Detta innebär att barnet behöver ha en växande 

känslomässig anknytningsgestalt som uppmärksammar, ger stöd, tröstar och skyddar när 

dessa behov hos barnet uppkommer. Utifrån detta menar Hwang & Nilsson (2011:61) att 

”barn som har föräldrar som är känslomässigt tillgängliga och stödjande kommer som en följd 

av detta att må bra och kommer förhoppningsvis att utvecklas väl”. Anknytningsteorin 

förklarars enligt Hellberg (2015:39) på följande sätt: ”ett psykologiskt kunskapsfält som tar 

utgångspunkt i det känslomässiga band som under det första levnadsåret växer fram mellan 

barnet och dess närmsta vuxna”.  



 

11 

 

 

För att anknytningen ska bli positiv måste den vuxna vara närvarande och lyhörd på barnets 

signaler. Med signaler menar Hallberg (2015) anknytningsbeteenden så som skrik, joller, 

leenden med flera. Dessa svarar föräldern på genom att trösta, lyfta upp, mata och på olika 

sätt bekräfta barnets uttryck. Anknytningspersonens viktigaste uppgift, enligt Bowlby 

(2010:12–13) är ”att anknytningen regleras genom att föräldern tillhandahåller en trygg bas 

att utforska världen från och en säker hamn att segla tillbaka till när världen upplevs farlig”. 

Anknytningsrelationen mellan föräldern och barnet kan stärkas och utvecklas menar 

författaren genom missförstånd i förälderns tolkning av barnet och en felmatchning görs. 

Genom att föräldern reparerar samspelet med barnet utmanar denne båda sina egna 

föreställningar och barnets och på så sätt skapas en förändring. 

 

Hallberg (2015:41) beskriver hur viktigt det är för pedagoger på förskolan att ha kunskap om 

anknytningsteorin eftersom ”den anses av många vara den viktigaste psykologiska teorin vad 

gällande hur såväl barn som vuxna förhåller sig till närhet, beskydd och omsorg å ena sidan 

och självständighet och upptäckarglädje på andra sidan”. Teorin har enligt författaren också 

spelat en avgörande roll hur dagens förskola har organiserats och gett pedagoger en förståelse 

kring att när ett barn börjar på förskolan, har denne redan ett inarbetat beteende på hur den vill 

att vuxna ska svara på hens signaler. Hur detta beteende ser ut menar Hallberg (2015) är 

påverkat av vilket bemötande barnet har fått från sin anknytningsperson. Studier har visat att 

det finns fyra olika typer av anknytningsmönster:  

 Trygg: föräldern har lärt barnet att söka och få närhet.   

 Undvikande: barnet har inte fått tröst/beskydd, utan fått försöka själv reglera sina 

känslor. 

 Ambivalent: som betyder att det finns en kluven/osäker relation till föräldern eftersom 

samspelt sker utifrån förälderns villkor och premisser.  

 Desorganiserad: som innebär barnet har ingen strategi mot föräldern och relationen 

bygger på rädsla.       

Bowlby (2010) menar att ett barn under sina första levnadsår väljer den primära 

anknytningspersonen och sedan lägger till andra anknytningspersoner. Detta kan skapa 

olika anknytningsmönster beroende på vilken anknytningsrelation barnet har med den 

vuxne. Först riktar sig anknytningsbehovet mot en speciell person som barnet sedan 

ordnar i en hierarki, där barnet kommer vända sig till den med högst anknytning enligt 
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barnets egen definition. Hierarkins ordning menar Bowlby (2010:11) beror på flera 

”faktorer;  

 Tiden som barnet har med anknytningspersonen 

 Kvaliteten på kontakten 

 Den vuxnas engagemang 

 Sociala omgivningsfaktorerna 

Pedagoger på förskolan bör enligt Broberg m.fl. (2012) vara medvetna om att barn har med 

sig olika anknytningsmönster och att de har utvecklat sin inre arbetsmodell och handlar 

utifrån den. Förskolan kan även mena Hallberg (2015:51) ge ”de barn som inte har med sig en 

trygg anknytning hemifrån ett annat bemötande (…)”. Därför bör pedagoger på förskolan vara 

lyhörda för små barns kommunikation som ofta består av fysiskt handlande, att de söker 

pedagogen genom närhet så som att få sitta i knät med mera. Broberg m.fl. (2012:265) 

använder sig av uttrycket ”tanka”, detta innebär att barnet söker närhet och trygghet för att 

sedan återvända till sin lek. En annan aspekt som spelar stor roll för små barns välmående är 

enligt författarna en ”strävan efter kontinuitet och struktur i förskolan”, ändå förekommer det 

avbrott som kan påverka barn negativt och med avbrott syftar författarna till raster, sjukdom, 

semester, möten, planeringstid med mera.  

2.1.2 Pedagog som anknytningsperson  

Anknytningsteori grundar sig på tre komponenter menar Bowlby (2010:146–147):  

1. Graden av närhet eller lättillgänglighet beroende på omständigheterna. 

2. Omvårdnadsgivandet och/ eller omvårdnadssökandet. 

3. Utforskandet av omgivningen.  

När dessa tre samspelar resulterar det i att en individ känner trygghet och ger sig bort från 

anknytningsgestalten, för att komma tillbaka om och när behovet finns. I stycket ovan nämns 

de fyra olika anknytningsmönster som genom Bowlbys (2010:152) forskning och studie kring 

anknytningsteori påvisar olikheterna, men även belägg för de olika mönstrens påverkan på 

barnet. Slutsatsen av Bowlbys forskning kring anknytningsteori visar att det karaktäristiska 

anknytningsmönstret vårdnadshavare och barn har, ”kan med stor sannolikhet förutsägas hur 

detta barn kommer bete sig i en daghemsgrupp (med moderns frånvarande)”.  Bowlby (2010) 

hävdar att barnet söker en primär anknytningsperson, men med tiden när barnet blir äldre 

omkring två år kan barnet utveckla anknytningsrelationer till tre - fem individer. I dagens 

samhälle menar Broberg m.fl. (2012:65–68) behöver de yngsta barnen skapa anknytning till 
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pedagoger i förskolan och om detta ska ske, ”krävs tid, engagemang och kontinuitet i 

kontakten med den personen”, samt de grundläggande behoven behöver tillgodoses. Behoven 

som nämns syftar till omvårdnad, mat, vila, tröst, med flera.  

 

Broberg m.fl. (2012:71–73) poängterar vikten om att förskolan bör ha kunskap kring de 

yngsta barnens begränsning till att utveckla anknytningsrelationer till fler än tre till fem 

individer, och menar vidare att pedagoger i förskolan måste vara införstådda i att det enskilda 

barnet högst skapar en anknytningsrelation till en pedagog och ett tryggt anknytningsbeteende 

till de andra pedagogerna. Förskolans verksamhet och arbetssätt bör bygga på fakta och 

kunskap kring detta för att på bästa sätt möta de yngsta barnen i förskolan hävdar författarna. 

När barnet skapar sin anknytningsrelation till en pedagog på förskolan är relationen redan 

färgad av barnets tidigare erfarenheter och kommer därför påverka vilken anknytningsrelation 

som skapas. Broberg m.fl. (2012:76) beskriver utifrån vilken typ av anknytning barnet bär 

med sig, kommer det att spegla dennes beteende på förskolan. När barnets anknytningssystem 

aktiviteras, är det den inre arbetsmodellen som barnet använder sig av när denne söker upp 

pedagogen till stöd, tröst eller hjälp med mera och det kan även ske i samspel i leken.   

 

Broberg m.fl. (2012:87) beskriver fyra relevanta punkter kring betydelsen av pedagogers 

samarbete på avdelningen, för att barnets anknytningsrelation ska utvecklas. Barnet ska kunna 

se barmgruppen eller avdelningen som en enhet, men även använda barngruppen eller 

avdelningen som en trygg bas. Följande fyra punkter menar författarna är relevanta för att de 

yngsta barnen i förskolan ska se avdelningen som en helhet och söka sig till andra barn. 

”Pedagoger på en avdelning ska: 

1. Förmå stödja snarare än sabotera för varandra. 

2. Ha ungefär samma barnuppfostringsstil och värderingar. 

3. Dela upp ansvaret för olika uppgifter på ett sätt som alla är tillfreds med. 

4. Förmå lösa sina interna konflikter utan att dra in barnen och inte utsätter barnen för 

allvarliga konflikter sinsemellan”.  

En tydligare beskrivning och fler aspekter kring hur barnet ingår i en barngrupp kommer 

belysas i nästa kapitel. Korta sagt utifrån Bowlbys (2010) teori benämnande Winnicott (1969) 

en definition gällande att det räcker att tolkningen från den vuxna är tillräckligt bra, signalerna 
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behöver inte tolkas helt korrekta utan det räcker att den vuxna eller i detta fall 

förskolepedagogerna kommer tillräckligt nära för att tolka barnets behov.  

2.2. Sammanfattning av teori 

Här kommer en sammafattning över det mest väsäntliga kring anknytningsteorin som ligger 

till grund för arbetet och dess betydelse för kunskap kring känslomässiga relationer. Vilket 

menas för att ett barn ska utvecklas väl behöver den ha personer i sin närhet som 

uppmärksammar, ger stöd, tröstar och skyddar när dessa behov uppkommer. Barnet utvecklar 

i samspel med sin förälder ett anknytningsmönster. När barnet börjar förskolan behöver 

pedagogen skapa en relation till barnet och bli en tillfällig anknytningsperson. Det enskilda 

barnet skapar högst en anknytningsrelation till en pedagog och ett tryggt anknytningsbeteende 

till de andra pedagogerna på förskolan. Barnet kommer att använda pedagogen när barnets 

anknytningssystem aktiviteras, för att söka stöd, tröst, samspel i leken, samt hjälp med mera. 

Men för att denna anknytning ska ske behöver pedagoger i förskolan ge tid, engagemang och 

kontinuitet i kontakten med barnet, samt behövs de grundläggande behoven tillgodoses, så 

som omvårdnad, mat, vila, tröst, med flera. För att barnet ska kunna se barngruppen och 

avdelningen som en enhet och även använda barngruppen eller avdelningen som en trygg bas 

och söka sig till de andra barnen. Är pedagogernas samarbete på avdelningen betydelsefull, 

samt en annan negativ påverkan som oftast förekommer på förskolor mot barnen är avbrott i 

form av, raster, sjukdom, semester, möten med mera.    

3.  Litteraturgenomgång 

Jag har under sökandet efter litteratur insett att det inte är så förekommande att titta på de 

yngsta barnen i barngruppen under inskolning. Mycket litteratur och forskning finns kring 

olika metoder av inskolning, samt kring det nyinskolade barnet och dess föräldrar. Likaså 

omskrivs det mycket om pedagogernas, samt inskolningsbarnet och föräldrarnas perspektiv 

kring inskolning. Men hur barnen i barngruppen upplevs eller uppvisar under inskolning har 

min sökning varit svårare att hitta. Därför kommer jag gå närmare in och beskriva förskolan 

för de yngsta barnen utifrån förskolans- och pedagogens roll kring barnet och barngruppen. 

Avslutningsvis kommer ett stycke som beskriver stress hos de yngsta barn när de befinner sig 

på förskolan.   
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3.1.  Förskolebarngruppen  

En synvinkel för förskolan är att den tränar barn i sociala sammanhang, där 

gruppgemenskaper och organiserade gruppaktiviteter är vardag. Broberg m.fl. (2012) menar 

att de yngsta förskolbarnen i åldrarna ett till tre år inte har samma självklara behov eller 

förmåga att öva sig eller ta instruktioner i grupp, så som de äldre förskolebarnen har. Därför 

är kravet större på pedagoger som arbetar med de yngsta barnen att vara lyhörda och 

intresserade samt att erbjuda mycket ”en-till-en-kontakt” menar författarna.  

