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Abstrakt 
Titel: Strävan efter trygghet vid inskolning – en kvalitativ studie om förskollärares 

strategier att skapa trygghet vid inskolning 

 

Title: Striving for security during preschool introduction – a qualitative study on 

preeschool teachers’ strategies to create security during preschool introduction  

 

Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare arbetar för att skapa trygghet för 

de yngre barnen vid inskolning. Utifrån valt syfte har tre frågeställningar utformats: Hur 

definieras begreppet trygghet vid inskolning, Hur arbetar förskollärare med att skapa 

anknytning vid inskolning samt Vilka utmaningar och möjligheter identifieras vid 

skapandet av trygghet för barn vid inskolning. Frågeställningarna utformades på ett 

sådant sätt för att kunna ta reda på hur förskollärare ser på trygghet, anknytning, 

utmaningar och möjligheter, samt om de använder olika strategier i arbetet för att skapa 

trygghet vid inskolning. Bowlbys (2010) anknytningsteori har använts tillsammans med 

begrepp som tillhör teorin, samt begrepp som kan relateras till förskolans verksamhet. 

Det har gjorts för att kunna analysera resultatet ur ett helhetsperspektiv, där delar av 

resultatet har valts ut som ansetts viktiga för att kunna få fram förskollärarnas olika 

tankar och uppfattningar om studiens valda forskningsområde. Studien byggdes på en 

kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra förskollärare 

i en kommun från olika förskolor. Det var för att ta reda på hur förskollärarna ser på 

trygghetsskapandet under inskolningstiden i olika verksamheter. I resultatet framkom 

det att förskollärarna har en gemensam syn på hur viktig roll tryggheten spelar under 

inskolningen. Resultatet visade även hur samverkan med vårdnadshavare kan vara 

avgörande för hur barnen kommer uppleva denna period. Vidare framkom det i 

resultatet även olika strategier förskollärarna använder sig av i skapandet av trygghet. 

Dessa olikheter som kommit fram i studien innefattar förskollärarnas olika arbetssätt 

och inskolningsmetoder samt hur de arbetar med anknytning till varje enskilt barn i 

verksamheten.  

 

Nyckelord 
Anknytning, trygghet, förskollärare, inskolning, anknytningsteorin 
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1 Inledning 
I förskolans läroplan i uppdraget föreskrivs det att ”Förskolan ska erbjuda barnen en 

trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och 

självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och 

trygghet” (Skolverket 2018, s.10). Citatet ur läroplanen visar hur förskolan ansvarar för 

att se till att barnen känner trygghet i förskolans verksamhet. Studien vill undersöka hur 

förskollärare ser på trygghet vid inskolning vilket är den första kontakten barn har med 

verksamheten. Studien vill också undersöka om det finns strategier hos förskollärare ute 

i olika verksamheter för hur de bygger upp trygghet hos barnen och hur det kan se ut. 

Som ovan beskrivet ska förskolan skapa en trygg grund för varje enskilt barn att stå på i 

verksamheten, därför undersöker studien hur det ser ut i olika förskolors verksamheter 

och om hur trygghet uppfattas.  

Erfarenheter från tidigare arbete är att i dagens samhälle börjar de flesta barn i förskolan 

redan i tidig ålder, vilket betyder att barn går från det trygga hemmet till en helt ny värld 

där tryggheten utmanas. Det är något som lyfts i tidskriften Dagens samhälle där 

Eidevald (2019) som är docent i förskoledidaktik skriver om hur andelen yngre barn i 

förskolans verksamhet har ökat sedan år 1975. När barn tar sitt första kliv in i 

förskolans värld måste därför en trygghet byggas upp och ta vid, där har förskolan en 

viktig roll och uppgift i att kunna möta dessa behov. Broberg, Hagström och Broberg 

(2012) belyser att trygghet är en viktig faktor för att barn ska våga utforska, leka och 

lära i nya miljöer. Författarna beskriver vidare att om barn ska våga utmana sig själva i 

nya miljöer behöver trygghet skapas till nya anknytningspersoner. Det visar hur 

förskolans personal spelar en betydande och viktig roll under inskolningen för att barn 

ska kunna utveckla trygghet och ett livslångt lärande. Som följd av det undersöker 

denna studie hur förskollärare uppfattar trygghet och hur de anser att det kan skapas 

redan vid inskolning.  

Andra erfarenheter från förskolor vid inskolning är att många vårdnadshavare kan 

uppleva inskolningstiden som en tuff period där de ska separeras från sitt barn som de 

har tagit hand om och ansvarat över sen födseln. Nu ska de överlämnas till en 

verksamhet med nya miljöer och med nya vuxna och barn. Vårdnadshavare kan känna 

en osäkerhet som överförs till deras barn vilket kan leda till otrygghet. Denna studie 

undersöker därför hur förskollärare arbetar för att få både vårdnadshavare och barn att 

känna sig trygga vid inskolningen. För hur ska barn som träder in i förskolans 

verksamhet kunna känna trygghet inför den om inte deras vårdnadshavare gör det? 

I en artikel som publicerats på Lärarförbundets hemsida beskrivs det i allmänna råden 

hur det tillkom ett högre krav på förskolan, att personalen måste se till barns 

trygghetsbehov vid inskolningen. Det handlar om att anpassa inskolningstiden utefter 

varje individuellt barns behov och inte använda samma inskolningsmetod för alla 

(Richter Brising 2017). I denna studie genomförs därför kvalitativa intervjuer för att 

undersöka hur förskollärare ser på hur trygghet kan skapas under inskolningsperioden 

och hur de anpassar den på sin förskola för att bygga upp trygghet hos alla barn.  

Denna studie vill synliggöra fler arbetssätt att använda som verktyg under inskolning av 

barn för att kunna skapa trygghet. Tanken är att kunna bidra till att det inte endast finns 

ett sätt att arbeta utefter, utan att det finns fler olika sätt. Alla barn är olika och egna 

individer och förskolans personal behöver anpassa inskolningen utefter varje enskilt 

barn. 
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2 Syfte och frågeställningar  

2.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar för att skapa trygghet för 

de yngre barnen vid inskolning i förskolans verksamhet.  

 

2.2 Frågeställningar 

- Hur definierar förskollärare begreppet trygghet vid inskolning? 

- Hur arbetar förskollärare med att skapa anknytning vid inskolning?  

- Vilka utmaningar och möjligheter identifieras i skapandet av trygghet för barn 

vid inskolning? 
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3 Tidigare forskning 
I avsnittet kommer tidigare forskning att lyftas inom området och olika aspekter som 

påverkar barns trygghet vid inskolning. Avsnittet är uppdelat i underrubriker baserat på 

vilken aspekt de olika forskningarna anser är betydelsefulla för barns inskolning i 

förskolan. Den första rubriken är anknytning mellan barnet och förskollärare och visar 

aspekter som förskolans personal behöver tillämpa för att barnet ska känna trygghet. 

Andra rubriken är samverkan mellan hem och förskola och beskriver utifrån tidigare 

forskning vad samverkan har för betydande roll vid inskolning. Sista rubriken barns 

individuella process vid inskolning berör introduktionen av inskolningstiden. Hur barn 

hanterar och reagerar vid det första mötet med förskolans verksamhet samt hur barns 

position utmanas och förutbestäms. Dessa tidigare forskningar har valts ut för att de är 

relevanta i förhållande till studiens undersökningsområde, där alla tidigare forskningar 

berör inskolning i förskolans verksamhet. Universitetets databaser har använts för att 

söka fram tidigare forskning och sökningar har utförts i ERIC, Psycinfo och SwePub. 

Sökord som använts för att få fram relevant tidigare forskning inom området är begrepp 

som ”attachment”, ”strategies”, ”introduction”, ”preschool teachers” och ”security”. 

Sökning på varje begrepp har både gjorts enskilt men också i förhållande till varandra 

för att försöka få fram en helhet i sökningen av tidigare forskning inom området. Vid 

sökprocessen fann vi ett flertal studier som berörde inskolning i förskolan. Men vid 

sökning i databaserna fanns det dock svårigheter i att finna tidigare forskning om 

strategier för att skapa trygghet vid inskolning i förskolan. Förhoppningen är att studien 

ska bidra med och fylla eventuella kunskapsluckor som finns inom området att finna 

strategier för att skapa trygghet vid inskolning.   

 

3.1 Anknytning mellan barnet och förskollärare  
När det handlar om att skapa anknytning i förskolan har Hagström (2010) studerat hur 

pedagoger i förskolans verksamhet blir anknytningsperson. Det är något som studerats 

över en treårsperiod där metoden har varit att ta del av förskollärares olika berättelser 

om ämnet. Sedan har berättelserna analyserats för att få fram pedagogers uppfattningar 

kring att vara anknytningsperson. En anknytningsperson innebär att pedagogen blir en 

trygg bas för barnet genom att försöka skapa en trygghetskänsla som speglar av sig på 

barnet. Hagström (2010) lyfter vikten av att för att kunna skapa trygghet måste en tillit 

byggas upp där pedagogen visar öppenhet och empati för barnet. Får barnet en känsla av 

att den kan lita på pedagogen kommer också trygghet att byggas upp, vilket även kan 

bidra till att barnet kan känna anknytning till pedagogen. Struktur och kontinuitet hos 

pedagoger och i verksamheten är något som författaren har studerat. Forskaren har då 

kommit fram till att det har en betydande roll för att barnet ska kunna känna trygghet. 

När pedagoger har struktur i verksamheten kan barnets självutveckling påverkas positivt 

av det och det kan bidra till en trygg atmosfär för barnet att befinna sig inom.  

