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Abstrakt 

 

Preschool teacher’s thoughts about children's feelings of security during preschool 

introduction -a comparative study 

 

Studiens syfte är att synliggöra och jämföra några förskollärares syn på barns trygghet 

på förskolan med specifikt fokus på inskolning. Studien utgår från tre forskningsfrågor 

som belyser viktiga aspekter vid skapandet av trygghet hos barn när de skolas in på 

förskolan. Forskningsfrågorna handlar om hur de intervjuade förskollärarna tänker om 

vilken betydelse barns trygghet har i förskolan, vilka de mest kritiska momenten vid 

inskolning är för att barn ska känna sig trygga, samt vilka förutsättningar som är 

viktigast för att skapa trygghet hos barn vid inskolningen. I studien intervjuades sex 

förskollärare om deras tankar och erfarenheter av barns inskolning på förskolan, och om 

hur barn blir trygga på förskolan. Tre av förskollärarna använder en traditionell 

inskolningsmetod och tre av förskollärarna använder en föräldraaktiv inskolningsmetod. 

Förskollärarnas svar jämförs och analyseras utifrån vilken inskolningsmetod de 

använder och i förhållande till två perspektiv på trygghet; ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv och ett relationellt perspektiv. I resultatet framgår att de intervjuade 

förskollärarna ser både anknytning och goda relationer som viktiga förutsättningar för 

att kunna skapa trygghet hos barn vid inskolning. Vidare syns endast få och små 

skillnader i hur förskollärarna från de olika inskolningsinriktningarna arbetar. 

Förskollärare från båda inriktningarna uppger att de inte vill upplevas påträngande, och 

alla förskollärare poängterar att de är flexibla och kan gå ifrån sina rutiner för 

inskolning vid behov.  

 

Nyckelord 

Trygghet, anknytning, relationell, goda relationer, inskolning, traditionell inskolning, 

föräldraaktiv inskolning. 
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1. Inledning 
Föreliggande studie handlar om barns trygghet i samband med inskolning på förskolan, 

och jämföra hur förskollärare som representerar två olika inskolningsmetoder resonerar 

kring ämnet. Förskolan är en viktig del i många små barns liv. Under andra halvan av 

2017 var drygt en halv miljon barn inskrivna på Sveriges förskolor. Av alla 1-5 åringar i 

Sverige, deltar 84 % i förskolans verksamhet (Skolverket, 2018). Barn som börjar på 

förskolan möter en ny social och kulturell miljö. Barns hemförhållanden och 

omständigheter skiljer sig åt, vilket innebär att de börjar på förskolan med varierande 

förutsättningar och erfarenheter (Sträng & Persson, 2003). Varje inskolning blir, med 

detta perspektiv, unikt. Gemensamt har barnen mötet med förskolan och förskollärarna.  

 

Förskolan är enligt läroplanen för förskolan, en social verksamhet där ”[o]msorg om det 

enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i 

förskolan” och ”[v]erksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik” (Skolverket, 2016, 

s.5). Förskolläraren ansvarar för att barn i förskolan ”ges goda förutsättningar att bygga 

upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen” samt ”att varje barn 

tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” (Skolverket, 2016, 

s.11,13). I vår studie lägger vi fokus på just tryggheten vid barnets första möte med 

förskolan. Att vara trygg är en subjektiv uppfattning. Nationalencyklopedin (2018) 

definierar ”trygg” som ”1. fri från oroande eller hotande inslag om företeelser som utgör 

en del av människans omgivning” och ”2. som inte behöver känna sig oroad eller hotad 

som person”. Enligt Hännikäinen (2015) är trygghet att man är bekväm, frisk och glad. 

Ett barns inskolning på förskolan är förskollärarens första tillfälle att skapa en trygg 

miljö, och trygghetskänsla hos barnet. Barns trygghet är en förutsättning för att flera av 

de mål avseende utveckling och lärande som läroplanen skriver om ska bli verklighet. 

Vi har intresserat oss särskilt för just förskollärarnas erfarenheter av att skapa trygghet 

vid inskolning. 

 

Traditionellt har en inskolningsperiod varit ett par veckor på Sveriges förskolor, skriver 

Markström och Simonsson (2017). Fokus ligger på att låta barnet bygga upp en 

anknytning till personalen. Föräldern är till viss del med på förskolan, men förväntas 

hålla sig utom syn- och hörhåll för barnet. Under senare decennier har en alternativ 

inskolningsmetod vuxit fram, med aktiva föräldrar som lotsar in barnet i förskolan 

menar Markström & Simonsson (2017). De båda inskolningsmetoderna får både kritik 

och beröm. En del menar att barnet inte hinner knyta an till personalen och skapa en 

trygg hamn vid den nyare inskolningsmetoden (Lundbäck, 2013). Andra menar att 

inskolning med aktiva föräldrar är mer effektiv och skolar in både barn och föräldrar i 

verksamheten, vilket i sin tur leder till trygga barn (Richter, 2014). Förskollärarens roll 

verkar skilja sig mellan de båda inskolningsmetoderna och ha olika fokus. De båda 

metoderna tycks bygga på olika uppfattningar om trygghet och hur det kan skapas hos 

barn. I den traditionella inskolningsmetoden fungerar förskollärarna som en ny 

anknytningsperson till barnet, genom att samspela och umgås direkt med barnet. I den 

föräldraaktiva inskolningsmetoden verkar förskollärarna vilja bygga upp en relation 

med både barnet och barnets föräldrar, på ett mer samverkande sätt. Mot bakgrund av 

vad som beskrivits ovan blir det intressant att studera hur förskollärarna – de ansvariga 

för barns trygghet på förskolan – reflekterar kring vad som händer vid barnets första 

möte med förskolan, dvs. inskolningen. Genom kvalitativa intervjuer med flera 

förskollärare vill vi synliggöra deras tankar, resonemang och erfarenheter kring barns 

trygghet och hur den skapas och kommer till uttryck vid inskolning. Studien omfattar 

både förskollärare med erfarenhet av traditionell inskolning, och förskollärare med 



- 5 - 

erfarenhet av föräldraaktiv inskolning. Vi är särskilt intresserade av, dels vilka 

förutsättningar som är viktigast för att skapa trygghet vid inskolning, dels vilka som är 

de mest kritiska momenten med avseende på barns trygghet vid inskolning. Med 

kritiska moment syftar vi på de delar av inskolningen som innebär störst utmaningar för 

att skapa trygghet för barnen.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 

2.1. Syfte  

Syftet är att synliggöra och jämföra några förskollärares syn på barns trygghet med 

specifikt fokus på inskolning. 

 

2.2. Forskningsfrågor  

1. Vilken betydelse har barns trygghet i förskolan, enligt förskollärarna? 

2. Vilka är enligt förskollärarna de mest kritiska momenten för att barn ska känna 

sig trygga vid inskolningen? 

3. Vilka förutsättningar är. enligt förskollärarna, viktigast för att skapa trygghet hos 

barn vid inskolning? 
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3. Två inskolningsmetoder 
I detta kapitel presenterar de två dominerande inskolningsmetoderna i svensk förskola – 

traditionell inskolning och föräldraaktiv inskolning. Inskolningen har enligt Broberg, 

Broberg och Hagström (2012) tre olika syften. Det första är att vänja barnet vid den nya 

miljön i förskolan. Det andra är att ge barnet en chans att lära känna minst en pedagog 

som barnet kan skapa relation till för att kunna använda som ersättare för den primära 

anknytningspersonen, under den tiden på dagen då barnet är på förskolan. Det tredje 

syftet är att vänja barnet vid att vara utan sina föräldrar så att barnet känner sig trygg 

och kan ägna sig åt lek och att utforska sin omgivning på förskolan. Inskolningens längd 

varierar mellan olika verksamheter och kan även variera beroende på hur barnet 

hanterar separationen från föräldrarna. I en del verksamheter börjar en inskolning med 

att en pedagog väljs ut som kontaktperson och att denna pedagog sedan har den främsta 

kontakten med barnet under inskolningsperioden. Därefter arrangeras samtal med 

föräldrarna och ibland sker även hembesök (Broberg m.fl., 2012). 

 

3.1. Traditionell inskolning 

Den traditionella inskolningen är den metod som funnits längst i förskolan (Lindgren & 

Torro, 2017). En traditionell inskolning pågår oftast i två veckor. Man låter 

inskolningen ta tid och även om föräldrarna eller föräldern, till viss del är delaktiga i 

inskolningen uppmanas de att vara passiva i verksamheten. I början av inskolningen är 

föräldrarna och barnet en kort tid på förskolan där både föräldrar och barn deltar i olika 

aktiviteter och får ta del av förskolans rutiner. Vid dessa besök är pedagogen aktiv och 

försöker skapa kontakt med barnet och påbörja en relation. Vid behov kan barnet söka 

trygghet hos föräldern. Efter viss tid, när pedagogen har etablerat en kontakt med 

barnet, lämnar föräldern barnet ensamt med pedagogen. Föräldern ska dock snabbt 

kunna återvända till lokalen. När barnet verkar tryggt på förskolan, utan förälderns 

närvaro, blir vistelsen längre och längre, för att andra veckan bli lämnad under längre 

stunder. Tredje veckan vistas barnet på förskolan de tider som föräldrarna arbetar, 

förutsatt att barnet är bekvämt med detta (Lindgren & Torro, 2017).  

 

3.2. Föräldraaktiv inskolning 

Föräldraaktiv inskolning, innebär att föräldrarna och barnet introduceras på förskolan 

under tre till fem dagar (Lindgren & Torro, 2017). På förskolan tar de tillsammans del 

av verksamheten och aktiviteterna. Barnet får träffa de pedagoger som arbetar på 

avdelningen men det är föräldern som bär ansvaret och står för omsorgen av barnet. 

Föräldern ska vara aktiv under hela inskolningen och är den person som barnet äter 

tillsammans med, vilar med, samt klär på barnet vid aktivitetsövergångar. Efter de 

introducerande dagarna lämnas barnet på förskolan efter överenskomna tider och 

föräldern står i beredskap att kunna komma tillbaka till förskolan vid behov. Andra 

veckan vistas barnet på förskolan de tider som föräldrarna arbetar, förutsatt att barnet är 

bekvämt med detta (Lindgren & Torro, 2017). 

 

 

 



- 8 - 

4. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi att lyfta forskning kring barns anknytning samt forskning 

kring relationer och om samverkan. Under rubriken ”forskning om barns anknytning i 

förskolan”, presenterar vi tidigare forskning om barns anknytning vid inskolning och 

forskning om anknytningspedagogens roll, en anknytningsperson i förskolan. Under 

rubriken ”Forskning om förskollärarens relation till barnet och barnets föräldrar” lyfter 

vi forskning om ett förhållningssätt där förskolläraren utgår från ett barnperspektiv, hur 

diskurser och förskolans sociala och fysiska miljö kan ha format ett förhållningssätt hos 

förskolläraren som fungerar som utgångspunkt i valet av inskolningsmetod, samt 

forskning om föräldrars och förskollärares samverkan för att skapa en bra omsorg för 

barnet.  

 

4.1. Barns anknytning i förskolan  

Anknytning skapas i nära relationer och kan avspeglas i vårt beteende. Forskare lyfter 

olika aspekter som betydelsefulla i barns anknytning. Några forskare fokuserar på att 

anknytningen yttrar sig i barnets beteende (Wood, Emmerson & Cowan, 2004), medan 

andra forskare fokuserar på vem barnet väljer att knyta an till (Risholm Mothander & 

Broberg, 2015). De barn som har en trygg bas är de barn som ofta är mer empatiska och 

mer lyhörda inför sina kamrater och kan på så sätt lättare bli accepterade av såväl sina 

jämnåriga som sina pedagoger, menar Wood, Emmerson och Cowan (2004). Wood 

m.fl. (2004) gjorde en studie på tre förskoleklasser, 37 barn och deras föräldrar. De 

undersökte hur barn som uppfattats ha en trygg, respektive otrygg anknytning blev 

accepterade i förskolan av andra barn där. I testet fick mödrar uppskatta sitt barns 

anknytning, när barnet var tre år och denna skattning omvandlades till poäng på en 

skala. När barnen var fyra år intervjuades de enskilt om hur de upplevde och kände för 

de andra barnen i gruppen. Barnens förskollärare uppskattade deras beteende som 

utåtagerande eller inåtagerande när barnet var i barngruppen. Studien visade att ju högre 

poäng på trygg- anknytningstestet barnet hade, desto lägre var risken att barnet skulle 

bli bortstött av gruppen. Ju lägre poäng barnet hade i anknytningstestet, desto större var 

risken att barnet blev bortstött av de andra barnen på förskolan, samtidigt som de oftare 

blev utåtagerande eller inåtagerande. Wood m.fl. (2004) uttrycker att de barn som inte 

hade en trygg bas med sig när de skulle utforska omgivningen, ofta var de barn som höll 

sig nära vuxna, undvek social stimuli samt kunde utveckla rädslor och ångest.  

 

Hagström (2010) har istället studerat förskollärarens roll som anknytningsperson, alltså 

en anknytningspedagog. Detta innebär att förskolläraren kan skapa trygghet hos barnet 

genom att vara som en trygg bas för barnet. Hagström (2010) beskriver i sin avhandling 

hur tilliten till en anknytningspedagog växer fram genom tillgänglighet och öppenhet 

från pedagogens sida. Tilliten var något som växte fram över tid och pedagogerna fick 

vid upprepade tillfällen försäkra barnen om att de var pålitliga. Pedagogerna upplevde 

att genom att vara tålmodiga när barnen krävde uppmärksamhet av dem, blev barnen 

tryggare i sig själva. Detta ledde till att barnen började utforska omgivningen och delta i 

lekar, även i rum där pedagogen inte var närvarande. När barnens känslomässiga 

trygghet utvecklats, började de bli mer aktiva med sina kamrater. Vidare beskriver 

Hagström (2010) hur barnen med stöd av pedagogerna började skapa rollekar 

tillsammans, vilket ledde till att de skaffade sig erfarenheter pedagogerna inte hade 

kunnat erbjuda. Detta är vad Risholm Mothander och Broberg (2015) i sin studie kallar 

upplevd trygghet. Den upplevda tryggheten utgår från barnets erfarenheter om 
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anknytningspersonens tillgänglighet, samt hur denna svarar på barnets olika behov. Den 

upplevda tryggheten beskrivs som en god grund för att barnet under senare år ska kunna 

erhålla mentala förmågor som krävs vid skapandet av relationer samt i lek och lärande. 

 

Barn som har skapat en trygg anknytning till sina pedagoger har lättare att anpassa sig 

till förskolan än vad de barn med otrygg anknytning har, menar forskarna Commodari 

(2013), Cortazar och Herreros (2010). Vidare menar de att barn med en trygg 

anknytning har lättare att bli accepterade av sina kamrater och för att vara positiva och 

mer socialt verksamma. Cortazar och Herreros (2010) skriver i sin studie om 

pedagogers upplevelse att barn som uppfattats ha en undvikande (otrygg) anknytning 

var beroende, undvikande, samt hade svårt att samspela med sina kamrater. De barn 

som upplevdes som oemottagliga för anknytning till sina pedagoger, upplevdes också 

ha lägre självförtroende och ha svårt att interagera med andra barn uppger Cortazar och 

Herreros (2010). Commodari (2013) har undersökt barns trygga eller otrygga 

anknytning till sina pedagoger, och hur de kan påverka barnets utveckling och lärande. 

Commodari (2013) menar att de barn som bildat en trygg anknytning till sina 

pedagoger, hade lättare att rikta sitt fokus mot att utforska ett ämne och påverkas 

positivt av att pedagogerna uppmuntrade dem. Barn med trygg anknytning till sina 

pedagoger presterar högre i olika ämnen än vad barn utan en trygg anknytning gör, och 

om pedagogen inte lyckas skapa en trygg anknytning med barnet reduceras barnets 

förmåga att delta i undervisningen och i sociala aktiviteter menar Commodari (2013). 