 

För att förskolan ska kunna erbjuda en god vistelse för de yngsta barnen, behöver den ha en 

välfungerande pedagogisk verksamhet som går hand i hand med god omvårdnad. Broberg 

m.fl. (2012:25) förespråkar att det är ”i första hand i samspel med de vuxna i förskolan som 

de minsta barnen lär och utvecklas”. Författarna menar vidare att förskolan vilar på en grund 

av samarbete men att barnen uppvisar själviskhet, som föder ett intresse till att förhandla för 

sin sak. I Förskolan behöver både barn och pedagoger vara förhandlingsbenägna för att 

gruppen ska fungera och kunna skapa en sammanhållning, samt behöver pedagogen vara 

lyhörd för individens signaler. Broberg m.fl. (2012:151) tolkar Ahnerts m.fl. (2006) studie 

”Child Development” om relationen mellan pedagoger och barn. Studien visar att pedagoger 

hade bättre förutsättningar för att klara möta nästa alla av barnets känslomässiga behov när 

barngruppen bestod av tio till 15 stycken barn, om barngruppen var större fanns inte den 

möjligheten för pedagogerna.  

 

Studien visar även på en minskad trend inom förskolan där fokus har flyttats ifrån barnets 

känslomässigutveckling och de yngsta barnens omsorgsbehov till ett ökat fokus på utbildning, 

läroplaner och akademisk framgång. Forskarna ställer sig frågan om vad denna trend kommer 

ha för påverkan för barns lek och lärande som bygger på pedagogernas trygga relationer med 

barnen. En annan studie ”Infant Behavior & Development” gjord av Gevers Deynoot-Schaub 

m.fl. (2007) tolkar Broberg m.fl. (2012:153) som att speciellt barn i åldrarna ett till tre år 

ställs inför stora sociala utmaningar när de befinner sig i gruppkonstellationer, speciellt med 

jämnåriga, där konflikterna kan bli många. Resultatet av detta är att åldersgruppen ”upplever 

mest stress i förskolan och att pedagoger har svårt att erbjuda en tillräckligt stödjande miljö 

för de små barnen i förskolegruppen”. En viktig faktor i detta har Vandell och Wolfe (2002) 

forskning ”Child care quality” visat att ”barn i mindre grupper och med färre pedagoger 

samarbetar bättre än barn i större grupper även om personaltätheten är likvärdig” (Broberg, 



 

16 

 

m.fl. 2012:202). Förskolan, menar Niss & Söderström (2006:111) är en institution för barn i 

olika åldrar och bygger på en gruppverksamhet, därför behöver ”de minsta barnen redan från 

början få erfarenhet av att vara i en grupp och att pedagogerna är till för alla barnen”. Vid 

inskolning av nya barn poängterar författarna vikten av att ta hänsyn till tidpunkten, både för 

det nya barnet som inskolas samt för barngruppen. De menar följande ”för de gamla barnen är 

det oftast en stor påfrestning när nya barn skolas in” och ”måndagar är nästan alltid svåra för 

de små barnen om det händer något nytt” (Niss, Söderström 2006:112). De poängterar vikten 

av att inskolning ska ta sin början i mitten av veckan, för att de gamla barnen ska få kom in i 

sin vardag. Men barnen i barngruppen går även att använda som en positiv förebild menar 

Hellberg (2015:156–157), eftersom ”små barn påverkas av grupptryck precis som vuxna” och 

förklarar vidare ”kan stämningen i barngruppen vara en tillgång när det är harmoni i 

gruppen”. Genom samspel tillsammans med andra menar Kihlbom m.fl. (2009:18–19) att 

andra barn visar vad de tycker om barnet skapas en självbild, där barnet får svar på sitt 

beteende.   

 

En viktig aspekt som författarna lyfter fram är att barn i åldrarna ett till tre år som vistas i en 

barngrupp behöver ständigt bli sedda och bekräftade. Om barngruppen har en positiv grund 

kommer barnen uppmärksamma varandra och sakna varandra när något barn är borta. Men 

tyvärr fungerar det inte alltid, utan på samma sätt som barngruppen kan påverkar varandra 

positivt och tryggt kan det även ”vara problematiskt på mer än ett sätt om ett barn inte blir 

ordentligt inskolat och fortsätter att vara väldigt ledset under en längre tid efter inskolningen” 

(Hallberg 2015). Både Pramling Samuelsson m.fl. (2017) och Hallberg (2015) förklarar att ett 

ledset barn påverkar barnen i barngruppen negativt, så även under inskolning om ett barn är 

väldigt ledset under och efter sin inskolning blir barngruppen påverkad av det negativa 

beteendet. Därför belyser Pramling Samuelsson m.fl. (2017) vikten av att ha en genomarbetad 

inskolning, för att det lönar sig långsiktigt om det nya barnet får en bra start på förskolan.  

 

En annan viktigt aspekt är att förskolan redan tidigt i inskolningen arbetar gruppinriktat med 

barnen menar Kihlbom m.fl. (2009:30) och menar vidare att barnet behöver från början få 

erfarenhet av att vistas i grupp. Eftersom dagens förskola är en gruppverksamhet på gott och 

ont. Nedan definierar Pramling Samuelsson m.fl. (2017:241) fyra begrepp som kännetecknar 

ett känslomässigt välbefinnande.  

 Att va nöjd, tillfredställd, glad. 



 

17 

 

 Intresserad av vad som händer runt omkring. 

 Tar initiativ. 

 En positiv plats i ett socialt samanhang. 

För att kunna göra en bedömning om det föreligger något välbefinnande och engagemang hos 

barnet när denne deltar i förskolans aktiviteter beskriver Pramling Samuelsson m.fl. (2017) en 

skala i fem steg utvecklas av Ferre Laevers (1997). Skala är numrerad ett till fem och där 

varje siffra har en definition på aktivitet.   

1. Ingen aktivitet 

2. Avbruten aktivitet 

3. Sysselsättning 

4. Aktivitet laddad med visst intresse 

5. Pågående intensiv aktivitet 

3.2. Stress hos barn 

Att börja på förskolan är en stor omställningen speciellt för barn i åldrarna ett till tre år, där 

Kihlbom m.fl. (2009:23) syftar till att ” i familjen utmärks ett samspel mellan barnet och 

föräldrarna av starka känslomässiga band” och menar vidare att när barnet börjar förskolan är 

barnet nu ett av många andra barn. Där stimuleras de till att utveckla sina kognitiva 

färdigheter och tränas i sociala sammanhang. Kihlbom m.fl. (2009:25) säger att ”det tar tid för 

ett litet barn att bli van vid och få förtroende för de vuxna och barngruppen”. Utmaningarna 

som nämns kan vara väldigt stressande för barnet och genom en forskning av Vermeer & 

Ijzendoorn från år 2006 som Broberg, m.fl. (2012:150) tagit del av visar att särskilt de yngsta 

barnen i förskolan uppvisar högre nivåer av stresshormoner när de befinner sig på förskolan, 

väl hemma går nivåerna ner till grundnivå. Vermeer & Ijzendoorn (2006) poängterar tydligt 

att detta inte behöver vara en tolkning om att barnet inte trivs i förskolan, utan snarare att 

barnet befinner sig i en annan miljö.  

 

Kihlbom m.fl. (2009) beskriver att stress är ett tillstånd där all försvarsberedskap hos 

individen kopplas på för att snabbt kunna handla i en nödsituation. Stress kan vara både 

positiv och negativ och den utlöses av olika fysiska eller psykiska påfrestningar. Oftast är det 

en kombination av inre och yttre påfrestningar menar författarna och vid en stressreaktion är 

det flera komponenter i människokroppen som samspelar. Hur bra barnet är på att hantera 

stress beror på hur bra barnets system är på att samverka, för att neutralisera ämnena bland 
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annat kortisol till normala nivåer igen. Men hos en grupp av förskolebarn har det visat sig att 

de har högre nivåer av kortisol, de med otrygg anknytning, uppvisar blyghet, känslomässiga 

svårigheter eller svag impulskontroll. En annan grupp förskolebarn som påvisar högre nivåer 

under hela dagen på förskolan är nyinskolande barn och de barn som befinner sig på förskolor 

som har dålig kvalité på sin verksamhet. Begreppet kvalité är svårt att beskriva eftersom det 

skiljer sig för varje individ. En definition om kvalité kring hur de yngsta barnen i förskolan tar 

till sig och utvecklar sin kunskap gör Løkken m.fl (2006) med följande definstion: att även 

om ett barn är kroppsligt knuten till sin egen upplevelse av sig själv, måste hen tillägnar sig 

och skapar kunskap tillsammans med andra. Förskolan har en utmaning i att omsorg och 

pedagogik ska fungera i samråd med varandra i en utforskande och upplevelserik miljö, där 

barnet ser sig själv som likvärdig och kompetent tillsammans med andra. Här har den vuxna 

en avgörande roll, belyser Kihlbom m.fl. (2009:116) att fungera som ett filter till barnet. Detta 

innbär att när barnet utvecklar sin förmåga att förstå och reagera på omvärlden, har den vuxna 

ett inflytande över att inte informationen utlöser allt för starka stressreaktioner hos barnet. När 

barnet befinner sig i relationer som är bekanta och trygga och den vuxnas omsorg är pålitlig 

och förutsebar har detta en stor betydelse för barnets stresspåverkan pekar Kihlbom m.fl. 

(2009). 

 

 I förskolans verksamheten finns tre väsentliga faktorer som påverkar: 

 Bullernivån, som påverkas av förskolans lokaler, vilka aktiviteter som bedrivs, 

barngruppens storlek. 

 Personaltätheten, ökad personaltäthet minskar barnets stresspåverkan, minskad 

personaltäthet ökar barnets stresspåverkan.   

 Barnets anknytningsmönster, barn med en trygg anknytning påvisar en mindre 

stresspåverkan. (Kihlbom m.fl.2009:118) 

Pramling Samuelsson m.fl. (2017:80) håller med att personaltätheten inte ska underskattas, 

men påvisar att det är strukturen som har betydelse. Förskolor ska arbeta för att dela upp 

personal och barnen i mindre grupper med en tydlig planering över dagen. Detta kan visa sig 

ha en avgörande positiv slutsats för barns utveckling.  
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3.3. Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Här kommer en sammafattning över det mest väsentliga i litteraturgenomgången att belysas. 

Förskolan och där de yngsta barnen ingår i en gruppkonstelation samt avsnittet kring barn och 

stress. Eftersom dagens förskola är en social instution och barnen som vistas där måste ingå i 

olika gruppkonstellationer, även om de yngsta barnen ett till tre år inte har något behov eller 

kunskap om att ingå i en grupp. Så är kraven ändå höga på att dom ska klara av det och att det 

ska fungera. Jag vill utifrån litteraturen belysa en viktig aspekt för att de yngsta barnens 

viselse i förskolan ska bli så god som möjligt, är en välfungerade pedagogisk verksamhet och 

en god omvårdnad från pedagogerna som arbetar där. Det ställer krav på att pedagogerna som 

arbetar på förskolan måste ha goda kunskaper om det enskilda barnet för att kunna möta 

dennes behov och utveckling. För att detta ska kunna ske att pedagogen ska kunna vara lyhörd 

för det enskilda barnets behov, kan inte barngruppen vara större än tio till 15 stycken barn.  