Omsorg är ett begrepp som framkommit i Hagströms (2010) analys, där forskaren 

hävdar att omsorg spelar en betydelsefull roll i arbetet för pedagoger att bygga upp 

trygghet hos varje enskilt barn. Vilket i sin tur gör en pedagog till anknytningsperson i 

verksamheten. Omsorg innebär i sammanhanget att pedagogen är lyhörd och ser till 

barnets behov i olika situationer som sker och uppstår under dagen. Är inte pedagogen 

närvarande och synliggör barnets behov kan det ge en negativ påverkan på barnets 

självutveckling och det påverkar även tryggheten till att kunna knyta an till pedagogen. 

Resultatet av analysen visar att det är många aspekter som förskollärare måste arbeta 

med för att varje enskilt barn ska känna tillit och trygghet i att hitta en 

anknytningsperson i förskolan. Forskaren skriver även i sin studie om förskollärares 
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anknytning till barnet och vad det innebär för utvecklingen (a.a.). Även internationell 

forskning visar att om barnet tidigt får en anknytning till en förskollärare påverkar det 

barnets kognitiva och sociala utveckling. Det har framkommit i flera observationer som 

forskaren Commodari (2012) genomfört i förskolans verksamhet, där observationer 

visat anknytningens betydelse för barnets utveckling. Anknytningen mellan 

förskollärare och varje enskilt barn anses spela en viktig roll och desto tidigare en trygg 

anknytning byggs upp desto mer gynnar det barnets utveckling i tidig förskoleålder.  

Månsson (2011) har gjort en studie om hur en svensk förskola använder sig av 

nyckelpersoner vid inskolning. Studiens resultat belyser vad som anses vara av vikt för 

att ett barn ska känna trygghet vid inskolning och vid lämning på förskolan. En sådan 

sak kan vara napp eller snutte. Det som även studien visar är vikten av att varje barn har 

en nyckelperson i förskolan och att den redan från inskolningen anpassar och sköter allt 

som har med barnet att göra. Det gör att barnet kan våga sig ut i verksamheten eftersom 

det finns en nyckelperson närvarande hela tiden som gör att barnet upplever trygghet. 

Ytterligare forskare (Hagström 2010; Commodari 2012; & Månsson 2011) beskriver 

hur anknytningspersoner i förskolans verksamhet är av vikt för att trygghet hos varje 

enskilt barn ska kunna utvecklas samt hur det är betydande redan vid inskolningens 

start.  

 

3.2 Samverkan mellan hem och förskola 
I samband med att ett barn ska skolas in i förskolans verksamhet behöver förskolans 

personal inte enbart bygga goda relationer till barnet utan även till barnets 

vårdnadshavare. En samverkan mellan förskolans personal och vårdnadshavare anses 

vara av stor vikt för att kunna verka för barnets bästa i alla situationer. När information 

utbyts mellan varandra kan trygghet skapas och underlätta för att barnet ska känna sig 

trygg både i sin hemmiljö och i förskolans verksamhet. Markström och Simonsson 

(2017) har genomfört en studie där de har undersökt hur förskollärare i svensk förskola 

uppfattar den samverkan som existerar mellan förskolans verksamhet och 

vårdnadshavare vid inskolning. Ett genomförande av gruppintervjuer med förskollärare 

från olika städer i Sverige utfördes där forskarna kunde se att samarbetet mellan de olika 

parterna hade blivit bättre med tiden. Nu upplevde förskollärarna att de kompletterade 

varandra bättre i arbetet med varje barns individuella trygghetsbehov. Förskollärarna 

förklarar vidare hur de anser det viktigt att de redan vid inskolningen berättar för 

vårdnadshavare om deras uppdrag utifrån förskolans läroplan. Uppdraget i att skapa 

förutsättningar för att kunna bygga upp goda och tillitsfulla relationer mellan de båda 

parterna, för att kunna verka för barnets bästa. I studien träder två olika traditioner fram 

när det kommer till huruvida vårdnadshavare ska inta en passiv eller aktiv roll med sitt 

barn under inskolningsperioden. Den passiva rollen innebär att vårdnadshavare håller 

sig mycket i bakgrunden och försvinner en tid för att barnet ska tränas i att skapa nya 

relationer i verksamheten. Medan den andra aktiva rollen innebär att vårdnadshavare 

istället är aktiva med barnet och både agerar i den fria leken samt kommunicerar med 

andra barn och förskollärare under inskolningen (Markström & Simonsson 2017). 

Resultatet i ovanstående studie visar att det finns fördelar med att använda sig av en 

inskolning där vårdnadshavare har en aktiv roll. Samarbetet kan utvecklas genom en 

mer aktiv kommunikation där förskolläraren kan lära känna barnet genom 

vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren kan även få möjlighet att ställa frågor och observera 

för att få en större inblick i den dagliga verksamheten. Det kan vidare bidra till att öppna 

upp för att goda relationer utvecklas tidigt under inskolningen. Om barnet upplever att 

det finns ett gott samarbete och en trygg atmosfär mellan den nya förskolläraren och 
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vårdnadshavaren, kan det leda till att barnet även kan börja se den nya förskolläraren 

som en trygg person att vistas runt i verksamheten (Markström & Simonsson 2017).  Ett 

liknade forskningsresultat framkommer i en annan studie av Vuorinen, Sandberg, 

Sheridan och Williams (2014). I studien har forskarna använt sig av intervjuer med 

förskollärare som metod. I resultatet framkommer det hur viktig föräldrakontakten är 

och de beskriver den utifrån tre olika aspekter som de anser att de behöver se till i mötet 

med olika vårdnadshavare. De tre aspekterna är att ha en kontinuerlig kontakt, anpassa 

sitt bemötande inför varje vårdnadshavare samt att ha en öppen dialog mellan varandra. 

Dessa två forskningsresultat visar hur viktig relationen till vårdnadshavare kan vara för 

att skapa trygghet för barnet.  

3.3 Barns individuella process vid inskolning  
Simonsson (2015) har utfört en studie i en svensk förskola där hon har undersökt hur 

barn skapar sina första relationer i verksamheten under inskolningstiden. Även hur barn 

hanterar den övergång som sker när de går mellan hem och förskola. Forskaren belyser 

det första mötet med verksamheten och hur det kan innebära många nya intryck för ett 

barn som tidigare vistats i en säker hemmiljö. Barnen går från det trygga i hemmet till 

den nya och till en början otrygga kontexten i förskolan, där nya vuxna och barn samt 

nya miljöer och föremål existerar. Då många barn skolas in i förskolans verksamhet i 

tidig ålder är det inte säkert att det verbala språket är tillräckligt utvecklat för att kunna 

kommunicera och uttrycka sina önskemål samt sin vilja. Kroppsspråket och de 

materiella redskapen blir viktiga verktyg för barn att använda sig av för att 

kommunicera med sin omgivning. Studiens fokus var för forskaren att undersöka hur 

samspel skapas och utvecklas mellan yngre barn vid inskolning, och hur barn genom 

användning av materiella redskap samt kroppsspråk skapar en första interaktion med 

andra barn i verksamheten. Metoden som användes vid studiens undersökning var 

videofilmning där två barn under sin inskolning blev observerade under en 

tvåveckorsperiod. Resultatet visade hur de praktiska redskapen spelade en stor och 

viktig roll i hur barn utformade sociala samspel med varandra. Redskapen användes dels 

av eget intresse hos barnen, dels som ett sätt att skapa interaktion med andra. Genom 

redskapen bjöds barnen in i varandras olika lekar och de utvecklade sitt eget sätt att 

förhandla om en plats i den nya gruppen.  
 
När barn för första gången kommer i kontakt med förskolans verksamhet möter de 

många nya ansikten och miljöer som inte tillhör det normala tillståndet som finns i 

hemmet. Där alla ansikten är familjära och även den kontext som barn befunnit sig i 

under en längre period är trygg. Månsson (2011) har gjort en studie i en svensk förskola 

där hon har undersökt hur barns interaktion med sin nya omgivning kommer till uttryck 

under inskolningstiden. Forskaren har specifikt undersökt olika moment som sker i den 

dagliga verksamheten och valt att observera olika situationer som utspelar sig där. 

Exempelvis interaktionen mellan förskollärare och vårdnadshavare, matsituationer, 

blöjbyten och lekmiljöer. Studien har utgått ifrån tre formulerade frågeställningar som 

forskaren ville undersöka under sin observationsperiod. Frågeställningarna utgick ifrån 

att försöka ta reda på vilka möjligheter barn hade till att kunna positionera sig själva 

under inskolningstiden i förhållande till den nya sociala kontext de befann sig i. 

Studiens resultat visade att förskollärarna istället tenderade till att lägga grunden för 

barnen genom att positionera ut de i förväntade roller som barnen sedan antog sig redan 

tidigt in i inskolningen. Vidare lyfter forskaren hur normer och rutiner som styr i 

förskolans verksamhet påverkar och begränsar barn i deras möjligheter till att anta sig 

verksamheten självmant. Begränsningar som innebar att inte kunna välja position själv 

vad gäller befinnandet i den sociala miljön, sociala samspel med kamrater eller att 
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kunna påverka sin situation med egna önskemål. Dock framkommer det genom studiens 

resultat att trots dessa normer, traditioner och rutiner som till stor del styr 

verksamhetens riktning ligger det ändå i förskollärarnas intresse att redan tidigt in i 

verksamheten stödja barn till att göra egna aktiva val.  
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4 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen av 

resultatet. Det teoretiska perspektivet studien utgått ifrån är anknytningsteorin och vad 

den innebär presenteras i nedanstående text. Under den här rubriken presenteras även de 

centrala begrepp som valts ut för analysen. Begreppen är trygghet, anknytningsperson, 

förskollärarens roll och inskolning och begreppens definition redogörs mer ingående. 

Anknytningsteorin och de begrepp som presenteras är av vikt i studien då de har 

relaterats i relation till förskolans verksamhet och hur trygghet skapas vid inskolning.   