Som exempel på hur man skapar en trygg anknytning, skriver Cortazar & Herreros 

(2010) att kan pedagogerna ge barnet en förutsägbar miljö där barnet får känna att 

dennes behov och känslor blir respekterade och tas i beaktande. Förskolläraren behöver 

vara flexibel i sin undervisning och göra skolverkets generella läroplaner anpassade 

efter, och relevanta för varje barn, så att barnet kan utvecklas i sin egen takt. 

 

Månsson (2011) lyfter en annan sida av anknytning i förskolan. Hon har i en etnografisk 

studie observerat 19 barn under deras inskolning till förskolan, och intervjuat deras 

förskollärare. Hon beskriver hur svensk förskola och den traditionella inskolningen har 

utgått från en utvecklingspsykologisk diskurs. I traditionell inskolning tilldelas ofta 

barnet en så kallad ”nyckelperson”, och det är den som i första hand möter och tar hand 

om barnet vid inskolningen och framöver (Månsson, 2011). Denna nyckelperson, skulle 

kunna liknas vid Hagströms (2010) förklaring av anknytningspedagog. Förskolan har 

varit ett komplement till hemmet och på förskolan både tar och tilldelas barnet olika 

positioner. Förskolläraren kan se barnet som behövande (needy) eller kompetent 

(competent), vilket skapar olika positioner för barnen menar Månsson (2011) och 

fortsätter att denna traditionella inskolning, med ett starkt fokus på omsorg och 

säkerhet, samt att man tilldelar barnet en nyckelperson, skapar en diskurs där barnet 

positioneras som behövande. En position som framför allt synliggörs när barnet först 

möter förskolan och blir lämnad av sina föräldrar. 

 

4.2. Förskollärarens relation till barnet och barnets föräldrar 

I följande stycke lyfter vi fokus från att barn ska utveckla en anknytning till sina 

föräldrar och pedagoger, till att istället se på bandet mellan dem som en relation. 

Förskollärarens förhållningssätt påverkar hur hen möter barnet och vilken relation som 

skapas mellan dem. Förhållningssättet kan se olika ut beroende på vilken bakgrund och 

vilka erfarenheter förskolläraren har, och detta skulle kunna påverka val av 

inskolningsmetod. Mot denna bakgrund redogör vi här för forskning som utgår ifrån en 
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idé om att se barnet som subjekt – en inriktning som fått visst genomslag inom 

forskningen om lärares förhållningssätt och barnsyn. 

4.2.1. Förskollärarens förhållningssätt 

Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2013), utforskar hur verksamheten på en 

förskola ser ut om den baseras på barnperspektiv, och barns perspektiv. Ett barns 

perspektiv är barnets egna upplevelser och tankar, och en vuxen kan bara närma sig och 

anstränga sig att förstå ett sådant. Ett barnperspektiv däremot är den vuxnes perspektiv 

som grundar sig på en strävan hos den vuxna att förstå barnets upplevelser. Att ta ett 

barnperspektiv, är ett slags förhållningssätt förskolläraren kan ta. Sommer m.fl. (2013), 

lyfter fem aspekter som är nödvändiga om förskolläraren ska kunna utgå från ett 

barnperspektiv i samvaron med barn. Den första aspekten manar till att se barnet som ett 

subjekt, vilket även är själva essensen i barnperspektiv. Att se barnet som subjekt 

snarare än objekt, gör det möjligt att visa empati för barnet. Den andra aspekten lyfter 

vikten av lyhördhet, och att det möjliggör ömsesidig anknytning. Den tredje och fjärde 

aspekten lyfter vikten av att se barnets uttryck som meningsfulla, respektive 

förskollärarens ansträngningar att guida och stötta barnet i hens utveckling. Den femte 

aspekten handlar om att den första omsorgen och utbildningen barnet möter är 

dialogbaserad. 

 

Även Hännikäinen (2014) lyfter vikten av förskollärares förhållningssätt. Hännikäinen 

(2014) har gjort en kortsiktig kvalitativ fallstudie för att få en fördjupad förståelse om 

barns känslomässiga välbefinnande. I studien lyfter Hännikäinen (2014) att barn 

behöver känna sig trygga i förskolan för att kunna lära sig saker, och fortsätter med att 

det är förskollärarna som ingjuter denna trygghet, framför allt utifrån sitt 

förhållningssätt. Om förskollärarna förstår barnets behov av att vara trygg, att vara 

samhörig samt att få skapa relationer till andra, skapar barnet positiva erfarenheter som 

hen kan bygga både lärande och identitetsskapande på. Dessutom upplever barnet 

välbefinnande och mår bra uppger Hännikäinen (2014). Genom att låta barnen sitta i 

sina knän och erbjuda närhet, tala med mjuk och vänlig ton, samt reagera med intresse 

för vad de förmedlar, kan förskollärarna visa att de ser och förstår barnen. 

Förskolläraren använder då ett omtänksamt beteende och kommunicerar både verbalt 

och ickeverbalt med barnen för att bygga upp förtroende hos dem (Hännikäinen, 2014). 

Mashford-Scott, Church och Taylers (2012) beskriver också vikten av att barnet 

behöver trivas för att lära. När ett barn mår bra och känner sig trygg i sin miljö, kan 

barnet vara engagerad och frodas i sin utveckling menar de.  

 

Månsson (2011) lyfter hur de förskollärare hon intervjuat påpekar att det finns ett nytt 

sätt att tänka idag på förskolan, en ny pedagogik. Barn tillåts göra och prova fler saker. 

Förskollärarna i Månssons (2011) studie, menar att det påverkar barnets utveckling, att 

de blir mer självständiga och lär sig saker på förskolan som de inte kan lära sig hemma. 

Barnen positioneras idag som kompetenta, snarare än behövande. Förskollärarna ser 

barnen mer som individer, med varierande förmågor och sätt att hantera att bli lämnad 

på förskolan. Även Juul och Jensen (2009) beskriver hur förskollärare påverkas av både 

historiska normer och värden, såväl som av modern forskning. Juul och Jensen (2009) 

menar att idag kan strömningen av olika läror och kulturer som påverkar pedagogens 

yrkesroll vara större än någonsin förr. Bland annat är lydnadskulturens nedmontering 

och barnets vilja att bli subjekt snarare än objekt i relationer med vuxna, aspekter som 

påverkar diskursen på förskolan, och förskollärarens förhållningssätt. Men författarna 

påpekar att ”vuxnas insikt och hållningar ändrar sig snabbare än deras beteende och att 

beteendet förändras snabbare i harmoniska samspel än i disharmoniska” (Juul & Jensen, 
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2009, s.122). Det kan alltså finnas en diskrepans mellan förskollärarnas kunskaper och 

deras faktiska relationskompetens och beteende.  

4.2.2. Förskolans sociala och fysiska miljö 

Miljöns utformning på dagens förskolor har formats av förskolans historiska framväxt. 

En inventering av förskolans material pekar på att materialet man finner på en förskola 

idag, ofta inte är modernt menar Nordin-Hultman (2004). Materialet härstammar från 

Fröbel-pedagogikens era i Sverige, och ”är präglat av en önskan att vidareföra 

traditioner och förmedla trygghet” (Nordin-Hultman, 2004, s.56). På ett abstrakt plan 

påverkas synsättet hos förskolans personal av både ett modernistiskt individfokuserat 

perspektiv, samt av ett mer poststrukturellt socialt perspektiv. Med det poststrukturella 

perspektivet kan vi se hur barnet ”tar hela tiden på olika sätt gestalt i och genom de 

aktuella sammanhangen och miljöerna” (Nordin-Hultman, 2004, s.183) och hur barnet 

och omgivningen är sammanvävda. Miljön på förskolan påverkar och är en del av, barns 

möjligheter att skapa sig själva som subjekt. Miljön på en förskola, får med detta 

perspektiv, mycket stor betydelse. Själva utformningen av miljön skapar ramar för hur 

barn blir subjekt. Nordin-Hultman (2004) lyfter filosofens Martin Heideggers 

begrepp ”handlande varelse”, och beskriver hur barnets handlingar är avhängig miljön 

och materialen som finns att tillgå. Vi undersöker i vår studie, om förskollärarna vi 

intervjuat ser möjligheter i miljön när de ska skapa trygghet för barn vid inskolning. 

4.2.3. Samverkan, relationen mellan förskolläraren och barnets föräldrar 

När ett barn skolas in, skapar förskolläraren inte bara en relation till barnet, utan även 

till barnets föräldrar. Samverkan handlar om hur personalen på förskolan och barnets 

föräldrar samarbetar och kommunicerar. Samverkan kan se ut på olika sätt på olika 

förskolor. Markström och Simonsson (2017) har intervjuat förskollärare om deras 

uppfattningar kring samverkan mellan förskolan och föräldrar i samband med barns 

inskolning på förskolan. Författarna beskriver hur just samarbetet mellan förskollärarna 

och föräldrar har ökat under senare år. De har olika roller som kompletterar varandra i 

omsorgen om barnet. Simonsson (2018) lyfter hur läroplanen å ena sidan framhäver 

förskollärarnas ansvar att bjuda in föräldrarna i verksamheten, och å andra sidan 

föräldrarnas möjligheter att ta del av verksamheten. På föräldern vilar också 

förväntningar om att de ska ta ansvar och vara delaktiga i barnens utbildning. 

Föräldrarna har både nationellt och internationellt, fått en större roll i barnens utbildning 

menar Markström och Simonsson (2017).  

 

Föräldrar och förskollärare kan dock ha olika uppfattningar om barnuppfostran och ihop 

med avsaknad av uttalade regler och rutiner kring inskolning av barn blir det 

problematiskt för båda parter vid inskolning menar Markström och Simonsson (2017). 

Föräldrar och förskollärare kan även ha olika uppfattningar om introduktionsperiodens 

mål, men ett gängse mål brukar vara att barnet ska tas upp i barngruppen och trivas på 

förskolan. Ett annat mål med introduktionen kan vara att skapa relationer mellan 

förskollärarna och familjen (Markström & Simonsson, 2017). 

 
Vidare lyfter Markström och Simonsson (2017) att de förskollärare de intervjuade, 

uppfattar att föräldrarna var stressade när inskolningen var så lång som två veckor och 

att de inte lärde känna föräldern, eftersom föräldern skulle hålla sig undan så mycket 

som möjligt. Vid kortare tid och mycket mer aktiva föräldrar lär förskollärarna känna 

föräldrarna mer. En förskollärare sa att hon tyckte fokus har gått från att barnet ska lära 

sig bli lämnat, till att parterna ska lära känna varandra. Man strävar efter att bygga upp 
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ett förtroende för varandra och ha kul ihop. Vidare fann Markström och Simonsson 

(2017) att förskollärarna lade stor vikt vid att skapa goda relationer mellan sig själva 

och barnets familj. Förskollärarna menade att hemmet och förskolan tidigare varit mer 

åtskilda arenor men som idag utvecklats mot att bli mer interaktiva och samarbetande. 

Med det nya fokuset på samarbete mellan parterna, kom ett nytt sätt att introducera 

barnet på förskolan. Vidare pekar förskollärarna i studien, på att barnet kan se föräldern 

och förskolläraren samarbeta vilket leder till att barnet ser på förskolläraren som en 

pålitlig person. Förskollärarna menar även att inskolning med aktiva föräldrar skapar 

möjligheter för förskollärarna att förstå och lära känna barnet och dess hemmiljö mer 

djupgående. Förskollärarna kan samtala med föräldrarna, men även observera dem ihop 

med barnen. Föräldrarna kan i sin tur lära sig hur verksamheten fungerar och varför den 

är en viktig del i barnets utveckling/utbildning.  

 

Markström och Simonsson (2017) fann även att förskollärarna ser olika beteenden hos 

föräldrarna och att de styr dem på olika sätt. Föräldrar kan anta en för passiv roll eller en 

alltför aktiv eller nyfiken roll, varpå förskollärarna korrigerar föräldrarna. Vidare lyfter 

forskarna att förskollärarna inte alls talar om möjligheten att föräldrarna tar avstånd från 

sin tilldelade roll som aktiv ”förskoleförälder”.  

 

4.3. Sammanfattning  

I detta kapitel har forskning som på olika sätt, berör barns trygghet presenterats. Barns 

anknytning har varit ett tema och ger ett perspektiv på barns trygghet vid inskolning. 

Inom den anknytningsteoretiska forskningen, ser man framför allt till barnets inre, och 

vilken anknytning barnet kan skapa, eller ges möjlighet att skapa, med personer i dess 

närhet. Ett annat tema har varit relationer och kommunikation mellan förskollärare och 

barnet, samt förskollärare och föräldrar. I vår studie samlar vi berättelser och 

erfarenheter från sex förskollärare som arbetar med olika inskolningsmetoder. I nästa 

kapitel presenteras två perspektiv på barns trygghet vid inskolning som vi applicerar på 

förskollärarnas berättelser. Vår studie bidrar genom att belysa ett viktigt ämne som 

berör alla förskollärare och pedagoger i förskolan, samt lyfta tips och idéer på hur en 

inskolning kan utvecklas för att anpassas till varje enskild individ. 
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5. Två Perspektiv på barns trygghet vid inskolning 
I detta kapitel presenterar vi det teoretiska ramverk som använts för att analysera och 

förstå resultatet. Vi lyfter två perspektiv på trygghet. Det ena perspektivet är 

anknytningsteorin som från början utvecklades av Bowlby tillsammans med Ainsworth 

(Hwang och Nilsson, 2011). Vi tar upp viktiga begrepp inom anknytningsteorin som 

anknytningshierarkin och trygg bas. Det andra perspektivet har en relationell 

utgångspunkt och handlar om relationskompetens. Vi lyfter vad trygghet innebär och 

hur den kan skapas med utgångspunkt ur de båda perspektiven  

 

5.1. Ett anknytningsteoretiskt perspektiv på trygghet vid 

inskolning 

Bowlby var en barnpsykiater och en psykoanalytiker som tillsammans med bl.a. 

utvecklingspsykologer och biologer, utvecklade anknytningsteorin. Mary D. Ainsworth 

var en av psykologerna som bidrog till anknytningsteorin och utvecklade den 

tillsammans med Bowlby (Broberg m.fl., 2012). Inom anknytningsteorin menar man att 

barnets strävan till anknytning, har ett biologiskt ursprung, och har som syfte att säkra 

barnets överlevnad. Enligt Bowlby är barnets anknytningsförsök, ett medfött beteende 

som yttrar sig i att barnet söker närhet och kontakt med andra människor (Broberg m.fl., 

2012). Hwang och Nilsson (2011) uttrycker hur barnet sänder ut signaler som vuxna i 

dess närhet reagerar på. Detta leder till att barnet inte kan undgå att knyta an till en 

vuxen. Vidare beskriver författarna utvecklingen av barnets anknytning som att barnet 

utvecklar en social förmåga under de första levnadsåren i fyra huvudsakliga faser. Den 

första fasen handlar om att barnet lär sig relatera till andra. I den andra fasen lär sig 

barnet att skapa relationer till utvalda personer. I den tredje fasen visar barnet ett aktivt 

handlingssätt för att ta kontakt med dessa personer och i den fjärde fasen börjar barnet 

förstå andra människors känslor och tankar. Ett barn som genomgått dessa fyra faser 

uppvisar ett socialt utvecklat beteende som det sedan använder för att skapa sig en inre 

arbetsmodell, vilken barnet sedan kan använda som referenspunkt i framtida sociala 

relationer, menar Hwang och Nilsson (2011).  