Barngruppen i sig har en betydande roll för det enskilda barnets välbefinnande, men på 

samma sätt kan det enskilda barnet både ha en positiv och en negativ inverkan på barnen i 

barngruppen. Därför är inskolning en kritisk tid för barngruppen i många olika aspekter, både 

när det gäller pedagogernas uppmärksamhet, samt barnens behov av att bli sedd och 

bekräftad. Därför är det viktigt både för det inskolade barnet och för barngruppen att 

inskolningen är välplanerade och genomarbetad, eftersom alla parter vinner på att 

inskolningen blir bra. Att börja förskolan kan vara en stor och stressande omställningen för 

barnet. De allra flesta barn i åldrarna ett till tre år uppvisar högre nivåer av stress, speciellt 

hormonet kortisol.  

Stress kan vara både positiv och negativ och den utlöses av olika fysiska eller psykiska 

påfrestningar. Barn i förskolan som ligger i riskzon med högre halter, är barn med otrygg 

anknytning, barn som uppvisar blyghet, känslomässiga svårigheter eller svag impulskontroll. 

Även nyinskolande barn och de barn som befinner sig på förskolor som har dålig kvalité på 

sin verksamhet, samt andra faktorer i miljön så som buller och personaltätheten. För att 

minska stress hos de yngsta barnen på förskolan behöver barnet befinna sig i relationer som är 

bekanta och trygga och den vuxnas omsorg måste vara pålitlig och förutsägbar. Pedagoger 

som aktivt arbetar med att dela upp personalstyrkan och barnen i mindre grupper,  likaså där 

det finns en tydlig struktur över dagen har visat sig ha positiva aspekter för att minska 

stressnivåerna.   
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4. Metod 

Under metodavsnittet redogörs för vilken metod som ligger till grund i studien samt urvalet av 

deltagande informanter och hur materialet har genomförts och bearbetats. Avslutningsvis 

kommer de forskningsetiska principerna belysas, samt studiens trovärdighet kommer 

behandlas. Till min studie har jag valt att göra en nät baserad enkätundersökning, som via 

mail skickades ut till informanterna. Enkäter är en kvantitativ metod som Holme & Solvang 

(1997) framställer som ett tillvägagångsätt som utgör en stor del av den 

samhällsvetenskapliga forskningens utredningsarbete, eftersom kvantitativ metod är ett 

användabart redskap med flera olika statistiska analysformer. Närmare beskriver författarna 

begreppet kvantitativ metod där informationen ska kunna kvantifieras, vilket menas att 

informationen ska kunna uttryckas i bestämd mängd eller data. Vad det gäller frågorna i 

enkäten menar de vidare att ”det kan också leda till att vi måste göra vissa förändringar i den 

frågeställning vi har som utgångspunkt” och ”i frågeformuläret märks det på vilka frågor som 

vi tar med, den ordnings följd frågorna har, hur vi ställer dem och vilka svarsalternativ vi ger” 

(Holme, Solvang 1997:155).  

 

För att använda sig av kvantitativ metod och för att få fram information som sedan ska 

analyseras och tolkas behöver en process upprättas. Grunden till denna process beskriver 

Holme & Solvang att det finns olika faser, den första är att få en för-förståelse av 

undersökningens upplägg, val och definition av problemområdet, samt teorier. För att 

undersökningen ska kunna mätas behöver vi använda oss av vald mätenhet. Med mätenhet i 

kvantitativ metod talar man om mätvärden i form av variabler och dessa beskrivs ofta med 

hjälp av en mätskala. Processen är klar när enkäterna skickas ut till undersökningsgruppen. 

Valet av att göra en enkätundersökning byggde på intresset över att få en överblick kring vad 

pedagoger som arbetar med de yngsta barnen i förskolan anser om barnen i barngruppen 

under inskolning. Jag var intresserad av att få så många pedagoger som möjligt på den valda 

orten att delta. Eftersom det stora antalet pedagoger skulle öka möjligheten att komma så nära 

”realiteten” som möjligt i min frågeställning. I studien förekom det ett bortfall på 14 

informanter som valde att inte besvara enkäten. Orsaken hos informanterna kan vara olika, där 

en kan vara att de inte ville delta i undersökningen. Jag anser att en svarsfrekvens på 61 % är 

bra, eftersom resultatet vilar på en grund där fler än hälften av de tillfrågade pedagogerna 

valde att delta. 
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4.1. Enkäter 

Kvantitativ metod vid enkäter kan produceras av en rad olika skalnivåer menar Denscombe 

(2009). Skalnivån som stämmer bäst in på min studie är nominalskala, detta syftar till att 

observerade data kategorieras och räknas i antal som faller i de olika kategorierna, exempel är 

kön, yrke m.fl. Jag valde att använda mig av ett enkätformulär som är baserat på frågor som är 

formulerade utifrån både nominalskala och ordinalskalenivå. Det menas att de kan 

rangordnas, men det går inte att på något meningsfullt sätt ange skillnader eller avstånd 

mellan värdena, exempel det går inte att ordna värdena efter stigandenivå, inte tilldela ett 

numeriskt värde.  Enligt Holme & Solvang (2012:173) är enkät en sorts av 

undersökningsenhet som används för att samla in svaren från respondenterna och menar 

vidare att "vid enkäter svarar respondenterna genom att på egenhand fylla i frågeformuläret”.  

 

Enkätfrågorna i studien fokuserar på pedagogernas syn på barngruppen under inskolning. En 

nackdel med enkäter som författarna belyser är att vi är beroende av mottagarens välvilja för 

att få in resultaten, och att flera faktorer på enkätens formulär ligger till grund för ett lågt eller 

högt deltagande. En annan nackdel som de belyser är att det är svårare att hålla intresset uppe 

under en längre tid vid en enkät än jämförelsevis vid en intervju. Jag strävade efter att 

innehållet i min enkät skulle vara av intresse för deltagande informanter, för att den utgår från 

deras erfarenhet inom yrket och de närliggande inskolningarna som präglat verksamheten den 

senaste tiden. Dessa nämnda faktorer kände jag skulle vara nog för att informanter skulle 

kunna besvara frågorna i enkäten. Enkäten innehöll frågor rörande verksamheten och de 

frågor skulle ge mig förkunskaper om avdelningen som kunde vara av relevans för uppsatsen. 

Övriga frågor i enkäten berörde uppsatsämnet, syfte och frågeställning. Där skulle 

informanten utgå ifrån sina egna upplevelser och tolkningar. Denscombe (2009:209) har delat 

in frågeformuläret i två kategorier, ”fakta och åsikter”. Han menar att det är: ”i alla faser av 

arbetet absolut nödvändigt att vara på det klara med om man har med fakta eller åsikter att 

göra”, och att det är mycket troligt att ett frågeformulär kommer att innehålla båda. Innan 

enkäten skickades ut utprovade jag frågorna i en förundersökning som Holme & Solvang 

(2012) förespråkar för att se om det fungerar som jag tänkt mig. Jag valde en pedagog till 

förundersökningen och de svaren kommer inte ingå i studien.  
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Pedagogen som ingick i förundersökningen, skulle även lämna respons på frågornas innehåll 

och struktur. Tillsammans förde vi en dialog kring enkätens för- och nackdelar, om vad som 

var tydligt och vad som behövdes förändras. Denna process skedde innan enkäten skickades 

ut till informanterna på fältet. Holme & Solvang (2012:165) menar att det är ”forskarens 

uppgift måste därför vara att sträva efter att göra felen så små som möjligt (…). En tillräcklig 

hög grad av reliabilitet är därför en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna pröva de 

påståenden som frågeställningen rymmer”.  På detta sätt gjordes en prövning av reliabiliteten 

och ge en pålitlighet av mätningen.  

4.1.1. Urval 

Till min studie valde jag att skicka ut en enkät till sex förskolor som är placerade på en 

mindre ort i Skåne. Informanterna som deltog i undersökningen arbetar på avdelningar med 

barn i åldrarna ett till tre år. Kommunen har en gemensam struktur på hur inskolningsmetoden 

ska bedrivas utifrån ”traditionell” inskolning. Kommunen har för några år tillbaka satsat på en 

gemensam fortbildning kring inskolningsprocesser och anknytningsteori för pedagoger som 

arbetar på avdelningar för de yngsta barnen. Fortbildningen som ligger till grund för den 

gemensamma inskolningsmetoden utgår ifrån Helena Lindfors fortbildning, ”småbarns 

pedagogik” som är en kurs i tre delar. I kommunens tillämpningsföreskrifter för förskola, 

pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet går det att läsa att: ”inskolningstiden är i regel tio 

arbetsdagar” (Tillämpningsföreskrifter[…], 2017:3).  

 

Inskolningsmetoden som är fastställd har följande struktur:  

Traditionell inskolningsmetod: föräldern blir först kallad till förskolan för ett 

inskolningssamtal, där får föräldern information om förskolan och strukturen kring 

inskolningen. Inskolningen startar alltid en tisdag och sträcker sig tio arbetsdagar framåt och 

den kan förlängas vid frånvaro. Föräldern kommer till förskolan tillsammans med sitt barn 

och stannar de första dagarna en timme, som utökas upp till två timmar under de tio dagar 

som inskolningen är igång. Föräldern är aktiv under de första dagarna, men tar en mer passiv 

roll längre in i inskolningen. Föräldern provar i slutet av inskolningen att lämna barnet själv 

med barngruppen och pedagogerna på avdelningen. När föräldern lämnar förskolan är det 

viktig med ett tydligt ”hej då” som inte är utdraget, eftersom barnet ska lära sig och få 

erfarenhet om att föräldern kommer tillbaka. Hur pedagogerna går framåt i denna process 
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bestäms med hänsyn till barnet. En god dialog och kommunikation mellan pedagog och 

förälder är avgörande för att det ska bli en god inskolning. (Hellberg 2015). 

 

Jag har besökt de sex förskolor som tillsammans har tolv avdelningar med 39 pedagoger som 

kunde kallas till att delta i enkäten. Vid besöket presenterade jag studien och dela ut ett ex av 

enkäten samt ett informationsbrev som Trost & Hultåker (2016) kallar för ett massivbrev. 

Brevet förespråkar författarna ska se inbjudande ut för att den är en väsentlig del av det som 

skall motivera den tilltänkte svararen att läsa och besvara enkäten. Av de sex förskolor som 

deltog i undersökningen fanns det tolv avdelningar för barn i de yngre åldrarna, sammanlagt 

är det 39 pedagoger som arbetar i kommunen, 36 stycken av dessa kommer att bli kallade till 

att delta i undersökningen. Innan enkäten mailades ut valde jag att göra tre bortfall av 

informanter som inte ska delta i studien, eftersom de inte har arbetat under perioden augusti 

till oktober 2018, dvs. inom tidsintervallet som undersökningen grundar sig på. Utifrån 

urvalet omfattades 36 pedagoger av undersökningen, samtliga som deltog i undersökningen 

hade yrkesbefattning barnskötare eller förskollärare och alla var kvinnor. Utifrån Holme & 

Solvang (2012:195) måste grunden till urvalet spegla syftet med undersökningen samt att 

”ofta räcker det med att samla in information från ett urval av den population vi vill uttala oss 

om. Men om populationen är liten kan det vara en fördel att ha med alla enheterna”.  

 

Jag hade förhoppning om att de deltagande pedagogerna besvarade enkäten så det kommer att 

få en bild över hur situationen upplevs av pedagogerna. Enkäten var nätbaserad och skickades 

individuellt ut till informanternas mailadress för att besvaras individuellt. Jag ville behålla 

mitt löfte till informanter om deras anonymitet i studien helt i regel med vad Holme & 

Solvang (2012:174) förespråkar, så därför samlades inga mailadresser in eller sparades. En 

annan aspekt för att studien skulle besvaras individuellt är att jag ville får den enskildas 

pedagogs uppfattning av sina observationer och upplevelser kring barngruppen. Det var ett 

medvetet val att endast lämna enkäten till pedagoger som arbetar på avdelningar för de yngsta 

barnen. Hur vidare det kommer bli externa och interna bortfall i enkäten kommer föras en 

diskussion kring i analysdelen.  
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4.1.2. Frågor 

Utformningen av frågeformuläret som användes i studien är baserades på Denscombe 

(2009:209) typiska aspekter för hur ett forskningsmässigt frågeformulär bör vara utformat, 

dvs. att samla information som sedan kan användas som data för analys, bestående av en 

nedtecknad serie frågor, samt direkta frågor som hade med undersökningen att göra. En 

nackdel menar författaren är att frågeformuläret har en tendens att vara ”engångsföreteelser”. 