 

4.1 Anknytningsteorin 
I studien kommer anknytningsteorin användas som utgångspunkt. Anknytningsteorin är 

en psykologisk teori och dess betydelse för hur barn och vuxna utvecklar känslor kring 

trygghet, närhet och omsorg. Grundaren av teorin är psykoanalytikern John Bowlby 

(2010) som förespråkar teorin och hur den belyser människors utveckling samt hur 

viktigt det är att få en god och trygg grund i skapandet av relationer redan i tidig ålder. 

Anknytningsteorin beskriver hur barn söker anknytning och att det visar sig genom att 

de yttrar sig med att försöka söka sig till andra människor för att känna närhet. 

Anknytning delar teoretikern in i tre olika typer av anknytningsmönster som benämns 

som ambivalent, undvikande och trygg anknytning. Forskaren menar att när barn 

kommer i kontakt med andra personer kan något av dessa olika anknytningsmönster 

visa sig beroende vilken typ av känsla barnen upplever. En ambivalent anknytning 

beskrivs som en anknytning där barn kan känna osäkerhet kring den omgivning av 

personer som finns närvarande. Det för att barnen har tidigare erfarenheter av att ha fått 

olika typer av respons vid samma typ av beteende tidigare, vilket kan ha resulterat i att 

de inte vet vilken respons som kommer ges och då blir anknytningen osäker. En 

ambivalent anknytning beskriver även Broberg, Hagström och Broberg (2012) kan 

upplevas som en svår process för barn under inskolningstiden. Då de kan känna en stor 

osäkerhet i att vara runt omkring människor som inte upplevs trygga eller stabila i sina 

beteendemönster.  

 

En undvikande anknytning förklarar Bowlby (2010) kan vara när barn inte visar samma 

behov av att knyta an till en trygg bas när det uppstår situationer som kan upplevas 

otrygga. Ett undvikande anknytningsmönster kan uppvisas om barn har erfarenheter av 

att inte ha fått uppmärksamhet vid behov av trygghet vid tidigare tillfällen, vilket då har 

resulterat i att de inte väljer att knyta an på samma sätt då osäkerheten blir för stor. 

Avslutningsvis lyfts den trygga anknytningen och hur barn genom en så kallad 

gummibandseffekt kan visa tecken på trygghet. Barnen vågar då utforska sin omgivning 

i vetskap om att alltid kunna återvända till en trygg person om det skulle behövas. När 

de sedan har tankat på med trygghet vågar de på nytt gå ut och utforska sin omvärld 

(a.a.).   

Hwang och Nilsson (2011) beskriver anknytningsteorin och att barn har ett medfött 

verktyg som gör att de söker sig till en eller flera anknytningspersoner för överlevnad. 

Sedan bildar barn egna erfarenheter i hur det är att vara med människor i sin omgivning 

som sedan påverkar deras beteenden i sociala relationer. Dessa beteenden som uppstår 

har att göra med hur trygg eller otrygg barnen känner sig i sin omgivning. Författarna 

menar att det är barns utforskandesystem som utgör hur säkra de är i sin livsmiljö för att 

våga ta sig an nya utmaningar. Därför är det av vikt att de känner sig trygga för att inte 

bli stressade. Genom ett tryggt anknytningssystem gynnas deras utveckling. 
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4.2 Centrala begrepp 

4.2.1 Trygghet 
Begreppet trygghet kan förklaras genom Bowlbys (2010) teori om anknytning där 
begreppet trygg bas ingår och definieras utifrån aspekter som innefattar omsorg av 
vuxna. Med omsorg inom trygg bas innebär det att vuxna behöver möta barn och finnas 
där som en trygghet i utforskandet samt vara närvarande för att barn ska känna en 
säkerhet i att vända tillbaka till en säker hamn vid osäkerhet. Med det här innefattar 
begreppet trygg bas även begreppet en säker hamn (Broberg, Hagström & Broberg 
2012). I Hagströms (2010) avhandling beskrivs det att redan i spädbarnsåldern börjar 
barn söka efter en trygg bas, vilket sker genom att barn blir omhändertagna av en eller 
flera personer. Genom det knyter barn an till dessa personer tids nog och det byggs 
succesivt upp efter tid och utvecklas till en trygg bas. Det möjliggör för barn till ett 
tidigt utforskande i sina liv och visar betydelsen av att alltid ha en trygg bas och säker 
hamn att återvända till. 

 

Den trygga basen består oftast av vårdnadshavare i barnens första levnadsår. Skulle inte 

barnen ha en trygg bas hos vårdnadshavare kan det medföra att de blir osäkra i vart de 

ska vända sig för att känna tillit och trygghet. Det i sin tur kan leda till att barn utforskar 

i mindre utsträckning av deras livsmiljöer (Broberg, Hagström & Broberg 2012). 

Författarna beskriver fortsatt begreppets innebörd i relation till inskolning i förskolan. 

Har vårdnadshavare varit en trygg bas i barnens första levnadsår kan det till en början 

bidra till att de känner sig otrygga i förskolan och vill ha sina vårdnadshavare nära 

under inskolningstiden. För att barn efter en tid ska kunna utveckla en trygg bas hos 

förskollärarna i verksamheten är det viktigt att det skapas ett band mellan 

vårdnadshavare och förskollärare. Det kan leda till att vårdnadshavare blir tryggare och 

det kan spegla av sig till barnen som efter en tid kan känna en säker hamn även hos 

förskollärarna i verksamheten.  

 
4.2.2 Anknytningsperson 

Inom anknytningsteorin beskriver Broberg, Hagström och Broberg (2012) begreppet 

anknytningsperson som ett centralt begrepp. Som nämnts tidigare är vårdnadshavare i 

det flesta fall de första anknytningspersoner som barnet skapar anknytning till. Det är av 

vikt att en första anknytningsperson skapar trygghet då det påverkar barnets 

känslomässiga relationer genom livets gång. När barnet har hittat en anknytningsperson 

som ger trygghet kommer fler relationer att utvecklas till andra anknytningspersoner i 

närheten. Broberg, Hagström och Broberg (2012) förklarar innebörden i hur en 

anknytningsrelation ska utvecklas. De beskriver att tät och kontinuerlig kontakt med 

barnet måste vara i fokus, därefter handlar det om att kunna trösta barnet och finnas där 

som en trygghet i olika situationer. En annan betydande aspekt i skapandet av 

anknytning är hur en persons beteende är gentemot barnet, viktiga faktorer som lyfts är 

lyhördhet, närvaro samt en samspelsvillig förmåga. Författarna påpekar att 

anknytningspersoner inte brukar överskrida mer än fem till antal, och varför det 

vanligtvis inte brukar bli mer än det är för att det krävs tid att knyta an till nya personer 

och skapa en trygg relation. Det innebär i förskolans kontext att barnet oftast försöker 

skapa relation och finna en anknytningsperson i en av verksamhetens pedagoger. Men 

att den pedagog som blir anknytningsperson för barnet vägleder och hjälper barnet, att 

så småningom även finna trygghet i den övriga personalen i verksamheten även om de 

inte kommer att bli barnets anknytningsperson (Broberg, Hagström & Broberg 2012).  
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4.2.3 Förskollärarens roll 

En förskollärares roll i förskolans verksamhet innebär många ansvarsområden. En stor 

vikt ska i och med den reviderade läroplanen vara att kunna erbjuda en trygg och 

omsorgsfull miljö där barnen har möjlighet att utforska, lära och utvecklas i den 

pedagogiska miljön (Skolverket 2018). Förskolans personal behöver ha en medvetenhet 

i hur de ska arbeta för att få omsorg, utveckling och lärande att bilda en helhet i 

verksamheten. Barnens personliga utveckling spelar en stor och viktig roll för vad de 

har för möjligheter i att kunna utvecklas vidare inom andra områden. Det går 

exempelvis inte att endast fokusera lärande och helt utesluta barns känslor, 

relationsbyggande, uttrycksförmåga och beröra de områdena under ett annat tillfälle. 

Förskollärares och annan verksam personals kompetens och förmåga att kunna se en 

helhet gällande barnens möjligheter till att både utvecklas på ett personligt plan men 

också att lära nya saker inom olika ämnesområden är en konst, men samtidigt ett krav 

med de uppdrag som förskolan har i förhållande till styrdokumenten (Engdahl & 

Ärlemalm – Hagsér 2015). 

 

En förskollärares roll ligger också i att kunna närma sig och skapa förståelse för varje 

enskilt barns perspektiv på saker och ting. Inget barn är det andra likt och inget barn 

tänker precis likadant som ett annat. Varje enskilt barn har ett eget sätt att förstå och 

erfara sin omvärld, och vill förskollärare i verksamheten kunna förstå och närma sig 

barns olika perspektiv på ett djupare plan behöver det ges möjlighet till forum för dem 

att få göra det. Vuxna i barns närhet behöver visa respekt och nyfikenhet inför det 

barnen uttrycker. Märker barn att det finns vuxna i närheten som visar lyhördhet och 

intresse för det som uttrycks ökar möjligheterna för att de ska fortsätta öppna upp sig 

och delge sitt perspektiv (Söderlund Wijk 2016).  

 
4.2.4 Inskolning 

Definitionen av begreppet inskolning är enligt Månssons (2013) mening en övergång 

som sker då barn lämnar sin hemmiljö och intar förskolans kontext. Det här är en period 

där barn skolas in i förskolans verksamhet och där blir även vårdnadshavarens och 

förskolans personals samverkan en stor och viktig del i processen. Introduktionen in i 

förskolans värld blir en mötesplats där barn, vårdnadshavare och förskolans personal har 

möjlighet att lära känna varandra, skapa goda relationer och utveckla tillit inför 

varandra. 