 

För att möjliggöra utvecklandet av anknytning behöver barnet få omvårdnad och fysisk 

kontakt med föräldrarna, under en längre tid menar Broberg m.fl. (2012). Författarna 

uttrycker att anknytningens utveckling till trygg eller otrygg hos barnet, beror på hur 

pass mottagliga föräldrarna är för barnets signaler samt på hur de reagerar på dessa 

signaler. Förblir föräldrarna mottagliga och reagerar på ett relevant sätt varje gång 

barnet visar att det känner oro, får barnet en trygg anknytning. Är däremot föräldrarna 

inte mottagliga för barnets signaler och deras reaktioner är varierande och irrelevanta, 

blir barnet otryggt skriver Broberg m.fl. (2012). Anknytningen utvecklas olika från 

individ till individ och resulterar i olika anknytningsmönster uppger Broberg m.fl. 

(2012).  

5.1.1. Anknytning vid inskolning 

Då barnet har påbörjat en inskolning behöver hen skapa nya relationer med både 

förskollärare och med andra barn. Utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv gynnar 

det både barnet och förskolläraren om de tillsammans kan skapa en trygg relation till 

varandra (Dolk, 2013). Om en trygg relation skapas, tillgodoses barnets känslomässiga 

behov, och blir en trygg grund. Detta bidrar till att en pedagog åtminstone, kan få trösta 
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barnet i föräldrarnas ställe. Ur en anknytningsteoretisk utgångspunkt är det vid 

inskolningen, viktigt att föräldrarna bekräftar förskollärarna och visar barnet att de är 

människor som inte utgör något hot. Detta kan ske genom att föräldrarna och 

förskollärarna skapar en god relation till varandra, lär känna varandra och visar barnet 

att förskolläraren kan vara en ersättare till förälderns funktion som trygg bas (Dolk, 

2013). Att skapa goda relationer kan ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv kopplas till 

Hwang och Nilssons (2011) fyra faser av anknytningen. De beskriver hur anknytningen 

är en process av att lära sig att bli en social varelse. Vid en inskolning skulle barnet 

kunna uppleva dessa fyra faser. Barnet börjar relatera till andra barn i barngruppen och 

pedagogerna, och utveckla en relation till dem. Efter hand utvecklar barnet ett sätt att ta 

kontakt med de andra barnen och pedagogerna, ett aktivt handlingssätt. Så småningom 

utvecklar barnet en förmåga att förstå och relatera till dem, deras tankar och känslor.  

5.1.2. Anknytningshierarki 

Barns anknytningsrelationer skapas för att de ska kunna söka skydd vid oro eller 

obehag. Barnet rangordnar sedan anknytningsrelationerna i en anknytningshierarki för 

att så snabbt som möjligt kunna söka skydd, utan att behöva ställas inför ett val av vem 

det ska söka sig till. Barn skapar mellan 1 och 5 anknytningsrelationer till lika många 

personer. Om barnet behöver tröst, är det ofta endast personen med högst rang av dem 

som är närvarande, som kan ge tröst (Broberg m.fl., 2012). Vid barnets inskolning på 

förskolan, är det föräldern som barnet söker tröst hos först. Barnet kan efter hand 

utveckla en anknytning till en eller flera pedagoger på förskolan, vilket gynnar barnet. 

Då skapas nämligen en stabil trygghet som tillgodoser barnets känslomässiga behov. 

Barnet kan bli ledset om inte favorit-pedagogen är närvarande, men detta är ett sunt 

beteende som beror på att barnet har byggt upp en anknytningsrelation till just den 

pedagogen (Broberg m.fl., 2012).  

5.1.3. Trygg bas 

Ett spädbarn som blir omhändertaget regelbundet av en eller flera personer, knyter an 

till dessa och erfarenheterna som barnet skapar vid dessa tillfällen lagras och används 

som bas till den inre arbetsmodellen som barnet utvecklar under de första levnadsåren. I 

och med att anknytningen präglas in bidrar den till utvecklandet av barnets personlighet. 

Användandet av anknytningen ses i barnets beteende med sin anknytningsperson 

(Hagström, 2010). Detta är vad Risholm Mothander och Broberg (2015) styrker när de 

beskriver hur barnet vänder sig till sin anknytningsperson när hen behöver ett skydd att 

återkomma till, när hen känner sig otrygg i sitt utforskande. Barnet använder sin 

anknytningsperson som en så kallad trygg bas (Risholm Mothander och Broberg, 2015). 

En trygg bas är en del av en trygg anknytning och utvecklas under barnets första 

levnadsår. Har barnet en trygg anknytning är föräldern en trygghet som barnet kan 

använda när hen utforskar sin omgivning. Föräldern är ett slags skydd som barnet kan 

återvända till om hen känner obehag. Är anknytningen däremot otrygg, kan barnet 

uppleva att det är otryggt att lämna föräldern, alternativt uppleva att föräldern inte är en 

trygg bas att söka skydd hos (Broberg m.fl., 2012). Vid inskolning är föräldern den 

trygga basen där barnet kan få skydd när det känner obehag. Därför är det bra för 

förskolläraren att skapa god relation till föräldern så att barnet får känna av att 

förskolläraren inte är något hot (Broberg m.fl., 2012). Som vi tog upp i förra kapitlet, 

kan en trygg bas även skapas hos förskolläraren, om barnet utvecklar en anknytning till 

denna (Hagström, 2010).  
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5.2. Ett relationellt perspektiv på trygghet vid inskolning 

Om anknytningsteorin har utvecklats ur en biologisk utgångspunkt, har nästa perspektiv 

vi lyfter, utvecklats ur en mer social och relationell utgångspunkt. Forskning pekar på 

att barn mår väl och har bäst förutsättningar att utvecklas i subjekt-subjekt-relationer, 

menar Juul och Jensen (2009). I en subjekt-subjekt-relation betraktas barnet som en 

egen aktiv person, till skillnad från en i subjekt-objekt relation, där barnet snarare 

behandlas som objekt. Författarna beskriver hur både pedagogik och fostran har präglats 

av att utgå från barnet som objekt, ”där det är den vuxne som gör något med och åt 

barnet” (Juul & Jensen, 2009, s.119). I mötet mellan den vuxne och barnet kan parterna 

uppfattas som motsatser vilket skapar polarisering och understryker olikheter. Mot 

bakgrund av detta lyfter Juul och Jensen (2009) vikten av att pedagoger, förutom sin 

kunskap om barn och pedagogik, också besitter kunskap om relationskompetens. Juul 

och Jensen (2009) pratar om olika sätt att arbeta med relationer. I vår studie blir det 

intressant att se om förskollärarna använder olika strategier i sina relationer med 

föräldrarna och barnet som skolas in.  

5.2.1. Relationskompetens 

I mötet mellan förskolläraren och barnet är relationen en tredje part, där förskolläraren 

och barnet är de båda andra parterna (Juul & Jensen, 2009). Att lyfta relationen som en 

egen part, synliggör och betonar vikten av relationskompetens. Vid barns inskolning på 

en förskola utgör just mötet och byggandet av relationen mellan barnet och 

förskolläraren, ett eget perspektiv och utgångspunkt. Juul och Jensen (2009) definierar 

relationskompetens som: 

 

Pedagogens förmåga att ”se” det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt 

eget beteende efter detta, utan att därigenom avhända sig ledarskapet, samt förmågan att 

vara autentisk i kontakten = det pedagogiska hantverket. Och som pedagogens förmåga och 

vilja att påta sig fullt ansvar för relationens kvalitet = den pedagogiska etiken.” (Juul & 

Jensen, 2009, s.124-125).  
 

Författarna poängterar även att relationskompetens berör just professionella vuxen-barn 

relationer (Juul & Jensen, 2009). Förskollärare har många sådana vuxen-barn relationer 

i förskolan och inskolningen är oftast ett tillfälle då dessa initierats.  

 

Juul och Jensen (2009) utvecklar sin beskrivning av relationskompetens med 

begreppen: se, autencitet, ansvar och ledarskapet. Förskolläraren måste se barnet, och 

förmågan att göra det beror på en kombination av aspekter, menar Juul och Jensen 

(2009). Förskollärarens vilja att försöka se barnet och hens egna upplevelser av att ha 

blivit sedd eller inte blivit sedd är några av dessa aspekter. Även förskollärarens 

yrkespersonliga utveckling är en del av den relationskompetens hen besitter. 

Förskolläraren måste vara trygg i sig själv och författarna menar att ”Ju mer personligt 

man tar andra människors beteende, ju mindre kan man se av den andre” (Juul & 

Jensen, 2009, s.125). Författarna uppmärksammar att begreppet se, i det här 

sammanhanget inte handlar om att bli iakttagen eller betraktad. När en förskollärare ser 

ett barn, måste hen se både beteendet och bortom beteendet. Författarna beskriver det 

som ”förmåga att se sorgen i ögonen på ett barn vars mest iögonfallande beteende är 

hyperaktivitet och vrede” (2009, s.126). Förskolläraren måste alltså vara lyhörd och ta 

in flera av barnets uttryck, känna barnet och förstå att orsaken bakom ett beteende hos 

ett barn kan vara en helt annan hos ett annat barn.  
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Autencitet i relationskompetens syftar på att vara närvarande och äkta. Autencitet är 

också kärnan som förskollärarens personliga auktoritet grundar sig på. Förskolläraren 

blir samtidigt en förebild för barnet, som kan utveckla en egen autencitet och ett eget 

ansvarstagande (Juul & Jensen, 2009). Ansvar i relationskompetens, syftar på att 

förskolläraren måste ta ansvar för relationen och dess kvalité, både i förhållande till det 

enskilda barnet, och till hela barngruppen (Juul & Jensen, 2009). I förskolans 

verksamhet kan det uppstå olika dilemman när olika viljor och perspektiv möts, och 

förskolläraren bär ett ansvar att stötta varje barn i dessa situationer. Genom att finnas 

nära och stötta barnet och inte överge det i dessa situationer, tar förskolläraren ansvar 

för att relationen mellan barnet och förskolläraren, samt barnet och andra barn i 

barngruppen behåller en bra kvalité och fungerar.  

 

Ledarskap i sammanhanget handlar om att fullfölja pedagogiska planeringar på ett sätt 

som inte kränker något barns integritet (Juul & Jensen, 2009). Förskolläraren måste axla 

rollen som ledare, och se till både det enskilda barnet, och hela barngruppen. När 

förskolläraren planerar aktiviteter och rutiner, måste förskolläraren använda sig av sin 

förmåga att se och ta ansvar. Detta kan innebära att ta hänsyn till de barn som ska 

medverka i aktiviteten, och hur förskolläraren känner dem redan i planeringsstadiet, 

men även att vara flexibel och se barnen, i genomförandet av de pedagogiska planerna.  

 

Inskolningen är en situation då förskolläraren behöver använda sin relationskompetens. 

Genom att utgå från Juul och Jensens (2009) fyra begrepp, att se, autencitet, ansvar och 

ledarskapet, kan vi se fyra punkter i förskollärarens förhållningssätt, som kan påverka 

hur väl inskolningen går. 
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6. Metod  
I det här kapitlet redogör vi för våra metodval, hur bearbetningen av datan har skett 

samt vilka etiska överväganden vi gjort. Syftet med studien är att synliggöra några 

förskollärares syn på barns trygghet med specifikt fokus på inskolning och studien har 

en kvalitativ ansats då det som vill nås är förskollärarnas personliga erfarenheter av just 

barns trygghet vid inskolning. 

 

6.1. Metodval 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att 

förskollärarna ska ges möjlighet att redogöra för sina argument och genom att ställa 

öppna frågor ges förskollärarna tid att fundera över egna erfarenheter. Denscombe 

(2016) skriver att i kvalitativa intervjuer ges respondenterna tid till att redogöra för olika 

tolkningar samtidigt som analysen av de olika intervjuerna kan komma att nå en så 

verklighetsnära tolkning som möjligt.  

 

Kihlström (2007) lyfter hur intervjuer är ett sätt att belysa intervjuarens förförståelse. 

Den intervjustruktur som kommer att användas är semistrukturerade intervjuer då dessa 

är flexibla och låter deltagarna utveckla sina svar mer djupgående kring ämnet 

(Denscombe, 2016). Intervjuerna kommer även att spelas in för att möjliggöra vidare 

bearbetning av intervjun samtidigt som anteckningar av både tid och kroppsspråk, 

kommer ske kontinuerligt (Denscombe, 2016). 

 

6.2. Urval  

Vi använder ett subjektivt urval och kontaktar flera förskolor för att kunna välja ut tre 

förskolor som arbetar med traditionell inskolning och tre förskolor som arbetar med 

föräldraaktiv inskolning för att kunna jämföra förskollärarnas erfarenheter. Med ett 

subjektivt urval använder man de respondenter som anses ge information som är 

relevant för undersökningssyftet (Denscombe, 2016). Med ett subjektivt urval kan vi 

anpassa urvalet efter studiens utgångspunkt och intervjua specifika respondenter 

(Denscombe, 2016). Då framförallt två inskolningsmetoder används i förskolan idag, 

den traditionella och den föräldraaktiva, intervjuar vi representanter för båda 

varianterna. På så sätt kan vi få en förståelse för hur förskollärarna ser på de olika 

inskolningsmetoderna samt hur de upplever att det fungerar i förhållande till barns 

trygghet.  

 

För att underlätta för läsaren att minnas vilka av de intervjuade förskollärarna som 

arbetar med traditionell inskolning och vilka som arbetar med föräldraaktiv inskolning, 

har respondenterna som arbetar med traditionell inskolning fått fiktiva namn som börjar 

på M, medan respondenterna som arbetar med föräldraaktiv inskolning fått fiktiva namn 

som börjar på andra bokstäver.  

6.2.1. Respondenter 

Malin arbetar i en liten tätort, på en förskola med tre avdelningar. Just nu arbetar hon på 

en avdelning med äldre barn men har i många år arbetat på avdelningar med yngre barn, 

både på hennes nuvarande arbetsplats och på andra förskolor. Hon uppger att man 



- 18 - 

arbetar med traditionell inskolning. Malin är 44 år och blev färdig förskollärare på 90-

talet, och har arbetat som förskollärare sedan dess. 

 

Minna arbetar i en liten tätort, på en förskola med tre avdelningar. På Minnas avdelning 

är barnen 1-2 år och man använder sig av en traditionell inskolning. Minna är 45 år, 

blev färdig förskollärare 1998 och har arbetat som förskollärare sedan dess. 

 

Maja arbetar i en större tätort, på en förskola med tre avdelningar. Maja arbetar på en 

avdelning för små barn, 1-2 år. På förskolan använder de sig av traditionell inskolning. 

Maja är 46 år, blev färdig förskollärare 1994 och har arbetat som förskollärare sedan 

dess.  

 

Signe arbetar i en större tätort, på en förskola med sex avdelningar. På hennes avdelning 

är barnen 1-3 år och de skolar in många små barn. Signe uppger att de utgår från en 

föräldraaktiv inskolning där hon arbetar. Hon är 37 år, blev färdig förskollärare 2006 

och har arbetat som förskollärare sedan dess. 

 

Alva arbetar i en liten tätort, på en förskola med sex avdelningar, där hon är på en 

småbarnsavdelning. Förskolan är byggd under det senaste decenniet och Alva var med i 

uppstarten och deltog då även i utformandet av rutiner för inskolningar. Alva uppger att 

förskolan arbetar med föräldraaktiv inskolning. Från tidigare arbetsplatser har Alva 

även erfarenhet av traditionella inskolningar. Alva är 61 år, blev färdig förskollärare 

slutet av 1979 och har arbetat som förskollärare sedan 1980. 

 

Hanna arbetar i en liten tätort, på en förskola med tre avdelningar, där hon just nu är 

verksam på en syskonavdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Hanna uppger att de arbetar 

med föräldraaktiv inskolning. Hon är 54 år, blev färdig förskollärare 1992 och har 

arbetat som förskollärare sedan dess. 