Därför hade enkäten provats innan den sickades ut till den aktuella målgruppen. För 

bearbetning och resultat av frågorna kommer en form av diagramsystem att upprättas. 

Fördelarna enligt Denscombe (2009:226) av att använda sig av frågeformulär är att alla som 

deltar i undersökningen får exakt samma frågor. Lika så värdet av den data som samlas in är 

sannolikt störst, eftersom deltagarna ger svar utifrån de svaralternativ som finns. Men det 

kommer vara omöjligt att kontrollera svarens sanningshalt, samt att det kan förekomma 

ofullständiga eller dåligt ifyllda svar. Jag gav ändå min förhoppning åt den breda täckningen 

och ett stort antal av urvalet väljer att delta och svara sanningsenligt. 

4.2. Genomförandet 

Jag valde att via telefon först ta kontakt med de tre föreståndarna för de sex förskolorna som 

ska ingå i min studie. Vid samtalet ställde jag frågor om de utvalda förskolorna, hur många 

avdelningar förskolan har samt hur många pedagoger som arbetar på var avdelningen. 

Föreståndarna och jag kom tillsammans fram till ett beslut om när de utvalda pedagogerna ska 

få möjlighet att fylla i enkäten och samtliga pedagoger som väljer att delta i undersökningen 

ska få möjlighet att besvara enkäten på sin arbetstid som är förlagd som utvecklingstid. Via 

mail fick föreståndarna ett informationsbrev om uppsatstens syfte och problemformulering 

samt kontaktuppgifter till mig och min handledare. Jag besökte pedagogerna på deras 

avdelningsplanering och informerade om uppsatstens syfte och problemformulering, det fanns 

även utrymme för att besvara eventuella frågor eller funderingar. Vid besöket lämnade jag ett 

skriftligt informationsbrev med mina kontaktuppgifter, samt enkäten i sin helhet för att 

pedagogerna skulle kunna läsa igenom dem innan de besvarar enkäten. Därefter samlade jag 

in pedagogernas mailadress och skickade ut enkäten enskilt till dem. När pedagogerna 

svarade på enkäten sparade eller dokumenterades inga mailadresser. På detta sätt får jag aldrig 

känndedom om vem eller vilka som valt att inte delta i undersökningen, utan jag har endast 

fått in färre svar. Mer information om enkäternas innehåll nämns i avsnittet ”enkäter” 

(Vetenskapsrådet, 2009).  
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4.3. Tillförlitlighet och bearbetning 

När man använder sig av enkäter bygger tillförlitligheten på hur många av de deltagande 

informanter som valt att delta i undersökningen. Holme & Solvang (2012:201) menar att det 

vid alla enkätundersökningar blir ett större eller mindre bortfall, lika så de variabelbortfall 

som blir på vissa frågor i undersökningen. Enkäten har utformats så att ett svar krävs vid varje 

svarsalternativ, så interna bortfall på specifika frågor kunde inte förekomma. Externa bortfall 

är de enkäter som ej blivit besvarade eller inskickade. Jag kommer inte kunna läsa av om det 

förekommit något systematiskt bortfall där till exempel pedagoger från en avdelning 

tillsammans valt att inte delta i undersökningen. Detta beror på att enkäten är både frivillig 

och individuell, samt att jag har valt att inte samla in och kartlägga eller spara informanternas 

mailadress. Huruvida om tillförlitligheten i undersökningen hade en hög eller låg validitet och 

reliabilitet, testades enkätfrågorna på en målgrupp innan enkäten skickas ut till informanterna. 

Målindividen var en pedagog som arbetar inom förskolan, men dennes svar kom inte att ingå i 

undersökningen. På detta sätt fanns det möjlighet att förändra frågorna innan enkäten 

skickades ut.  

 

Det material som inkommit vid genomförandet av enkätundersökningen har sammanställts i 

tabeller, för att få en överskådlighet i informanternas svar. Dessa svar över enkätfrågorna 

kommer att sammanställas i form av både absoluta siffror eller procentandelar i tabeller. Jag 

kommer använda mig av flera sorters tabeller bland annat kan en så kallat korstabell 

förekomma, där svaren kommer att analyseras genom att kategorisera två variabler samtidigt, 

eftersom det kan finns en beroende struktur emellan dem. Resultatet kommer även två 

variabler ställas mot varandra för att påvisa två olika värden. Jag kommer även att lyfta fram 

delar som jag utifrån teori och syfte med forskningsfrågan anser vara väsentliga att föra ett 

resonemang kring. För att texten ska bli mer lätthanterlig för läsaren kommer jag skriva i text 

om tabellernas resultat. Min förhoppning är att resultatet ska belysa hur pedagogerna 

uppfattar barngruppen under inskolning, samt deras roll och bemötande till barnen i 

barngruppen      

4.4. Resultat av undersökning  

Informanternas svar på enkätundersökningen är den information som ska analyseras. Men för 

att kunna visa på ett resultat måste studien enligt Denscombe (2009:342) ställa sig frågan om 

vi kan se ett samband, eller få ett stöd till det som visas i frågorna för att i sin tur göra en 
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koppling till det som företräder mellan variablerna. Om detta samband återkommer kan 

studien göra ett antagande om att det föreligger så som resultatet visar. Därför bli 

undersökningens validitet väsentlig utifrån vilka frågor som ställdes i enkäten och hur stort 

deltagandet är gentemot bortfallet. På vilket sätt har jag kunnat urskilja ett samband mellan 

informanternas svar och har det gått att analysera ett resultat eller tes till en teoretisk grund. 

Genom en sammanställning av resultatet i detta fall enkätsvaren och har jag jämfört de mot 

slutsatserna som sammanfattades i teori och litteratur från tidigare forskning, och på så sätt 

gjort gemensamma jämförelser och slutsats.  

4.5. Etik 

I min undersökning har jag valt pedagoger som arbetar i förskolan på avdelningar med de 

yngsta barnen och vidare kommer de pedagoger som blivit kallad till studien benämnas 

informanter. Studien bygger på informanternas egna observationer och tolkningar av 

barngruppen, så det kan förekomma att informationen som informanterna ger inte är i 

samverkan med förhållningssättet som är utpekat i deras yrkesroll. Eftersom informanter har 

till uppdrag att följa riktlinjer och målformuleringar utformade utifrån Skolverkets Läroplan 

för förskolan (Lpfö rev, 2016:(2018), samt kommunala styrdokument. Därför ska studien 

arbeta för att respektera deltagarnas integritet och det ska undvikas att de lider någon skada i 

och med sin medverkan (Denscombe, 2009:196). Författaren menar vidare att det, ”råder en 

bred samstämmighet om att forskare måste skydda deltagarnas intresse genom att garantera 

att den information som de får hanteras på ett konfidentiellt sätt”.  

 

Jag har tagit del av följande litteratur: Forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet, samt 

från forskningshandboken för att följa de etiska ställningstagandena som förespråkas. Nedan 

följer en beskrivning hur jag har gått till väga för att följa reglerna. Inför undersökningen 

valde jag att besöka pedagogerna och delta ute, ett massivbrev vilket är ett informationsbrev 

som tydligt beskriver undersöknings syfte och det specifika ämnet som ska behandlas, samt 

informanternas roll i forskningen. (Bilaga) Det är viktigt att alltid lämna ut ett brev med 

information som visar på de forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet, dessa krav kommer att 

beskriveras mer ingående nedan. Informationsbrevet innehåller den information som 

efterfrågas i de forskningsetiska principerna, projektansvariges namn och 

institutionsanknytning, undersökningen syfte, samt en beskrivning om hur undersökningen i 
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stora drag genomförs (Forskningsetiska principer:7) och följer informationskravet. Eftersom 

inget samtycke behövdes vid insamling av enkäter utan enligt vetenskapsrådet sker ett 

samtycke genom att informanterna fyller i enkäten. Detta samtycke har även jag tagit fasta på 

i min undersökning och har en muntlig överenskommelse med informanterna om att de gett 

sitt samtycke om enkäten fyllts i och skickats in, detta följer samtyckeskravet. Jag informerar 

om nyttjandekravet, där jag inte samlade in informanternas mailadresser för att spara till 

framtida bruk utan använder endast deras mailadress till denna enkät. Jag garanterar genom 

konfidentialitetskravet att svaren endast används i den undersökning som angetts i 

informationsbrevet och att svaren markuleras för att inte användas på nytt eller i annan studie.  

Med denna grund hoppas jag att informanterna känner att de har tillräcklig information om 

studien så de enligt princip tre gör en bedömning om de vill delta eller ej i undersökningen.   

5. Resultat  

Efter att ha tagit del av tidigare forskning och teorier om barns utveckling som behandlar 

arbetet, följer här en analys över de väsentliga delar som behandlar arbetets frågeställning och 

syfte.  Analys bygger på ett resultat av data som samlats in från enkäterna och enligt 

Denscombe (2009:639) är analysen forskarens möjlighet till att förhålla sig till data som 

insamlats, detta gör forskaren genom att tolka och granska innehållet utan att föra in 

”personliga fördomar” i tolkningen. Processen som Denscombe (2009) kallar för en repetitiv 

process handlar om att jag som forskare måste gå fram och tillbaka mellan stegen kring 

analysen. Som bilagor kommer enkäten, samt diagram över svaren att finnas.   

5.1. Resultat av enkätundersökning 

I denna del kommer resultatet av informanternas svar av enkäten att presenteras i tre 

kategorier: barngruppen, pedagogernas upplevelser, samt verksamheten. Enkätundersökning 

som skickades ut till 36 pedagoger som alla är kvinnor och kommer från samma ort i en 

mindre kommun i Skåne, fick en svarsfrekvens på 61 % som visar på en god svarsfrekvens. 

Vilket medför att svaren från undersökningen går att resonera kring, samt en slutsats nära ett 

sanningsenligt resultat kan göras. Yrkesbefattningen hos de svarande informanterna är 

fördelningen  förskollärare 39 % (14 st) och barnskötare 22 % (8 st). Det är relativt jämt 

fördelat i hur många år informanterna varit verksamma inom yrket, åtta informanter har 

arbetade färre än tio år, fem informanter har arbetat mellan elva till 20 år, samt nio 
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informanter har arbetar mer än 20 år inom yrket. Se yrkesfördelning samt antalet verksamma 

år inom yrket för informanterna i diagramen nedan.  

 

 

Informanterna kommer att benämnas som pedagoger när de omskrivs i kommande avsnitt.   

5.1.1. Barngruppen 

I arbetet behövdes en avgränsning göras i undersökningen för att enklare specificera för 

pedagogerna vad enkätfrågorna skulle fokusera på. Avgränsningen föll sig att begränsa 

undersökningsperioden från vecka 32 i augusti till vecka 44 i oktober år 2018. Resultatet för 

undersökningen begränsade svaralternativen som berör frågorna i enkäten som handlar om 

antalet inskrivna barn på avdelningen, barnens ålder, hur många barn som inskolats, samt 

hur många veckor av den begränsade perioden har innehållit inskolning?   