 

Arnesson Eriksson (2010) lyfter två välkända inskolningsmodeller som förskolor utför 

sina inskolningsperioder utefter. Den ena benämns som traditionell inskolning och den 

andra föräldraaktiv inskolning. Den traditionella inskolningen sker under en längre 

tidsperiod där vårdnadshavarna intar en passiv roll och låter förskolans personal ta en 

större aktiv roll i att skapa relationer till barnen. Inskolningsmetoden används för att 

kunna skapa nyfikenhet och intresse hos barn att utforska miljön och inte fokusera på 

sina vårdnadshavares närvaro. Under inskolningstidens gång avlägsnar vårdnadshavarna 

sig mer och mer och barnen kan då utveckla en större anknytning till den personal som 

är aktiv och ansvarig under inskolningen. Den andra inskolningsmetoden, föräldraaktiv 

inskolning utgår istället ifrån att vårdnadshavarna är aktiva under inskolningstiden. Här 

följer vårdnadshavare barnen i utforskandet av den pedagogiska miljön och även de 

rutiner som verksamheten utgår ifrån i sitt arbete. Vårdnadshavare får här en viktig roll i 

att visa barnen att förskolan kan vara en trygg och rolig miljö att befinna sig i. Genom 

en god kontakt och samverkan med förskolans personal kan även barnen se att 

vårdnadshavarna samspelar med förskolans personal, vilket då kan upplevas av barnen 

vara pålitliga personer att vara med.  
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4.3 Sammanfattning 

De centrala begreppen och teorin som redogjorts för ovan ligger till grund för att 

analysera resultatet och kunna svara upp till studiens syfte och frågeställningar. 

Begreppet trygghet och anknytningsperson är till hjälp för att kunna analysera hur 

förskollärare arbetar för att skapa trygghet hos barnen vid inskolningen i förskolans 

verksamhet. Dessa begrepp är även i fokus vid intervjuerna i studien med de utvalda 

förskollärarna. Förskollärarens roll och inskolning är av stor vikt i analysen då de kan 

relateras till anknytningen vid inskolning och hur förskollärare tänker kring 

trygghetsskapandet i koppling till dessa förhållanden. Anknytningsteorin som syftar till 

hur barn knyter an till andra personer blir betydelsefull för analysen då en tolkning är att 

teorin innefattar förklaringar till hur barn utvecklar trygghet. Sammanfattningsvis kan 

de ovanstående begreppen kopplas till studien då det tydligt framgår hur de alla utgör en 

viktig grund för att kunna analysera resultatet. Även om studien utgår ifrån 

anknytningsteorin finns det även kritik mot den. Teorin syftar i helhet till hur varje 

enskilt barn kan agera för att knyta an till andra i sin omgivning. Det finns inga 

specifika förklaringar inom teorin för hur människor i barns närhet ska agera för att 

skapa trygghet för barn i deras omgivning. Det är en kritisk punkt då studien vill 

undersöka hur förskollärare skapar trygghet för barn vid inskolning i förskolans 

verksamhet.  
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5 Metod 
I följande avsnitt kommer det att redogöras för de forskningsmetodiska val som har 

gjorts i studien. Val av metodansats, urval, genomförande och bearbetning av data 

kommer också att presenteras. Det kommer även en presentation av de etiska aspekter 

som det har tagits hänsyn till under metodens gång, samt en diskussion om studiens 

tillförlitlighet, trovärdighet samt överförbarhet.  

 

5.1 Kvalitativ metodansats 

I studien har en kvalitativ metodansats använts vilket Denscombe (2018) beskriver som 

en metod att använda sig av för att få en djupare förståelse inom ett specifikt område. 

Det kan innebära en djupare förståelse för olika personliga uppfattningar, erfarenheter 

eller situationer av ett och samma fenomen. En kvalitativ metodansats möjliggjorde för 

en djupare förståelse kring vad varje förskollärare hade för uppfattningar, tankar samt 

erfarenheter av hur trygghet kan skapas för de yngre barnen vid inskolning. 

 
5.1.1 Semistrukturerade intervjuer  

Studiens metodansats utgick ifrån semistrukturerade intervjuer, vilket delvis innebar att 

det på förhand utformades en intervjuguide att använda sig av under intervjutillfällena. 

Bryman (2011) förklarar hur semistrukturerade intervjuer till skillnad från strukturerade 

intervjuer bygger på mer öppna och allmänna frågor som kan varieras. 

Semistrukturerade intervjuer behöver inte ha en lika strikt struktur som strukturerade 

intervjuer, utan här kan undersökaren välja själv i vilken ordning frågor ska ställas och 

om frågor ska läggas till eller helt uteslutas beroende på den respons som ges av 

informanterna. Denscombe (2018) skriver att semistrukturerade intervjuer är en bra 

metod att använda sig av samt att utgå ifrån vid en datainsamling. Dels är det 

strukturerat genom förutbestämda öppna frågor som ställs till informanterna, dels är det 

ostrukturerat på ett sådant sätt att det går att lyfta fram följdfrågor från informanternas 

svar. Följdfrågor kan ge intervjuaren mer omfattande svar och mer detaljerad 

information som kan utveckla de svar som ges av informanterna (a.a.).  

 

I intervjuguiden (se bilaga B) utformades det tre stora huvudfrågor som i första hand 

ställdes till förskollärarna som deltog i intervjuerna. Under varje större fråga utformades 

det sedan kompletterande frågor som fanns som stöd för att möjliggöra för mer 

utvecklade svar och för att hjälpa förskollärarna att gå in djupare i sin egen reflektion 

över ämnet. Bryman (2011) förklarar hur semistrukturerade intervjuer används för att 

undersöka informanters åsikter samt hur de uppfattar och reflekterar kring olika 

fenomen. Fördelen med att använda sig av semistrukturerade intervjuer som upplägg av 

intervju är att det inte behöver följa den intervjuguide som utformats fullt ut. Utan här 

väljer de som undersöker vilket upplägg de vill använda sig av själva och vilka frågor 

som anses viktiga att ställa till informanterna.  

 

5.2 Urval 

Studien utgår ifrån ett subjektivt urval vilket enligt Denscombe (2018) innebär att 

informanter väljs ut med anpassning utefter ämne i studien samt deras kunskaper och 

erfarenheter kring det. Ett subjektivt urval handlar om att välja ut rätt informanter som 

med sina kunskaper och erfarenheter kan belysa det område som ska undersökas. 

Urvalet i studien består av fyra förskollärare där samtliga har tidigare erfarenheter av 

arbete med yngre barn och inskolning. Förskollärarna är även utvalda ifrån olika 

förskolor i en och samma kommun för att få en variation av infallsvinklar och synsätt på 
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området. Valet av att välja ut förskollärare från olika förskolor grundade sig i en 

förhoppning om att förskollärarna arbetade utifrån en större variation av arbetssätt än 

vad de kanske gjort om de arbetat i samma verksamhet. Valet av att välja olika förskolor 

i en och samma kommun var för att se om det fanns olika sätt att arbeta med trygghet 

vid inskolning i kommunen. Valet av urval har också gjorts utifrån ett 

bekvämlighetsurval vilket Denscombe (2018) lyfter som ett urval som görs för att göra 

det bekvämt för sig själv som forskare. Det kan bland annat innebära att välja ut 

informanter som är nära till hands och som det finns en relation till sedan tidigare. 

 

För att fullfölja uppdraget i att ta hänsyn till de etiska aspekterna i studien har det valts 

att fingera förskollärarnas namn för att skydda deras personuppgifter. I tabellen (se 

tabell 1) nedan presenteras de fingerade namnen, förskollärarnas ålder, deras 

arbetslivserfarenhet, storlek på förskola samt ålder på barnen i varje verksamhet. 

 

Fingerat 

namn 

Ålder Arbetslivserfarenhet 

som förskollärare 

Storlek på  

förskola  

Ålder på 

barn 

 Maria  51 år   25 år  8 avdelningar  1–3 år  

 Ellinor  37 år  12 år 3 avdelningar  1–3 år  

 Jonna  27 år  3 år 6 avdelningar  1–3 år 

 Lena  32 år  2,5 år  7 avdelningar  1–2 år  

Tabell 1: Information om de medverkande förskollärarna  

 

De fingerade namnen som valts ut att använda istället för förskollärarnas namn är 

slumpmässigt utvalda och kommer att användas i studiens resultat och analysavsnitt. 

Det för att behålla förskollärarnas anonymitet såväl som vi vill visa vilken förskollärare 

som uttryckt vad under intervjuerna.   

 

5.3 Genomförande 

En datainsamling har gjorts utifrån de intervjuer som genomförts med de utvalda 

förskollärarna. Innan genomförandet av datainsamlingen utformades det ett 

informationsbrev (se Bilaga A), i brevet fanns det information om de etiska aspekter 

som det behövdes ta hänsyn till under insamlingen av data. Den tilldelade handledaren 

godkände upplägget av de etiska aspekterna innan det skickades iväg till varje 

deltagande förskollärare. Hermerén (2011) skriver fram de ansvar som en handledare 

har i förhållande till undersökares tillvägagångssätt vid ett forskningsprojekt och att de 

krav som finns på de etiska aspekterna fullföljs genom hela undersökningsperioden. 

Efter ett godkännande av tilldelad handledare kunde informationsbrevet skickas ut till 

varje förskollärare och efter ett godkännande av att delta i studien bestämdes en tid och 

plats för ett genomförande av intervjun. I informationsbrevet redogjordes det också för 

vilket undersökningsområde intervjun skulle behandla Samtliga intervjuer är 

genomförda på plats vald av varje enskild förskollärare. Det gjordes för att skapa en 

möjlighet för förskollärarna att själva välja en plats som de ansåg sig vara trygga i och 

en plats som var avskild från miljöer som potentiellt skulle kunde störa och hindra att 

intervjun fullföljdes. Varje intervju utgick ifrån en förutbestämd intervjuguide som 

utformats utefter studiens syfte samt frågeställningar för att kunna svara upp till dessa, 

samt för att hålla sig inom undersökningsområdets ramar. Till intervjuguiden 
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utformades det även följdfrågor som ansågs kunna vara till stöd för att kunna 

möjliggöra för att få mer utvecklade och preciserade svar under intervjuerna. Innan 

genomförandet av intervjuerna fick informanterna i förväg ta del av materialet för att de 

i god tid skulle kunna förbereda sig inför den kommande intervjun. Förhoppningen var 

att genom att delge informanterna denna information en tid innan genomförandet också 

öka chanserna till mer utvecklade och varierande svar.  