 

6.3. Genomförande  

Efter telefonkontakt med flera förskolor skickades informationsbrev ut via mail. Efter 

betänketid hörde fem förskollärare av sig och intervjuer planerades. Senare fick vi svar 

från ytterligare två förskolor, varpå ett subjektivt urval gjordes. Studiens författare 

intervjuade vardera tre förskollärare. När fem förskollärare hade intervjuats, kunde den 

sjätte väljas mot bakgrund av vilken inskolningsmetod vi behövde få fler intervjusvar 

om.  

 

Miljön där intervjun ägde rum var avskild och lugn, i konferensrum eller grupprum som 

fanns tillgängliga på förskollärarnas arbetsplatser. Intervjuerna spelades in och 

anteckningar fördes som ett komplement till ljudinspelningen för att beskriva rum, 

klimat samt deltagarnas kroppsspråk. En fördel med att genomföra en ljudinspelning av 

intervjun är att färre störningsmoment uppstår än vid en videoinspelning som kan 

upplevas störande av den intervjuade (Denscombe, 2016). Intervjun kan ändå 

transkriberas och analyseras utifrån ljudinspelningen. Nackdelar med ljudinspelningar 

är att den missar den ickeverbala kommunikationen som sker (Denscombe, 2016). Vi 

intervjuare upplevde att ett par av förskollärarna blev lite nervösa av att samtalet skulle 

spelas in, men att det nästan direkt la sig. Att ha intervjuerna inspelade, så att inga 

detaljer gick förlorade i presentationen av resultatet, har varit mycket positivt i arbetet 

med analysen.  
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Att få den som ska intervjuas att känna sig avslappnad och väl bemött är viktigt för att 

få till en bra intervju (Denscombe, 2016). Andra viktiga faktorer man som intervjuare 

måste ta hänsyn till, är att aldrig döma den intervjuade. Vidare är lyhördhet från oss som 

intervjuar ett måste, och att vi inte räds tystnader som kan uppstå. När en tystnad 

uppstod kunde vi som intervjuare sufflera, genom att till exempel upprepa deltagarens 

senaste ord eller upprepa den ställda frågan. 

 

6.4. Bearbetning av data  

En aspekt i bearbetningen av kvalitativa intervjuer är att den kräver mer tid 

(Denscombe, 2016). De inspelade intervjuerna transkriberades, vilket gav oss tillfälle att 

komma nära vår inhämtade data. Ljudfilerna och transkriberingarna har sparats på USB-

minnen, på ett sätt så att de skyddas från obehörig åtkomst.  

 

I kapitel 7, Resultat och analys, lägger vi först fram empirin och låter den tala. Sedan 

analyseras empirin utifrån de båda perspektiven vi presenterade i kapitel 5, ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv och ett relationellt perspektiv. Därefter utvecklar vi 

analysen med hjälp av den tidigare forskning som redovisas i kapitel 4, Tidigare 

forskning. Vi delar upp datan i kategorier och kategorierna bildar en hierarkisk pyramid 

med teorin i toppen (Denscombe, 2016). Vår insamlade data förbereddes och 

strukturerades efter forskningsfrågorna. I nästa skede jämfördes svaren från intervjuerna 

och sammanställdes i text. I processen kunde olika teman ringas in som blev 

underrubriker till varje forskningsfråga i resultatet. Vi såg även hur vår andra 

forskningsfråga behövde justeras för att bättre kunna lyfta förskollärarnas svar. En 

intervjufråga om kritiska moment vid inskolning, blev ny kärna i vår andra 

forskningsfråga, då många av förskollärarnas resonemang även i andra frågor tangerade 

denna. Forskningsfrågan som var till grund för intervjuguiden, står oförändrad i bilaga 

2. I nästa steg i processen analyserades och diskuterades resultatet i relation till tidigare 

forskning, teori och relevanta teoretiska begrepp. 

 

6.5. Etiska överväganden  

I vår undersökning av förskollärarnas erfarenheter av trygghet, behöver vi som 

intervjuare tänka på de etiska aspekterna. Alla förskollärarna i studien har rätt att få sin 

personliga information samt sin identitet skyddad från kränkningar och skada 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Undersökningen utgår från Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet beskriver vikten av att informera deltagaren om deras uppgift i 

undersökningen samt att undersökningen sker på deltagarnas villkor. I vår studie 

skickades ett informationsbrev ut till samtliga deltagare, med information om 

projektansvariga, institutionsanknytningar, samt en genomgång av hur undersökningen 

kommer att gå till och vad den handlar om. Samtyckeskravet är att det är frivilligt att 

delta och att deltagarna när som helst kan avbryta sitt deltagande, vilket informerades 

till samtliga deltagare innan intervjun. Konfidentialitetskravet är det krav som skyddar 

deltagarnas individuella uppgifter. Alla deltagares uppgifter ska skyddas på ett sådant 

sätt att utomstående ej kan identifiera deltagarna i undersökningen. I vår studie skyddar 
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vi deltagarnas uppgifter genom att byta namn på alla deltagare mot fiktiva namn. Vi 

skyddar även deltagarnas uppgifter och intervjusvar från att användas på något annat 

sätt än i vår undersökning, vilket nyttjandekravet handlar om.  

6.6. Metoddiskussion 

Inom vetenskap strävar forskare ofta efter att studier ska vara generaliserbara, det vill 

säga att de ska kunna säga något om fler fall än just det som undersökts i den enskilda 

studien. Vår studie har en kvalitativ utformning, där den sociala kontexten har stor 

betydelse. Den sociala kontexten gör det svårt att göra om studien och få samma resultat 

då ”det praktiskt taget är omöjligt att kopiera en social inramning” (Denscombe, 2016, 

s.409). I en kvalitativ studie är det relevant att tala om trovärdighet, i vilken 

utsträckning resultatet ”med rimlig sannolikhet är exakta och träffsäkra” (Denscombe, 

2016, s.410, kursiv i original). Genom att lyfta citat från respondenterna och konsekvent 

återvända till deras svar i texten, kan resultatets trovärdighet stärkas (Denscombe, 

2016). Den sociala kontexten kan även påverka studiens reliabilitet, exaktheten i 

mätningen, men då intervjuerna spelats in, blir studiens reliabilitet hög. 

 

Validiteten i studien beror på hur väl vi undersökt det vi haft för avsikt att undersöka. 

Genom att noggrant motivera metodval, kan studiens syfte hållas aktuellt och levande 

genom studien. 

 

Vissa dilemman kan uppstå vid intervju som metod. Vad respondenterna säger att de 

gör, är inte nödvändigtvis vad de faktiskt gör. I vår studie undersöker vi dock inte vad 

förskollärarna verkligen gör, utan vi är intresserade av förskollärarnas erfarenheter. 

Vidare kan respondenten påverkas av den som intervjuar eller känna sig obekväm med 

att intervjun spelas in. En semi-strukturerad intervju är flexibel, vilket kan vara både en 

fördel och nackdel. Intervjuerna sker i en kontext som påverkar utgången och kan leda 

till att de olika svaren är svåra att relatera till varandra. I de olika intervjuerna ger 

flexibiliteten samtidigt intervju-ledaren möjlighet att styra intervjun om den börjar röra 

sig från ämnet (Denscombe, 2016). Vi upplevde att den semistrukturerade strukturen på 

intervjuerna ledde till att vissa av förskollärarna diskuterade mer än andra och kom in på 

ämnen som inte hörde till intervjun, vilket dock inte störde resultatet. Miljön och 

kontexten intervjuerna ägde rum i var någorlunda lika, då alla förskollärare intervjuades 

på sin arbetsplats, och vi ser det inte som troligt att det kan ha lett till betydande 

skillnader i förskollärarnas svar.  

 

För att stärka studiens tillförlitlighet kan forskare noggrant redogöra för hur de gått 

tillväga i sin studie, så att andra forskare kan undersöka och göra en bedömning av hur 

procedurerna är ansedda och besluten rimliga (Denscombe, 2016). I vår studie strävar vi 

efter att vara så konkreta och tydliga som möjligt.  

 

Studiens resultat kan inte generaliseras till någon större population då urvalet är alldeles 

för litet, men det kan till viss del vara överförbart till andra förskolor, då inskolning mer 

eller mindre alltid är en del av en förskolas verksamhet. Genom att redogöra för olika 

aspekter och detaljer kring just våra intervjuer, kan andra forskare överväga ”[i] vilken 

utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall?” (Denscombe, 2016, s.413, 

kursiv i original). I vår studie kan vissa delar vara överförbara, då inskolning sker i alla 

förskolor. Samma typ av problem och möjligheter skulle kunna uppstå i andra 

inskolnings-situationer. I vår uppsats/studie bidrar vi med några förskollärares 

erfarenheter och berättelser.  
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7. Resultat och analys 
I detta kapitel presenterar vi studiens resultat. Vi skapar en struktur med de tre 

forskningsfrågorna som grund och redovisar förskollärarnas svar i intervjuerna. Inom 

varje forskningsfråga presenteras förskollärarnas svar som teman, och avslutas med en 

analys. Analysen gör vi genom att relatera resultatet till de två perspektiven vi lyft i 

kapitel fem, ett anknytningsteoretiskt perspektiv, samt ett relationellt perspektiv och den 

tidigare forskning vi presenterat i kapitel fyra.  

 

7.1. Säkerhet, rutiner och närvaro är vägar till trygghet  

Eftersom trygghet är en subjektiv uppfattning, ber vi förskollärarna berätta om hur de 

ser på trygghet. I sammanställningen av resultatet framkom att förskollärarna belyser 

trygghet från flera olika perspektiv. Vi lyfter även förskollärarnas tankar om varför barn 

behöver vara trygga i förskolan.  

7.1.1. Förskollärarna definierar och ringar in begreppet trygghet 

Förskollärarna i studien använder begrepp som: mår bra, mental lugn och inte va orolig, 

när de beskriver vad trygghet innebär. Signe beskriver hur man vågar visa känslor när 

man är trygg. ”Man vågar vara ledsen, man vågar vara glad och man vågar vara rädd. 

Det är den största grejen tycker jag, att man vågar visa hur man känner”, säger hon. 

Även Minna förklarar begreppet trygghet som något som syns när man visar 

känslor. ”Att man vågar vara någon nära, vågar visa vem man är”, säger hon.  Hanna 

poängterar att trygghet måste finnas både på förskolan och hemma. I sitt resonemang 

beskriver Hanna en slags trygghet som verkar komma inifrån barnet:  

 
Det är inte specifikt på förskolan de måste vara trygga, utan jag tycker att de ska kunna vara 

trygga hela livet, i alla olika skeden. I alla olika konstellationer de är i under dagen. De 

handlar om att även vara trygg alltså hemma (Hanna). 
 

Malin lyfter ett vuxenperspektiv och säger att ”jag tänker först och främst på oss vuxna, 

att det finns närvarande vuxna som kan bekräfta barnet, och se barnet, att vara där 

barnen är”. Malin utvecklar resonemanget och beskriver hur förskolläraren kan skapa 

trygghet genom att vara ett slags skydd för barnen: 

 
Ja trygghet kan ju va också, att kunna veta att, det kan ju finnas barn i gruppen, det är ju 

väldigt vanligt idag, som av olika anledningar, kanske de bits, kanske knuffas, men då finns 

de en vuxen som kan avleda det på ett bra sätt (Malin). 
 

I Malins resonemang framkommer att en aspekt av trygghet är säkerhet. Vidare ser 

Malin också rutiner som en möjlig väg till trygghet, men berättar hur hon funderat på 

om det i själva verket kan vara något vuxna i verksamheten tror är vägen till trygghet, 

snarare än något barnen faktiskt upplever: 

 
Sen kan ju trygghet också va att det finns rutiner. Speciellt för vissa barn, behöver de ju ha 

sina rutiner. Sen kan de vara så att vissa vuxna har jag erfarenhet, behöver också rutiner, 

som tror att trygghet sitter i rutiner så jag har funderat lite på de, vad det innebär med 

trygghet. Att vi, en del vuxna håller sig fast vid tryggheten med tider att det är trygghet med 

rutiner, men det tror jag mer handlar om oss vuxna, att vi ska hålla oss i någonting (Malin). 
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Även Alva beskriver vikten av rutiner och att barnet kan förutse vad som kommer att 

hända under dagen: 

 
Att de känner igen, att man har bra rutiner är väldigt viktigt också, för det här med att, såhär 

överraskningsmoment, att nej nu får vi ändra, och göra så. Det märks direkt en oro, de vill 

veta vad som ska hända. Det märks såväl, när de vet att vi ätit frukten då går vi och tvättar 

händerna, sen är det ofta att de går fram till grinden för då vet de att vi ska ut. Det är en 

väldig trygghet (Alva). 
 

Alva utvecklar sitt resonemang och tar upp hur pedagogen behöver vara. ”Fysiskt 

närvarande och psykiskt närvarande. [...] Lyhörd, uppmärksam..”, säger hon. Maja 

beskriver också hur vuxna måste vara närvarande och tillgängliga. Så att barnet ”har 

någon som man kan knyta an till, oftast minst en eller två personer, det ska vara en lugn 

miljö och ja vill man sitta i knäet då får man göra det”, säger hon. 

7.1.2. Trygghetens betydelse för att kunna lära 

Samtliga förskollärare i studien menar att barns trygghet på förskolan och vid 

inskolning, har stor betydelse. De säger att man behöver vara trygg för att lära och våga 

utforska. Hanna säger att ”är du inte trygg så kan du ju inte fungera... fullt ut... som 

människa. Är du inte trygg så är du [...] orolig.. rädd.. på tårna”. Den rädsla som Hanna 

talar om att otrygghet ger, relaterar Minna till förutsättningar för lärande. När hon talar 

om hur de på förskolan arbetar med olika aktiviteter framhåller hon tryggheten som en 

nyckel för barns deltagande, ”Man är inte mottaglig för lärandet”, säger 

Minna. ”Fungerar inte det [anknytningen] så är de svårt att få in [barnen] på alla våra 

andra saker vi gör, också aktiviteter, och sen med allt kring skapande och lärande och 

undervisning..” fortsätter hon. Maja håller med, ”Är du inte trygg så lär du dig ingenting 

du tar inte åt dig någonting utan då stänger du av tills du finner trygghet”, säger hon. 

Även Signe menar att man inte vågar utforska eller lära sig, om man inte är 

trygg. ”Trygghet är att man vågar undersöka sin omgivning. Man vågar prova nya 

saker”, säger hon. Signe lyfter även att det är svårt att vara social med de andra barnen 

på förskolan, om man inte är trygg. Som exempel lyfter hon att leksignaler blir svåra för 

barnen att tolka. ”Grunden är ju tryggheten, först och främst. Sen kan man bygga 

vidare”, säger hon. Både pedagogerna, de andra barnen och miljön i sig, blir 

otillgängliga när barnet inte är tryggt på förskolan.  

7.1.3. Förskollärarnas inskolningsrutiner 

Tre av förskollärarna använder traditionell inskolning och tre av förskollärarna använder 

föräldraaktiv inskolning. I följande avsnitt redogör vi för hur förskollärarna beskriver 

sina inskolningsrutiner. 

  

7.1.3.1. Traditionell inskolning 

De tre förskollärarna som arbetar med traditionell inskolningen, Malin, Minna och 

Maja, beskriver att deras inskolning sker under längre tid med kortare dagar. Detta för 

att kunna knyta an till barnet och lära känna både barnet och föräldrarna. Malin säger 

att ”man har en grundplan att de här och de här tiderna gäller, men märker man då att 

man har satt upp en tid, att ja, men ska man komma kanske klockan nio, eller kanske 

om man är två på eftermiddagen kan de vara bättre”. Även om man har en grundplan, 

känner sig Malin fri att gå ifrån den om det skulle passa barnet eller verksamheten 
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bättre. Även Minna uppger att man måste kunna gå ifrån rutinerna, för att skapa 

trygghet hos barnet vid en inskolning: 

 
Jag kan titta lite jag har en lapp här som vi, denna lämnar vi alltid ut till första mötet. [...] 