Svarfrekvensen hos pedagogerna har varit följande: fyra stycken pedagoger svarat att de har 

16 barn eller fler inskrivna på avdelningen och 16 pedagoger har svarat att de har mellan elva 

till 15 barn inskrivna på avdelningen. Utifrån pedagogernas svar har barngruppens ålder 

kunnat delas in i två grupper där tio pedagoger har svarat att deras barngrupp är i åldern 

mellan ett till tre år, samt att 11 pedagoger har svarat deras barngrupp är i åldrarna ett till två 

år.  

 

Som nämns i uppsatsens inledning visade statens skolverksstatistik för år 2016 att drygt 

hälften av alla inskrivna barn i förskolan var i åldrarna ett till tre år (Skolverket, 2018), vilket 

stämmer med Niss & Söderström (2006) forskning, som även den visar att merparten av 

svenska barn under tre år tillbringar mycket tid i förskolan. Resultatet för undersökningen 

visar att de yngsta barn befinner sig i stora barngrupper under sin vistelse på förskolan, men 

detta behöver inte bara ha negativa effekter menar Niss & Söderström (2006) som säger att en 

positiv effekt kan vara att de yngsta barnen i förskolan visar ett tydligt intresse och lust för att 

samspela med andra barn. För pedagogerna i förskolan som arbetar i stora barngrupper ska 

kunna etablera en relation med barnen menar samma författare och förklarar att pedagogerna 
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behöver bygga sina relationer med barnet både genom känslomässigt positiva samspel, samt 

genom en god omsorg.  

 

Nedan kommer två diagram att visa svaren för frågeställningarna: hur många barn som 

inskolats under den aktuella perioden hos pedagogerna? Samt: hur många veckor i den 

aktuella perioden som innehållet inskolning? 

 

Diagrammen visar tydligt att under ett begränsat antal veckor har många av pedagogerna haft 

flera inskolningar, vilket resulterar i att flera av individerna i barngruppen på avdelningen 

består av nyinskolade barn. Vad som går att avläsa i diagrammet ovan är att av de tolv veckor 

som undersökningen tittat på har mer än hälften av veckorna innehållit inskolning för tolv 

pedagoger, samt har åtta pedagoger angett att de har haft inskolning hela perioden. Resultatet 

visar oss att inskolning sker under långa perioder och enligt forskning betyder det att 

pedagogerna måste lägga mycket tid på anknytning till de nya barnen och att barngruppen 

måste anpassa sig efter en ny individ. Problematiken under och en tid efter inskolning är att 

det nya barnet ska hitta sin roll i en redan etablerad barngrupp och att befinna sig i en miljö 

tillsammans med andra vuxna än föräldrarna. Forskning kring anknytningsteorin visar hur 

viktigt det är för barnet att pedagogen skapar en relation till barnet för att det ska bli tryggt i 

de nya relationerna som finns på förskolan och i verksamheten. På samma sätt måste 

pedagogen arbeta på sin och barnen i barngruppens anknytning varje gång det sker förändring 

i gruppen på avdelningen.  
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I undersökningen har pedagogerna besvarat frågeställningen: hur många barn som inskolats? 

med hjälp av att välja ett av de fyra spann med alternativ som fanns. Av diagramet går det att 

utläsa att 15 stycken av pedagogerna, har svarat att de har inskolat: fem till åtta barn eller fler 

än nio barn till sin avdelning. Detta visas i resulterat för diagramet ovan att terminens sex till 

tolv första veckor har innehållit inskolning för 20 av 22 svarande pedagogerna. Det är endast 

två pedagoger som svarade att de har haft färre än fyra veckor eller inga inskolningar under 

den aktuella perioden för undersökningen.  

 

Sifforna kan tolkas att majoriteten av de svarande har haft många inskolningar, vilket har 

resulterat i en lång inskolningsperiod, där större delen av barngruppen består av nya barn. 

Eftersom undersökningens målgrupp är pedagoger som arbetar på avdelningar för de yngsta 

barnen i åldrarna ett till tre år, är sannolikheten stor att flertalet av barnen som inskolats har 

inte tidigare vistas på förskolan eller tillsammans med så många andra barn förut. Som nämns 

i uppsatsens inledning visar en studie från statistiska centralbyrån (Duvander, 2006) att 

flertalet av barn börjar förskolan vid 18 månaders ålder.  

 

Resultatet för undersökningen visar att pedagogerna har under undersökningsperioden haft 

många veckor som innehållit inskolning vilket medför att många barn inskolats. Eftersom 

pedagogerna angett antalet inskrivna barn i barngruppen, går det att urskilja att många 

avdelningar har inskolat halva sin barngrupp. Resultatet av detta medför att pedagogerna som 

nämns ovan måste arbeta med trygghet för barnen i barngruppen. Pedagogerna behöver vara 

uppmärksamma på barnens signaler och beteenden för att kunna göra rätt bedömning.  
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Forskning har gjorts för att få kännedom kring vilka faktorer som kan ha en inverkan på de 

barn som har konstaterats ha högre halter av stresshormoner under sin vistelse på förskolan. 

En av dessa faktorer har visats sig vara olika avbrott som barnen utsätts för under sin vistelse 

på förskolan, så som personalbyten vid semester, sjukdom, fortbildning, planering med mera. 

För att minimera och förebygga stress hos barnen behöver personalen arbeta för att ha en väl 

fungerande struktur och planering för att minska avbrotten och öka personalnärvaron den tid 

då flest barn vistas i verksamheten.   

 

Enkätens fortsatta innehåll innehöll delar där frågorna som följde hade fler påståenden som 

pedagogerna skulle förhålla sig till, utifrån sina egna upplevelser och iakttagelser. Till sin 

hjälp för att besvara frågorna skulle pedagogerna använda sig av följande värderingar: ”ja, 

ofta”, ”ja. ibland”, ”ja, men sällan” och ”nej, aldrig”. Diagramet nedan visar pedagogernas 

svar kring frågeställnigen: ”Om barnen i barngruppen uppvisar något av följande påståenden 

under inskolning?”  

 

 

I frågeställningen som diagramet visar ovan är det pedagogens uppfattning kring barnen i 

barngruppen som är väsentlig och pedagogernas sammanfattande svarsfrekvens kring detta. 

Pedagogerna upplever till största del att: ”ja, ofta” och ”ja, ibland” barnen i barngruppen som 

positiva mot inskolningsbarnet, men att barnen i barngruppen inte självklart väljer 

inskolningsbarnet i leken. Utan att barnen i barngruppen håller sig till sina trygga och 
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etablerade kontakter på avdelningen. En annan tydlig tolkning som pedagogerna gör under 

inskolning, är att barnen i barngruppen söker sig i större utsträckning till pedagogerna för 

trygghet, stöttning samt de upplevs behöva mer hjälp i leken och har svårt för att hålla vid lika 

länge som tidigare. Pedagogerna upplever att barnen i större utsträckning frågar efter sin 

mamma och pappa, men det är inte alls lika många föräldrar som ser ett ändrat beteende hos 

sitt barn och förmedlar detta till pedagogerna.  

 

I diagrammet går det att utläsa att 15 pedagoger kan se att barnen i barngruppen vid något 

tillfälle har visat på ett aggressivt eller utåtagerande beteende. Påståendet kan tolkas som att 

inskolning har en negativ påverkan på de barn i barngruppen som visar denna typ av 

aggressivt och utåtagerande beteende. Men man måste ta i beräkning att de pedagoger som 

ingår i undersökningsgruppen arbetar med en målgrupp med de yngsta barnen på förskolan. 

Därför kan flera aspekter spela in hos barnet och spekulationerna kan bli många, bland annat 

till slutsatsen ovan. För att kunna få ett så sanningsenligt resultat som möjligt kring denna 

frågeställning hade intervju av de 15 pedagogerna varit ett bra komplement.  

 

En slutsats kring svaren ovan är att pedagogerna upplever att barnen i barngruppen visar ett 

annat behov av att vara nära redan etablerade kontakter på avdelningen. Pedagogerna 

upplever under inskolning ett ökat behov hos barnen i barngruppen både när det gäller 

stöttning i leken, samt av närhet och trygghet, Under inskolningsperioderna anser sig 

pedagogerna se att barnen i barngruppen är tröttare, samt att de visar på ett mer aggressivt och 

utåtagerande beteende än tidigare.  Utifrån tidigare forskning kring barn och stress går det att 

koppla ett förändrat beteende till en stresspåverkan. Likaså om barnet ställs inför nya 

utmaningar och omställningar kan detta påverka barn negativt. Här har förskolan en utmaning 

i att minska stresspåverkan för barnen på avdelningen och återigen visar det sig i forskningen 

att en väl fungerande verksamhet med en tydlig struktur och planering där omsorg och 

pedagogik fungerar i samråd med varandra i en utforskande och upplevelserik miljö gör 

skillnad.  

5.1.2. Pedagogernas upplevelser 

I detta avsnitt ska pedagogens uppfattning om sin yrkesroll, samt arbete med barnen i 

barngruppen redovisas. Enkätens frågeställning är utformat på samma sätt som i stycket ovan 

och diagrammet nedan visar resultatet från pedagogernas svar i undersökningen. 

Frågeställningen är utformad med svaralternativ för pedagogerna att ta ställning mot, samt att 
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de ska utgå ifrån sitt arbete med barnen i barngruppen. Frågorna är baserade på vad 

pedagogerna känner sig ha möjlighet att erbjuda barnen i barngruppen under inskolning. 

Diagramet nedan visar svarfrekvenserna för varje påstående och de 22 pedagogernas 

individuella svar. Vid frågan om pedagogerna upplever sig räcka till för barnen i barngruppen 

är svaren spridda, tolv pedagoger har svarat att de: ”ja, ibland” och ”ja, men sällan” räcker 

till för barnen i barngruppen och tio pedagoger har uppgett att de: ”ja, men sällan” och ”nej, 

aldrig” upplever sig räcka till. Resultatet för frågan kan grunda sig i antalet inskolningar som 

den specifika informanten haft under perioden.  

 

Resultatet av diagramet nedan hade varit intressant att satt in i sammanhanget kring hur 

många inskolningar de enskilda pedagogerna haft. För att se om det går att utläsa ett samband 

mellan hur enskilda pedagoger upplever sig i sin pedagogiska roll mot barnen i barngruppen 

mot hur täta och hur många inskolningar pedagogen haft till sin avdelning. Eftersom enkäten 

skickades ut och besvarades individuellt av pedagogerna har jag svarsfrekvensen för varje 

individ och på så sätt kunnat göra en jämförelse, men valt att inte göra detta i denna studie.   

 

Där går det att ställa varje enskilds informants svar mot vart annat. Jag har dock valt att titta 

övergripande på frekvensen för alla deltagarna, men i vissa fall gjort avstamp likt ovan.  
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Undersökningen innehåller specifika påståenden kring hur pedagogen upplever sig räcker till 

barnen i barngruppen genom att erbjuda närhet, stimulans och samspel när barnen söker det 

hos pedagogerna.  

 

På dessa två frågor som belyser ovanstående påståenden om pedagogens möjlighet har 18 

pedagoger svarat ”ja, ofta” och ”ja ibland”, på frågan om ”har möjlighet att ge barnen i 

barngruppen emotionell närhet när de söker den hos mig”. Vidare har pedagogerna besvarat 

frågan ”har möjlighet att ge barnen i barngruppen stimulans när de söker samspel med mig”, 

har 20 pedagoger svarat ”ja, ofta” och ”ja ibland”.  Pedagogerna anser sig också inte alltid 

ha möjligheter till att erbjuda barnen planerade samlingar och aktiviteter under inskolning, 

hela 21 pedagoger har svarat ”ja, ofta” och ”ja ibland”, på frågan, endast en upplever att det 

sker mer sällan.   