 

Varje genomförd intervju med förskollärarna tog mellan 30–40 minuter att genomföra  

och delades upp mellan studiens två forskare, för att kunna lägga mer tid i efterarbetet 

då det redan fanns en tidsbegränsning att förhålla sig till. Ett annat skäl var för att 

underlätta efterarbetet med att bearbeta all data som framkommit under 

intervjutillfällena. Intervjuerna har genomförts och dokumenterats med hjälp av 

ljudinspelningar. En ljudinspelning möjliggör för en forskare att kunna gå tillbaka i 

efterhand och lyssna igenom material ett flertal gånger, det här görs för att försäkra sig 

om att inte gå miste om information som skulle kunna vara betydelsefull för studiens 

kommande analys (Denscombe 2018). Intervjuerna genomfördes med öppna frågor för 

att minimera risken för korta och otillräckliga svar. Men också för att ge varje informant 

en möjlighet att utveckla sina svar med egna tankar, tolkningar och förståelse kring 

studiens undersökningsområde (Kihlström 2007). Avslutningsvis blev varje deltagande 

förskollärare tillfrågad om det var något de ville förtydliga eller tillägga i intervjun. Ett 

val som gjordes för att ge förskollärarna möjlighet att uttrycka något som kan dykt upp 

under intervjuns gång eller utveckla något svar som kunde ha en påverkan på studiens 

resultat. Något Denscombe (2018) förklarar är en god idé att tänka på vid ett 

intervjutillfälle, eftersom det inte alltid är under en pågående intervju som alla svar 

träder fram, utan att det även kan dyka upp tankar hos informanter i efterhand.  

 

5.4 Bearbetning av data 

Vid bearbetning av det insamlade materialet valdes det att utgå ifrån en kvalitativ 

analys. Syftet med att använda en kvalitativ analys är att få en djupare förståelse för en 

studies undersökningsområde (Denscombe 2018). När intervjuerna hade genomförts 

påbörjades det en sammanställning av all insamlade data som framkommit. Det första 

steget var att transkribera allt material från ljudinspelningarna med förskollärarna. Det 

för att tydligare kunna se deras fullständiga svar inom varje fråga, samt för att se vad 

som var värdefulla data att sammanställa. Delar av insamlade data har valts bort då det 

inte har varit relevant i förhållande till studiens undersökning. Valet av att ta bort 

onödiga data var för att underlätta processen och enbart arbeta vidare med resultat som 

ansågs bära på värdefull information. Denscombe (2018) påpekar att ljudinspelningar 

bör genomgå en transkribering för att intervjusvaren ska bli lättare att jämföra och bidra 

till ett mer detaljerat material att arbeta vidare med. Vilket i sin tur ger ett mer trovärdigt 

och relevant resultat för undersökningen. Efter transkriberingen sammanställdes 

insamlade data som framkommit för att kunna se förskollärarnas olika svar vid 

intervjuerna.  

 

När sammanställningen var klar påbörjades en innehållsanalys vilket Bryman (2011) 

förklarar som en process där sammanställda data väljs ut och kategoriseras in i olika 

teman utifrån det som ska undersökas. Med en användning av en innehållsanalys i 

studien kunde insamlade data tolkas och sammanställas till ett resultat i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar, även likheter och skillnader i förskollärarnas svar 

tydligare träda fram. Det sammanställda resultatet delades sedan in i tre 

huvudkategorier; definitionen av trygghet vid inskolning, förskollärarnas arbetssätt för 

att skapa anknytning vid inskolning och definition av utmaningar och möjligheter vid 
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inskolning. Denscombe (2018) poängterar att genom att använda sig av transkribering 

och kategorisering blir det tydligare för forskare att kunna se likheter och skillnader som 

framstår mellan urvalen samt för att kunna se olika mönster som kan träda fram i 

resultatet. Resultatet som framkommit har analyserats utifrån det teoretiska ramverket 

som används i studien, anknytningsteorin de tillhörande begreppen. 

 

5.5 Etiska aspekter  
Vetenskapsrådet (2011) förklarar att det finns fyra huvudkrav att ta hänsyn till i 

genomförandet av en studie. Det första av de fyra huvudkraven är informationskravet 

som innebär att informanter som ska delta i en studie får information om vad deras 

deltagande innebär samt vilka rättigheter de har innan, under och efter genomförandet. 

Informanter ska informeras om att det är frivilligt att delta. Det andra huvudkravet är 

samtyckeskravet som innefattar att informanter som ska delta i en studie har godkänt sin 

medverkan. Kravet på konfidentialitet berör informanters personuppgifter och hur det i 

samband med studien ska vara anonyma. Utomstående ska ej kunna utläsa den typ av 

information vid läsning av en studie, inte heller kunna ta del av uppgifterna på något 

sätt. Det sista huvudkravet benämns som nyttjandekravet, vilket innebär att alla 

medverkande i en studie ska garanteras att det innehåll som framkommer genom deras 

medverkan endast är menat för en studies syfte och inget annat ändamål. Om det 

uppstår frågor hos studenter eller andra som arbetar med ett forskningsprojekt rörande 

de etiska aspekterna som en studie ska förhålla sig till kan de vända sig till 

etikkommittén sydost för att få hjälp med sina frågor. Etikkommittén sydost är en 

kommitté som besår av representanter som erbjuder rådgivning gällande hur olika etiska 

aspekter ska behandlas i en forskningsstudie. Vid ett universitet är det en handledare 

som godkänner att det etiska aspekterna följs i arbetet (Lnu 2019).  
 

Innan studien genomfördes skickades det i förväg ut information via mejl om studiens 

syfte och information kring förskollärarnas deltagande, samt vad det innebar för b att 

delta. När varje förskollärare hade tagit del av informationen fick de även ge sitt 

samtycke om att medverka, även ge ett godkännande av att ljudupptagning skulle 

användas vid intervjutillfällena. Det informerades också i förväg via telefon om hur all 

data rörande förskollärarnas personuppgifter skulle anonymiseras för att skydda deras 

identitet. Till sist informerades förskollärarna också om att all datainsamling endast 

skulle användas i syfte till studien, där ingen obehörig har tillgång till uppgifterna. 

Informationen upprepades vid intervjutillfället med varje förskollärare för att återigen 

informera om de etiska aspekter som studien har förhållit sig till under processen. All 

information om förskollärarna som förvarats i form av ljudupptagningar och 

transkriberingar raderas efter att studien har godkänts och är avslutad. 

Tillvägagångssättet innan, under och efter genomförandet av intervjuerna har gjorts med 

ett hänsynstagande till de etiska aspekterna som det redogjorts för ovan, i form av de 

fyra huvudkraven inom de forskningsetiska principerna. När det berör informanters 

personuppgifter i en studie ska det tas hänsyn till lagen om GDPR, General Data 

Protection Regulation, dataskyddsförordningen. Lagen skyddar uppgifter om varje 

enskild person och berör alla som hanterar dessa typer av uppgifter om andra individer 

(Lnu 2019). I studien har förskollärarnas personuppgifter varsamt beaktats som nämnts 

ovan.  
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5.6 Metodkritik 
I det här avsnittet kommer studiens tillförlitlighet, trovärdighet samt överförbarhet att 

diskuteras.  
 
För att kunna göra en bedömning av ifall en undersöknings kvalité är god eller inte 

behöver studiens resultat ställas mot och analyseras utifrån tre olika aspekter 

tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Dessa tre ingår i en kvalitativ forskning 

och kan ge en övergriplig bild av hur väl studien är korrekt (Bryman 2011). 

Tillförlitligheten handlar om hur väl en studie kan överföras till andra forskare som 

genomför undersökningar inom samma område som sedan kan få ut ett liknande 

resultat. För att kunna kontrollera att studien är tillförlitlig behövs det en djupgående 

och detaljerad förklaring för val av metoder och hur det ska analyseras för de slutsatser 

som dragits (Denscombe 2018). Studien har utgått ifrån ett syfte i att ta reda på hur 

förskollärare arbetar för att skapa trygghet för de yngre barnen vid inskolningen i 

förskolans verksamhet. Till studiens syfte och frågeställningar har en intervjuguide 

utformats med relevanta frågor utifrån ämnet. Då studiens intervjufrågor har följt en 

viss ordning och ett visst mönster har det bidragit till en tydligare behandling av 

studiens syfte och frågeställningar. Tillförlitligheten i studien blir högre då utförandet 

av intervjuer har genomförts med flera olika förskollärare från olika förskolor runt om i 

en och samma kommun. Hade studien utförts med förskollärare som verkat inom 

samma verksamhet hade nog inte tillförlitligheten blivit lika hög, då förskollärares 

arbetssätt inom samma verksamhet troligen hade bidragit med ett liknande syn – och 

arbetssätt.  

 

När ett forskningsresultat har kontrollerats och det går att utläsa att den är genomförd på 

ett korrekt sätt ökar även dess trovärdighet (Denscombe 2018). Författaren beskriver 

trovärdighets begreppet responsvalidering, och hur det kan öka studiens trovärdighet 

genom att delge informanterna den data som samlats in för att de ska kunna kontrollera 

träffsäkerheten i efterhand. Med det här tillvägagångssättet kan datainsamlingen 

tydliggöras och förbättras vilket kan öka trovärdigheten i studien. Studiens trovärdighet 

styrks genom ett användande av citat i resultatdelen från de intervjusvar som har 

framkommit av förskollärarna, för att svara upp till syftet och frågeställningarna. För att 

kunna öka trovärdigheten i studien har det sammanställda resultatet återgetts till 

förskollärarna för att de skulle kunna kontrollera och bekräfta resultatet som 

framkommit.  