Vi berättar för föräldrarna hur det ska gå till [...], det är sådant vi redan har tagit upp. Man 

räknar med cirka tio dagar men att man kan förlänga efter barnet. Flexibiliteten efter barnet 

är väl det som är allra viktigast, att man kan ändra sig om det inte känns tryggt och 

föräldrarna får vara beredda på att lämna en vecka till och ha fem dagar till så att det får ta 

den tid barnet behöver (Minna). 
 

Vidare beskriver Minna att en inskolning även börjar med att en pedagog tilldelas 

barnet och att barnet allt eftersom introduceras för fler pedagoger:  
 

En [pedagog] först och främst, och sen att de andra kommer in efter hand då man känner att 

det är moget för fler kontakter. För små barn är ju några få kontakter riktiga men sen på en 

förskola.. tyvärr måste det ju till fler så att de, om jag är borta, så måste de ju känna trygg 

anknytning även till de andra pedagogerna. Som att det är ju inte alltid jag är här vid 

lämning eller hämtning å så utan jag har ju inte hela dagar alla. Först och främst en 

pedagog, att den känner där, och sen släpper man in de andra efter hand. Likadant med 

barn, några barn i taget och sen öka på (Minna). 
 

Maja och Minna är överens om att man inte vill vara för påträngande mot barnet och 

väljer därför att låta föräldern vara aktiv mot barnet tills denne visar intresse för 

pedagogerna eller kamraterna. Maja beskriver hur föräldern stannar med barnet under 

hela tiden på förskolan, de första tre dagarna. Under tredje dagen kommunicerar 

förskolläraren med föräldern och de avgör tillsammans om föräldern kan backa till 

förmån för förskolläraren och Minna beskriver hur hon inte vill tränga sig på: 

 
Andra och tredje barn-dagen, då är de ju två timmar och då är ju föräldrarna med också hela 

tiden men märker de att, ja, men det här funkar, då backar de, eller att vi ger tecken till 

föräldern att backa, och sen fjärde dagen, då försöker vi ta över barnen mer och mer så att 

föräldern kan gå ifrån en liten stund (Maja).  
 

Det är att finnas där och vara nära och alltså, så långt barnet tycker att det är okej. Jag vill 

ju inte tränga mig på heller utan jag finns ju där och sen sakta men säkert brukar barnet 

komma mer och mer till mig och visa att jag är en trygg person och vara nära och söka 

ögonkontakt (Minna). 
 

Minna betonar också att barnet är på förskolan korta stunder de första dagarna, och ges 

möjlighet att utveckla en anknytning till pedagogerna innan övriga barn på förskolan 

introduceras. ”Vi tycker det är viktigt det här med anknytningen och då har vi också 

utan barn de första två gångerna, [...] för att de ska liksom anknyta till mig först innan 

det här med barnen kommer in” säger hon. Andra veckan, beskriver förskollärarna, är 

veckan då barnet börjar att lämnas på förskolan. Barnet får utforska förskolan 

tillsammans med pedagogerna under tiden som föräldern är iväg. Minna tillägger att det 

viktiga med en inskolning är att barnet blir tryggt under inskolningen vilket kan leda till 

att vissa barn behöver längre inskolningar:  

 
Då har vi förberett föräldrarna på det att det viktigaste är att barnet är trygg så ni får räkna 

med att det kan bli lite längre också så vi kanske slutar med två timmar sista dagen och då 

har de ätit här och då har de varit med på lite fruktstunder (Minna). 
 

Maja säger att under andra veckan ”så lämnas barnet självt alla dagar beroende på hur 

långt det har kommit i inskolningen. Om barnet accepterar det”, men påpekar även att 

om det inte fungerar så förlängs tiden då föräldern är på plats: 
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Funkar det inte, då stannar föräldern kvar en stund, och sen går lite steg för steg helt enkelt 

och den veckan där de är och äter själva med oss och är det rent katastrof då ringer vi till 

föräldrarna (Maja). 

 

7.1.3.2. Föräldraaktiv inskolning 

De förskollärare som använder föräldraaktiv inskolning uppger att de har ett 

inskolningsmöte innan själva inskolningen börjar, där både föräldrar, barn och de själva 

deltar. Därefter kommer föräldern till förskolan tillsammans med sitt barn och är med 

barnet under de fyra första dagarna. Föräldern är aktiv med sitt barn och förskolläraren 

och övriga pedagoger är närvarande. Signe berättar hur det kan gå till: 

 
Då kommer de på morgonen, med sitt barn och de har redan fått en hylla där barnets namn 

är så de vet var de ska hänga av sig kläderna. Och så kommer föräldern in med barnet och 

sätter sig på golvet med barnet. Vi berättar ju då att föräldern ska vara aktiv och leka, och vi 

finns på golvet och först är det att föräldern får sitta lite still med barnet. Så får man se hur 

mycket barnet rör sig och är villig och vi berättar också hur det går till sen när det gått 

några dagar, vilken roll vi vill att föräldern ska ta, för föräldern är väldigt osäker och vet 

inte vad som ska hända också ju, och då brukar vi säga det att, går barnet iväg i rummet, 

behöver man inte springa efter, utan du sitter som ett tryggt ställe, som barnet kan komma 

tillbaka till (Signe).  
 

Förskollärarna beskriver att rutinerna för när föräldern och barnet ska komma till 

förskolan, kan justeras och är flexibla. ”Man får ha fingertoppskänsla där med”, säger 

Alva. Signe poängterar att även om man använder en inskolningsmetod så blir alla 

inskolningar individuella: 

 
Åh, hur en inskolning går till, den ser olika ut från barn till barn det är väldigt individuellt 

och den måste få vara det. Man kan ha en grundtanke, på sin förskola, hur en inskolning ska 

gå till. Och den grundtanken kan man berätta för föräldrarna, men man kan aldrig säga att 

det bli så, och den måste få vara individuell. Och en inskolning, den utformas också i 

tillsammans med föräldrarna (Signe). 
 

Hanna uppger att föräldern och barnet oftast kommer mellan halv nio och halv två, men 

även hon beskriver hur man kan behöva justera planerna: 

 
Med de sagt så är de ju inte hugget i sten, vill inte barnet sova här med sina föräldrar så kan 

de gå hem och göra det istället. En del kanske vill komma klockan nio, och då får de göra 

det (Hanna). 
 

Vidare lägger Hanna också stor vikt vid att barnet kan knyta an till personalen och lyfter 

att om möjligheten finns kan man göra inskolningen längre så att personalen kan bygga 

upp ett förtroende hos både föräldrarna och barnet. 

 

Föräldrarna får även möjlighet att själva se och uppleva verksamheten. Alva lyfter att 

barnen ges möjlighet att delta i olika aktiviteter med sina föräldrar. Hon säger att ”de är 

ju aldrig med på frukosten, men sen har vi ofta en samling vid nio, halv tio någonting, 

med frukt [...]. De är med sitt barn och får en inblick i verksamheten”. När inskolningen 

har pågått några dagar, beskriver Signe hur de uppmanar föräldrarna att vara 

närvarande, men att låta barnet gå iväg på egen hand eller med förskollärarna om barnet 

vill:  

 
När det gått några dagar så brukar vi be föräldern att sitta kvar kanske i ett annat rum, och 

vi har möjlighet att gå iväg med barnet lite, och det är jättevanligt att barnet under leken då, 
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då och då springer bort å tittar, jo, mamma sitter kvar, eller pappa. Och så går de tillbaka till 

leken. och så går det fem minuter, a, men hon är kvar (Signe).  
 

Precis som Malin, Minna och Maja som använder traditionell inskolning som metod, 

uppger även Hanna, Signe och Alva, att de inte vill att barnen upplever dem som 

påträngande. ”Vi kastar oss ju inte över barnet utan vi väntar lite grann till man märker 

att det barnet är redo att ta kontakt med oss”, säger Hanna. Signe beskriver hur hon på 

ett sensitivt sätt låter barnet ta kontakt med henne:  

 
Man känner att barnet börjar bli tryggt, man märker det när det börjar hämta saker och den 

börjar titta på vad de andra barnen gör och man får samspela som pedagog, ha ögonkontakt, 

[...] då börjar man känna att det börjar släppa lite (Signe). 
 

Alla förskollärare i studien vill vara tillgängliga och ge föräldern och barnet som skolas 

in utrymme. 

7.1.4. Analys 

Förskollärarna lyfter flera aspekter och utgångspunkter av trygghet. Malin, Maja och 

Alva beskriver hur trygghet kan vara att barnet har en vuxen hen kan lita på. Malins 

fokus ligger på säkerhet och rutiner medan Maja framför allt lyfter hennes närvaro och 

barnets möjlighet att knyta an till henne som vägar till trygghet. Alva tar delvis upp 

båda dessa fokusen i sitt resonemang. För alla tre får den vuxna, ur ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv, vad Broberg m.fl. (2012) beskriver som funktionen av 

en trygg bas, på ett eller annat sätt. En annan aspekt i Malin, Maja och Alvas 

resonemang, är hur de själva som förskollärare bör vara för att kunna skapa trygghet hos 

barnet. Maja menar att den vuxna ska vara närvarande och någon barnet kan knyta an 

till, medan Malin och Alva lägger större fokus på att den vuxne är närvarande, lyhörd 

och uppmärksam. Detta resonemang, lyfter ur ett relationellt perspektiv, fokus på 

förskollärarnas relationskompetens. Som vi nämnt i tidigare kapitel, har Juul och Jensen 

(2009) pekat på förmågan att vara lyhörd och verkligen se barnet, som viktiga 

relationskompetenser. När Malin, Maja och Alva lyfter hur de måste vara närvarande i 

barngruppen, både psykiskt och fysiskt, kan vi applicera Juul och Jensens (2009) teori 

om relationskompetens. Hade de enbart strävat efter att vara fysiskt närvarande, hade vi 

inte kunnat se en autenticitet i deras relation med barnen. Men om de, när de är fysiskt 

närvarande, även är psykiskt närvarande och engagerade i nuet, ser vi uttryck för att de 

är autentiska i sin relation med barnen. När Malin beskriver en vilja att skydda barnet 

mot bett och slag kan det vara ett uttryck för att hon tar ansvar för situationen. Att se 

och erkänna att barnet kan behöva skydd mot att bli slagen av det andra barnet, är ett 

sätt att ta ansvar för både sin relation till barnet, och barnets relation till barngruppen.  

 

Att flera förskollärare lyfter betydelsen av att känna sig trygg för att kunna lära, kan ur 

ett anknytningsteoretiskt perspektiv, liknas vid att barnet behöver ha en trygg bas att 

utgå ifrån. Den trygga basen, som föräldern kan vara om barnet har en trygg 

anknytning, är barnets trygghet (Broberg m.fl., 2012). Förskollärarna beskriver på olika 

sätt hur de är närvarande och nära barnet. Deras beskrivning av hur de själva kan agera 

eller vara, skulle kunna vara ett uttryck för deras strävan att bli en trygg bas för barnet, 

de med. När Hanna poängterar att barnet måste vara tryggt både hemma och på 

förskolan och hur tryggheten kommer inifrån, ser vi likheter mellan barnet som Hanna 

beskriver, och ett barn med en trygg anknytning, ur det anknytningsteoretiska 

perspektivet. Signe och Minna ser på trygghet som något som syns i barnets beteende. 

Barnet vågar vara både ledsen och glad. Ur det anknytningsteoretiska perspektivet kan 
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vi tolka det som att Hanna lyfter en effekt av att barnet har utvecklat en trygg 

anknytning, medan Signe och Minna lyfter en annan, hur barnets trygga anknytning kan 

yttra sig i beteende på förskolan.  

 

När Alva och Malin resonerar om rutiner i verksamheten, kan det vara uttryck för hur de 

använder sitt ledarskap i barngruppen. Alva har sett hur barnen blir trygga av att kunna 

förutse vad som händer under dagen, och anpassar sin pedagogiska planering så att 

barnen kan göra just det. Malin ser också hur rutiner kan skapa trygghet, men har även 

sett hur rutiner kan vara formade efter och för de vuxna i förskolan, snarare än för 

barnen. Om hon är vaksam för detta, och kan justera de pedagogiska planer hon gör som 

involverar rutiner, så att de passar barnen i hennes barngrupp, är det också ett uttryck 

för hennes ledarskap. 

 

Att tryggheten måste komma först, är samtliga förskollärare överens om. De resonerar 

om att barnet måste känna sig tryggt för att kunna lära och vara social, vilket även 

Hännikäinen (2014) och Mashford-Scott m.fl. (2012) uppger i sina studier. Både 

Hagström (2010) och Risholm Mothander och Broberg (2015) finner liknande resultat 

och resonemang i sina studier. Hagström (2010) poängterar att först när barnet känner 

sig tryggt, kan hen börja samspela med andra barn och vara social. Risholm Mothander 

och Broberg (2015) utgår från barnets upplevda trygghet, och lyfter hur den kan vara en 

grund att utgå ifrån när barnet ska initiera och bygga nya relationer. Både Hagström 

(2010) och Risholm Mothander och Broberg (2015) lyfter även aspekter av hur denna 

trygghet kan skapas, på samma sätt som flera av förskollärarna i vår studie.  

 

Den svenska förskolan har traditionellt utgått från en utvecklingspsykologisk diskurs, 

skriver Månsson (2011) och lyfter hur barn tilldelas en nyckelperson i den traditionella 

inskolningen. Anknytningsteorin är en del inom det utvecklingspsykologiska fältet, och 

det är rimligt att den har satt sina spår i den svenska förskolans diskurs. När Månsson 

(2011) beskriver nyckelpersonens roll, ser vi paralleller till anknytningsteorin. Malin, 

Minna och Maja som beskriver hur de använder traditionell inskolning, berättar hur de 

tilldelar barnet en anknytningsperson eller strävar efter att få barnet att knyta an till 

någon i personalen, något som stämmer väl överens med Månssons (2011) beskrivning 

av den traditionella inskolningen. Hur den traditionella diskursen påverkar Malin, 

Minna och Majas förhållningssätt, och om de positionerar barnet som behövande 

(needy) eller inte, är svårt att tolka utifrån våra intervjuer. Däremot kan vi se att 

förskollärarna förutom anknytning, faktiskt ser goda relationer som en viktig aspekt i 

skapandet av trygghet hos barn vid inskolning. Om denna ståndpunkt kommer ur den 

traditionella diskursen om anknytning, eller ett mer modernt förhållningssätt kan vi inte 

heller avgöra. Vi vet dock att de tre förskollärare som använder föräldraaktiv 

inskolning, på något sätt har gjort ett aktivt val med att frångå den traditionella 

inskolningen som varit standard och välja en modern variant av inskolning. Kanske kan 

det peka på att deras förhållningssätt och resonemang snarare grundar sig på andra 

perspektiv som till exempel sociala och relationella, snarare än traditionella 

utvecklingspsykologiska. 

