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Abstrakt 
När barn skolas in på förskolan bryts relationen mellan barnet och de personer som är 

viktigast i deras liv – de som de under sina första år fått anknytning till. Nu är det dags 

att barnet får lära sig att lita på och känna trygghet med andra – pedagogerna på 

förskolan. Vilken inskolningsmetod som anses som mest lämplig att använda motiveras 

säkert med att det är ”bäst för barnen” men att synen på hur brytningen från föräldern 

sker för att ersättas av annan anknytningsperson är olika. 

 

Utifrån begreppen trygg bas, anknytningsperson och separation från John Bowlbys 

anknytningsteori samt från tidigare forskning inom området har jag analyserat och 

jämfört fyra förskollärares uppfattningar om anknytning och separation i samband med 

inskolning på förskolan och deras egen roll i denna. 

 

Resultatet visar att förskollärarnas svar skiljer sig när det gäller vilken inskolningsmetod 

de valt, men samtidigt är samtliga förskollärare nöjda med sina inskolningsmetoder. 

Endast en förskollärare nämner vikten av ansvarspedagog och anknytning under 

inskolningen då hon ansåg att det underlättar för barnet. En annan menade att nackdelen 

med ansvarspedagog var att barnet kunde bli för hårt anknutna till en pedagog samt att 

det inte ger barnet en sann bild av verksamheten. Trots olika inskolningsmetoder visade 

resultaten ändå flera lika uppfattningar hos förskollärarna. Alla förskollärarna ansåg att 

syftet med inskolningen var att barnet skulle bli tryggt men samtidigt var alla fyra 

överens om att det är minst lika viktigt att få föräldern trygg. Hur förskollärarens såg på 

sin roll i separationsprocessen och som kompletterande anknytningsperson var också 

lika men de hade olika syn på förälderns roll. Det Bowlby nämner som Trygg bas är det 

bara en förskollärare som nämner. Istället menar de andra att föräldern ska vara aktiv 

tillsammans med barnet under inskolningen. 

 

 

Engelsk titel 
Attachment and separation at acclimation at preschool. Four preschool teachers 

perceptions. 

 

Nyckelord 
förskola, förskollärare, inskolning, anknytning, separation, trygghet 
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1 Inledning 
I början av utbildningen hade vi en föreläsning med Mats Trondman, där han påpekade 

vikten av anknytning och relationsskapande. Ämnet fångade mitt intresse redan då och 

senare i kursen ”Samspelets kraft i en förskolepedagogisk kontext” kunde jag fördjupa 

mig mer i ämnet när jag läste om inskolning i förskolan. Ännu fler tankar väcktes av att 

läsa boken Anknytning i förskolan av Broberg, Hagström och Broberg (2012). Enligt 

både Trondman (2003) och Broberg m.fl. (2012) är det viktigt med trygghet och 

anknytning för barnets vidare utveckling.  

 

När barn skolas in på förskolan bryts relationen mellan barnet och de personer som är 

viktigast i deras liv – de som de under sina första år fått anknytning till. Nu är det dags 

att barnet får lära sig att lita på och känna trygghet med andra – pedagogerna på 

förskolan. Denna ”brytning” kan göras på flera sätt och grundas då i olika syn på hur 

brytningen med vårdnadshavarna sker på bästa sätt för barnet.  

 

Det finns idag flera olika inskolningsmetoder på förskolan, men den inskolningsmetod 

som varit vanligast sedan starten av den svenska förskolan är den traditionella 

inskolningen. Denna metod pågår i 2-3 veckor och barnets vistelsetid på förskolan 

börjar med en timme/dag och utökas efter hand. Föräldern har en passiv roll (Arnesson-

Eriksson, 2010). På senare tid har många förskolor börjat använda sig av föräldraaktiv 

tredagarsinskolning. Denna metod innebär till skillnad från den traditionella att barnet 

tillsammans med sina föräldrar är på förskolan tre hela dagar, sedan lämnas barnet 

(Månsson, 2013). Båda sätten motiveras säkert med att det är ”bäst för barnen” men att 

synen på hur brytningen från föräldern sker för att ersättas av annan anknytningsperson 

är olika. 

 

Den traditionella inskolningsmetoden grundas i Bowlbys anknytningsteori som utgår 

ifrån att barnet behöver god tid att knyta an till en ny vuxen, den pedagog som ska 

fungera som kompletterande anknytningsperson. Flera veckor bör öronmärkas för detta 

ändamål. Föräldern är med en längre tid då man menar att barnet behöver en trygg bas. 

Barnet kan under inskolningsperioden gå fram och tillbaka till föräldern och ska 

succesivt tränas i separationen från föräldern. Dessa värderingar gäller inte vid 

tredagarsinskolning. Utan det är lite motsatsen till traditionell inskolning. Föräldern är 

aktiv under de tre dagar den är med under inskolningen och inga separationer sker dessa 

dagar. Valet av metod beror ibland på beslut i arbetslaget och ibland på beslut från 

förskolechefen, vilket grundas i olika syn på barnets bästa och barnets behov. 

Tredagarsinskolning – den ”snabba varianten är dock dåligt utforskad men får då antas 

grundas i att barnets anknytning till annan person inte alls tar så lång tid.  Det finns 

dock en hel del synpunkter om den nya ”snabba” metoden om man letar på nätet, både 

positiva och negativa. Ständiga diskussioner pågår där åsikterna går isär om vilken 

metod som är bäst lämpad barn (Lärarnas nyheter 140920 samt Lärarnas nyheter 

130112). Men vad tycker egentligen förskollärarna ute på förskolorna? Vilken syn har 

de på barnets anknytning till sina vårdnadshavare och hur denna brytning ska ske på 

bästa sätt när barn skolas in på förskolan?  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att jämföra fyra förskollärares uppfattningar om anknytning 

och separation i samband med inskolning på förskolan och förskollärarens roll i denna. 

 

 

 

 

 

 Vilka inskolningsformer använder sig förskollärare av och hur motiverar de sitt 

val? 

 

 Hur gör förskollärare för att barnen ska känna sig trygga och knyta an till 

förskolans personal? 

 

 Hur beskriver förskollärare sin egen roll som anknytningsperson i en 

separationsprocess? 
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3 Bakgrund 
I denna del finns litteraturgenomgång när det gäller inskolning i förskolan. Det 

teoretiska verktyget i studien är anknytningsteori, detta behandlas i kapitel 5. 

 

Idag är de flesta små barn i Sverige inskrivna i förskolans pedagogiska verksamhet. År 

2015 var enligt skolverket 75,9% av befolkningens barn mellan 1-3år inskrivna på 

förskolan (Skolverket, 2015). Dessa barn har någon gång och på något sätt skolats in i 

verksamheterna. 

 

När det gäller inskolning av de yngre barnen i förskolan så finns det inte så mycket 

tidigare forskning. Inskolningens historia på förskolan är kort och blev en viktig del av 

verksamheten först under 70-talet. Inskolningen pågick under lång tid (2-3veckor) och 

barnet vandes successivt in i förskolan. Takten bestämde barnet och föräldern. Under 

inskolningstiden lärde föräldern upp personalen i omvårdnadssituationer kring barnet. 

Personalens roll var avvaktande och uppgiften var att ersätta föräldern (Hedin, 1987). 

 

3.1 Inskolningsmetoder    
      

Det finns många inskolningsmetoder på förskolan, jag tar här upp två. Idag används 

framförallt två olika inskolningsmetoder på förskolor, traditionell inskolning och 

tredagarsinskolning. Båda dessa modeller kan på olika förskolor ha olika benämningar 

och vara olika länge. Inskolningen kan även ske individuellt eller i grupp. En 

gruppinskolning innebär att flera barn inskolas samtidigt, medan den individuella 

inskolningen är anpassad utifrån det enskilda barnet (Broberg m.fl. 2012). Fördelen med 

individuell inskolning där barnet är ensamt är att det finns möjlighet till nära kontakt 

med pedagogen och vid gruppinskolning är barnet tillsammans med andra barn och får 

en trygg kontakt samtidigt som föräldern får kontakt med andra föräldrar (Niss, 2009). 

Oavsett valet av metod är syftet att barnet under inskolningen ska vänja sig vid att vara 

tillsammans med andra barn och känna sig trygg med andra vuxna än föräldrarna 

(Broberg m.fl. 2012). 

 

Det allra viktigaste under inskolningen är, menar vissa, att det finns någon vuxen som 

barnet kan ”knyta an” till menar Niss och Söderström (2006). Niss och Söderström 

menar även att det är viktigt att utgå från det enskilda barnet vid inskolningen. Det som 

är avgörande för när föräldern kan börja lämna förskolan är relationen mellan 

pedagogen och barnet, barnet ska känna sig trygg utan föräldern. Denna relation tar 

olika lång tid att skapa (2006). Det är viktigt att planera inskolningen väl eftersom hur 

starten blir har betydelse under lång tid (Niss, 2009). 

 
3.1.1 Traditionell inskolningsmetod  

Hedin (1987) beskriver den traditionella inskolningsmetoden och menar att inskolning 

av små barn vanligtvis tar två veckor men att den kan behöva förlängas. Den 

inskolningsmetod Hedin beskriver är barnet på förskolan 1-1,5 timme per dag den första 

veckan. Detta för att barnet inte ska hinna tröttna. Den andra veckan utökas barnets 

vistelsetid, måndagen börjar med tre timmar och på fredagen är barnet på förskolan sex 

timmar. Den tionde dagen är den dagen då föräldern försöker lämna förskolan. Hedin 

menar även att det är viktigt med en ansvarig pedagog. Arnesson-Erikssons (2010) 

beskrivning av traditionell inskolning är att den varar mellan 2-3 veckor. Tiden barnet är 

på förskolan ökas succesivt samtidigt som föräldern lämnar barnet längre och längre 

stunder. Barnet tränas i att bli lämnad och att skapa relationer med andra. Denna 
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inskolningsmodell har oftast en eller två ansvarspedagoger som försöker skapa en 

relation med barn och förälder. Förälderns roll är passiv. 