 

Överförbarheten i en studie behandlar frågan huruvida en studies data kan återfinnas om 

en annan undersökning med liknande syfte genomförs (Bryman 2011). Överförbarhet 

inom kvalitativa forskningsstudier menar Denscombe (2018) kan vara svår att nå i de 

fall där det bara används ett fåtal informanter vid undersökningarna. Studien utgår ifrån 

ett resultat av fyra olika förskollärares uppfattningar och tankar om trygghetsskapande 

vid inskolning. Vilket gör att resultatet som framkommit genom studiens undersökning 

blir relativt snävt och det blir då svårt att kunna föra över det till vidare 

forskningsundersökningar. Överförbarheten i studien är därför begränsad då 

informanterna har varit få till antalet. Dock har studiens undersökning utgått ifrån en 

tidsbegränsad period vilket inte möjliggjort för ett större antal intervjuer, och då valdes 

det istället att göra en fördjupning inom området som undersöktes.  
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6 Resultat och analys   
I följande avsnitt kommer resultatet som framkommit genom intervjuerna med de fyra 

förskollärarna att presenteras. Resultatet har delats in i tre huvudkategorier Definitionen 

av trygghet vid inskolning, Förskollärarnas arbetssätt för att skapa anknytning vid 

inskolning och Definitionen av utmaningar och möjligheter vid inskolning. Under 

respektive huvudkategori har en underkategori utformats. Därefter följer en analys 

under varje huvudkategori för att kunna svara upp till studiens syfte och 

frågeställningar. Resultatet har tolkats och sedan analyserats utifrån det teoretiska 

ramverket. I resultat och analysdel nämns metod vilket innefattar inskolningsmetoderna 

traditionell, föräldraaktiv, hembesök och korttidsdagar. När strategier nämns syftar det 

till förskollärarnas enskilda tankar och tillvägagångssätt som de använder sig av i 

förskolans verksamhet.  

 

6.1 Definitionen av trygghet vid inskolning  

 

6.1.1 Förskollärarnas beskrivning av trygghet 

Under genomförandet av intervjuerna framkom det av samtliga förskollärare att barnens 

upplevelser av trygghet är den mest centrala och viktigaste delen i förskolans 

verksamhet. Två av förskollärarna anser att utan trygghet försvåras processen i att 

kunna skapa utveckling och lärande i den pedagogiska verksamheten. Ellinor beskriver 

utifrån deras verksamhet hur tryggheten är en avgörande faktor, utan den går det inte att 

lära ut någonting till barnen. Hon beskriver att utan trygghet fungerar ingenting och det 

är alltid den som måste skapas först innan det kan påbörjas med andra projekt. Maria 

påpekar också trygghetens betydelse i förhållande till barns utveckling och lärande. Hon 

förklarar att finns det ingen trygghet hos barnen är det svårt för de att utvecklas inom 

andra områden. Jonna förklarar definitionen av trygghet och hur den är av betydande 

vikt för de yngre barnen under inskolningen. 

 
Speciellt viktigt med de små barnen som inte själva kan berätta vad de vill, 

att man försöker se vad som är trygghet för de barnen […] låta saker ta tid 

för det är oftast eller det blir oftare att man ska ha mycket igång med projekt 

eller teman […] men jag tror det är viktigt att stanna upp och ge barnen tid 

att känna in verksamheten innan det startas upp med andra saker. Är barnen 

trygga är det lättare att få igång aktiviteter och en pedagogisk verksamhet.   

 

(Förskollärare Jonna) 

 

Det framkommer utifrån Jonnas resonemang att yngre barn kan behöva tid på sig att 

känna in verksamheten som de intar och det är det som måste ligga i fokus. Hon menar 

att andra former av projekt och temainriktade arbeten får vänta tills tryggheten hos 

barnen har byggts upp. Något som också framkommer i Jonnas svar är vikten av att ge 

barnen tid och utrymme för att utveckla trygghet. Lena lyfter trygghet i relation till sig 

själv som en individuell process och förklarar att är någon trygg och bekväm i sig själv 

vågar denne mer än vad du hade gjort om du känner en otrygghet: ”Jag tänker att det är 

samma för mig som vuxen som det är för barnen i deras process i att utveckla trygghet”. 

 
6.1.2 Förskollärarnas syn på trygghet relaterat till inskolning 

Tre av de fyra förskollärarna ansåg att skapandet av trygghet vid inskolning börjar hos 

vårdnadshavare. De beskriver att en relation måste byggas upp till vårdnadshavare först 

innan en relation till barnen kan påbörjas. Maria och Lena beskriver vikten av att bygga 
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relationer till vårdnadshavare i början av en inskolning. Maria uttrycker: ”Man måste 

bygga upp en relation till föräldrarna först och efter det bygga upp relationen till 

barnen”. Lena förklarar: ”Fokuserar jag inte på att bygga en relation till föräldrarna först 

blir det svårt att kunna närma mig deras barn och kunna utveckla trygghet hos dom”. 

Genom deras resonemang framkommer det att de anser att relationen till 

vårdnadshavare är en betydelsefull relation att börja med. Jonna anser däremot att 

vikten bör läggas mer på att skapa en relation till barnen först. 

 
Det är väldigt viktigt att lägga fokus på barnen i början av inskolningen och 

bygga upp en relation där först. Jag tänker att om barnet känner en trygghet 

till mig som förskollärare i den här nya miljön så kan det resultera i att även 

barnets föräldrar kan se verksamheten som en trygg plats för barnet att vara i 

när de arbetar. Barnet blir mitt fokus och sen kommer de andra bitarna att 

falla på plats så småningom tänker jag.  

 

(Förskollärare Jonna) 

 

Jonna lyfter vikten i att lägga störst vikt på barnen vid inskolningen och att det är 

viktigast för att skapa trygghet. De andra förskollärarna menar istället att vikten bör 

ligga på att skapa trygghet hos vårdnadshavarna i början av en inskolning. Till skillnad 

från Jonnas uppfattning kring trygghetsskapandet lyfter Maria en annan infallsvinkel.  

 
Jag tror på att man ska satsa på föräldrarna vid början av en inskolning […] 

för satsar man på föräldrarna först så får man hjälpmedel kring hur man kan 

gå tillväga med att lära känna barnen. De lämnar ju bort det viktigaste de har 

till oss på förskolan, och de är ju ändå dem som är proffs på sina barn […] 

de måste man alltid tro. Så får man föräldrarna att bli trygga först kommer 

inskolningen gå bättre med barnen också.   

 

(Förskollärare Maria) 

 

Vidare poängterar både Ellinor och Lena återigen vikten av att lägga störst fokus på 

vårdnadshavarna först vid inskolningen. Ellinor reflekterar över tryggheten under 

intervjun i förhållande till inskolningen och uttrycker:  

 
Jag tror det är bäst för barnet […] eftersom barnets mamma och pappa är det 

tryggaste barnet har. Så om inte föräldrarna visar barnet att förskolan är en 

underbar plats som de ska vara på då kommer inte barnet bli tryggt heller, 

det ligger hos föräldern att visa barnet detta […] så det är vi tydliga med och 

därför börjar vi alltid med föräldrarna.  

 

(Förskollärare Ellinor) 

 

Ellinors uppfattning är att vårdnadshavarna bär en stor del i ansvaret kring att bygga 

upp trygghet under inskolningen för barnet. Föräldrarnas inställning och känslor kring 

inskolningen speglar av sig på hur barnet emotionellt kommer att anta sig förskolans 

verksamhet och därav finns det en baktanke i att starta processen hos vårdnadshavarna. 

Lena uttrycker också hur hon försöker skapa trygghet hos vårdnadshavare först och 

därefter till barnet.   
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6.1.3 Förskollärarnas upplevelser av samverkan med vårdnadshavare vid 

inskolning 

I intervjuerna med förskollärarna lyfts tydlighet och öppen dialog när det kommer till 

samverkan med vårdnadshavare. Det anses vara viktigt för samtliga förskollärare som 

menar att öppenhet och tydlighet bygger tillitsfulla och trygga relationer med 

vårdnadshavarna. Tydlighet och öppenhet är något Ellinor förklarar vidare. 

 
Ja där är ju tydlighet väldigt viktigt […] väldigt väldigt viktigt måste jag 

poängtera, att vi visar att vi är trygga och lugna, att vi pratar om det […] att 

vi pratar så att dom förstår hur det går till här på förskolan och vilka signaler 

de ger till barnen och hur viktigt det är. Vi pratar mycket med 

vårdnadshavarna och ställer många frågor också så att de får berätta. De är ju 

de som kan sitt barn bäst, dom känner ju sitt barn bäst såklart! 

 

(Förskollärare Ellinor) 

 

Lena och Jonna berättar hur de genom samverkan med vårdnadshavare brukar börja 

inskolningen med att introducera sig själva och ta reda på mer information om de barn 

som ska börja i verksamheten. De förklarar hur de kan bygga en bra grund under 

inskolningen när de har lite information kring varje enskilt barn. Det kan bidra till att 

samverkan blir god och trygg för barnets bästa. 

 
Vi brukar skicka foto på oss till föräldrarna och skriva något brev där vi 

berättar om vår verksamhet. Sen brukar vi skicka med en lapp och fråga om 

vad just deras barn är intresserad av och då brukar vi plocka ut lite av de här 

sakerna till miljön för att barnen ska känna sig trygga. Man försöker 

memorera lite vad vilket barn tycker om, så om man hamnar i en sådan 

situation där barnet känner sig otrygg så kan man ta fram något av detta.  