 

Hur vidare pedagogerna upplever sig ha ”möjlighet att delta i barnens lek under inskolning” 

är det lika många pedagoger (10 st) som upplever att ”ja, ofta” tillsammans med ”ja, ibland”, 

ha möjlighet att delta i barnens lek under inskolning, mot samma antal (10 st) som har uppgett 

att ”ja, men sällan”, har den möjligheten. Endast en pedagog har svarande att möjligheten 

inte finns.  

 

Sista frågan om hur pedagogerna ”upplever sig vara en trygghet för barnen under 

inskolning” har hela 16 stycken pedagoger svarat att de upplever sig: ”ja, ofta” eller ”ja, 

ibland”, kunna fungera som en trygghet för barnen i barngruppen, sex pedagoger upplever 

”Ja, men sällan”, kunna erbjuda det till barnen i barngruppen.  

 

Slutsats kring frågorna ovan om pedagogernas upplevelse är att de i många avseenden anser 

sig otillräckliga i sin pedagogiska roll mot barnen i barngruppen under inskolning. Kring de 

sex påståenden som ställs svarar majoriteten av pedagogerna ”ja, ibland” på samtliga. 

Pedagogerna anser att de sällan kan delta i barnens lek. Faktorer som spelar in för att 

resultatet av undersökningen ska visa detta, kan bero på fler olika anledningar. En aspekt kan 

vara att pedagogerna ger mer fokus på inskolningsbarnet och dess föräldrar under inskolning, 

samt strukturen kring var och med vem pedagogen ska lägga sitt fokus på, behöver diskuteras 

i arbetslaget. Tidigare forskning visar på att pedagoger som arbetar på förskolan behöver ha 

en medvetenhet om att inskolningsprocessen är en känslig tid både för barnet och för 
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föräldern och att inskolningen därför kräver både uppmärksamhet och omsorg. Men att 

barnen i den etablerade barngruppen också behöver möta pedagoger som är lyhörda, 

intresserade och som erbjuder mycket ”en-till-en-kontakt. Eftersom det i tidigare forskning 

har visats sig vara en stor påfrestning för de gamla barnen när ett nytt barn inskolas, är det 

viktigt att verksamheten underlättar så mycket som det går för barnen. Det har bland annat 

visats sig vara givande både för barnen i barngruppen samt för inskolningsbarnet att ta hänsyn 

till tidpunkten. Det har visat sig att inskolning som har tagit sin början i mitten av veckan har 

gett en positiv effekt mot barnen i barngruppen, eftersom det har gett dem en möjlighet att 

komma in i sin vardag, eftersom måndagar har visat sig vara svåra för de yngsta barnen om 

det händer något nytt.  

5.1.3. Verksamheten 

I den sista delen kommer resultatet av hur pedagogen uppfattar verksamheten under 

inskolning. Erbjuder verksamheten barnen i barngruppen samma aktivterer och möjligheter 

under inskolning som tidigare eller förekommer det en skillnad.  

Diagrammet nedan visar resultatet från undersökningen.  
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Frågorna som innefattas i denna del är förknippade med vad verksamheten erbjuder barnen i 

barngruppen under inskolning och diagramet visar på vilka aktiva val som pedagogerna gör 

under inskolning. Vid frågorna som berör pedagogernas aktiva val för barnen där 

pedagogerna gör val som kan anses underlätta för barngruppen, är om pedagogerna använder 

”avdelningens alla rum nyttjas för lek?” samt ”delas barnen i mindre grupper?” svars 

frekvens för de två frågorna är följande att 18 pedagoger svarade att de utnyttjade aktivt 

avdelnings alla rum under inskolning samt uppger 17 av de svarande pedagogerna att de delar 

barnen i mindre grupper.  

 

Tydligt går det att utläsa av diagrammet att en majoritet av de svarande pedagoger uppger att 

de erbjuder barnen i barngruppen under inskolning: fruktstund, utevistelse, andra pedagogiska 

aktiviteter så som vattenfärgsmålning, lera med mera. Men diagramet visar att det är mer 

sällan eller aldrig förekommande under inskolning att pedagogerna erbjuder utedagar där barn 

och personal går iväg från förskolan. Kring frågan om barnen i barngruppen under inskolning 

erbjuds att arbeta med aktiviteter som är kopplade till projekt/ teman eller aktiviteter på andra 

avdelningar svarar 14 pedagoger, samt 19 pedagoger att det är ”ja, men sällan” eller ”nej, 

aldrig” något de erbjuder.  

 

Slutsats kring vad verksamheten erbjuder barnen i barngruppen under inskolning visar att 

pedagogerna som ansvarar för verksamheten gör aktiva val under inskolning. Av dessa val är 

de flesta nedskärningar eller begränsningar av aktiviteter som erbjuds på avdelningen. 

Majoriteten av pedagogerna uppger att de aldrig eller sällan erbjuder aktiviteter som ligger 

utanför avdelningen. Som nämns i stycken ovanför poängterar tidigare forskning och litteratur 

vikten av en välstrukturerad och planerad verksamhet och här ställs direkta frågor kring hur 

pedagogerna använder avdelningens alla rum, samt att de systematiskt delar in barnen i 

mindre grupper. Detta resulterar i att pedagogerna på avdelningen får en mindre barngrupp att 

kunna tolka och se individuella behov hos.    

6. Sammanfattande analys 

Analysen kommer att titta på resultatet från undersökningen utifrån vald teori. Vad pekar 

resultatet på i undersökningen kring vad pedagoger upplever att barnen i barngruppen visar 

under inskolning. Teorin som ligger tillgrund för studien är anknytningsteorin som belyser 

betydelsen kring föräldrarnas uppmärksamhet mot barnet, genom att ge stöd, tröstar och 
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skyddar när dessa behov uppkommer. När barnet börjar förskolan behöver dessa behov 

tillgodoses av pedagoger på avdelningen. Genom att pedagogen är lyhörd på barnets signaler 

och tillgodose dennes behov, skapas en anknytningsrelation mellan barnet och pedagogen. 

Eftersom mer forskning belyser de yngsta barnen, kan resultaten ge pedagoger på förskolan 

referensramar att förhålla sig till. Bland annat menar Hallberg (2015)att det är viktigt att 

pedagoger på förskolor har kunskap om denna teori, eftersom den anses vara den viktigaste 

pyskologiska teorin, men också för att den har spelat en avgörande roll hur dagens förskola är 

organiserad.  

 

Kommunen i den orten jag valt att genomföra min undersökning gav sina medarbetare som 

arbetar med de yngsta barnen en fortbildning kring anknytningsteorin, samt verktyg kring att 

organisera en gemensam inskolningsplan. Majoriteten av informanterna som deltog i 

undersökningen är pedagoger som arbetat mer än tio år i yrket. Med denna bakomliggande 

information om pedagogerna, gör jag en tolkning i deras svarsfrekvens att kunskap kring hur 

de ska uppmärksamma barnet och dennes signaler, samt möta barnet på bästa sätt speglas i 

svarfrekvensen om hur de väljer att använda sig av teorin i sitt möte med barnen och hur 

teorin ligger till grund vid planering av avdelningens verksamhet.   

 

Utifrån resultatet av undersökningen går det att utläsa att barnen i barngruppen använder 

gruppen som en trygg bas, teorin säger att om pedagogerna har strukturerat arbetat för att 

bemöta varje enskilt barn kan barngruppen ha en positiv inverkan på barnet. Men för att detta 

ska kunna ske bör inte barngruppen vara större än tio till 15 barn. Detta kan vara orsaken till 

att pedagogerna upplever att de inte är tillräckligt tillgängliga i sin pedagogiska roll mot 

barnen i barngruppen. Hade antalet barn i barngruppen varit lägre hade pedagogerna haft 

andra förutsättningar till att vara lyhörd och kunna möta det enskilda barnets behov i flera 

situationer. Eftersom varje barn i barngruppen har sitt anknytningsmönster utav de fyra olika 

typerna som finns, har barnet redan ett inarbetat beteende på hur den vill att vuxna ska svara 

på hens signaler, därför är det vanligt att en felmatchning görs av pedagogerna. Men det är 

inte farligt utan det räcker med att pedagogen kommer tillräckligt nära det önskade behovet 

för att barnet ska känna trygghet.  

 

Så pedagogerna behöver inte göra en analys över vilken anknytningsmönster det enskilda 

barnet har, utan det räcker med att pedagogen kommer tillräckligt nära i sitt bemötande. Det 
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är tydligt i undersökningen att barnen i barngruppen uppvisar ett ökat behov av trygghet och 

närhet mot pedagogen under inskolning. Detta kan te sig i olika former men det vanligaste är 

att barnet uppvisar fysiskt handlande, det menas med att barnet söker pedagogen genom 

närhet så som att få sitta i knät, i förskolan brukar ordet ”tanka” användas vilket menas med 

att barnet söker närhet och trygghet i korta stunder för att sedan återvända till sin lek.  

 

I undersökningen framgår det att pedagogerna ser ett förändrat beteende hos barnen i 

barngruppen under inskolning. Pedagogerna upplever att barnen är mer trötta, ledsna, visar på 

ett aggressivt och utåtagerande beteende, behöver mer stöttning i situationer som fungerat 

innan, lika så att barnen söker pedagogerna för mer samspel och lek. Pedagogerna upplever 

att de inte alltid kan möta barnen i deras behov, utan att det förekommer vissa svårigheter att 

finnas nära alla barnen på avdelningen. Utifrån teorin är det inte bara inskolningsbarnet som 

behöver skapa en anknytning till någon av pedagogerna, utan vid varje förändring i 

barngruppen behöver pedagogerna bygga på sin relation med barnen. Därför spelar 

kontinuitet och struktur i förskolan en avgörande roll, för varje avbrott så som raster, 

sjukdom, semester, möten, planeringstid med mera påverkar barn negativt. Vad gör 

pedagogerna i undersökningen för aktiva val i verksamheten för att underlätta för 

barngruppen, de systematiskt delar barnen i mindre grupper och använder alla rum för lek på 

avdelningen. Kommunen har fortbildat sina medarbetare kring inskolningsprocessen, vilket 

som har nämnts ovan för att få en gemensam och genomarbetad inskolning. Men det är 

pedagogerna på avdelningarna som ansvarar för att den är välplanerad och att stresspåverkan 

blir så liten som möjligt både på inskolningsbarnet samt på barnen i barngruppen. Flera av 

åtgärderna för att minska stressen hos de yngsta förskolebarnen är bekant mindre 

barngrupper, utifrån min undersökning visar det sig att pedagogerna kontinuerligt arbetar för 

att barnen ska vistas i rum med färre barn tillsammans med pedagog.       

7. Diskussion  

Inledande sammanställning av studiens syfte och frågeställning var att titta på barn i 

barngruppen under inskolning, resultatet för undersökningen grundar sig på pedagogernas 

upplevelser och tolkningar, samt att studien preciserade sig att endast kalla pedagoger som 

arbetar på avdelningar för de yngsta barnen i förskolan. Huvudresultatet för undersökningen 

visar att pedagogerna kunde se ett förändrat beteende hos barnen i barngruppen under 

inskolning, fler aspekter spelade in i pedagogernas tolkning över barnens beteenden, både 



 

39 

 

gällande tillfällen där barnen sökte pedagogerna och att barnen visade på trötthet, 

utåtagerande samt aggressivitet. Pedagogerna ansåg att barnen i barngruppen under 

inskolning visade på ökning av uppträdandet som nämndes ovan jämförelsevis hur barnen 

vanligtvis är.      

7.1. Metoddiskussion 

Här kommer en reflektion över undersökningens olika delar att diskuteras utifrån vad som har 

inträffat under arbetets gång. Ett resonemang kommer att föras kring vad som inte fungerade 

samt om detta har haft en inverkan eller på något sätt har påverkat resultatet i undersökningen. 