 
3.1.2 Föräldraaktiv inskolningsmetod 

Den föräldraaktiva inskolningen på förskolan, som också kan benämnas 

tredagarsinskolning eller heldagsinskolning är en ny metod som det inte forskats så 

mycket om.  Metoden är skapad i förskolans pedagogiska praktik vilket innebär att den 

kan se olika ut från förskola till förskola (Arnesson-Eriksson, 2010). Månsson (2013) 

beskriver att föräldraaktiv inskolning är en metod där barnet tränas i att vara på 

förskolan då inga separationer sker de förste tre dagarna. Förälderns roll är att vara 

närvarande och aktiv. De två sista dagarna i veckan är barnet själv på förskolan. Syftet 

med inskolningsmetoden är enligt Arnesson-Eriksson (2010) att föräldern ska signalera 

till barnet att förskolan är en rolig plats att vara på. Arnesson-Eriksson menar att det 

finns flera fördelar med metoden om den är välorganiserad och har barnet i fokus, till 

exempel tar hon upp att föräldrarna får inblick i verksamheten vilket i sin tur gör dem 

trygga, föräldrarna lär känna de andra barnen och deras föräldrar samt att barnet tidigare 

tar steget från föräldern. Med föräldraaktiv inskolning finns oftast inte någon 

ansvarspedagog utan syftet är att barn och förälder ska skapa en relation till flera 

pedagoger. Hon menar att de timmar barnen inskolas är fullt tillräckligt för detta. 

 

Att barnen får möjlighet till att få en nära relation till en pedagog är en viktig del av 

inskolningen och enligt Månsson begränsas denna möjlighet med den korta 

inskolningen. Månsson ifrågasätter hur barnet hinner skapa en relation till en pedagog 

genom denna metod. Broberg m.fl. (2012) tar upp samma sak och menar att det är 

omöjligt att klara av det på ett par dagar, att knyta an till någon är en process som tar 

tid.  
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4 Tidigare forskning 
Det finns inte så mycket tidigare forskning på området inskolning på förskolan och den 

som finns är mestadels psykologisk forskning. Därför har jag framförallt valt två större 

avhandlingar som ligger till grund för min studie. Det är Hårsmans (1994) 

doktorsavhandling ”Dagliga separationer och tidig daghemsstart” och Hagströms 

(2010) avhandling ”Kompletterande anknytningsperson på förskola”.  

 

4.1 Dagliga separationer och tidig daghemsstart. 
 

I Hårsmans avhandling studerades små barn mellan 6-12 månader och deras reaktioner 

när de börjar på förskolan, eller daghem som Hårsman benämner det. Det hon främst 

önskade belysa i studien var anpassningsprocessen. Hårsman utgick ifrån Bowlby och 

Ainsworths anknytningsteori som grundas i föreställningen att ”normala” barns 

separation från föräldrarna vid inskolning är en extremt negativ upplevelse för barn. 

Därför måste separationen hanteras varsamt och ske successivt över en längre tid. Som 

ett komplement har hon även använt Bronfenbrenners teori om mänsklig utveckling 

som handlar om miljöns betydelse i anknytningsprocessen. Det Hårsman vill analysera 

är hur barnen reagerar på separationen från just modern. Under fem månader studerade 

hon 26 småbarn som precis börjat på förskolan och 26 barn som bara var hemma med 

sina mödrar. Insamlandet av data skedde vid upprepade observationer av interaktion 

mellan barn och pedagog på 18 olika förskolor och mellan barn och mor hemma. 

Resultatet av studien visade att majoriteten av barnen på förskolan reagerade med sorg 

och mild ångest vid separation. Resultatet visade även att barnen de första 12 dagarna 

hade lägre sinnesstämning, var extra känsliga, motoriskt passiva och avvisande mot 

personalen när de försökte ta kontakt. Viktiga faktorer som påverkar småbarn enligt 

Hårsman (1994) är kvaliteten på förskolan och kvaliteten på interaktionen. 

 

Utifrån studien utarbetade Hårsman tio modellfaktorer som har betydelse för barns 

anpassning, utveckling och separationsreaktioner. En faktor som har betydelse är 

barnets ålder och separationens omfattning. Detta innebär att en längre och mer 

omfattande separation än vad barnet kan klara av utifrån sin ålder kan visa sig i protest 

eller sorgereaktion. Dessa reaktioner är vanligast mellan 7-18 månader. Enligt Hårsman 

finns det en risk för negativa utvecklingseffekter om omfattande dagliga separationer 

introduceras under barnets första år. En annan faktor Hårsman tar upp är relationen 

mellan barn och pedagog och om det under separationen finns möjlighet till en 

ersättningsperson. Det är inte meningen att pedagogerna ska ersätta föräldrarna utan att 

de ska finnas för barnen och ge en stabil och personlig relation när föräldrarna inte är 

där. Om ersättningspersonen vid separationen lyssnar på barnets signaler och hjälper det 

att hantera känslor mildras separationen och risken för framtida beteendeproblem 

minskar. Det viktigaste är, menar Hårsman, att pedagogens interaktionsmönster håller 

hög kvalitet. En annan aspekt som är viktig när det gäller kvaliteten på relationen är att 

pedagogen och barnet känner varandra väl.  

 

Ett annat resultat som studien visade var att många barn inte fick möjlighet att sakta 

vänja sig vid att separera från sina mödrar, utan det inskolningen i första hand handlade 

om var att vänja sig vid pedagogerna och miljön. Redan tre veckor efter inskolningen 

kunde Hårsman se att återhämtningen startade och pedagogen blir den trygghet barnet 

utgår ifrån när det ska utforska omvärlden. En vanlig reaktion var att en del barn 

reagerade känslomässigt neutralt vid separationen. Få barn log, vinkade och var nöjda 

under separationen. Här menar Hårsman att det är viktigt att tänka på att neutrala och 
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oberörda reaktioner vid separationen inte kan tolkas som svagare än en öppen reaktion 

där barnet gråter. Gråt som separationsreaktion kan inte förväntas av små barn, 6-12 

månader, eftersom bindningen till modern håller på att etableras just då. Gråten kan 

komma senare då barnet blivit äldre och utvecklat sin bindning till modern. De barn 

som var nedstämdae en längre period var de som hade en kort inskolningsperiod medan 

de barn som hade en lång inskolningsperiod återhämtade sig fortare (Hårsman, 1994).  

 

 

4.2 Kompletterande anknytningsperson på förskola. 
 

Hagströms avhandling handlar om vad förskolan har för möjligheter att utveckla ett 

långvarigt kompletterande stöd för barnen. I studien deltog fyra pedagoger som under 

tre år vidareutbildade sig inom anknytningsteori, Sterns teori och affektteori samtidigt 

som de arbetade på förskola i Sverige. I utbildningen ingick vägledning av en 

barnpsykolog, studiecirklar och föreläsningar. Data samlades in genom samtal mellan 

forskare och pedagog samt loggböcker från pedagogerna. Syftet med studien var att ta 

reda på om pedagogerna kan utveckla sin roll som kompletterande anknytningsperson 

genom vidareutbildning, samt hur anknytningspersoner tidigt kan stödja barn och 

föräldrar. Resultaten visade att de teorier som pedagogerna fick ta del av under 

utbildningen var okända. Det pedagogerna fick ut mest av var av självstudier, 

föreläsningar och studiecirklar. Resultatet visade även att pedagogerna i sina roller som 

anknytningspersoner utvecklade nära relationer till barnen. Hagström betonar vikten av 

en fast pedagog. 

 

Om barnen återkommande fick erfarenhet av stöd och hjälp av pedagogerna känner de 

tillit till dem. En viktig egenskap som pedagogerna nämner är tålamod. Alla barn i 

studien utvecklade en tillitsfull relation till sin anknytningspedagog trots svårigheter när 

det gäller separation. Genom den kunskap som pedagogerna fick under utbildningen 

kunde de få en större förståelse för hur barnet påfrestades vid separationer. De lärde sig 

även att förstå barnens behov av omsorg som är pålitlig och att agera därefter, och på så 

sätt kunde pedagogerna ta barnens perspektiv. Att barnen har fått tillitsfulla relationer 

till pedagogerna menar Hagström ger dem förutsättningar för deras fortsatta utveckling, 

både när det gäller dem själv och tillsammans med andra. Något som pedagogerna kom 

fram till var deras egen betydelse i samspel med barn.  

 

För att förskolan ska kunna fungera som kompletterande omsorgsgivare är en 

förutsättning att pedagogerna har kunskap om vad som är viktigt för små barn, t.ex. 

kunskap om barns självutveckling, anknytningsteori och affektteori. 

Det framkom i studiens resultat att den kunskap som utbildningen gav värderades högt 

av pedagogerna, både för deras egen utveckling som anknytningspedagog och för det 

dagliga arbetet med barn. I avhandlingen menar Hagström att det är viktigt att 

pedagogerna har kunskap om anknytningsteorier och utvecklingsteorier. Utan den 

kunskapen kan pedagogen aldrig bli den viktiga person för barnet att knyta an till.  

 

Hagströms slutord ”det kan vara värdefullt att minnas att många pedagogiska metoder 

kommer och går. En trygg anknytning och relationer med andra är emellertid en grund 

för psykisk hälsa och betydelsefulla att beakta” (Hagström 2010:201). 
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4.3 Lämplig ålder att börja förskolan 
 

Lövgren och Gulbrandsens (2012) studie How early and how long? utgick från en 

undersökning där ett frågeformulär med två frågor skickades till pedagoger på 1000 

slumpmässigt utvalda förskolor i Norge. Av de utvalda förskolorna deltog nästan 60%. 

Studien omfattade 2549 svar från pedagoger, både utbildade och outbildade. Frågorna 

handlade om lämplig ålder att börja förskolan och en förskoledags lämpliga längd för 

barn. Syftet med studien var att ta reda på pedagogernas uppfattningar om små barns 

tidiga start kombinerat med långa dagar på förskola. Resultatet visade att majoriteten av 

pedagogerna anser att barn bör börja i förskolan senare än vid ett års ålder och att de bör 

ha en kortare dag än vad de flesta yngre barn faktiskt har. En tredjedel av pedagogerna 

ansåg att små barn kan börja på förskola när de är ett år och att de då kan vara där på 

heltid. Forskaren påpekar även att det var svårt att förklara variationen i pedagogernas 

uppfattningar i undersökningen. Studien visar att förskollärares föreställningar om 

”barns bästa” varierar och naturligtvis påverkar deras arbete på förskolan. 