 

I resultatet syns många likheter mellan hur förskollärarna som arbetar med traditionell 

inskolning resonerar, och de som arbetar med föräldraaktiv inskolning. Både de 

förskollärare som arbetar med traditionell inskolning och de som arbetar med 

föräldraaktiv, betonar att de inte vill upplevas påträngande av föräldern eller barnet. Ur 

ett relationellt perspektiv, kan denna ståndpunkt förskollärarna tar, tolkas som ett sätt att 

försöka se barnet. Genom att inte direkt minimera avståndet till det inskolande barnet 
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och föräldern, kanske förskollärarna får utrymme att betrakta och tolka barnets och 

förälderns beteenden. Vi ser inte heller någon tydlig skillnad mellan de båda 

inskolningsmetoderna, i hur de ser på barns anknytning. Möjligen har man i den 

traditionella inskolningen ett tydligare fokus på att barnet ska knyta an till någon i 

personalen, medan de förskollärare som använder föräldraaktiv inskolning pratar mer 

om anknytning som något barn utvecklat till sina föräldrar. Flexibilitet och att kunna 

avvika från planerade rutiner i inskolningen är en annan punkt som lyfts av både 

förskollärare som arbetar med traditionell inskolning och förskollärare som arbetar med 

föräldraaktiv inskolning. Att föräldern ska vara delaktig och aktiv i inskolningen lyfter 

också förskollärare från både inskolningsinriktningarna. När förskollärarna berättar om 

hur de arbetar framkommer inga tydliga skillnader mellan de båda 

inskolningsmetoderna. En skillnad som dock framkommer mellan uppläggen är de 

praktiska. I traditionell inskolning planerar man för längre stunder att lära känna 

varandra, för att ge möjlighet för barnet att knyta an till förskolläraren, medan man i den 

föräldraaktiva inskolningen planerar för en kortare men mer intensiv ”lära-känna 

period” och man har även ett inskolningsmöte innan själva inskolningen sätter igång.  

 

7.2. Kritiska moment 

I intervjuerna pekar förskollärarna på flera kritiska moment vid barnets inskolning. 

Lämningen, vilan och matstunden är teman som växer fram i resultatet. Det är vid dessa 

tillfällen som barn möter de största utmaningarna. I följande avsnitt redogör vi för dem 

och förskollärarnas erfarenheter av dessa kritiska moment.  

7.2.1. Matstunden 

Ett kritiskt moment är matstunden, uppger hälften av förskollärarna. Med matstunden 

syftar vi på tillfället då barnet ska äta lunch ihop med andra barn i barngruppen och 

pedagogerna. För att kunna äta behöver man vara trygg, menar Signe och säger 

att ”kritiska punkter är ju sen också när det är vid maten, för det är ny rutin ju, och hur 

gör man det sitter många runt omkring”. Maja berättar att hon upplevt olika varianter av 

inskolningar. Ibland går inskolningen snabbt och ibland tar den längre tid, men generellt 

tar den ett par veckor. Maja pekar på måltiden som en kritisk punkt och berättar att hon 

uppmuntrar föräldern att delta tillsammans med barnet vid måltiderna:  

 
Sen fjärde dagen, då försöker vi ta över barnen mer och mer så att föräldern kan gå ifrån en 

liten stund om det funkar, och sen så kommer de tillbaka och är med och äter för att vi ska 

se hur föräldrarna gör med sina barn vid måltiden och hur pass mycket maten delas och hur 

pass mycket barnen matas och så (Maja). 
 

Även Alva beskriver hur föräldern är med vid maten, men ur aspekten att föräldern kan 

se hur det går till hos dem, i deras verksamhet, snarare än att Alva eller annan personal 

kan se hur föräldern agerar eller hjälper barnet att äta. ”De är med vid måltiderna också 

och är med sitt barn då och vi är där, så de ser hur dant det går till” säger hon.  

7.2.2. Vilan 

Vilan är ett annat kritiskt moment vid inskolningen, som också lyfts av hälften av 

förskollärarna. Att vila på förskolan brukar innebära att barnet sover tillsammans med 

andra barn på förskolan. Detta kan ske på madrasser, antingen ute eller inne, i en vagn 

eller i spjälsäng. Att sova någon annanstans än där man brukar kan vara ovant och 

obehagligt, menar förskollärarna. ”Eller när man ska sova, är också en stor grej, för att 
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somna någon annanstans, då behöver man vara trygg”, säger Signe. Även Hanna 

beskriver hur vilan kan vara en kritisk punkt vid en inskolning och berättar att 

föräldrarna får medverka vid vilan under inskolningen. ”Föräldrarna får ju berätta hur 

barnen sover, och när barnen sover och vi har ju det så också att här får barnen sova när 

de behöver”, säger hon:  

 
En del barn sover i vagn då får de sova i vagn här, en del har med sig sin egen, annars har 

vi lite vagnar här. De kanske är vana och sova i säng då får de sova i säng eller så kanske de 

är vana vid och sova på madrass på golvet och då får de sova på madrass på golvet. En del 

föräldrar sitter ju och håller sina barn tills de somnar, andra lägger ned direkt, en del vyssjar 

och drar vagnar. Alltså det gäller och vara jätte-lyhörd och verkligen kanske göra som de 

gjort innan men eftersom föräldrarna gör det här själva de första dagarna så är det ju de som 

provar vad funkar med mitt barn (Hanna).  
 

Minna beskriver att de inte brukar låta barnen sova alls under inskolningsperioden utan 

att barnen får vara med och sova på förskolan när inskolningen är klar. Vilan är alltså så 

pass kritiskt, att man helt sonika väntar med den:  

 
Då har de ätit här och då har de varit med på lite fruktstunder, men däremot brukar vi inte 

ha att de har varit med vid sovning, utan det brukar lösa sig självmant ändå. Är de väl 

trygga vid inskolning så brukar sovningen ändå lösa sig, det brukar aldrig vara något 

problem (Minna). 

 

7.2.3. Lämningen 

Lämningen är ytterligare ett kritiskt moment som lyfts i intervjuerna. Med lämning 

syftar vi på stunden då föräldern lämnar barnet på förskolan, och själv inte befinner sig 

på förskolan. Alla sex förskollärare tar upp lämningen som kritisk. En förskollärare 

berättar även att när föräldern väl har lämnat barnet på förskolan är just bytet från ett 

moment till ett annat, särskilt kritiskt: 

 
Många gånger om vi har kommit så långt att föräldern inte är med längre, då är det 

någonting som är väldigt kritiskt, det är när vi byter aktivitet. Och då menar jag, att nu ska 

vi städa eller att nu ska vi klä på oss och gå ut, då kan det bli jobbigt, just i de här 

brytpunkterna (Maja). 
 

En del barn har svårt att släppa föräldern och en del föräldrar har svårt att släppa barnet. 

Signe beskriver att det kan vara svårt för barnet att bli lämnat. ”Det är det här våga gå in 

där man inte ser mamma å pappa och det är också kritiskt första gången”, säger hon. 

När det blir dags för föräldern att gå, måste hen vara tydlig med det inför barnet. 

Föräldern måste säga hejdå till barnet, även om barnet blir ledset, menar flera 

förskollärare: 

 
De måste säga hejdå, för annars kommer det sen, du ska säga hejdå, det är okej att barnet 

blir ledset en stund, och sen att det känner sig tryggt med oss när det väl har sagt hejdå. Och 

många barn är det, bara precis vid lämning (Minna). 
 

De ska vara närvarande hela tiden ända tills sista dagen när de lämnar barnet självt och då 

ska de liksom tala om det för sitt barn [...], att nu ska du vara här, nu ska liksom mamma 

eller pappa gå. Visst barnen blir ledsna men ett barn måste få veta vad det är som sker, de 

måste få uppleva det (Hanna). 
 

Det är väldigt viktigt att när de väl lämnar sen, att de säger, hejdå, nu ska jag gå, för det 

finns många som tror att, a, men jag smiter iväg nu, så kommer jag sen. Men då är det 

väldigt viktigt att förklara det, att ditt barn kanske inte gråter när du gör så, men den blir 
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otryggt då, för det vet inte när du kommer att försvinna nästa gång [...]. Då är det viktigt att 

förklara det här, att gråta är en korrekt känsla. Det är ingenting som är hemskt, ingenting 

som skadar, utan det nästan stärker barnet att kunna visa det och få möjlighet att bli tröstat 

(Signe). 
 

Minna, Hanna och Signe tar alla upp att barnet kan bli ledset vid lämningar och att det 

är naturligt. Alla tre tar också upp att det är en adekvat reaktion att barnet blir ledset vid 

lämningar, och Signe lyfter möjligheten att det blir ett tillfälle för barnet att bli tröstad 

och komma närmare förskolläraren. Signe är tydlig med varför föräldern måste säga hej 

då, att barnet blir otryggt annars, och Minna säger något liknande, att barnet känner sig 

tryggt sen, om föräldern har sagt hej då. Malin lyfter också att föräldern måste säga hej 

då på ett tydligt sätt, och föreslår bilder som hjälpmedel. Malin tar även upp att det är 

positivt om barnet har upplevt att ha blivit lämnad tidigare. Det är bra om ”barnet har 

fått vänja sig vid att säga hejdå till mamma”, säger hon.  

7.2.4. Analys  

Att alla förskollärare lyfter lämningen som ett kritiskt moment, indikerar att lämningen 

är en mycket betydelsefull del av barnets inskolning. Ur ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv kan vi se hur lämningen, innebär att barnet står utan sin anknytningsperson 

och sin trygga bas. Trots det potentiellt upprörande för barnet i att bli lämnad, 

poängterar flera förskollärare hur de uppmanar föräldrarna att vara tydliga med att de 

går. Om föräldern smyger iväg eller inte är tydlig med att hen går, ”blir [barnet] 

otryggt”, säger Signe. Att på det här viset, vara tydliga och ärliga mot barnet, är ur ett 

relationellt perspektiv, ett sätt att vara autentiska och att ta ansvar för vad som händer 

kring barnet. Förskolläraren måste ta ansvar för relationen och trots att det blir en 

ledsam upplevelse för barnet, får hen samtidigt uppleva att förskolläraren är ärlig och 

går att lita på.  

 

Flera av förskollärarna tar upp maten och vilan som kritiska moment, främst för att det 

är nya och främmande situationer för barnen. Att äta eller sova på förskolan är 

förmodligen påtagligt annorlunda än hur barnet upplever att äta eller sova hemma. De 

nya omgivningarna och det annorlunda i situationen, kanske ter sig extra tydliga vid 

maten och vilan och stimulerar barnet att söka trygghet. Ur ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv söker då barnet sin trygga bas och blir ledset när hen inte är där. Har barnet 

då utvecklat en ny anknytning till förskolläraren, kan den förskolläraren bli en ny 

anknytningsperson (Hagström, 2010). Då kan förskolläraren trösta barnet i föräldrarnas 

ställe.  

 

7.3. Förutsättningar för att skapa trygghet hos barn vid inskolning 

I arbetet med resultatet kunde flera teman av förutsättningar skönjas. Goda relationer 

och bra anknytning är det första temat vi lyfter i detta avsnitt och belyser bland annat 

hur förskollärarna ser på förhållandet mellan de båda. Vidare lyfter vi organisatoriska 

aspekter, samarbetet i personalgruppen, samt rutiner och flexibilitet som viktiga 

förutsättningar för att skapa trygghet hos barnen vid inskolning. 

7.3.1. Goda relationer som förutsättning för en bra anknytning 

Alla sex förskollärare menar att goda relationer och bra anknytning är grundläggande 

förutsättningar för att skapa trygghet hos barnen. Malin beskriver hur goda relationer 
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och anknytning kan förhålla sig till varandra, och ser dem som nära kopplade till 

varandra:  

 
Anknytning och goda relationer. [...] Alltså.. Bra relationer, alltså det bygger ju på, har du 

inga bra relationer blir de ingen anknytning. Har du ingen anknytning, bygger du inte upp 

anknytning med några trygga människor i livet, när du är liten, då kan du ju inte bygga 

andra relationer sen. Så det känns som de liksom bygger på varandra.[...] Det hänger ihop. 

För jag tänker det, har du en trygg anknytning alltså och fått ihop de med vissa människor 

som sådana, då vågar du också ut i livet sen. Och bygga nya relationer, jag tänker mig 

skolvärlden, att du får kompisar, att du litar på andra människor. Och litar också på att den 

finns kvar (Malin). 
 

Även Signe och Alva resonerar om anknytning. Signe lyfter att anknytning kommer i 

flera former, både mellan barnet och föräldern, och barnet och pedagogen. Alva 

beskriver att barnet skapar en anknytning till en pedagog och poängterar att det är ett 

band man måste respektera:  

 
Anknytning är ju superviktigt! Den anknytning de har från början är ju med föräldern, och 

det är viktigt att man skapar det tillsammans med pedagogerna också, barnen. För man 

måste vara trygg i en relation för att gå vidare till nästa (Signe). 
 

De här små barnen har ju en som de fastnar för väldigt mycket då får man ju låta de ha de, 

de e ju inte alltid… om de fastnar t.ex. för mig, jag är ju inte alltid där, men de får ändå ha 

den. Man måste ju acceptera det (Alva). 
 

Signe beskriver även goda relationer som en viktig förutsättning och berättar hur de gör 

för att initiera en god relation till föräldrarna och barnet. De skickar ett brev till 

föräldrarna, redan innan inskolningen börjar, och förbereder en plats åt barnet i hallen. 

Detta kan skapa en trygghet redan innan barnet har påbörjat inskolningen menar hon: 

 
När vi får reda på att vi ska ha ett nytt barn, då skickar vi alltid ut ett brev till föräldrarna 

och då är det en bild på oss som jobbar. Bara, alltså en sådan grej gör att i flera veckor 

innan barnet kommer hit så kan föräldrarna prata med barnet och peka på vilka som är, det 

tror jag skapar otrolig trygghet. Det vet man ju lite som vuxen, om man kommer till ett 

ställe, och man har ingen bild på hur de kommer se ut, då är man ju jättenervös, men bara 

men vet lite hur personen ser ut, så kan det skapa en form av, ja, men jag vet iallafall lite 

ungefär hur personerna ser ut. Så vi försöker långt innan barnet kommer att skapa en 

trygghet. Och vi ringer till föräldrarna också innan och säger att de är välkomna. Så att.. det 

gör att.. man skapar en trygghet innan barnet har kommit första gången. Och det här att 

man har gjort en plats till barnet, i hallen innan, en plats där man ska lägga blöjorna, så att 

man känner sig välkommen (Signe).  
 

Alva beskriver sin roll som förskollärare och menar att man måste vara lyhörd och 

lyssna till föräldern, samtidigt som man är tydlig med hur och varför de gör som de gör 

på förskolan. Att relationen är bra, både mellan pedagog och barn och pedagog och 

föräldrar, är viktigt för att kunna ha en god kommunikation menar Alva. ”Att vara 

tydlig tror jag är väldigt viktigt. Och att man själv lyssnar, alltså är lyhörd för vad 

föräldern säger”, uppger Alva. Både Maja och Minna beskriver också hur man måste 

lära känna och komma överens med barnets föräldrar, om de som förskollärare ska 

kunna lära känna och komma överens med barnet. Maja påpekar att barnet känner av 

vilken relation föräldern och förskolläraren har, vilket påverkar barnets inställning till 

förskolläraren och förskolan:  

 
Det är klart att man måste ha goda relationer både till barnet och till föräldern, för det 

föräldern förmedlar, det snappar barnet upp. Tycker föräldern att det här är pest och pina, 
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jag tycker inte om dig, då tycker inte heller barnet det utan det gäller att skapa goda 

relationer till barnet och föräldrarna (Maja). 
 

Minna beskriver hur hon uppmanar föräldrarna att prata med henne och våga ställa de 

frågor de har. ”Vi försöker berätta för föräldrarna, att har ni frågor, kom med dem och 

våga fråga! Alltså det finns inga dumma frågor!”, säger hon. Även Malin, Maja och 

Signe beskriver hur en trygg förälder, kan leda till att barnet är tryggt:  

 
Min roll är att försöka skapa en relation med barnet. Och då är det också väldig viktigt att 

vara öppen, och känna, och landa och se, att, vill det här barnet ha kontakt med mig? [...] 

Har du en bra relation med föräldrarna, då känner barnen det där, omedvetet så kommer de 

där, att, ja men jag känner mig trygg med (Malin).  
 