Redan i ett tidigt stadie visste jag att syftet till undersökningen var relevant för mig, eftersom 

jag sett i min yrkesroll med de yngsta barnen på förskolan att inskolningarna avlöste varandra. 

På min avdelning upplevde vi att barngruppen sökte oss pedagoger i större utsträckning än 

vad vi upplevt tidigare, barnen verkade även vara ledsna längre tid efter inskolning. 

Tillsammans diskuterade vi orsak och lösningar, men även om andra förskolor upplevde 

samma som oss. För att se om så var fallet, valde jag att flera avdelningar skulle ingå eftersom 

jag vill ha många pedagogers åsikt om saken. Därför ansåg jag att en nätbaserad 

enkätundersökning skulle nå flera samt fungerar det smidigt för både mig och pedagogerna 

som skulle delta. Mitt mål var att besöka pedagogerna under deras avdelningsplaneringstid, 

för att visa vem jag är, berätta om undersökningen samt att besvara eventuella frågor. På 

grund av tidsbrist hann jag inte göra besöken i den mån jag önskade utan fick istället 

informera delar av personalsyrkan vissa gånger. Detta tror jag kan vara en bidragande orsak 

till att en del pedagoger valde att inte delta i enkäten och de externa bortfallen blev 14 

stycken. Eftersom enkätens utformning krävde ett svar till varje fråga, bidrog det till att inga 

interna bortfall kunde förekomma.  

 

Jag anser att enkäten var lättförståelig och höll sig inom en rimlig tidsram på tio till 15 

minuter, samt fick alla pedagoger möjligheten att göra enkäten under arbetstid på en 

tidsperiod på tio arbetsdagar. Jag är medveten om att detta kan upplevas som snävt med tid 

från pedagogerna. Vilket också kan vara en bidragande faktor för de 14 bortfallen. Resultatet 

för undersökningen hade såklart varit mer förankrat om deltagandet varit högre, men jag anser 

utifrån de svarandes ställningstagande i vissa frågor, där pedagogerna svarade lika visar på en 

sanning att så här upplever pedagogerna barnen i barngruppen under inskolning, samt att de 

ser följande faktorer som påverkar. Reliabiliteten kring svaren i uppsatsen blir en tolkning 
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utifrån vad pedagogerna ser och upplever barnen i barngruppen, tyvärr kan det förekomma ett 

dilemma kring att titta på människor. Detta beror på att det man tolkar kan vara tecken på 

andra saker, än just det som upplevs. Eftersom studie på människor behöver tittas på under en 

längre tid, men ändå kan det vara svårt att sätta ett beteende i en orsaks påverkan till något.    

 

Vid sammanställningen av enkätsvaren insåg jag att det hade varit av stort intresse att 

kompletterat undersökningen med intervjuer, där pedagogerna hade haft möjlighet att säga 

sitt. Jag har funderat över intervjuns innehåll och kommit fram till att en öppen fråga till 

pedagogen om en av frågeställningarna från enkäten. Arbetslaget skulle tillsammans ha valt ut 

en fråga som de ansågs vara i fokus hos dem och som behövdes en mer ingående förklaring. 

Uppsatsens enkätundersökning hade kunnat kompletteras med en kvalitativ undersökning 

bestående av sex till tolv intervjuer. Ett urval av informanterna till intervjuerna hade gjort som 

flera ansågs vilja diskutera samma fråga, lika så om spridningen varit för bred.      

7.2. Resultatdiskussion 

Resultatet för undersökning kommer här att diskuteras i förhållande till uppsatsens teori och 

tidigare forskning samt litteratur. I min undersökning har frågan kring pedagogens avdelning 

ställts för att få en förståelse för hur många barn som är inskrivna på avdelningen för att 

kunna sätta det i relation till hur många inskolningar som varit under de tolv veckor som 

studien valt att titta på.  

  

Resultatet av denna studie visar på att de 22 pedagoger som valt att delta i undersökningen, 

arbetar tio pedagoger på avdelningar med barn i åldrarna ett till tre år samt tolv pedagoger 

med barn i åldrarna ett till två år. Avdelningarna där de yngsta barnen vistas dagligen består 

barngrupperna av minst 11 till 15 stycken barn, det förekommer också att barngrupperna har 

över 16 barn inskrivna. En studie som Broberg m.fl. (2012:151) har tagit del av är Ahnerts 

m.fl. (2006) studie ”Child Development” visar att om pedagoger ska ha möjlighet att klara att 

möta barnens känslomässiga behov kan inte barngruppen bestå av fler än tio till 15 stycken 

barn, studien visar även att om barngruppen var större fanns inte den möjligheten för 

pedagogerna. Utifrån min studie visar det sig att 16 av de svarande pedagogerna arbetar på 

avdelningar som befinner sig inom marginalerna för Ahnerts m.fl. (2006) studie. Men min 

undersökning visar även att det är fyra pedagoger som angett att de arbetar på avdelningar där 

barngrupp som består av 16 barn eller fler. Som författarna förespråkar visar det sig att även i 
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min undersökning är det höga barnantalet är ett problem för pedagogerna. De upplever sig 

inte kunna möta barnen i barngruppen i sin pedagogiska roll, när det kommer till att tillgodo 

se varje enskild individs behov av stöttning och närhet när många barn är inskrivna på 

avdelningen. Pedagoger erbjuder inte heller i den utsträckning de önskar planerade samlingar 

och aktiviteter, de upplever sig heller inte kunna delta i barnens spontana lek i den 

utsträckning som barnen önskar. Utan ser mer till att tillgodose barnens primärbehov som 

innefattar fruktstund, omvårdnad med mera.   

 

Jag har valt att titta på vad inskolning har för påverkan mot barnen i barngruppen och utifrån 

anknytningsteorin speglat pedagogernas roll, både för inskolningsbarnet samt för 

barngruppen. Teorin förespråk viktiga aspekter för att pedagogen ska gå in och ta rollen som 

en tillfällig anknytningsperson i detta fall att pedagogen ska skapa en anknytningsrelation till 

barnen på avdelningen. Studien har tittat på hur de 22 pedagogerna som deltagit i 

undersökning har svarat kring sin inskolning till avdelning kring en period på tolv veckor. 

Min undersökning visar att frekvensen av de svaranade har haft många inskolningar vilket 

resulterar i många nya barn till barngruppen samt att nästa alla av de undersökande veckorna 

har innehållit inskolning. Detta har även visats i min studie bli en påfrestning för barnen i 

barngruppen. Pedagogerna uppger att barnen i barngruppen visar på trötthet, ledsamhet samt 

ett ökat beteende av aggressivitet och utåtagerande. Säkert föreligger det så som litteraturen 

klargör att ett ledset barn påverkar barnen i barngruppen negativt, både under inskolning och 

efter sin inskolning om det fortsätter att vara väldigt ledset.   

 

Det går att tolka resultatet från min undersökning när den sätts i relation till den tidigare 

forskningen och litteraturen, att det är inskolningen som har en negativ påverkan på barn i 

barngruppen, men jag vill ändå inte förkasta att det kan vara flera aspekter som spela in och 

spekulationer kan bli många. För att få ett mer sanningsenligt resultat kring frågan hade det 

varit av nytta att komplettera med intervjuer. Författarna från litteraturen som jag tagit del av 

poängterar i sin studie ”Infant Behavior & Development” (Gevers Deynoot-Schaub m.fl:2007, 

Broberg m.fl:2012) att speciellt barn i åldrarna ett till tre år upplever mest stress i förskolan. 

De nämner en aspekt och det är de alla konflikterna som de yngsta barnen ställs inför när 

barnen är tillsammans med jämnåriga. Andra författare menar att en annan aspekt är den 

stress som förskolebarn ställs inför på förskolan och menar vidare att stress både kan vara 

positiv och negativ, men att den utlöses av olika fysiska eller psykiska påfrestningar och i 
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kombination av inre och yttre påfrestningar. Att börja på förskolan är till exempel en stor 

omställningen som väldigt ofta utlöser stora påfrestningar för barn speciellt i åldrarna ett till 

tre år. Så avslutningsvis är även inskolning en utlösande faktor när det gäller stress hos 

förskolebarn och eftersom litteraturen gång på gång påverkar hur barn påverkar varandra både 

negativt och positivt kan jag inte bortse från att inskolning är en bidragande orsakar till 

barnens beteenden.  

 

En brist som föreligger i min studie är att min undersökning inte visar på antalet pedagoger i 

relation till barngruppen. Men jag vill ändå före en diskussion kring detta, eftersom det är en 

viktig aspekt som resultatet måste sättas i relation till. Eftersom barnantalet mot de pedagoger 

som arbetar på avdelning tillsammans med utrymmet som finns i lokalerna, bidrar till att det 

finns en möjlighet för pedagogerna att dagligen göra aktiva val som minskar barngruppens 

storlek. En annan viktig aspekt är att förskolan ska kunna erbjuda en god vistelse för de 

yngsta barnen, med en välfungerande pedagogisk verksamhet, god omvårdnad samt vara 

lyhörda för individens signaler. Dessa synpunkter hade varit relevanta att sätta i relation till 

undersökning utifrån hur många pedagoger som arbetar med antalet barn som är inskrivna på 

avdelning.  

7.3. Slutsats och konsekvenser för yrkesrollen. 

Avslutningsvis har denna studie lett till att jag vill belysa vikten i att ge pedagoger som 

arbetar med de yngsta barnen i förskolan fortbildning kring hur viktig anknytningsteorin är, 

samt fakta kring hur pedagoger bör bemöta de yngsta barnen. Den tidiga forskning som 

uppsatsen vilar på förespråkar en god planering och en välfungerad verksamhet, för att 

underlätta både för inskolningsbarn samt för barnen i barngruppen. Min studie gör en tolkning 

utifrån pedagogernas svarfrekvens och eftersom de flesta av de svarande har arbetat i 

kommunen i mer än tio år. Går det att dra slutsatsen att de allra flesta deltagit i Helena 

Lindfors fortbildning, ”småbarns pedagogik”, som var en fortbildning i tre delar kring 

anknytningsteorin och inskolningsmetod, vilket speglar pedagogernas svar i enkäten. Jag tror 

att pedagogerna ”ser”, ”uppfattar” barnen i barngruppen på ett annat sätt, eftersom de tolkar 

barnens signaler utifrån sina tankar de fått från fortbildningen. Jag vill inte ta ställning kring 

Helenas fortbildning utan det finns säkert flera andra fortbildningar som erbjuder teori samt 

verktyg till att bygga upp sin verksamhet. Detta är endast ett exempel och parallell att dra 

slutsatsen åt, eftersom nämnd fortbildning varit i fokus i kommunen där undersökningen är 



 

43 

 

gjord. Hade undersökningen gjorts i en annan kommun hade andra förkunskaper kring 

eventuella fortbildningar behövts göras eftersom de kan ligga tillgrund för pedagogens svar. 

Ett perspektiv som dyker upp under arbetsgång är att undersöka vidare pedagogens roll, 

vilken syn har pedagogerna på sin egen roll och betydelse för barnen i barngruppen under 

inskolning? Vad ligger till grund för de aktiva val som pedagogerna gör i sitt arbete med 

barnen i barngruppen under inskolning? 
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Bilagor  

Nedan följer en sammanställning samt ordningsföljd på arbetets bilagor i den ordning de omnämns i 

uppsatsen.   