 

(Förskollärare Lena) 

 

Vi skickar ju med den här listan med vad vi tycker är viktigt att veta om 

barnet sen berättar vi om hur en dag kan se ut i vår verksamhet, hur vi 

arbetar och […] vi brukar ju säga det med den där första dagen då dom ska 

lämna barnet att vi kan ha telefonkontakt under dagen. Vi brukar skicka ett 

sms till den förälder som var med under inskolningen, så de har koll på läget 

och vi brukar säga att om det skulle vara något så får dom höra av sig och 

tvärtom. 

 

(Förskollärare Jonna) 

 

Jonna och Lena anser att en god samverkan med vårdnadshavarna kan påbörjas genom 

att i förtid informera om vilka pedagoger som ingår i arbetslaget samt genom att ta reda 

på mer information kring barnet. De anser också att en god samverkan kan ske i 

dialogen där arbetslaget kan erbjuda vårdnadshavarna telefonkontakt under 

inskolningen när barnen blir lämnade. Förskolläraren Maria lyfter en annan del ur 

dialogen i samverkan med vårdnadshavare. 

 
Det är ju så att vi pratar mycket i arbetslaget om att vi inte bara skolar in 

barn utan även deras vårdnadshavare med då ju. Så ofta så blir det den som 

man upplever har kommit bäst överens eller bra överens med 

vårdnadshavarna, de är den som tar samtalen vid inskolningen. Sen försöker 

vi ju även ha jämn fördelning när det gäller uppläggen av inskolningssamtal.  
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(Förskollärare Maria) 

 

 

6.1.4 Analys 

Under intervjuerna framkom det ett resultat som visade att samtliga förskollärare anser 

att trygghet under inskolning är den viktigaste grundstenen i förskolans verksamhet. 

Förskollärarna ser det som den viktigaste biten för att barn ska kunna utvecklas inom 

flera olika områden och därför anser de att det är av vikt att börja med tryggheten först. 

Förskolläraren Maria lyfter i resultatet trygghetens betydelse och hur den påverkar barns 

möjligheter i att utvecklas och lära. Om inte en trygghet har påbörjats redan i början av 

inskolningen kan det finnas svårigheter i att skapa lärsituationer i verksamheten. Det 

förskollärarna menar med tryggheten är något som kan kopplas till anknytningsteorin. 

Hwang och Nilsson (2011) beskriver utforskandesystemet hos barn som en avgörande 

faktor för hur trygga de känner sig för att våga utforska sin omgivning. De beskriver att 

om barnet känner sig tryggt i den miljö de vistas i finns det större möjligheter till att de 

utvecklar nya kunskaper. Det här visar att det finns en gemensam syn på trygghet 

relaterat till anknytningsteorin där både författarna och samtliga förskollärare menar att 

barns trygghetsskapande är av vikt i deras fortsatta möjligheter till att utvecklas och 

lära.  

 

Under intervjuerna blev det tydligt hur tre av förskollärarna anser att vårdnadshavare 

spelar en stor och viktig roll i skapandet av trygghet under inskolning. De förklarar att 

relationen till vårdnadshavare kan bli en avgörande faktor för hur relationen till barnen 

skapas och utvecklas. Den tillit och trygghet som behöver utvecklas till barnen anser 

förskollärarna måste börja skapas och utvecklas hos vårdnadshavare först, annars kan 

det innebära både hinder och svårigheter i att kunna skapa det hos barnen sedan. Det 

belyser även Arnesson Eriksson (2010) gällande att kunna bygga tillitsfulla relationer 

under inskolning. Hon förklarar hur betydelsefull relationen till barnens vårdnadshavare 

är för förskolans personal. När förskollärare arbetar fokuserat för att bygga upp 

tillitsfulla relationer till vårdnadshavare, kan det även bidra till en positiv inverkan hos 

barnen i skapandet av trygghet till de människor barnen möter i verksamheten. 

Förskolläraren Maria beskriver just denna strategi i skapandet av trygghet till barnet 

under inskolningen. Hon menar att vårdnadshavarna kan fungera som ett gott verktyg i 

att kunna utveckla trygghet och skapa relationer till barnen då vårdnadshavarna har 

störst kännedom om sina egna barn.  

 

En skildring ur förskollärarnas svar vid intervjuerna var att Lena till skillnad från de 

andra förskollärarna menade att det är av vikt att satsa på att lära känna barnen först och 

att vårdnadshavarna är nästa steg i processen. Den största skildringen i Lenas strategi är 

att hon menar att skapas en trygghet och relation till barnen först kommer även 

vårdnadshavarna och relationen till de komma av sig självt. Trots att majoriteten av 

förskollärarna och Arnesson Eriksson (2010) förespråkar strategin att påbörja 

relationsbyggandet med vårdnadshavarna vid inskolning först, visar dock Lena att 

hennes verksamhet istället använder sig av en annan strategi där relationsbyggandet 

börjar hos barnen. Det visar att olika verksamheter använder olika strategier som 

fungerar för att bygga goda relationer med familjerna i verksamheten oavsett vilken av 

de olika inskolningsmetoderna som används.  

 

Något annat som uppkom under intervjuerna var tydlighet som en viktig aspekt 

i samverkan med vårdnadshavare för att kunna skapa trygghet under 
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inskolningen. Förskollärarna förklarar hur tydlighet och öppenhet kan gynna 

relationsskapandet mellan förskolans personal och barnens vårdnadshavare. 

Ellinor förklarar hur hon lägger stor vikt vid att vara öppen och visa trygghet 

till vårdnadshavarna. Hon menar att det är vårdnadshavarna som känner sina 

barn bäst och genom att ställa frågor och ha en god relation med barnens 

vårdnadshavare gynnar det också relationen till barnen i slutändan. Broberg, 

Hagström och Broberg (2012) beskriver relationsbyggandet mellan förskolans 

personal och vårdnadshavare och vilken betydelse det har för barnens 

utveckling. De beskriver vidare att kan förskolans personal bygga upp en trygg 

och tillitsfull relation till vårdnadshavarna, påverkar det relationen till barnen 

positivt då vårdnadshavarna kan överföra sin trygghetsyn på förskolan vidare 

till barnen. Det författarna menar kan kopplas till förskollärarnas svar där båda 

pekar på samma sak när det gäller hur viktig samverkan mellan de båda 

parterna är.   
 

6.2 Förskollärarnas arbetssätt för att skapa anknytning vid inskolning 

 
6.2.1 Upplägg av inskolningsmetoder för att skapa anknytning 
Förskollärarna talar under intervjuerna om upplägg av inskolningens utformning som 

används i de olika verksamheterna. Det som framkommer är traditionell inskolning, 

föräldraaktiv inskolning, hembesök samt korttidsdagar. Samtliga förskollärare lyfter 

sina olika upplägg och hur de anser att de gynnar tryggheten. På Lenas förskola arbetas 

det utefter en traditionell inskolningsmetod, vilket innebär att vårdnadshavare håller sig 

i bakgrunden och låter förskolans personal arbeta för att bygga upp och skapa trygga 

relationer till barnen.  

 
Jag gillar den traditionella och det är den vi använder på vår avdelning, det 

börjar med korta dagar och sen ökar man på med tiden och inskolningen 

pågår under en längre period i några veckor. Det blir inte så långa dagar för 

barnen, det är ju mycket rutiner som ska passa in […] jag tycker det är bra 

att börja kort för att barnen får tid att känna in och bearbeta det lite mer, de 

hinner komma hem och landa lite innan de kommer till verksamheten igen 

[…] blir det för långa inskolningsdagar tror jag att det missgynnar barnens 

möjlighet till att successivt skapa trygghet till oss vuxna och andra barn i 

verksamheten. I vårt upplägg får föräldrarna ta ett steg åt sidan och vi i 

personalen träder fram mer. 

 

(Förskollärare Lena) 

 

Det Lena beskriver om vilket upplägg de har runt sina inskolningsmetoder liknar det 

Ellinor beskriver av deras verksamhets upplägg. 

 
Vi har ju lagt upp en strategi om man säger så, där vi […] de första dagarna 

kommer barnet bara en timme därför att vi anser att det är mycket intryck att 

ta in och vi vill att den lilla stunden de är hos oss ska vara spännande och 

rolig och även att det händer saker som gör att barnen vill komma tillbaka 

dagen efter. 

 

(Förskollärare Ellinor) 

 

Både Ellinor och Lena beskriver korta dagar som effektivt vid skapandet av trygghet vid 

inskolningen som metod. Ellinor anser att det är ett positivt upplägg trots att 
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vårdnadshavare kan ha åsikter om att endast komma korta dagar känns för lite för att 

barnen ska kunna utveckla trygghet.  

 
Nej men det är så det är det konceptet vi har nu i alla fall […] och vi alla 

upplever det väldigt framgångsrikt. Vi får även höra ifrån föräldrar att de i 

början känner att en timme är för lite och det känns kort. Men sen brukar de 

inse själva att en del barn är helt slut efter en timme för att de har tagit in alla 

intryck och då inser föräldrarna att de nog var bra att vi tog det lite easy 

peasy i början och så.  

 

(Förskollärare Ellinor) 

 

Korta dagar är något som Maria också nämner som en del i deras inskolningsmetod, 

däremot skiljer sig metoden åt från de andras när hon berättar om de hembesök hennes 

verksamhet gör hos de nya familjerna i samband med inskolningen.  

 
De vi gör är att vi alltid börjar med ett hembesök […] det gör vi för att 

barnen ska lära känna den som skolar in, så då åker pedagogen hem till 

familjen och träffar barnet och föräldrarna där […] och varför vi gör det är 

för att barnet ska få se personen och så leker man bara med barnet och pratar 

med föräldrarna. Sen samma dag får familjen komma till förskolan och träffa 

oss andra pedagoger. 