Barnen läser av sina föräldrar och tolkar dem, på en bråkdel av en sekund känner de minsta 

lilla, att mamma eller pappa inte vill släppa mig. Då vill inte de heller. Men har föräldrarna 

en positiv inställning till det hela så brukar det vara mycket lättare (Maja). 
 

Man vinner mycket på att, får man en trygg förälder så känner barnet det också, att 

föräldern är trygg. Så det är lika viktigt att jobba med föräldrarna som att jobba med barnet 

också (Signe).  
 

Förskollärarna ser vinster med att även skapa en relation med föräldern, och inte bara 

med barnet som skolas in. Dock syftar relationen med föräldern, till att underlätta 

relationen till barnet, som är förskollärarnas huvudsakliga fokus.  

7.3.2. Organisatoriska förutsättningar  

Även organisatoriska förutsättningar har betydelse när förskollärarna skapar trygghet 

vid inskolning. Förskollärarna lyfter hur planering, scheman, behov av vikarier, 

kollegialt samarbete samt rutiner och flexibilitet från dessa, som viktiga förutsättningar 

när de ska skapa trygghet hos barn vid inskolning. 

 

Att få tid att ägna sig åt bara det inskolande barnet och att man har planerat 

inskolningen, är aspekter som förskollärarna lyfter. Maja säger att ”det jag tycker 

framförallt, är ju att det får inte vara för rörigt och det får ju inte vara för mycket spring 

runt omkring av andra utan det ska ju vara ett lugn”. Minna, Hanna och Signe beskriver 

hur de delar på barngruppen och utnyttjar möjligheten att vara ute med en del av barnen: 

 
Det är ju att vi ofta ser till att vi får ut de andra barnen, att ha möjlighet och dela, alltså att 

jag kan vara inne själv med barnet till att börja med. Hade jag varit tvungen att då kanske 

ha hela gruppen samtidigt som jag är med barnet de första gångerna, så tror jag att det blir 

svårare med anknytningen, att då är det så mycket andra intryck, alltså då kommer inte jag 

barnet lika nära (Minna).  
 

Om vi är tre personal så kanske det ena barnet eller den ena personalen går ut med några 

barn redan tidigt, och de andra är kvar inne och kommer ut senare. Det beror ju helt och 

hållet på hur, vad det är för barn vi möter och vilka behov det här barnet har (Hanna). 
 

Så att det inte är en full barngrupp kanske första dagen barnet kommer. Så det är lite lagom 

antal barn. Det brukar vi alltid organisera, så att det är kvar några barn inne och så går 

några ut (Signe). 
 

För att kunna göra dessa åtgärder beskriver förskollärarna att man måste ta hänsyn till 

hur personalens scheman är lagda, att det måste finnas tillräckligt med pedagoger på 

plats om en uteslutande ska kunna ägna sig åt inskolningen. ”Det är ju hur våra scheman 
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ligger, vi behöver ju vara så många vuxna, personal, som möjligt under inskolningen för 

att en av oss går till inskolningen, men vi är fortfarande kanske femton andra barn och 

då måste det fungera”, säger Maja. Förskollärarna beskriver betydelsen av att både 

barnet, föräldern och förskolläraren ska kunna känna sig lugna vid inskolningen. Genom 

att förbereda olika roller i arbetslaget, kan man ordna så att den som håller i 

inskolningen kan ägna all sin uppmärksamhet åt barnet. Antingen kan man utse en i 

arbetslaget som ”löpare”, som springer och svarar i telefon m.m., eller så kan man 

bortprioritera de delarna av verksamheten vid en inskolning: 

 
[Man behöver ha] översikt, och kanske står upp. Och därför är det ju också de där sitt, sätt, 

sätt dig ner. Speciellt när man jobbar med de minsta barnen, var på golvet, sitt där. Och 

behöver inte svara i telefonen. Kanske ha telefontid. Om det är jätteviktigt så får de ringa 

igen. Eller ha en löpare då (Malin). 
 

En annan organisatorisk förutsättning som flera förskollärare resonerar om är vikten av 

att barnet lär känna, eller kan utveckla en anknytning till, en pedagog som kommer 

finnas kvar på avdelningen. Vikarier bör inte ta hand om inskolningar säger de: 

 
Men de ska ju absolut inte vara för rörigt för det nya barnet, det ska helst inte va vikarier, 

det ska helst vara vi då som är den fasta personalen. Som är där för att, som alltså undanröja 

onödiga saker, alltså onödiga upplevelser för det barnet, för de ska ju inte behöva träffa 

personal som inte den träffar sen (Hanna). 
 

Vi säger ju till vikarierna [...], att det är vi alltså ordinarie, som ska försöka ta den största 

kontakten och att de får försöka ha de andra barnen i gruppen som är lite tryggare, att det är 

vi som tar kontakten om inskolning (Minna). 
 

Just tryggheten alltså att det är så viktigt att… att det fungerar med personalen, att det finns 

personal. Det ska inte vara för mycket personal heller, för det hjälper inte heller [...]. Men 

att det inte är så mycket omsättning på personalen om jag säger det, utan att de får de kända 

ansiktena mest under dagen (Alva).  
 

Hanna, Minna och Alva talar alla tre om vikten av att barnet möter personal som de 

känner igen. När de måste ta in vikarier för att ordinarie personal är borta, strävar de 

efter att låta barn som skolas in möta den ordinarie personal som finns på plats, i den 

mån det går. Ytterligare en organisatorisk aspekt som framkommer i intervjuerna, är att 

personal inom ett arbetslag eller mellan flera arbetslag, kan samarbeta. Hanna och Signe 

beskriver vikten av ett bra samarbete mellan pedagogerna i arbetslaget. Hanna 

poängterar att personalen måste vara överens och arbeta mot samma mål, samt att hon 

måste vara lyhörd för om hennes kollegor behöver hjälp i en inskolning. Signe pekar 

också på att kollegor inom ett arbetslag måste vara beredda att hjälpas åt så att den som 

har hand om inskolningen för tillfället, inte behöver fundera på andra praktiska 

göromål:  

 
Mm, det betyder nog allt. För det första så måste vi i personalen ha bra samförstånd och bra 

relationer med varandra, alltså så att vi vet hur vi fungerar och hur vi vill ha det och att vi 

kan liksom i ett samförstående se vad som behöver göras. Samtidigt som jag kanske märker 

att ja, nu sitter min kollega där med det nya barnet och föräldern, då är det jag, då är det 

min uppgift att ta de andra barnen så att man får hela tiden ha det här.. vad ska man säga... 

samspelet! (Hanna). 
 

En annan sak är att man ser till att den som har inskolning, att den inte behöver resa sig upp 

och svara i telefon eller ta andra grejer. Att man har kommit överens att nu vet vi att hon 

har inskolning, då är det vi som tar hand om resten, så man kan ha full fullt fokus (Signe). 
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Hanna lyfter även möjligheten att samarbeta med andra avdelningar på förskolan: 

 
Har vi väldigt många barn och det är färre barn på någon annan avdelning så kan några 

kanske gå över där och leka och då blir ju det att en annan avdelning stöttar oss i den här 

inskolningen (Hanna). 
 

Genom att vända sig till flera avdelningar får Hanna större möjligheter att dela 

barngruppen. Att dela barngruppen lyfte både Signe, Minna och Hanna som ett bra sätt 

att skapa ett lugn i barngruppen, vilket vi redogjorde för tidigare i detta kapitel.  

7.3.3. Möjligheter i miljön 

I miljön ser förskollärarna stora möjligheter att skapa goda relationer och ”nå” barnet. 

Signe beskriver hur hon använder saker i miljön för att få kontakt med barnet, ”man får 

ge saker till barnet och den tar emot leksaker”. Malin beskriver hur hon vill att miljön 

ska se ut: 

 
Att den är inspirerande. Att man [...] kollar vad det finns för intressen, och vad barnen har 

för, vad de är intresserade av. [...] Vatten. Eller att de finns material som barnen tycker om 

som man vet att det är rätt utformat ofta för de yngsta då, att de finns där, att det är 

tillgängligt (Malin). 
 

Alva beskriver hur de anpassar miljön efter hand, och utvecklar den efter varje 

barngrupp. ”Alltså man får titta över, det gör man ju mer sen när barnen kommer, vad är 

det här för barn, vad är det som behövs för de här barnen och vilka utmaningar ska vi ge 

dem”, säger hon. Det är alltså något som får fokus när själva inskolningarna är klara. 

Signe lyfter den sociala miljön och beskriver hur de vill skapa en välkomnande 

atmosfär: 
 

Och sen också det här, en annan sak som man gör också, är att förbereda övriga barn i 

barngruppen att det kommer ett nytt barn, för det är också väldigt, väldigt viktigt. Så att är 

medvetna att nu kommer det komma ett litet barn med föräldrar. Och det skapar också 

trygghet för, både föräldrar och det nya barnet. När de kommer [kan förälder känna att], åh, 

hej, och de vet redan vad barnet heter, ja, men de har väntat på oss, vi känner oss välkomna. 

Och att andra pedagoger i huset också vet om att det kommer komma ett nytt barn, och 

föräldrar. Att man går och hälsar, man ska känna att vi finns här för dem. (Signe). 
 

Även Minna beskriver den sociala och fysiska miljön och att pedagogerna på förskolan 

är de som har störst betydelse för barnets trygghet vid en inskolning. 

 
Det är väl viktigt med att det inte är för rörigt och för många intryck och att det är en trygg 

miljö, det är klart viktigt men jag tror ändå att de allra viktigaste är att det finns trygga 

personer runt omkring. Men det är ju viktigt med det andra också självklart att barnet 

känner att den kan se genom rummet men att den inte känner sig instängt eller så, sådana 

saker kan ju vara viktigt också. Det behöver inte vara så mycket saker kanske i början utan 

det är kontakten som är viktigast, sen kommer det andra efter hand med skapande och 

verksamhet och allt detta (Minna). 
 

Signe uppger först att andra barn måste finnas närvarande vid inskolningen, men ändrar 

sig i nästa mening, och beskriver hur det behovet varierar från barn till barn. Det 

viktigaste, framför allt om barnet inte är så gammalt, är att pedagogen är närvarande och 

möter barnet och föräldern. “Ja förutsättningar [i miljön] är ju att det finns saker runt 

omkring som man kan inspirera barnet med och att.. förutsättningar är att det finns lite 
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barn runt omkring” säger hon och utvecklar när intervjuaren frågar om det är viktigt att 

det finns barn runt omkring: 

 
 

Näe, inte första, inte i början, behöver de inte va de absolut inte. Utan det viktigaste är att 

man som pedagog finns där. Så det är inte det viktigaste. [...] Det beror lite på åldern på 

barnet faktiskt. Och hur pass van det är att vara med andra barn också. [...] För om man har 

ett barn som är två och ett halvt, tre år kanske, som man skolar in, och föräldern har 

förberett barnet, Å nu ska vi gå till förskolan, det finns massa andra barn att leka med! Och 

så finns det inga barn! Så det beror lite på, man får känna av lite också! [...] Men kommer 

det ett litet barn så kan det vara jättepositivt att bara vara föräldern pedagogen och barnet 

(Signe). 
 

Som förutsättning i miljön lyfter alltså Signe framför allt de sociala aspekterna, och 

lägger allra störst vikt på att pedagogen är närvarande. Den sociala miljön får stort 

fokus. Malin resonerar också om den sociala miljön och lyfter att den kan innebära 

svårigheter för vissa barn. För en del barn blir mängden sociala kontakter som erbjuds 

på en förskola för många, menar Malin:  
 

När de inte blivit trygga..[...] vad de beror på.. Jag tänker ibland att vissa barn kanske inte 

klarar av de här stora förskolorna, egentligen. Skulle behöva lite mindre. Kanske inte riktigt 

orkar med det. De här stora. [...] Det blir för många kontakter egentligen, det funkar inte. 

Det vet man ju egentligen, att det inte är bra, med de här stora förskolorna att det blir för 

många kontakter. Men vissa kanske är extra känsliga för det (Malin). 

7.3.4. Analys 

Vad förskollärarna pekar på som nödvändiga förutsättningar i skapandet av barns 

trygghet vid inskolning, kan analyseras utifrån både ett relationellt- och ett 

anknytningsteoretiskt- perspektiv. Förskollärarna säger att både bra anknytning och 

goda relationer är nödvändiga och verkar se dem som kompletterande, snarare än 

motsättande. När Alva, Signe och Maja tar upp betydelsen av att förklara rutinerna för 

föräldrarna, för att kunna skapa en trygghetskänsla hos dem också, synliggör de hur de 

lägger vikt vid att skapa goda relationer även med föräldrarna. Deras förhållningssätt ur 

ett anknytningsperspektiv kan ses som att de söker bli accepterade av barnets 

anknytningsperson, och på så sätt bli accepterad även av barnet. I kapitel fem lyfte vi 

hur föräldern i form av barnets trygga bas och anknytningsperson behöver acceptera 

förskolläraren och visa i handling att hen anser att förskolläraren är en pålitlig person, 

om barnet ska kunna komma till samma slutsats (Dolk, 2013). Misslyckas 

förskolläraren att bli accepterad, saknas en viktig förutsättning för att skapa en trygg 

inskolning för barnet. Blir förskolläraren istället accepterad, är det kanske en grund 

barnet använder för att lägga sin tillit till förskolläraren och hen kan bli en ny 

anknytningsperson.  

När Alva lyfter hur ”de här små barnen har ju en som de fastnar för väldigt mycket”, är 

det rimligt att anta att barnet har utvecklat ett anknytningsband till den här personen 

som Alva uppfattar att barnet ”fastnat för”. Även Signe uttrycker hur anknytning 

är ”viktigt att man skapar [...] tillsammans med pedagogerna också” och när hon på 

olika sätt lyfter hur de ordnar så att barnet känner sig välkommet, genom att skicka brev 

och sätta upp namnskylt, är det kanske aspekter som i första hand uppfattas av 

föräldern, och ett sätt att initiera en positiv relation från förälderns sida, till förskolan. 

 

En aspekt vi vill belysa från resultatet, är att förskollärarna när de pratar om anknytning, 

utgår från att anknytningen ska ske till dem. De lyfter inte hur anknytningen barnet har 

skapat med sina föräldrar är en avgörande aspekt i hur de tar sig an livet på förskolan, 
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snarare betonar de hur barnet måste skapa en anknytning till pedagogen för att kunna 

vara trygg på förskolan. När Signe säger att ”Den anknytning de har från början är ju 

med föräldern, och det är viktigt att man skapar det tillsammans med pedagogerna 

också” har hon trots att hon arbetar med en föräldraaktiv inskolning, en diskurs som 

lyfter anknytningens betydelse. När hon fortsätter med: ”För man måste vara trygg i en 

relation för att gå vidare till nästa”, kan vi kanske ana att hon trots allt lägger fokus på 

att anknytning är något barnet först och främst har med föräldern, och att hon och barnet 

istället skapar en relation. På samma sätt som anknytning finns med i diskursen hos de 

förskollärare som arbetar med föräldraaktiv inskolning, finns relationella begrepp och 

diskurser med hos de som arbetar med traditionell inskolning och syns i till exempel 

Malins utlåtande när hon säger ”[m]in roll är att försöka skapa en relation med barnet”. 