1. Informations brev och enkätfrågor till pedagogerna  

2. Brev till föreståndarna i undersöknings orten 

3. Enkätundersöknings svar i fulltext 

Diagram över enkätsvaren 

4. Pedagogernas yrkesbefattning 

5. Yrkesverksamma år 

6. Antalet inskrivna barn på avdelningen 

7. Barngruppens åldersindelning 

8. Antalet inskolade barn till avdelningen 

9. Antalet inskolningsveckor  

10. Barnen i barngruppen under inskolning 

11. Pedagogerna i sin pedagogiskaroll under inskolning 

12. Verksamheten under inskolning 
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Bilaga 1 

Barngruppen i fokus under inskolning  

 

Du har tillsammans med andra pedagoger i kommunen blivit erbjuden att delta i en studie, 

där syftet med undersökningen är att få en förståelse för hur pedagoger som arbetar med de 

yngsta barnen ett till tre år på förskolan, ser på barnen i den etablerade barngruppen under 

inskolning. 

Du deltar i studien genom att enskilt besvara en enkät. Dina åsikter är av betydelse för att ge 

studien en mer övergripande bild över de yngsta barnen i förskolan.   

 

Svaren från studien behandlas konfidentiellt och materialet kommer att förstöras när 

uppsatsen har blivit granskad. 

 

Tillvägagångsättet är följande: 

Studiens enkätfrågor besvaras via ett formulär som skickas till din mailadress, följ 

anvisningarna i mailet. Ett ex i pappers form bifogas endast för information.  

Senast den 14 december 2018 behöver enkäten vara besvarad.   

Har du frågor kring enkäten eller annat var vänlig och kontakta mig. 

 

Jag tackar för ditt deltagande samt för tiden du gett för att besvara enkäten!  

 

Med vänliga hälsningar 

Cecilia Henriksson 

 

cecilianhenriksson@XXXXX eller  

cecilia.henriksson@XXXXX 

tele: 070-XXXXXX    

 

Handledare: 

Hilma Holm 

Hilma.holm@XXXX 
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Enkätfrågor 

FRÅGA 1 
Besvara följande frågor kring din yrkesroll 

 
Barnskötare Förskollärare Annat 

Du har yrkesbefattning?       

 År >10  År 11-20 År 20< 

Vilket spann stämmer närmst in på hur många år du arbetat inom yrket? 
   

FRÅGA 2 
Du ska utifrån alternativen besvara frågan som på bästa sätt beskriver din barngrupp och avdelning 
för de yngsta barnen. 

 

Färre än 
<10 barn 11-15 barn 

 
16 eller fler 
barn 

 
Antalet barn som är inskrivna på avdelningen i oktober 2018 

        

 Inga 
0 

 
1-4 st barn  

 
5-8 st barn 

9 eller 
fler barn 

Antalet barn som är inskolade på avdelningen från augusti 
2018 till oktober 2018     

 

 
1-2 år 

 
1-3 år 

 
2-3 år 

 Barngruppens åldersindelning?  
Välj ett av följande åldersspann.           

 

Färre än  
4 veckor 6-8 veckor 10-12 veckor 

 Studiens avgränsning är att titta på hur många veckor i 
augusti (från v. 32) till oktober (tom v. 44) 2018 som har varit 
inskolning?     

FRÅGA 3 
Du ska genom alternativen besvara påståendet. 
Utgå ifrån det du har sett eller upplevt med barnen i barngruppen under inskolning.  

Verksamheten under inskolning 
Ja, ofta Ja, ibland 

Ja, men 
sällan Nej, aldrig 

... erbjuder barngruppen samlingar/fruktstund? 
        

... utevistelse för barngruppen vid samma tid, som innan 
inskolning?         

… pedagogstyrda aktiviteter, som ex vattenfärgsmålning, lera, 
musik m.m.?         

… avdelningens alla rum nyttjas för lek?         

… utedagar, där barngruppen går iväg från förskolan?     

… aktiviteter kopplade till projekt eller tema?     
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… delas barnen i mindre grupper?     

… barn ur barngruppen erbjuds aktiviteter på andra 
avdelningar?     

FRÅGA 4 
Du ska utifrån alternativen besvara påståendet som stämmer bäst in på hur du som pedagog ser 
och upplever barnen i barngruppen under inskolning  

I min pedagogiska roll upplever jag att… 
Ja, ofta Ja, ibland 

Ja, men 
sällan 

Nej, 
aldrig 

... räcker till för barnen i barngruppen 
        

... har möjlighet att ge barnen i barngruppen emotionell 
närhet när de söker den hos mig         

… har möjlighet att ge barnen i barngruppen stimulans när de 
söker samspel med mig         

… erbjuda barnen i barngruppen planerade samlingar/ 
aktiviteter     

… jag har möjlighet att delta med barnen i deras lek     

… vara en trygghet för barnen i barngruppen under inskolning     

FRÅGA 5 
Du ska utifrån alternativen besvara påståendet. 
Om barnen i barngruppen uppvisat en påverkan som du har sett eller upplevt kan kopplas ihop 
med inskolning? 

Uppvisar barnen i barngruppen kring inskolning: 
Ja, ofta Ja, ibland Ja, men sällan Nej, aldrig 

… barn i barngruppen upplevs positiva mot 
inskolningsbarnet?         

… barn i barngruppen väljer inskolningsbarnet i lek?         

… barn i gruppen väljer endast varandra i lek?         

… ett minskat intresse till att fokusera/stanna kvar i lek 
eller andra aktiviteter?         

… tecken på trötthet/ ledsamhet?     

… ett behov av stöttning som inte funnits tidigare?     

... vid något tillfälle ett aggressivt eller utåtagerande 
beteende?     

... ett annat anspråk än tidigare av anknytning till dig eller 
er pedagoger?     

… ett ökat anspråk efter sin mamma/ pappa?     

… föräldrar/ vårdnadshavare ser förändring på sitt barn, 
som de förmedlar till dig/er pedagoger?     

Tack för du deltagit i undersökningen dina svar är av betydelse! 

Med vänliga hälsningar Cecilia Henriksson cecilianhenriksson@XXXXX eller cecilia.henriksson@XXXXX  
070-XXXXX 

mailto:cecilianhenriksson@hotmail.com
mailto:cecilia.henriksson@skola.bromolla.se
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Bilaga 2 

Information till föreståndarna 

Uppsatsen har sin utgångspunk i att alla barn har rätt till en förskoleplats från ett års ålder om 

sysselsättningen hos vårdnadshavren uppfylls. Detta kan bidra till att inskolningar kan ske 

under hela året om plats på den aktuella förskolan finns.  

Syftet med undersökningen är att få en förståelse för hur pedagoger som arbetar med de 

yngsta barnen ett till tre år på förskolan, ser på barnen i den etablerade barngruppen under 

inskolning. Undersökningen riktas mot barngruppen för de yngsta barnen ett till tre år.  

 

Jag önskar att era pedagoger som arbetar på avdelningar för de yngsta barnen får möjlighet att 

delta i undersökningen. Eftersom deras observationer och upplevelser kring verksamheten är 

av betydelse. Jag har som förhoppning att undersökningen ska visa på generella aspekter som 

är betydelsefulla för de förskolor som deltar i enkäten. Jag hoppas att pedagogerna som 

deltagit i undersökningen har ett intresse kring resultatet.    

Pedagoger som arbetar på avdelningar för de yngsta barnen kommer få utskickade enkätfrågor 

via sin mailadress som är kopplat till arbetet. Enkäten ska sedan besvara individuellt och 

anonymt. Inga namn på förskolor, avdelningar eller pedagoger kommer att publiceras i 

uppsatsen.  

Jag har börjat ta kontakt och besöka pedagogerna som ska delta i undersökningen. Jag sänder 

här en kopia på enkätfrågorna. 

Har ni ytterligare frågor kontakta mig gärna: 

cecilianhenriksson@XXXXX eller cecilia.henriksson@XXXXX  

tele: 070-XXXXX 

Med vänliga hälsingar Cecilia Henriksson  

 

 

 

mailto:cecilia.henriksson@XXXXX
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Bilaga 3 

Yrkesbefattning Räkna 

Förskollärare 14 

Barnskötare 8 

Annat 0 

År inom yrket Räkna 

>10 år 8 

11-20 år 5 

20< år 9 

Antalet inskrivna barn till avdelningen  Räkna 

Färre än <10 barn 0 

11-15 barn 16 

16 eller fler barn 4 

Antalet inskolade barn till avdelningen  Räkna 

Inga 2 

1-4 st barn 5 

5-8 st barn 10 

9 eller fler barn 5 

Barnens ålder på avdelningen  Räkna 

1-2 år 11 

1-3 år 10 

2-3 år 0 

Antalet inskolnings veckor  Räkna 
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Antalet inskolnings veckor  Räkna 

Färre än 4 veckor 2 

6-8 veckor 12 

10-12 veckor 8 

Erbjuder verksamheten barnen i barngruppen under 

inskolning 

Ja, 

ofta 

Ja, 

ibland 

Ja, men 

sällan 

Nej, 

aldrig 

... ..erbjuder barngruppen samlingar/fruktstund? 19 2 1 0 

... utevistelse för barngruppen vid samma tid, som innan 

inskolning? 
8 9 5 0 

… pedagogstyrda aktiviteter som ex vattenfärgsmålning, 

lera, musik m.m? 
7 10 3 2 

… avdelningens alla rum nyttjas för lek? 14 4 4 0 

… utedagar, där barngruppen går iväg från förskolan? 0 2 6 14 

… aktiviteter kopplade till projekt eller tema? 1 5 11 5 

… delas barnen i mindre grupper? 7 10 4 0 

… barn ur barngruppen erbjuds aktiviteter på andra 

avdelningar? 
0 3 8 11 

I min pedagogiska roll upplever jag under inskolning 
Ja, 

ofta 

Ja, 

ibland 

Ja, men 

sällan 

Nej, 

aldrig 

... räcker till för barnen i barngruppen 2 10 6 4 

... har möjlighet att ge barnen i barngruppen emotionell 

närhet när de söker den hos mig 
5 13 4 0 

… har möjlighet att ge barnen i barngruppen stimulans när de 

söker samspel med mig 
7 13 1 1 

… erbjuda barnen i barngruppen planerade samlingar/ 

aktiviteter 
7 14 1 0 

… jag har möjlighet att delta med barnen i deras lek 4 7 10 1 
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I min pedagogiska roll upplever jag under inskolning 
Ja, 

ofta 

Ja, 

ibland 

Ja, men 

sällan 

Nej, 

aldrig 

… vara en trygghet för barnen i barngruppen under inskolning 6 10 6 0 

Uppvisar barnen i barngruppen under inskolning 
Ja, 

ofta 

Ja, 

ibland 

Ja, men 

sällan 

Nej, 

aldrig 

… barn i barngruppen upplevs positiva mot inskolningsbarnet? 6 9 7 0 

… barn i barngruppen väljer inskolningsbarnet i lek? 3 5 8 6 

… barn i gruppen väljer endast varandra i lek? 10 9 2 1 

… ett minskat intresse till att fokusera/stanna kvar i lek eller 

andra aktiviteter? 
8 11 2 1 

… tecken på trötthet/ ledsamhet? 9 11 2 0 

… ett behov av stöttning som inte funnits tidigare? 13 6 2 1 

... vid något tillfälle ett aggressivt eller utåtagerande beteende? 5 10 3 5 

... ett annat anspråk än tidigare av anknytning till dig eller er 

pedagoger? 
14 5 3 0 

… ett ökat anspråk efter sin mamma/ pappa? 9 9 4 0 

… föräldrar/ vårdnadshavare ser förändring på sitt barn, som de 

förmedlar till dig/er pedagoger? 
5 6 7 4 
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Nedan följer en sammanställning för diagramen i undersökningen. 

Bilaga 4 

 

Bilaga 5 
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Bilaga 6 

 

Bilaga 7 
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Bilaga 8 

 

Bilaga 9 
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Bilaga 10 

Bilaga 11 
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Bilaga 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