 

 

4.4 Barnet som behövande eller kompetent under inskolningen 
 

Månssons (2011) studie Becoming a preschool child gjordes en studie på en förskola 

där hon under sex månader observerade 19 barn mellan 12-18 månader som precis 

börjat i förskolan och deras fyra pedagoger. Syftet med studien var att få kunskap om 

övergången från hem till förskola, framförallt inskolningen på förskolan. Fokus ligger 

inte på det enskilda barnet utan på hur det skapas positioner för barnen i interaktioner 

med pedagoger och i den pedagogiska miljön. Resultatet visade framförallt tre 

positioner, den första är barnet som behövande där barnet är i behov av en nyckelperson 

under inskolningen och på så sätt får mycket omsorg, den andra positionen är barnet 

som kompetent vilken handlar om att barnet kan hantera situationer utan hjälp från 

vuxna. Den tredje positionen är erkännandet av pojken som något särskilt, där pojken 

hela tiden får positiv uppmärksamhet och beröm. Hans position blir en som sticker ut 

från mängden.  
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5 Anknytningsteoretiska begrepp som analytiska verktyg 
Studiens teoretiska utgångspunkt är Bowlbys anknytningsteori, där fokus är på 

begreppen trygg bas, anknytningsperson och separationen från föräldern. Det finns olika 

teorier för hur inskolning ska gå till beroende på olika utgångspunkter. Teorin kan 

antingen vara biologisk, psykologisk eller beakta andra faktorer som vägledning vid 

inskolning. Dessa teorier kan beskrivas som olika meningsstrukturer och utifrån dem 

formar förskollärare inskolningen antingen medvetet eller omedvetet. Vilken 

meningsstruktur förskollärare använder sig av får betydelse för hur de uppfattar sin egen 

roll och förklarar varför de agerar på det ena eller andra sättet under inskolningen.  

 
Innan förskoletiden har barn anknytning till föräldrarna och andra nära anhöriga. När barnet 

sedan inskolas i förskolan handlar anknytning (oavsett metod) även om barnets relationer 

till pedagogerna- de som nu ska inge trygghet. Denna anknytning menar vissa är viktig 

under inskolningsperioden då pedagogens roll är att vara trygg, engagerad och närvarande 

(Broberg m.fl.). Men, hur görs då denna brytning på bästa sätt? Snabbt – eller långsamt? Jag 

har i denna studie valt att analysera mitt empiriska material efter flera begrepp från 

forskningen kring anknytning. 

 

John Bowlby som levde mellan år 1907-1990 och var psykoanalytiker, barnpsykiater 

och familjeterapeut grundade anknytningsteorin år 1950 om den känslomässiga 

bindningen, anknytningen mellan barn och vårdare. Begreppet anknytning kommer från 

engelskans attachment och innebär ”något mindre som hänger ihop med och är 

beroende av något större” (Bowlby, 2010:33) vilket innebär barnet som är beroende av 

en vuxen. Teorin handlar om samspelet mellan omvårdnad och anknytning och 

innefattar en vuxens (förälder eller annan omvårdnadsperson) vilja och förmåga att ge 

barnet trygghet, tröst och beskydd i de situationer det har behov av det. Under barnets 

första levnadsår utvecklas anknytningen successivt. Denna relationsprocess resulterar 

senare i ett specifikt psykologiskt band mellan barn och förälder. Bowlby (2010) menar 

att anknytningen har en avgörande roll för vår utveckling och våra nära relationer.  

 
 

5.1 Trygg bas  
Under 40 år arbetade Mary Ainsworth som var psykolog tillsammans med John 

Bowlby. Det var Ainsworth som introducerade begreppet ”trygg bas” som är centralt i 

anknytningsteorin. Med begreppet menas att den vuxne ska finnas som en trygg bas när 

barnet utforskar och vara en säker hamn dit barnet kan återvända vid upplevt hot eller 

fara. Under inskolningen kan detta vara att föräldern finns på samma ställe hela tiden, 

och under en längre tid (Bowlby, 2010).  

 

Även Hedin (1987) nämner vikten av barnets känslomässiga bindning till en vuxen 

under inskolningen för barnets trygghet. Hon nämner även förälderns roll som den 

trygga bas dit barnet kan komma för känslomässig påfyllning. Det viktigaste underlaget 

under inskolningen enligt Hedin är att observera barnet för att anpassa arbetssätt och 

göra eventuell förändring av inskolningen utifrån barnets behov. 

 

Niss och Söderström (2006) nämner även de att förälderns roll under inskolningen är att 

vara barnets trygga hamn- den trygga basen. Detta gör de genom att sitta kvar på samma 

plats under inskolningen, på så sätt kan barnet ge sig iväg och utforska förskolan och 

när det känner att det behöver tanka lite trygghet kan det gå tillbaka till föräldern, den 

trygga basen, för att sedan ge sig iväg igen. Pedagogens huvuduppgift är att vara aktiv i 

leken och på så sätt bli intressant för barnet. 
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Kopplat till barns olika anknytningsbeteende utvecklade Ainsworth olika 

anknytningsmönster. Det första är trygg anknytning (barnet vet att det alltid kan 

återvända till den trygga hamnen vid oro, barnet vet att föräldern hör, förstår och vill 

hjälpa). Det andra är otrygg anknytning med underkategorierna som undvikande (barnet 

visar inget behov av att föräldern är den trygga basen) och ambivalent (samspel mellan 

förälder och barn är oförutsägbart, barnet har svårt att veta om och hur föräldern svarar 

på dess signaler). Senare tillkom desorganiserad anknytning som innebär att samspelet 

mellan förälder och barn bygger på rädsla vilket gör att barnet får svårt att etablera ett 

anknytningsmönster (Bowlby, 2010). Barnets anknytningsmönster grundas i samspelet 

med föräldrarna och har sedan betydelse för hur samspelet med pedagogerna utvecklas, 

samtidigt har barnet olika förväntningar utifrån tidigare erfarenheter. Det är viktigt att 

som pedagog känna till barns olika anknytningsmönster för att ha en förståelse för 

barnets beteende i olika situationer (Broberg m.fl, 2012). 

 

 

5.2 Anknytningsperson  
 

I allt arbete med barn är grunden en varm och nära relation. Denna relation fördjupas 

och utvecklas genom att pedagogen är lyhörd och visar sitt intresse för barnet 

Det är pedagogernas ansvar att en trygg relation utvecklas (Broberg m.fl, 2012). 

Barn som är trygga lär sig, därför är det viktigt med en vuxen som barnet kan knyta an 

till för att känna trygghet. För att barnet ska få en kreativ och positiv utveckling är de 

bästa förutsättningar enligt Niss och Söderström (2006) om de är tillsammans med 

vuxna med empati som bekräftar barnets känslor, bemöter deras behov, är lyhörd och 

tröstar.  

 

Enligt Broberg m.fl. (2012) kan en förskola med god kvalitet kompensera för ett barn 

som har otrygg anknytning till sina föräldrar. Det som avgör kvaliteten på arbetet är 

enligt Niss och Söderström (2006) mötet mellan pedagogen och barnet. Niss och 

Söderström menar att det av pedagogerna krävs engagemang, lyhördhet och stor 

nyfikenhet för det enskilda barnet. Det som är avgörande är pedagogens förmåga att 

skapa en god relation till varje barn så att de känner sig trygga och engagerade 

förskolans verksamhet. Det viktigaste enligt Bowlby (2010) är att pedagogerna ser sig 

som viktiga anknytningspersoner för barnen och för att kunna utveckla arbetsmetoder 

utifrån de minsta barnens behov är kunskaper en förutsättning. Det Niss (2009) nämner 

som katastrofalt är när det fattas kunskaper hos pedagogerna om barns trygghet.  

 

Det som avgör om inskolningen fungerar handlar om pedagogernas förhållningssätt och 

de förutsättningar som finns, inte om valet av inskolningsmetod. Det viktiga är att syftet 

med den valda metoden är genomtänkt menar Arnesson- Eriksson (2010). 

 

Barn har anknytningar till flera personer samtidigt men dessa är inte lika viktiga. Högst 

upp i hierarkin står föräldrarna och längre ner kommer pedagogerna på förskolan 

(Broberg m.fl. 2012). Genom att förklara anknytningshierarkin för föräldrarna enligt 

Broberg m.fl. ökar deras förståelse för att pedagogerna inte ska ersätta dem utan att de 

ska vara ett komplement. Trots jobbiga separationer blir pedagogen barnets trygga bas 

när föräldern inte är närvarande på förskolan. 

 

Broberg m.fl. (2012) menar att barn skapar anknytningsrelation till högst en pedagog på 

förskolan men samtidigt är det viktigt att barnet kan känna sig trygg med övriga 
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pedagoger. Det har stor betydelse hur pedagogerna handskas med detta, om det finns 

kunskap om små barn och nära relationer eller om de anser att alla pedagoger är lika 

viktiga för alla barn. Det sistnämnda försvårar ”utvecklingen av en anknytningsrelation 

till en särskild pedagog” (Broberg m.fl. 2012:72). 

 

5.3 Separation  
 

Gunilla Niss som är barnpsykolog använder ”att knyta an och att separera” som två 

centrala begrepp oavsett inskolningsmetod. Hon menar att barnet under inskolningen 

har två tuffa uppgifter parallellt, vilka är att separera från föräldern samt att knyta an till 

en pedagog. Först när barnet vant sig vid nya vuxna och barn på förskolan kan det börja 

lämnas (Niss, 2009). Niss menar även att i den traditionella inskolningen sker 

anknytning och separation samtidigt medan anknytningen sker före separationen i den 

föräldraaktiva inskolningsmetoden. När det är dags för barnet att bli lämnad på 

förskolan är det viktigt att det finns en eller flera vuxna som barnet känner förtroende 

för oavsett valet av inskolningsmetod (2009).   