 

Commodaris (2013) fynd att de barn som skapat en anknytning till en eller flera 

pedagoger på förskolan, var mer aktiva och lärde sig mer, ger fog åt att förskollärarna i 

våra intervjuer uppger att det faktiskt är med dem anknytningen behöver ske. Cortazar 

och Herreros (2010) pekar också på att barnet behöver en trygg anknytning, men verkar 

utgå från att barnet framför allt har en anknytning sen tidigare, innan hen börjar på 

förskolan. När Cortazar och Herreros (2010) uppger hur pedagoger upplevde att barn 

med undvikande anknytning hade svårt att samspela med de andra barnen i 

barngruppen, skulle vi kunna tolka dem som att de utgår från att barnet har ett 

anknytningsmönster med sig hemifrån. Wood m.fl. (2004) uppger att de studerar barns 

anknytning till sina föräldrar, i förhållande till hur de utvecklade relationer till andra 

barn i barngruppen, och fann att de barn med trygg anknytning löpte lägre risk att bli 

bortstötta av andra barn på förskolan. Med denna tolkning av Cortazar och Herreros 

(2010) fynd, ihop med Commodaris (2013) och Wood m.fl. (2004) forskning, verkar det 

viktigt att barnet formar en anknytning både med sina föräldrar och pedagoger, vilket 

också förskollärarna i vår studie tycks vara eniga om. 

 

I de fall förskollärarna inte blir accepterade av barnets förälder, kanske andra aspekter 

kan få större betydelse. I stället för att se på relationen förskollärarna skapar med barnen 

som en ny anknytning eller att barnet uteslutande ser till sin förälder som referenspunkt, 

kan förskolläraren försöka bilda en relation direkt till barnet. Ur ett relationellt 

perspektiv flyttas fokus från en relation mellan förälder, barn och förskollärare, till 

själva mötet mellan barnet och förskolläraren och barnet betonas som subjekt och en 

egen aktiv person. När Malin beskriver hur hennes ”roll är att försöka skapa en relation 

med barnet” och använder begrepp som ”vara öppen, och känna, och landa och se”, 

lyfter hon flera begrepp som står nära de Juul och Jensen (2009) beskriver 

relationskompetens med; att se, autencitet, ansvar och ledarskap. Att vara öppen och 

känna av läget, skulle kunna innebära vad Juul och Jensen (2009) syftar på med att se 

och autencitet. Både att vara äkta och närvarande, som begreppet autencitet syftar på, 

och att faktiskt se barnet och kunna göra adekvata tolkningar av barnets beteende för att 

förstå hur barnet känner. Kan förskolläraren se barnet, kan hen avgöra när hen kan 

närma sig barnet, utan att vara påträngande, vilket Malin berör när hon säger: ”vill det 

här barnet ha kontakt med mig?”. 

 

Vi har lyft hur Juul och Jensen (2009), beskriver en nedmontering av lydnadskulturen 

och att barn vill behandlas som subjekt, samt att relationskompetens bland annat handlar 

om att se barnet och som förskollärare vara lyhörd. Vi har även lyft Sommer m.fl. 

(2013) resonemang om att förskollärare behöver ha ett barnperspektiv i sitt arbete med 

barn, och att det omfattar att förskolläraren bland annat, verkligen måste se barnet, och 

behandla barnet som subjekt. I vår studie pratar alla sex förskollärarna om vikten av ha 
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en god relation med barnet som skolas in, som en viktig aspekt. När Malin beskriver hur 

hennes roll är att ”försöka skapa en relation med barnet” och att det då är ”väldig viktigt 

att vara öppen, och känna, och landa och se”, synliggör hon ett förhållningssätt som 

liknar de Juul och Jensen (2009) samt Sommer m.fl. (2013) beskriver som 

betydelsefullt, nämligen att se och behandla barnet som subjekt, snarare än objekt.   

 

I kapitel fem, lyfte vi även att Juul och Jensen (2009) poängterat hur barnet tidigare, i en 

slags lydnadskultur, snarare setts som objekt i relationer med vuxna och att ett sådant 

synsätt kan finnas kvar hos vuxna, trots att man uppger motsatsen. Det finns alltså en 

risk för hinder vid förskollärarnas försök att skapa subjekt-subjekt relationer med 

barnen. I studiens resultat finns inga tecken på att förskollärarna kategoriserar barnen 

som objekt, snarare än subjekt. 

 

Markström och Simonsson (2017) som intervjuade förskollärare om deras uppfattning 

om samverkan mellan förskolan och föräldrar, lyfter hur samarbetet mellan parterna har 

ökat under senare år. Detta kan också vara en aspekt som påverkar diskursen och hur 

den utvecklas i förskolans verksamhet. Markström och Simonsson (2017) beskriver hur 

föräldrar både bjuds in och förväntas vara aktiva i verksamheten på ett annat sätt idag, 

än hur det var förr, och att föräldrars och förskollärares olika syn på barnuppfostran kan 

leda till dilemman. Kanske finns ett liknande resonemang bakom, när förskollärarna i 

vår studie poängterar att de inte vill tränga sig på föräldern. Vidare lyfter Markström 

och Simonsson (2017) att förskollärarna korrigerar föräldrarna till en mer aktiv eller 

mer passiv roll, om det behövs. I vår studie ser vi hur förskollärarna verkar försöka 

peppa och välkomna föräldrarna. När Minna säger, ”Vi försöker berätta för föräldrarna, 

att har ni frågor, kom med dem och våga fråga!”, och Signe säger, ”vi ringer till 

föräldrarna också innan och säger att de är välkomna” verkar de vilja skapa en 

inbjudande atmosfär för föräldrarna, så att de vågar och upplever att de kan ta del i 

verksamheten. När Signe även säger, ”Och så kommer föräldern in med barnet och 

sätter sig på golvet med barnet. Vi berättar ju då att föräldern ska vara aktiv och leka”, 

beskriver hon hur hon delger sina förväntningar på föräldern och på ett sätt, korrigerar 

föräldern till att vara aktiv.  

 

När förskollärarna beskriver hur det inte får vara för rörigt, att de gärna delar 

barngruppen och de vill kunna ägna sig uteslutande åt inskolningen, kan vi ur ett 

relationellt perspektiv tolka det som att de vill ha möjlighet att vara närvarande och 

autentiska i mötet med barnet. Just denna mer praktiska aspekt av inskolningen, kan 

vara ett uttryck för förskollärarnas pedagogiska ledarskap i deras relationskompetens. 

Förskolläraren måste planera ett upplägg för inskolningen, och fullfölja planeringen. 

Flera förskollärare lyfter även vikten av att vara flexibel i bemötandet med barnen, och 

att de kan gå ifrån planerna. Detta skulle kunna tolkas som att förskollärarna även i 

denna situation använder sitt pedagogiska ledarskap och justerar planeringen för att inte 

kränka något barn.  

 

En annan aspekt av de organisatoriska förutsättningarna, handlar om vikten av att det 

inskolade barnet möter ordinarie personal, snarare än vikarier. Ur ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv kan detta vara uttryck för förskollärarnas respekt för att 

barnet utvecklar en anknytning till den vuxna hen möter. Ett barn som återkommande 

tas om hand av en person, kan utveckla en anknytning till denna (Hagström, 2010).  

 

Förskollärarna ger den fysiska miljön störst betydelse först efter det att inskolningarna 

är klara, men vissa uttalanden lyfter ändå miljön som en viktig förutsättning även vid 
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själva inskolningen. När Signe säger att ”man får ge saker till barnet och den tar emot 

leksaker”, uttrycker hon en ståndpunkt där hon utgår från att det finns lämpliga saker i 

miljön, som ett barn kan vilja ta emot och utforska. Malin uttrycker en liknande tanke 

när hon säger att miljön måste vara inspirerande.  

 

Den sociala miljön får större betydelse av förskollärarna. De beskriver hur barnet som 

skolas in ska skapa relationer till både pedagoger och andra barn. Ur ett relationellt 

perspektiv kan detta synliggöra en medvetenhet om betydelsen av mötet mellan det 

inskolade barnet och de nya personerna, såväl barn som vuxna. Den sociala miljön 

omfattar i förskollärarnas svar, både atmosfären och de andra barn och vuxna som är 

närvarande.  

 

I kapitel fyra redogör vi för hur förskolans miljö idag bygger på Fröbel-pedagogiken 

och snarare är traditionellt än modernt, vilken kan bero på en strävan att skapa en slags 

traditionell trygghet, enligt Nordin-Hultman (2004), samt hur miljön ur ett 

poststrukturellt perspektiv är en arena för barn att utvecklas och växa i. Själva miljön 

kan påverka hur och om barn kan gestalta sig själva som subjekt eller inte. I förhållande 

till Juul och Jensen (2009) och Sommer m.fl. (2013) texter om vikten av att barn ses och 

behandlas som subjekt, kan miljön ses som en stor påverkansfaktor. Trots att 

förskollärarna ger miljön stor betydelse, tenderar förskollärarna i större utsträckning att 

betona miljöns betydelse för chanserna att nå barnet, snarare än att barnet måste äga 

miljön för att detta ska bli verklighet. Förskollärarna förmedlar dels ett synsätt att 

miljön är ett verktyg de använder för att nå och inspirera barnet, dels hur de ska ge 

barnen utmaningar via miljön. Vi ser inga resonemang från förskollärarna, hur miljön är 

något barnen själva tar kontroll över och använder för att skapa och omvandla sig själva 

och sin identitet.  
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8. Diskussion 
I vår studie framgår att diskursen och de intervjuade förskollärarnas förhållningssätt på 

förskolor, rymmer såväl anknytningsteoretiska perspektiv, som relationella. Likheterna 

mellan de båda inskolningsmetoderna i förskollärarnas tal, är fler än skillnaderna. 

Förskollärarna från båda inriktningarna beskriver hur en bra relation till barnet och 

föräldern är nödvändig, och att föräldern ska vara delaktig. Skillnaden mellan de båda 

inriktningarna som framkommer i studiens intervjuer, är hur förskollärarna planerar 

inför inskolningen och hur lång tid de förväntar sig att den ska ta.  

 

Vi har pekat på hur förskollärarna tycks se de två perspektiven nästan som 

förutsättningar för varandra. I intervjuerna framkommer få och små skillnader mellan de 

båda inskolningsmetoderna och de tycks mer lika än olika. Vi har redogjort för hur alla 

sex förskollärare som vi har intervjuat, finner det viktigt att skapa en anknytning eller 

god relation till barnet, om barnet ska kunna bli trygg på förskolan, och att alla sex 

förskollärare ser det som nödvändigt att barnet blir tryggt på förskolan om hen ska 

kunna utforska och utvecklas på förskolan. Vi har lyft tre moment som förskollärarna 

beskriver som kritiska vid barnets inskolning; lämningen, matstunden och vilan. Vi har 

även presenterat olika förutsättningar som förskollärarna i studien, ser som extra viktiga 

för att skapa trygghet för barn vid inskolning. Dessa är goda relationer och en trygg 

anknytning, samt olika organisatoriska förutsättningar och möjligheter i den sociala och 

fysiska miljön. Vi har använt oss av både anknytningsteoretiska aspekter som trygg bas 

och anknytningsperson, och relationella begrepp som att se, autencitet, ansvar och 

ledarskapet i analysen av resultatet, och till viss del även tittat på och försökt förstå 

diskursen som ligger bakom förskollärarnas resonemang.  

 

Vår studie kan erbjuda verksamma inom förskolan en djupare förståelse för hur andra 

förskollärare hanterar inskolningar. ”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas” (Skolverket, 2016, 

s.14), och vår studies resultat skulle kunna generera nya tankar och infallsvinklar hos 

förskollärare när de planerar och sätter upp rutiner för inskolning i sina verksamheter.  

 

Utifrån analysen om traditionell eller föräldraaktiv inskolning ser vi att förskollärarnas 

förhållningssätt och perspektiv i de olika inskolningsmetoderna, kanske inte skiljer sig 

så mycket åt som vi först trodde när vi inledde studien. Å andra sidan har vår studie 

endast lyft sex förskollärares erfarenheter. Om en liknande studie genomförs med 

betydligt fler respondenter hade kanske ett resultat synliggjort skillnader som inte 

framkommer i vår studie.  

 

En studie med större fokus på språket och diskursen inom de olika 

inskolningsmetoderna hade kunnat vara ett intressant bidrag till vetenskapen och 

framförs som förslag på vidare forskning. I arbetet med vår studie, har vi förstått att 

ämnet trygghet vid inskolning på förskolan, kan ha många olika inriktningar. Vi lägger 

fokus på några förskollärares tankar och synliggör dessa genom intervjuer. Vi hade 

kunnat lägga fokus på förskollärares beteende istället och gjort observationer. Via 

observationer hade vi förmodligen fått mycket och intressant empiri, men saknat de 

erfarenheter vi når genom att intervjua förskollärarna. Istället för att titta på trygghet vid 

inskolningen, hade vi kunnat studera trygghet på förskolan när barnen är bekanta och 

vana vid förskolan. Vi ser även att miljöns betydelse för hur barn kan skapa sig själva 

som subjekt, enligt Nordin-Hultman (2004), hade varit en intressant utgångspunkt att 

studera i förskolans verksamhet. En sådan studie skulle nog också gagnas av att grunda 
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sig på observationer i förskolan, snarare än intervjuer med förskollärare. Vår studie 

fångar en liten del av ett stort och spännande forskningsfält som vi gärna studerar igen. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Förfrågan om att delta i en studie om förskollärares tankar om barns 

trygghet vid inskolning 

 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie genom att bli intervjuad. Vi läser till 

förskollärare vid Linneuniversitetet i Växjö och arbetar nu med vårt självständiga 

arbete. Arbetet ska utgå från ett förskolepedagogiskt område och syftet med vår studie 

är att synliggöra förskollärares syn på barns trygghet med specifikt fokus på inskolning.  

 

En intervju beräknas ta ca 30 minuter och ljudet kommer att spelas in och transkriberas. 

Det är frivilligt att delta och deltagare kan när som helst avbryta sitt deltagande. Alla 

deltagare kommer att anonymiseras i rapporten. Intervjuerna kommer endast att 

användas i studiens syfte. 

 

Vill du delta i studien? 

 

Vi ber dig återkoppla till oss via mail eller telefon, om ditt beslut. Vill du delta ber vi 

dig att även meddela när och var du kan genomföra intervjun. Vi kan komma till ditt 

arbete eller ses på överenskommen plats. Vi behöver genomföra en eventuell intervju 

senast 20 juli 2018. 

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Ellinor G. Lindahl                 Emelie Hansson 

eg222bi@lnu.student.se        eh222nd@student.lnu.se 

0768391735                           0738558974 

 

Linneuniversitetet 

Handledare: Erik Gustavsson, erik.gustavsson@lnu.se 

Kursansvarig: Zara Bersbo, zara.bersbo@lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 43 - 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Vilken betydelse har barns trygghet i förskolan, enligt förskollärarna? 
 * Vad innebär det att vara trygg? 

 Vilka aspekter är viktiga? 

 * Varför behöver barnen vara trygga på förskolan? 

 Ser du några konsekvenser om barnen inte är trygga på förskolan? 

 

Hur ser förskollärarna på inskolning i förhållande till barns trygghet? 
 * Hur går en inskolning till? 

 Vilken är förskollärarens roll? 

 Vilken är förälderns roll? 

 * Hur förmedlar ni era rutiner till föräldrarna? 

 * Vad är viktigt i utarbetningen av inskolningsrutiner för att främja barns trygghet vid 

inskolningen? 

 * Hur gör ni för att skapa trygghet hos barnen vid inskolning? 

  När fungerar det, att barnen blir trygga? 

  När fungerar det inte, barnen blir inte trygga? 

 * Vilka punkter är särskilt kritiska vid inskolning när det gäller barns trygghet? 

 

Vilka förutsättningar är enligt förskollärarna, viktigast för att skapa trygghet hos 

barnen vid inskolning? 
 * Vilken betydelse har goda relationer vid inskolning och  

Hur arbetar ni för att etablera detta med barn och föräldrar? 

 * Vilken betydelse har barns anknytning vid inskolningsrutiner? 

 * Vilka organisatoriska förutsättningar finns det för att skapa trygghet vid inskolning? 

 * Vilka förutsättningar finns i miljön för att skapa trygghet vid inskolning?   

 

 

 

 * Finns det något du vill tillägga eller ta upp om inskolning och trygghet som vi inte 

frågat om? 

 