 

Utifrån barnens och föräldrarnas erfarenheter upplever och hanterar de separationen 

olika. Det som har stor betydelse är kvaliteten i anknytningen mellan pedagog och barn 

(Niss, 2009). Relationen till pedagogen är avgörande för hur barnet klarar separationen 

från föräldern. Barnet klarar av lämningen på morgonen när det finns en trygg 

anknytning till pedagogen (Niss och Söderström, 2006). Detta tar även Bowlby (2010) 

upp och menar att det är nödvändigt att barnet knyter an till en pedagog för att det ska 

klara av separationen från föräldrarna. Utifrån anknytningsteorin nämner Bowlby några 

faktorer som bör tänkas på vid inskolningen, t.ex. att föräldrarna ska vara med sitt barn 

de första veckorna på förskolan då barnet bekantar sig med pedagogerna, att 

separationen från föräldrarna ska introduceras gradvis och att det ska vara korta dagar 

för barnet. 
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6 Metod 
 

I denna del kommer jag att beskriva det vetenskapliga perspektivet, urvalsgrupp, metod 

och hur datainsamlingen gick till, genomfördes och bearbetades. Jag kommer även att 

beskriva studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet samt hur jag tagit 

hänsyn till de etiska aspekterna. 

 

6.1 Vetenskapligt perspektiv 
Syftet med denna studie är att jämföra fyra förskollärares uppfattningar om anknytning 

och separation i samband med inskolning på förskolan och förskollärarens roll i denna. 

Eftersom det är förskollärares uppfattningar som är relevanta utgår studien ifrån en 

fenomenologisk ansats och enligt Denscombe (2014) baseras fenomenologisk forskning 

bl.a. på människors uppfattningar eller åsikter. Allwood och Erikson (2010) beskriver 

fenomenologi som en förståelse av ett fenomen genom upplevelser, som i detta fall är 

förskollärarnas uppfattningar om inskolning av de yngre barnen på förskolan. 

 

Studien utgår även från en Hermeneutisk ansats. Hermeneutik är enligt Allwood och 

Erikson (2010) läran om tolkning. Där det inte handlar om att hitta en sanning utan att 

förstå och skapa mening för de fenomen som visar sig. Vilket är det jag som forskare 

gör i denna studie utifrån förskollärarnas svar. Tolkningen blir studiens kontext.  

 

6.2 Metod 
Metoden jag använt mig av är fenomenografisk. Kihlström (2007) menar att 

huvudsyftet med fenomenoongrafin är att få syn på människors uppfattningar kring 

olika aspekter. Detta passar in i studien eftersom syftet är att ta reda på förskollärares 

uppfattningar kring samma fenomen, valet av inskolningsmetod. Och på så sätt 

upptäcka eventuella likheter och skillnader. För att samla in relevant data har jag valt att 

göra en kvalitativ undersökning som enligt Denscombe (2014) används för att få syn på 

personliga erfarenheter och uppfattningar, och det är det jag vill göra med denna studie. 

 

6.3 Datainsamlingsmetodik 
För att kunna få syn på förskollärares uppfattningar kring deras val av inskolningsmetod 

har jag valt att använda mig av intervjuer för att samla in relevant data. Jag gjorde detta 

valet eftersom jag anser att intervjuer ger med beskrivande och detaljrika svar jämfört 

med enkäter. Kihlström (2007) menar att intervjuer är ett bra sätt att ta reda på andras 

åsikter om ett visst fenomen, som i denna studie handlar om valet av inskolningsmetod. 

Denscombe (2014) nämner också detta och menar att intervjuer är en lämplig metod för 

datainsamling om forskaren behöver få syn på personers erfarenheter, uppfattningar och 

känslor. Intervjuerna som gjorts är semistrukturerade, vilket innebär att det är en 

planerad intervju där utgångspunkten är en lista med frågor inom ett specifikt område 

som det önskas svar på (Denscombe, 2014). Som Denscombe också nämner krävs det 

att jag som intervjuare är flexibel så att det finns plats för respondenten att ge 

synpunkter och utveckla sina svar och tankar och berätta fritt. Jag ville även att det 

skulle finnas möjlighet att ställa följdfrågor och be om förklaringar om det skulle 

behövas. 

 

6.4 Urval 
I studien har jag valt att intervjua fyra förskollärare. Förskollärarna är kvinnor mellan 

36-51 år och de har arbetat som förskollärare från 10-20 år. Förskollärarna arbetar på 
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olika kommunala förskolor. Eftersom jag intresserar mig av för de yngre barnens 

inskolning på förskolan arbetar samtliga på avdelningar för de yngre barnen. Jag gjorde 

ett icke-sannolikhetsurval, som enligt Denscombe (2014) är ett medvetet val av de som 

ska intervjuas eftersom de har något att bidra med till undersökningen. Mitt urval av 

respondenter var att de skulle arbeta med de yngre barnen på förskolan och ha 

erfarenhet av inskolning, detta för att jag skulle kunna få så bra svar som möjligt på 

mina frågor. Urvalsmetoden var subjektiv eftersom jag inriktade mig på ett fåtal 

personer som hade erfarenhet och kännedom kring ämnet som Denscombe (2014) 

beskriver det. Det gör att svaren blir mer tillförlitliga. 

 
6.5 Genomförande 
Inför intervjuerna kontaktade jag i god tid förskolorna på telefon för att se om det fanns 

ett intresse av att delta i intervjuerna. De fick då en kort beskrivning av studien. Sedan 

kontaktade jag förskollärarna igen en vecka innan det var dags för själva intervjun. Då 

informerade jag även om de etiska principerna. Intervjuerna skedde vid en 

överenskommen tidpunkt och plats och varade mellan 20-30 min var. Förskollärarna 

fick inte se intervjuguiden i förväg utan blev endast informerade om syftet. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en app på min ipad. Inspelningen gjorde jag för att jag skulle 

vara säker på att få med alla svar och inte missa viktig information, och för att kunna 

fokusera och vara närvarande under intervjun.  

  

Samtalsformen under intervjun var med öppna frågor där förskollärarna fick beskriva 

och berätta eftersom jag var ute efter deras uppfattningar. Som Kihlström (2007) menar 

är det då viktigt att inte styra intervjun och ställer ledande frågor. Kihlström menar 

vidare att kvalitativa intervjuer liknar ett vanligt samtal men har ett bestämt fokus. Jag 

påbörjade intervjuerna med lätta frågor om förskollärarna själv och deras roll för att de 

som Denscombe (2014) beskriver det skulle känna sig avslappnade och bekväma. Vid 

behov ställde jag följdfrågor som hur tänkte du då, kan du beskriva vidare… o.s.v. för 

att få så uttömmande svar som möjligt och svar på mina frågeställningar. Intervjuerna 

avslutades på ett ordnat sätt som Denscombe (2014) beskriver det genom att jag frågade 

om respondenterna hade något mer som de ville tillägga och sist tackade jag för 

deltagandet. 

 

6.6 Bearbetning av data 
Efter varje intervjutillfälle transkriberades intervjun. Jag ville göra detta så nära på 

intervjun som möjligt för att kunna skriva ner icke verbal kommunikation så som skratt, 

suck, gester och mimik som senare kan vara av intresse vid tolkning och analys.  

Jag lyssnade igenom de inspelade intervjuerna och läste igenom transkriberingarna flera 

gånger för att hitta likheter och skillnader och se mönster för att sedan kunna 

kategorisera svaren. Jag har försökt att vara så objektiv som möjligt när jag tolkat, 

analyserat och bearbetat materialet och som Denscombe (2014) beskriver det haft en 

öppenhet och förståelse för förskollärarnas uppfattningar och tolkningar. 

 

6.7 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 
Med denna studie var jag ute efter förskollärares uppfattningar och inte sanningen. Jag 

är medveten om att resultatet inte går att generalisera/överföra eftersom det är en liten 

studie på endast fyra förskolor. Med generaliserbarhet menar Denscombe (2014) att om 

det är sannolikt att resultatet i studien kan återfinnas i liknande studier. Om samma 

studie gjorts på fyra andra förskolor är det inte säkert att resultatet hade blivit detsamma 

eftersom vi alla har olika uppfattningar. Samtidigt ökar tillförlitligheten/reliabiliteten 

Kommenterad [h1]: Använde du teorierna för att jämföra de 

teman, likheter och skillnader som du upptäckte i hur 

förskolepersonalen svarade på dina frågor? Skriv några rader om 

detta om det också ingick i bearbetningen av data. Vilket det bör ha 

gjort eftersom du skriver om det ovan.  
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eftersom det är flera intervjuer som har haft samma upplägg, samma sätt och samma 

frågor. Reliabilitet handlar om graden av tillförlitlighet i studien (Lantz, 2014). Studien 

ökar även i trovärdighet och giltighet eftersom jag vänt mig till förskollärare som har 

den erfarenhet som studien kväver. 

 

Validitet är ”ett mått på hur väl man lyckats mäta just det man faktiskt ville mäta i sin 

studie” (Lantz, 2014:42). Eftersom intervjuguiden utgår ifrån syfte och frågeställningar 

är datan som samlats in relevant. Genom svaren utifrån frågorna i min intervjuguide kan 

jag se att mina frågeställningar kan besvaras. Jag är medveten om att mina egna tankar, 

erfarenheter och åsikter kan påverka tolkningen och analysen av materialet, därför har 

jag försökt att vara så objektiv som möjligt för att studien skulle bli så tillförlitlig som 

möjligt.  

 

6.8 Etiska överväganden 
I studien har jag utgått ifrån det som vetenskapsrådet beskriver som god forskningssed 

(Hermerén, 2011). Vetenskapsrådet presenterar fyra huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka jag informerar 

förskollärarna om. Informationskravet tog jag hänsyn till genom att informera 

respondenterna om syftet med studien. Enligt samtyckeskravet informerade jag om att 

deras deltagande är frivilligt och att de när som kan avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet handlar om att se till att det inte går att identifiera förskollärarna 

i studien. Jag nämner varken vad de heter eller var de arbetar. Nyttjandekravet 

informerade jag om då jag berättade att materialet endast ska användas i denna 

forskning. Och att förutom mig kommer några klasskamrater, lärare, min handledare 

och examinator ta del av materialet som sedan också kommer att publiceras offentligt. 
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7 Resultat och analys 
 

I denna del analyserar och jämför jag resultaten från intervjuerna med förskollärarna i 

förhållande till syfte, frågeställningar, teoretiska begrepp och tidigare forskning. 

Förskollärarna benämns som F1 (förskollärare 1), F2 (förskollärare 2). F3 (förskollärare 

3) och F4 (förskollärare 4). 

 

7.1 Förskollärarnas beskrivning av vald inskolningsmetod.  
 

I tabellen nedan tydliggör jag förskollärarnas svar på deras val av inskolningsmetod. 

 

Förskollärare 1 (F1) Gruppinskolning på 1-2 veckor. Enligt 

traditionell metod. 

Förskollärare 2 (F3) Individuell inskolning på två veckor enligt 

traditionell metod. 

Förskollärare 3 (F4) Grupp/individuell inskolning på två 

veckor efter behov enligt traditionell 

metod. 

Förskollärare 4 (F5) Föräldraaktiv inskolning på tre dagar. 

 

Det som avgör om inskolningen fungerar handlar inte om valet av inskolningsmetod 

utan om pedagogernas förhållningssätt och de förutsättningar som finns. Det viktiga är 

att syftet med den valda metoden är genomtänkt menar Arnesson- Eriksson (2010). 

Enligt alla fyra förskollärarna är syftet med inskolningen i stort att få barnen trygga. 

Men trots att syftet är detsamma sker inskolningen på olika vis. 

 
7.1.1 Olika inskolningsmetoder. 

F1 inskolar barnen på 1-2 veckor, F2 och F3 inskolar barnen på två veckor och F4 gör 

det på tre dagar. F2 förespråkar den traditionella inskolningen på 2 veckor och säger att 

”vi använder oss av två veckor inskolning för att barnen i lugn och ro ska skapa en 

trygghet med pedagogen och miljön på förskolan” medan F4 förespråkar den 

föräldraaktiva tredagarsinskolningen. F1 använder sig av gruppinskolning och F3 

använder sig av gruppinskolning alternativt individuell inskolning efter hur behovet ser 

ut, F1 säger att ”Det började med efterfrågan, många barn som behövde skolas in 

samtidigt…”. F3 säger ungefär detsamma ”Om det blir individ eller gruppinskolning 

beror på hur många barn som ska inskolas. Oftast vill alla in i vecka 34 och då blir det 

rent praktiskt en gruppinskolning”.  

 

På förskolan där F1 arbetar inskolas ca 5 barn åt gången. Barnet är på förskolan 2-3 

timmar på förmiddagen de första tre dagarna. Inskolningen är beräknad till en vecka och 

en vecka jour med anpassade tider, om barnet behöver mer tid. Föräldrarna går ifrån 

kortare stunder under veckan så de får prova på ”avskedet”. På F2s förskola kommer 

barn och förälder första dagen i två timmar för att lära känna pedagoger och de andra 

barnen. Sedan utökas tiden och föräldern börjar lämna kortare stunder. På F3s förskola 

används både individuell och gruppinskolning. Båda inskolningsmetoderna är under två 

veckor, det vill säga följer den traditionella inskolningsmetoden. Föräldern är med i 

början av inskolningen men drar sig ifrån successivt och i slutet av vecka två får barnet 

vara själv på förskolan. Det som skiljer metoderna åt är att den individuella 

inskolningen har en utsedd anknytningsperson medan inskolning i grupp inte har det. På 

förskolan där F4 arbetar förespråkas föräldraaktiv tredagarsinskolning. Då är föräldern 
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med på förskolan i tre hela dagar sen lämnas barnet 2 timmar per dag fjärde och femte 

dagen. Andra veckan lämnas barnet föräldrarnas arbetstider, men om möjlighet finns får 

gärna dagarna kortas ner lite.  

 
7.1.2 Tre av fyra är nöjda med sitt val av inskolningsmetod. 

F1, F3 och F4 har gemensamt i arbetslagen beslutat att använda sig av gruppinskolning 

respektive föräldraaktiv inskolning och de är nöjda med sina val. F1 säger att ”Vi gör 

utvärderingar hela tiden och förändrar, för mig känns det som en bra metod…” medan 

F2 som använder den traditionella inskolningsmetoden säger ”Chefen har beslutat att vi 

ska göra på detta vis”. F2 är inte lika nöjd med sin inskolningsmetod som F1, F3 och 

F4 är, hon säger ”Jag skulle nog vilja att föräldrarna är mer delaktiga än vad de är i 

dag. Jag skulle vilja göra en blandning av de båda inskolningsmetoderna, traditionell 

och föräldraaktiv. Men jag vet inte riktigt hur det bästa skulle vara. Låta förälder vara 

med en heldag eller två kanske istället för bara nån timme om dan”. Enligt förskollärare 

F1, F3 och F4 så finns ingen teoretisk grund bakom valet utan de har sökt information 

på nätet. F2 är osäker på om det finns någon teoretisk grund bakom och säger ”chefen 

har säkert tagit reda på vad hon tycker är bäst. Hon pratar mycket om trygghet”.  

 
7.1.3 Fördelar med vald inskolningsmetod. 

Den fördel som både förskollärare F1 och F3 upplever med deras valda 

inskolningsmetod (gruppinskolning) är föräldrarnas möjlighet till att lära känna 

varandra.  F1 säger ”Föräldrarna träffar andra i samma situation och har stöd av 

varandra”, F3 säger ”en fördel för föräldrarnas del att dom kände sig mycket tryggare, 

dom hade ett väldigt stöd i varandra”. F4 säger ”Fördelarna är att föräldrarna får 

insyn. De får vara med om en dag och se hur vi… lära känna oss så mycket det går, se 

de andra barnen, se verksamheten, se helheten överhuvudtaget och att man hinner 

prata lite med dem också”. En annan fördel med gruppinskolning enligt F1 är att 

”…inskolningsperioden blir inte så lång och man kan börja jobba ihop hela gruppen 

relativt snabbt”. Att ”det drar inte ut” nämner även F4 som en fördel med 

tredagarsinskolning. F3 nämner ytterligare en fördel med gruppinskolning vilken är ”att 

det inte blir det här hårda knutna till en pedagog när man gör det mer i grupp för då.. 

det blir ändå naturligt att man e mer med fler, man alternerar… det blir inte det här en 

en”. F2 fokuserar istället på barnet och menar att en fördel med den metod hon 

använder (traditionell inskolning med ansvarspedagog) är att ”…det är barnet som ska 

styra inskolningen… om barnet inte är tillräckligt tryggt när det är dags att lämna så 

anpassar vi efter barnet och förlänger inskolningen”. ”En annan fördel är att barnet 

har mitt fulla fokus och att det finns stora möjligheter att få bra relationer”.  

 

 

7.2 Anknytningens betydelse vid inskolningen  
 
7.2.1 Trygg bas – en splittrad fråga 

Enligt Bowlby (2010) är det viktigt att föräldern är barnets trygga bas. Begreppet 

innebär att den vuxne ska finnas som en trygg bas när barnet utforskar och vara en säker 

hamn dit barnet kan återvända vid upplevt hot eller fara. Både Bowlby (2010) samt Niss 

och Söderström (2006) menar att detta kan vara att föräldern finns på samma plats under 

inskolningen så att barnet kan gå dit och tanka trygghet när behovet finns för att sedan 

ge sig iväg igen. Först när föräldern inte längre är på förskolan kan pedagogen ta över 

rollen som trygg bas. När förskollärarna beskriver föräldrarnas roll vid inskolningen så 

skiftar den en del. Här är förskollärarna inte lika överens som när det gäller deras egen 

roll. Det här med trygg bas är en splittrad fråga. Någon vill att föräldern ska vara aktiv 



  
 

19 

under inskolningen medan en annan vill att föräldern ska hålla sig i bakgrunden. Endast 

F1 nämner något som kan kopplas till trygg bas, hon säger ”Personalen ska vara den 

lockande och intressanta medan föräldern tar ett steg tillbaka”, ”föräldern ska finnas i 

bakgrunden, så barnet kan tanka trygghet när den behöver”. Förskollärare F2 och F4 

som använder sig av traditionell inskolning med ansvarspedagog samt föräldraaktiv 

inskolning anser istället att föräldern ska vara aktiv och delaktig. F2 säger ”jag anser att 

föräldrarna ska vara delaktiga i inskolningen inte bara sitta på en stol...” och F4 säger 

”Föräldern den är aktiv hela tiden. Den är med sitt barn där. Den hälsar inte på utan 

den är med i verksamheten med sitt barn”.  

 

I allt arbete med barn är grunden en varm och trygg relation och det är pedagogens 

ansvar att denna relation utvecklas. Om barnen är tillsammans med pedagoger med 

empati som bekräftar deras känslor, bemöter deras behov, är lyhörd och tröstar så 

skapas de bästa förutsättningarna. Pedagogens huvuduppgift är att vara aktiv i leken och 

på så sätt bli intressant för barnet (Niss och Söderström, 2006). Det som även visade sig 

i Hårsmans (1994) studie som viktiga faktorer under inskolningen som påverkar små 

barn är kvaliteten på förskolan och kvaliteten på interaktionen mellan pedagog och barn. 

Oavsett vilken inskolningsmetod förskollärarna använder så är deras svar lika när det 

handlar om deras roll som anknytningsperson. Förskollärarna menar precis som Niss 

och Söderström (2006) att de ska knyta kontakt, skapa relationer, locka barnet och 

väcka nyfikenhet för förskolans verksamhet. F1 säger ”Vara intressant och locka 

barnet”. F2 säger ”visa respekt för barnet”, ”att de får ett bra bemötande”, ”att vara 

närvarande och se vad barnet visar intresse för”. F3 säger ”det är att få barnet att 

känna sig nyfiken och känna lust över den miljön och de aktiviteter som vi har. Det är 

att lära känna barnet och se barnets intresse…”. F4 säger ”det är att få knyta kontakt 

och få bra relation. Att man succesivt får förtroende så att man kan ta barnet”. 

 
7.2.2 Trygga föräldrar – trygga barn. 

Förskolestarten är en känsloladdad period för både förälder och barn. Ofta behöver 

föräldern precis som barnet skolas in i förskolans värld. Ett vanligt talesätt är, trygga 

föräldrar ger trygga barn (Broberg m.fl, 2010). Detta nämner några av förskollärarna när 

de beskriver vikten av trygghet. Alla fyra förskollärare nämner trygghet som det 

viktigaste att ta hänsyn till under inskolningen. Enligt F1 är det viktigaste ”Att barn och 

föräldrar känner sig trygga och lär känna personal och den nya miljön”. F2 nämner att 

det är viktigt att även skapa en relation till föräldrarna och menar att det hjälper barnen 

om föräldrarna är trygga. F2 fortsätter ”Det ska kännas tryggt både för föräldern och 

för barnet. Jag anser att har man trygga föräldrar så har man trygga barn”. F3 säger 

”Både föräldrar och barn ska känna sig trygg. Att få föräldrarna att känna att här vill 

jag, här kan jag lämna mitt barn utan att känna en oro”. F1, F2 och F3 nämner alla tre 

att det är lika viktigt att få föräldern trygg som att få barnet trygg. F4 nämner även hon 

att det är viktigt att knyta kontakt och få en bra relation med både barn och föräldrar. 

Men hon lägger mer vikt vid relationerna med föräldrarna än vid barnen eftersom hon 

säger ”det viktigaste är att bygga ihop med föräldern”, ”jag tänker så här att jag och 

föräldern sitter ihop och barnet leker” och ”Det är bra om vi och föräldern jobbar 

ihop. …jag tänkte på att man skolar in föräldrarna också”. 

 
7.2.3 Delade åsikter när det gäller anknytningsperson. 

Alla fyra förskollärarna nämner vikten av trygghet för barnen under inskolningen. Men 

alla är inte lika överens om att det behövs en ansvarspedagog. Någon pratar för och 

någon emot att ha en anknytningsperson. Enligt Bowlby (2010) är det viktigt att 

pedagoger ser sig som viktiga anknytningspersoner för barnen. Broberg m.fl (2012) som 
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förespråkar den traditionella inskolningsmetoden anser att det är viktigt med en 

anknytningsperson medan Niss (2009) menar att när det är dags för barnet att bli 

lämnad på förskolan är det viktigt att det finns en eller flera vuxna som barnet känner 

förtroende för oavsett inskolningsmetod. Broberg m.fl. (2012) menar att barn skapar 

anknytningsrelation till högst en pedagog på förskolan men samtidigt är det viktigt att 

barnet kan känna sig trygg med övriga pedagoger. Det har stor betydelse hur 

pedagogerna handskas med detta och om det finns kunskap om små barn och nära 

relationer. Om alla pedagoger ser sig vara lika viktiga för alla barn försvåras 

”utvecklingen av en anknytningsrelation till en särskild pedagog” (Bowlby, 2010:72). 

F1 och F3 som använder sig av gruppinskolning har ingen ansvarspedagog vid 

inskolningen. F1 säger ”Alla pedagoger är aktiva i alla de nya barnen” hon fortsätter 

”Den personal som fått bäst kontakt med barnet tar hand om barnet när det lämnas”. 

F3 säger ”gruppinskolning har ingen speciell men individuell” och menar att de inte har 

någon ansvarspedagog vid gruppinskolning medan de har det vid individuell inskolning. 

F4 som har tredagarsinskolning säger ”vi har ingen ansvarspedagog utan vi har 

alla…” medan F2 som använder sig av den traditionella inskolningsmetoden säger ”Det 

finns en pedagog som har huvudansvaret”.  

 
7.2.4 Motiv för gruppinskolning. 

F3 beskriver att fördelen med gruppinskolning är ”Att det inte blir det här hårda knutna 

till en pedagog när man gör det mer i grupp”, ”man vänder sig mer till alltihopa än till 

just ett barn”. F1 menar att det finns stora möjligheter till att relationer skapas under 

gruppinskolning utan ansvarspedagog, hon säger ”Under den här formen av inskolning 

har barnen avdelningens alla pedagogers fulla uppmärksamhet. Viktigt att hela 

förskolan är medveten om det och tar hänsyn till det. Inga möten”. Hon nämner även att 

avdelningens övriga barn är tillsammans med andra pedagoger under 

inskolningsperioden.  

 
7.2.5 Motiv för individuell inskolning. 

F3 menar att det kan vara en fördel med individuell inskolning och ansvarspedagog ”det 

här när man skolar in ett barn en pedagog. Där kan det vara en fördel att den får 

odelad uppmärksamhet av den pedagogen hela tiden den är här”. F3 föredrar 

individuell inskolning men nämner samtidigt att det inte är så verksamheten ser ut efter 

inskolningen. Så utifrån den synvinkeln är gruppinskolning bättre enligt henne. F3 

fortsätter och menar att ”Det kan ju bli att det blir lite för hård anknytning…” ” och då 

kan det bli en belastning både för pedagog och arbetslag och då ska man bryta det, och 

då är det kanske bättre att inte haft den där…”. Samtidigt nämner hon att detta även 

kan ske när det inte finns en utsedd anknytningsperson, hon säger ”vissa barn knyter an 

hårt till en person och det kan de göra även om man har gruppinskolning, det blir så 

ibland, det har ju med personkemin att göra mellan vuxna och barn”. F2 ser istället 

fördelar med att ha anknytningsperson vid individuell inskolning och säger att ”Det 

finns möjlighet till att skapa bra relationer eftersom vi har ansvarspedagog”, ”…det 

underlättar sen vid lämnandet” och ”meningen är ju att vi typ ska ta över förälderns 

roll”. Nackdelen F4 kan se med traditionell inskolning ”den gamla 

inskolningsmetoden” som hon kallar den är att ”det drog ut på det, det tog så lång tid 

att få färdigt”. 

 
7.2.6 Inskolningens längd har ingen betydelse. 

Förskollärarna anser inte att längden på inskolningsperioden har betydelse för 

anknytningen. F2 säger att ”Barnen anknyter till barn och pedagogerna när de känner 

sig redo och jag vet inte vilken metod av inskolning som är bäst”. F4 menar att i mycket 
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av det hon läst om tredagarsinskolning står det att tre dagar inte räcker för att knyta an, 

hon säger ”de menar att det går så fort för barnet och att det inte hinner knyta an. 

Samtidigt ser vi inte riktigt så. Det är ju lite hur kvaliten är, känner jag” F4 fortsätter 

”jag tycker man hinner. Hittills tycker jag att vi har hunnit och skulle vi inte hinna då 

får vi ta någon extra dag”. När det gäller att skapa relationer med barnen menar 

däremot F3 att hon skulle bli stressad av tredagsinskolningen, hon tycker det känns 

bättre med den traditionella metoden för hennes egen skull. F3 säger ”vi har alltid haft 

ganska långa inskolningar så det känner inte jag att jag haft någon stress över. Det 

kanske man hade haft om man bara har tre dagar eller vad det är man haft som metod, 

då kan jag tänka mig att det mer kan bli en stress”. F3 fortsätter ”Men sen kan en 

nackdel va när man har gruppinskolning att, tycker jag att man som pedagog känner sig 

lite splittrad för att man just har fler att fokusera på…”, ” …så det kan jag uppleva som 

en stress lite att man inte har så uttalat vilket barn man ska knyta an till och vem man 

ska vända sig till”. 

 

Det viktigaste underlaget under inskolningen enligt Hedin (1987) är att observera barnet 

för att anpassa arbetssätt och göra eventuell förändring av inskolningen utifrån barnets 

behov. Det jag kan se i resultatet av intervjuerna är att majoriteten av förskollärarna 

nämner vikten av att vara flexibel och justera inskolningen utifrån barn och förälder. 

Men det handlar mer om inskolnings längd och att förlänga inskolningen om barnet inte 

är färdiginskolat än om barnet har behov av ansvarspedagog eller inte. Precis som 

Månsson (2011) nämner i sin studie finns det olika barn med olika behov. Någon är mer 

i behov av en anknytningsperson än andra. Två av positionerna som Månsson (2011) 

såg i resultatet var barnet som behövande, där barnet är i behov av en nyckelperson 

under inskolningen och barnet som kompetent, vilken handlar om att barnet kan hantera 

situationer utan hjälp från vuxna. 

 

7.3 Separation 
 

Hur barn reagerar vid separationen från föräldern beror på barnets tidigare erfarenheter 

och vad de har för anknytningsmönster, vilket grundas i samspelet med föräldrarna. 

Detta har i sin tur stor betydelse för hur samspelet med pedagogerna utvecklas. Som 

pedagog är det viktigt att känna till barns olika anknytningsmönster för att ha en 

förståelse för deras beteende i olika situationer menar Bowlby (2010). Bowlby menar 

även att det är nödvändigt att barnet knyter an till en pedagog för att det ska klara av 

separationen från föräldrarna. Först när det finns en trygg anknytning till pedagogen 

klarar barnet lämningen på morgonen. Hårsman (1994) tar i sin avhandling upp 

relationen mellan barn och pedagog och menar att det inte är meningen att pedagogerna 

ska ersätta föräldrarna utan att de ska finnas för barnen och ge en stabil och personlig 

relation när föräldrarna inte är där. Broberg m.fl. (2012) menar att barn har anknytning 

till flera personer samtidigt men att dessa inte är lika viktiga. Högst upp i hierarkin står 

föräldrarna och längre ner kommer pedagogerna. Så länge föräldern är på förskolan kan 

inte pedagogerna ta över rollen som trygg bas. Det kan ske först när föräldern lämnat 

förskolan. Den pedagog barnet känner sig mest trygg med och som svarat på barnets 

signaler är den som nu får trösta barnet. Det krävs att barnet känner tillit, vilket tar tid 

att bygga upp, för att pedagogen ska kunna trösta. Broberg m.fl. menar att föräldrarnas 

förståelse för att pedagogerna inte ska ersätta dem utan vara ett komplement ökar 

genom att förklara anknytningshierarkin för dem. 
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7.3.1 Viktigt med dialog. 

Alla fyra förskollärare belyser vikten av att ha en dialog med föräldrarna så att de är 

trygga inför separationen. T.ex. så säger F1 att det är viktigt ”Att man pratat om 

separationen innan med föräldrarna så att de är förberedda”. Hon säger även att 

föräldrarna går ifrån kortare stunder under inskolningen för att prova på avskedet. F2 

menar att man ska berätta för föräldern att ”även om barnet är jätteledsen får jag trösta 

sen när föräldern inte är där”. F1 menar vidare att det är viktigt att vara närvarande vid 

separationen så föräldrar och barn känner sig trygga”, ”Att man finns för barnet”. F2 

säger ”Det är viktigt att jag som pedagog under inskolningen är aktiv och visar olika 

slags aktiviteter och prata med barnet för att bygga upp en god relation”, ”då är det 

lättare att ta över sen när föräldern lämnat”. F3 beskriver att hon under inskolningen 

försöker skapa en så bra relation som möjligt med både barn och förälder så att båda 

parterna känner sig trygga med förskolan. Så här beskriver hon sitt agerande ”I början 

håller jag mig nära barnet så att de känner sig sedda, efterhand när jag ser att barnet 

börjar bli säker släpper jag lite”, ”Skulle problem uppstå är de viktigt att vara lyhörd 

för både barn och föräldrar”. F4 menar att hennes roll är att få så bra kontakt som 

möjligt med föräldern och säger ”det känner barnet av så då kan det bli lättare för 

barnet att acceptera mig vid lämningen”. ”Det ska vara positivt för föräldern att lämna 

sitt barn till mig och jag ska göra så att de känner trygghet och att de har en bra 

inställning till separationen”. Samtidigt nämner hon att hennes roll i 

separationsprocessen även handlar om att ”Få en så bra kontakt som möjligt med barnet 

och börja smått avleda uppmärksamheten från föräldern och t.ex. gå iväg och gunga 

mm med barnet… … sådant den tycker är kul”. Förutom att prata med och förbereda 

föräldern nämner F2 och F4 även vikten av att prata med barnet och bekräfta dess 

känslor. F2 säger ”Att man säger till barnet att det är okej att vara ledsen och sakna 

sina föräldrar” och F4 säger ”Barnet får vara ledset och får det bekräftat”. 

 
7.3.2 Tydligt avsked. 

Det förskollärarna i första hand fokuserar på vid själva separationen mellan förälder och 

barn är att det ska vara ett tydligt avsked. F1 säger att det är ”Viktigt att föräldern är 

tydlig med att hen ska gå och tidigt får in en rutin i att säga hejdå till barnet”. Hon 

nämner även att det är viktigt att det finns en pedagog nära barnet vid separationen. F2 

säger ”…jag anser också att det är viktigt att föräldern säger hejdå till sitt barn så att 

föräldern inte bara smiter iväg”. F3 säger ”…vi brukar prata ganska mycket med 

föräldrarna om att dom ska visa en säkerhet på att det är okej att jag lämnar dig här, 

att dom ska utstråla att det är okej att va här, jag kommer tillbaka. Vi är väldigt tydliga 

med att de inte ska smyga iväg utan det ska vara tydligt att du går och att du säger 

hejdå”. F4 säger även hon att det är viktigt med ”ett klart avsked”, ”Att föräldrarna 

känner sig trygga när dom lämnar över till oss och att barnet också känner det…”, ” … 

man får bygga broar så att det känns bra för båda, framförallt för mamman”. 

Förskolläraren ger ett exempel på en inskolning där en mamma reagerat på att olika 

pedagoger tog emot hennes barn. Så här beskriver F4 händelsen ”Det var en vi hade, 

hon ville ha samma pedagog hela tiden, när nya pedagoger kom blev barnet ledset, då 

blev mamman förvirrad, då hade vi byggt upp något som kändes bra”. F4 menar att det 

är viktigt att vara flexibel och ändra utifrån behov som uppkommer, i detta fall 

förälderns behov av att känna trygghet. Ofta upplevs det som jobbigt för barn och 

förälder att bandet mellan dem bryts även om det är tillfälligt. Det är en normal reaktion 

hos det lilla barnet att vid ofrivillig separation känna och visa obehag. I takt med barnets 

utvecklingsperioder så kommer och går dessa reaktioner men de är vanligast hos de 

yngre barnen (Bowlby, 2010). 
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7.3.3 Den optimala åldern att inskolas är runt ett år. 

Förskollärarna är alla överens om att det är lättare att inskola och bli en kompletterande 

anknytningsperson för ett yngre barn än ett äldre när föräldern ska lämna förskolan. De 

nämner bl.a. att de yngre är lättare att avleda. Den optimala åldern enligt förskollärarna 

är runt ett år. F1 säger ”Ettåringarna är lättare att distrahera och locka. Tvååringarna 

är nyfikna men är mer medvetna om situationen”. F2 säger ”Det är upp till barn till 

barn …men ett barn som är runt 1 år är oftast lättare”. F3 säger ”det är lättare att 

skola in ett barn som är 14 månader än ett som är 22 månader t.ex. Och det tycker jag 

att man kan se lite för dom har blitt mer medvetna om att det är mamma och att mamma 

går…” F3 säger ”Sen finns det ju givetvis fortfarande individuella skillnader men 

generellt tycker jag att det kan vara lättare när ett barn är 14-15 månader”. F4 säger 

”jag tycker ju 1 är mycket lättare än 1,5-2, det är det helt klart. Men sen är det också 

olika från barn till barn, det är så individuellt men ofta så accepterar dom en”. 

Slutligen nämner F4 precis som F2 och F3 att åldern inte alltid har någon betydelse. 

Hårsman (1994) nämner i resultatet av sin studie att en del barn reagerade 

känslomässigt neutralt vid separation. Hon menar att det är viktigt att tänka på att inte 

tolka oberörda reaktioner som svagare än öppna reaktioner där barnet gråter eftersom 

gråt inte kan förväntas av små barn. Detta kan komma senare då bindningen till modern 

utvecklats. Detta är intressant eftersom en svårighet som alla förskollärarna nämner är 

just åldern på barnet vid inskolningen. Detta är även intressant eftersom den studie som 

Lövgren och Gulbrandsen (2012) gjort visar att majoriteten av 2549 pedagoger anser att 

den lämpligaste åldern att börja i förskolan senare än vid ett års ålder. Endast en 

tredjedel av pedagogerna ansåg att ett år är en lämplig ålder.  

 

7.4 Sammanfattning 
 

Resultat visar att förskollärarnas svar skiljer sig när det gäller vilken metod de valt vid 

inskolning av barn på förskolan men samtidigt är samtliga förskollärare nöjda med sina 

val. Deras val av metod grundar sig främst på föräldrarnas behov av förskoleplats men 

samtidigt vad de anser är det bästa för verksamheten. Endast en pedagog menar att det 

är förskolechefen som tagit beslut om vilken inskolningsmetod som sak användas. Trots 

olika inskolningsmetoder visade resultaten ändå flera lika uppfattningar hos 

förskollärarna. Samtliga förskollärare nämner att trygghet är det viktigaste under 

inskolningen, där förälderns trygghet är minst lika viktig som barnens om inte viktigare. 

Endast en förskollärare nämner vikten av ansvarspedagog och anknytning under 

inskolningen då hon ansåg att det underlättar för barnet. En annan menade att nackdelen 

med ansvarspedagog var att barnet kunde bli för hårt anknutna till en pedagog samt att 

det inte ger barnet en sann bild av verksamheten. Hur förskollärarens såg på sin roll i 

separationsprocessen och som kompletterande anknytningsperson var också lika, de 

menar att det är viktigt att skapa relationer med både barn och föräldrar och att ha en 

dialog med föräldrarna för att underlätta vid separationen. Samtliga förskollärare såg 

svårigheter med att inskola äldre barn och ansåg att den optimala åldern att inskola ett 

barn är när det är runt ett år eftersom de oftast inte ”bryr sig” så mycket om föräldern 

då. Förskollärarna hade olika syn på förälderns roll under inskolningen. Det Bowlby 

(2010) nämner som trygg bas, att föräldern ska sitta på samma plats så att barnet kan 

komma dit emellanåt och tanka trygghet, är det bara en förskollärare som nämner som 

viktigt. Istället menar de andra att föräldern ska vara aktiv tillsammans med barnet 

under inskolningen. 
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8 Diskussion  
 

I denna del har jag diskuterat och dragit slutsatser av analysen. Jag har även fört en 

metoddiskussion. 

 

Syftet med denna studie är att jämföra fyra förskollärares uppfattningar om anknytning 

och separation i samband med inskolning på förskolan och förskollärarens roll i denna. 

Detta för att få en djupare förståelse för hur förskollärares värderingar påverkar 

verksamheten. 

 

Det jag kommit fram till genom att ha analyserat resultaten från intervjuerna är att alla 

fyra förskollärarna är överens om att barnets trygghet är viktig och att syftet med 

inskolningen är att barn och föräldrar ska bli trygga med pedagogerna och miljön. Men 

ingen av förskollärarna la så stor vikt vid själva anknytningen under inskolningen. Det 

var inte det som var fokus i valet av lämplig inskolningsmetod. Endast en förskollärare 

nämnde att de använde sig av traditionell inskolningsmetod på två veckor med 

ansvarsperson för att barnet skulle ha tid på sig att skapa en relation med pedagogen och 

miljön. Två av förskollärarna menar att det var föräldrarnas behov av förskoleplats som 

avgjorde inskolningsmetod. Den fjärden förskollärare ansåg att den gamla metoden drog 

ut på tiden och började därför använda tredagarsinskolning. Frågan jag ställer mig är om 

den valda inskolningsmetoden används av rätt anledning? Handlar det om att 

pedagogerna vill ”bli av med” föräldrarna fort. Är det det viktigaste eller är det barnets 

trygghet. I vilket fall som är det är viktigt att ha klart för sig vad som är syftet med 

inskolning. 

 

Innebär detta att anknytningsteorin är förlegad? Anknytningsteorin är grundad 1950, det 

som är viktigt enligt anknytningsteorin är att barnen får en anknytning till en pedagog 

för att klara av separationen från föräldern och att låta inskolningen ta tid. Men enligt 

förskollärarna jag intervjuat anser majoriteten att det är viktigare att få trygga föräldrar 

och att inskolningen av nya barn går fort så att verksamheten kan fortgå. Eller är det 

som Niss (2009) nämner att det fattas kunskap bland pedagogerna när det gäller 

anknytning, vilket i så fall enligt henne är katastrofalt. En förskollärare nämnde att hon 

inte visste om det var någon teoretisk grund bakom deras val av inskolningsmetod men 

att hon trodde att chefen hade koll på det. Här anser jag att det är viktigt att veta varför 

vi gör som vi gör och kunna förklara det för t.ex. föräldrar eller andra som undrar. 

 

Hagström (2010) beskriver även i sin avhandling vikten av att ha kunskap. Hon menar 

att om förskolan ska fungera som kompletterande omsorgsgivare är det en förutsättning 

att pedagogerna har kunskap om vad som är viktigt för små barn. t.ex. kunskap om 

barns självutveckling, anknytningsteori och affektteori. Är det så att det fattas kunskap 

bland pedagoger ute på förskolor? Är det därför förskollärarna pratade så lite om 

anknytning? Eller är det annan kunskap som fattas? Kunskap om att barn är olika och 

har olika behov, och att därför inskolningen bör anpassas efter varje barn.  

 

Enligt Hedin (1987) är det viktigt att inte bemöta alla barn lika eftersom barn är olika 

och har olika behov. Så som några av förskollärarna nämner i studien gäller det att vara 

flexibel och anpassa inskolningen utifrån varje barn. Hedin (1987) menar att det 

viktigaste under inskolningen är att observera barnet för att anpassa arbetssätt och 

förändra inskolningen utifrån barnets behov. Men hur är det egentligen, inskolas barnen 

utifrån barnens behov och erfarenheter eller är det förskollärarnas behov som är i fokus. 
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Både Hårsmans och Hagströms avhandlingar utgår ifrån anknytningsteorin vilket 

innebär att som ropar får man svar… Som kritik till Hårsmans studie kan framföras att 

om man i en studie utgår ifrån att friska och normala barn reagerar väldigt negativt när 

de ska separera från sina föräldrar vid inskolning, så säger det en del om dennes 

föreställningar om barn som inte verkar må dåligt av en sådan separation. Likaså i 

Hagströms studie utgås det ifrån att barn ska må dåligt vid separation, att det är normalt. 

Värt att fundera på. 

 

En intressant reflektion var när jag jämförde Lövgren och Gulbrandsens (2012) studie 

som handlade om lämplig ålder att börja förskolan med förskollärarnas beskrivning av 

detsamma. Lövgren och Gulbrandsens studie visade att majoriteten av pedagogerna 

ansåg att barn skulle börja i förskolan senare än vid ett års ålder medan förskollärarna i 

min studie ansåg att den optimala åldern var precis vid ett år. Det förskollärarna 

fokuserade på var bl.a. att så små barn var lättare att locka och avleda, att de inte är så 

medvetna och att de ofta accepterar förskolläraren… Det är viktigt att tänka på att dessa 

barn kan känna sorg och obehag vid separationen utan att visa det. Här anser jag också 

att det är viktigt det Hårsman (1994) tar upp i sin studie att man inte kan förvänta sig 

gråt som reaktion av ett yngre barn eftersom bindningen till moden håller på att 

etableras just då. Neutrala och oberörda reaktioner bör inte tolkas som svagare än en 

öppen reaktion. Så det som är värt att fundera på är varför de små barnen oftast går 

lättare. 

 

Två av förskollärarna grundade sitt val av inskolningsmetod på hur efterfrågan av 

förskoleplats såg ut. En förskollärare säger ”Det började med efterfrågan, många barn 

som behövde skolas in samtidigt…”. En annan säger ungefär detsamma ”Om det blir 

individ eller gruppinskolning beror på hur många barn som ska inskolas. Oftast vill alla 

in i vecka 34 och då blir det rent praktiskt en gruppinskolning”. Detta innebär enligt 

mig att vad som är bäst för det enskilda barnet ibland får stå tillbaka. Är det så vi vill ha 

det? Det kallar inte jag att vara flexibel och utgå ifrån barnets behov som flera av 

förskollärarna uttryckte det. 
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Metoddiskussion 

 

När jag slumpvis valde fyra förskollärare att intervjua trodde jag att de flesta av dem 

skulle säga att de använde sig av tredagarsinskolning, därför blev jag förvånad när bara 

en gjorde det. Nu fick jag istället väldigt olika svar att utgå ifrån i min jämförelse. Det 

jag funderat på är om jag istället för att slumpvis välja fyra förskolor skulle ha valt ut 

förskollärare där alla använde sig av föräldraaktiv inskolning för att jämföra och se om 

de har samma uppfattningar eller om de skiljer sig trots lika inskolningsmetod. Eftersom 

det är en metod som skapats i den pedagogiska verksamheten kan den se väldigt olika ut 

från förskola till förskola, därför hade det varit intressant. Däremot skulle jag om jag 

gjort om arbetet och haft mer tid för det intervjuat fler förskollärare. 

 

Det som har varit svårt under arbetets gång är att det inte direkt finns någon forskning 

på inskolning i förskolan. Framförallt finns det ingen tidigare forskning som är gjord på 

föräldraaktiv inskolning trots att föräldraaktiv inskolning har blivit allt vanligare och 

många förskolor använder sig av metoden. År 2015 var 75,9% av alla 1-3åringar 

inskrivna i förskolan vilka alla på något sätt har inskolats. Frågan är varför det inte finns 

så mycket forskning när det gäller inskolning av små barn i förskolan. Framförallt anser 

jag att det är viktigt att forska på föräldraaktiv tredagarsinskolning eftersom det är en ny 

metod som många förskolor använder sig av. Kanske något för mig i framtiden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

27 

Referenser 
 

Allwood, Carl Martin. &  Erikson, Martin G. (2010). Grundläggande vetenskapsteori 

för psykologi och andra beteendevetenskaper. Lund: Studentlitteratur. 

 

Arnesson Eriksson, Marie (2010). En bra start: om inskolning och föräldrakontakt i 

förskolan. Stockholm: Lärarförbundets förlag 

 

Bowlby, John (2010). En trygg bas: kliniska tillämpningar av anknytningsteorin. 2. utg. 

Stockholm: Natur & kultur 

 

Broberg, Malin, Hagström, Birthe & Broberg, Anders (2012). Anknytning i förskolan: 

vikten av trygghet för lek och lärande. 1. uppl. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Denscombe, Martyn (2014). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hagström, B. (2010). Kompletterande anknytningsperson på förskola. Malmø: Malmö 

Studies in Educational Sciences No. 48, Malmö högskola. 

 

Hedin, Lotta (1987). Inskolning på daghem: ett planeringsunderlag. 1. uppl. 

Stockholm: Liber 

 

Hermerén, Göran (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Hårsman, Ingrid (1994). Dagliga separationer och tidig daghemsstart: en jämförande 

studie av små barns separationsreaktioner, interaktionsmönster, anpassning och 

allmänna utveckling under de fem första månaderna på ett daghem = [Daily 

separations and early entry into day care]. Diss. Stockholm : Univ. 

 

Kihlström, Sonja (2007) Fenomenografi som forskningsansats. I: Björkdahl Ordell, 

Susanne & Dimenäs, Jörgen (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - 

vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Kihlström, Sonja (2007) Intervju som redskap. I: Björkdahl Ordell, Susanne & 

Dimenäs, Jörgen (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Lantz, Björn (2014). Den statistiska undersökningen- grundläggande metodik och 

typiska problem. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lärarnas nyheter (2014). Positiva reaktioner på ”tredagars”. 

http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2014/09/20/positiva-reaktioner-pa-tredagars 

 

Lärarnas nyheter (2013). Barnen förlorar på kort inskolning. 

http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2013/01/12/barnen-forlorar-pa-kort-inskolning 

 

Løvgren, M. & Gulbrandsen, L. (2012). How early and how long? Nordisk 

Barnehageforskning 5(7), 1-9. 

 

Formaterat: Svenska (Sverige)



  
 

28 

Månsson, Annika (2010). Becoming a preschool child - Subjectification in toddlers 

during their introduction to preschool in a gender perspective. Abstracts;330. :330 

 

Månsson, Annika (2013) Familjens inskolning i förskolan- ett rum för möjligheter. I: 

Harju, Anne & Tallberg Broman, Ingegerd (red.). Föräldrar, förskola och skola: om 

mångfald, makt och möjligheter. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Niss, Gunilla (2009). Barnets start i förskolan. I: Kihlbom, Magnus, Lidholt, Birgitta & 

Niss, Gunilla. Förskola för de allra minsta: på gott och ont. Stockholm: Carlsson 

 

Niss, Gunilla & Söderström, Anna-Karin (2006). Små barn i förskolan: den viktiga 

vardagen och läroplanen. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Trondman, Mats (2003). Kloka möten: om den praktiska konsten att bemöta barn och 

ungdomar. Lund: Studentlitteratur  

 

Skolverket (2015). http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-

tabeller/forskola/barn-och-grupper/barn-och-grupper-i-forskolan-15-oktober-2015-

1.248719 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
Ålder:  Utbildning:  Antal år i yrket: 

 

Intervjufrågor 
1. Vilken inskolningsmodell använder ni er av? 

 

 

2. Vem beslutar vilken inskolningsmetod som ska användas?  

 

 

3. Finns det någon teoretisk grund bakom valet av inskolningsmetod?  

 

 

4. Berätta om hur inskolningen genomförs. 

 

 

5. Vad upplever du är viktigt (målet) med inskolningen?  

 

 

6. Vem ansvarar för barnet under inskolningen? 

 

 

7. Vilken roll har pedagogerna/föräldrarna under inskolningen?  

 

 

 

 

8. Vilken är den optimala åldern att inskola ett barn? 

 

 

 

9. Hur ska brytningen mellan föräldrar och barn ta sina uttryck för att barnet ska 

känna sig trygg? 

 

 

10. Hur upplever du barnets möjlighet att knyta an/skapa relationer med 

pedagogerna under inskolningen? (och tvärtom) 

 

 

11. Vad anser du är viktigt att tänka på under inskolningen, för att hjälpa barnet att 

knyta an till pedagogen/pedagogerna?  



  
 

II 

 

 

12. Upplever du att inskolningslängden påverkar anknytningen? 

 

 

13. Vilka konsekvenser kan du tänka dig det får för barnet om det inte lyckas skapa 

en trygg anknytning till någon på förskolan? 

 

 

14. Vilka förändringar skulle DU vilja göra när det gäller ert val av 

inskolningsmetod för att skapa de bästa förutsättningarna för trygga 

anknytningar? 

 

15. Finns det något du vill tillägga?   

 

 

 

 

 

 