 

(Förskollärare Maria) 

 

Föräldraaktiv inskolning är en annan metod som Jonna beskriver deras upplägg av 

inskolning utifrån. Hon tar bland annat upp att det är viktigt att ha ett gott samspel med 

vårdnadshavarna under inskolningen för att den ska kunna utformas på ett sådant sätt att 

den passar alla inblandade.  

 
Föräldraaktiv ja, ja det har vi. Föräldrarna har ansvaret medan vi är mer i 

bakgrunden […] vi har ju alltid ett samspel med föräldrarna där vi kommer 

överens om hur upplägget ska se ut och om det känns bra under tiden. 

Behöver vi förändra inskolningen på något sätt så gör vi det för att det ska 

kännas så bra som möjligt för föräldrar och barn.  

 

(Förskollärare Jonna) 

 

Samtliga intervjuade förskollärare uttrycker olika upplägg på hur de genomför 

inskolningen i deras verksamheter för att skapa en trygg introduktion som ska gynna 

alla barns inskolningstid. Förskollärarna lyfter också en gemensam aspekt med 

inskolningen och hur den utgår ifrån varje barns individuella behov. Maria förklarar: 

”Vi individanpassar alltid så att barnen och föräldrarna ska bli nöjda så mycket det bara 

går givetvis”. Även Jonna uttrycker: ”Vi har ju en metod som vi utgår efter men det är 

självklart att den förändras beroende på hur det går för barnet vid inskolningen”.  

 

6.2.2 Förskollärarnas syn på anknytning relaterat till inskolning  

Förskollärarna ansåg alla att skapandet av anknytningar i förskolan under inskolningen 

är av vikt. Genom att skapa anknytningar redan vid inskolningen menar förskollärarna 

att relationen till barnen stärks samt att tryggheten byggs upp. Under intervjun 

funderade Lena mycket över anknytningar och hennes definition och upplevelser av det: 

”Jag tänker mycket på känslor och att ge och ta, att barnen känner att de kan komma till 

mig med sina känslor både glada och ledsna”.  
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Lena beskriver känslor som en aspekt förankrad till anknytning, där hon menar att när 

barnen uttrycker olika känslor visar de att de knyter an till henne.  

Maria har sin definition på anknytningar som liknar Lenas beskrivning. 

 
Mm […] när de börjar känna sig trygga med oss är ju när de kan gå till […] 

när de börjar komma till en. Och man känner att man får den här kontakten 

och det är så väldigt olika från barn till barn och hur de fungerar. Men när 

man känner att man får den här relationen och de tyr sig till en […] både när 

de är glada och ledsna, man känner när det lossnar bara då känns det att de 

börjar bli trygga med oss.  

 

(Förskollärare Maria) 

 

I intervjuerna lyftes även anknytningsperson i relation till anknytning och hur det såg ut 

i varje förskollärares verksamhet. Flera av förskollärarna ansåg att endast ha en 

anknytningsperson inte är en god förutsättning för att skapa anknytningar i förskolan. 

Medan en av förskollärarna berättar om hur de i deras verksamhet använder sig av 

anknytningsperson i början av en inskolning och hur positivt de ser på det.  

 
Vi satsar oftast på en anknytningsperson, det tycker vi fungerar bäst […] då 

fokuserar man på de barn som man är anknytningsperson till och ser till att 

arbeta mycket och fokuserat på de relationerna […] det blir svårare att bygga 

starka relationer till för många barn samtidigt.  

 

(Förskollärare Maria) 

 

Samtidigt som Maria förespråkar de fördelar som finns i deras verksamhet angående att 

ha en anknytningsperson vid inskolning, lyfter istället de andra förskollärarna hur de har 

frångått att ha anknytningsperson och numera använder sig av ett annat arbetssätt för att 

skapa anknytning. Jonna förklarar hur de i hennes verksamhet arbetar mer utefter ett 

arbetssätt där de inte delegerar ut ansvaret på någon speciell person i arbetslaget, utan 

alla ska bära ansvaret i att skapa anknytningar under inskolningen. Ellinor uttrycker 

även under intervjun hur de i hennes förskolas verksamhet arbetar för att barnen ska 

kunna knyta an till fler i personalen samtidigt. Både Jonna och Ellinor uttrycker under 

intervjuerna att de ser en problematik i att ha en anknytningsperson under inskolningen 

då det kan bli sårbart.  

 
Men vi har inte en pedagog som är ansvarig utan alla pedagoger är ansvariga 

i att skapa kontakt med barnet […] man får se lite vem barnet går till men vi 

bestämmer ju inte en som ska ansvara för ett barn. Vissa blir trygga med alla 

direkt medan andra kan vara väldigt fäst vid en pedagog och då kan det bli 

jobbigt om den pedagogen inte är där den dagen. 

 

(Förskollärare Jonna)  

 

Vi har faktiskt frångått det här gamla traditionella att man bara ska knyta an 

till en person […] därför att vi anser att det är väldigt svårt att göra det på 

förskolan. Det kan vara så att den som har blivit tilldelad att vara 

anknytningsperson under inskolningen blir sjuk. Eller av någon annan 

anledning inte är där och då är det ju extra förödande för de barnet så därför 

är vi väldigt måna om att barnet ska knyta an till alla oss pedagoger lite pö 

om pö.  



  
 

23 

(Förskollärare Ellinor)  

 

I intervjuerna framkommer det olika aspekter rörande arbetssätten kring att ha 

anknytningsperson eller att inte ha det och hur det fungerar i de olika verksamheterna. 

Men även om förskollärarna har olika sätt att arbeta på lyfter de alla ett gemensamt 

förhållningssätt som de tänker på under inskolningen i förhållande till anknytning. Lena 

berättar: ” Vi är ganska avvaktande till en början och ser lite vem barnet kommer till, 

det brukar lösa sig rätt bra”. Jonna förklarar också: ”Man får se lite vem barnet går till 

och oftast knyter ju barnet an just till en eller två pedagoger och det får man respektera”. 

Maria delar denna uppfattning om att även om de i hennes verksamhet arbetar med 

anknytningsperson, väljer barnet ibland en annan pedagog hellre än den som har skolat 

in. 

 

6.2.3 Analys 

Resultatet visar hur förskollärarna använder sig av olika former av inskolningsmetoder i 

deras verksamheter. De inskolningsmetoder som lyfts under intervjuerna är traditionell 

inskolning, föräldraaktiv inskolning, hembesök och korttidsdagar. Den variation som 

förskollärarna lyfter är inskolningsmetoder som har olika karaktärer, där varje 

förskollärare lyfter fördelar med sin inskolningsmetod och varför de anser den vara 

fördelaktig. Lena förklarar hur deras metod som utgår ifrån den traditionella 

inskolningen är fördelaktig eftersom barnens inskolning pågår under en längre period. 

Barnen får längre tid på sig att känna in den nya omgivningen och alla nya intryck som 

kommer där till. Jonna lyfter till skillnad från Lena de fördelar hon ser med den 

föräldraaktiva inskolningsmetoden som de använder sig av i hennes verksamhet. 

Vårdnadshavarna är aktiva under inskolningen och samverkan mellan vårdnadshavare 

och förskollärare är av stor vikt för att inskolningstiden ska bli så bra som möjligt för 

barnen. Dessa inskolningsmetoder lyfter även Arnesson Eriksson (2010) som de två 

mest förekommande att använda sig av i förskolans verksamhet. I resultatet lyfter Maria 

en metod som de använder sig av i deras verksamhet. Metoden tillhör inte en av det mer 

förekommande inskolningsmetoderna som författarna (a.a.) belyser. Däremot lyfter 

Maria den fördel som hon ser med den metod de använder under deras inskolning och 

vad hon anser är positivt med den i trygghetsskapandet. Maria lyfter hembesök som en 

del i deras inskolningsmetod och menar att det är av fördel då hon får möjlighet att 

träffa barnet i sin hemmiljö innan de träffas i förskolans verksamhet. Fördelen för 

barnen med denna metod är att de får ett igenkännande ansikte att möta i den nya 

omgivningen, när barnen intar förskolans verksamhet för första gången. Hembesöket 

kan bidra till ett skapande av trygghet för barn direkt i förskolan under inskolningen, då 

ett igenkännande av någon ifrån personalen träder fram som har varit i barnets hemmiljö 

tidigare. 

 

Utifrån intervjuerna blir det tydligt hur varje förskollärare ser fördelar med sina 

inskolningsmetoder och arbetssätt och att de inte lyfter någon annan metod som mer 

fördelaktig. Trots dessa olika modeller med olika fördelar pekar ändå alla förskollärares 

svar mot en gemensam nämnare, och det är hur anpassningsbar inskolningen är utefter 

varje barns individuella behov. Söderlund Wijk (2016) nämner förskollärarens roll och 

synsätt som en viktig aspekt i att försöka närma sig barns perspektiv och utgå ifrån att 

alla barn är olika och därför måste förskollärare vara öppna och se till varje barns 

behov. Författarens och förskollärarnas svar tydliggör hur viktigt det är att utgå ifrån 

varje barns individuella behov under inskolningen för att kunna stötta och bygga upp en 

trygghet. Både författaren och förskollärarna lyfter individers olikheter och de olika 

behov som kommer med det som det behöver tas hänsyn till. Förskollärare behöver 
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kunna möta dessa olika behov under inskolningen för att kunna stödja varje barn i deras 

fortsatta utveckling och lärande i förskolans verksamhet.  

 

I resultatet framkom det att förskollärarna har en gemensam syn på hur anknytningar är 

av vikt för att kunna skapa trygghet vid inskolning. De förklarar hur anknytningar kan 

stärka barns trygghet i att våga utmana sig själva i den pedagogiska miljön. I 

förhållande till anknytningsteorin förespråkar Bowlby (2010) anknytningens betydelse 

för barn i deras utveckling mot att bygga upp trygga relationer till vuxna i deras 

omgivning. De förskollärarna uttrycker gällande barns anknytningssystem kan i 

förhållande till Bowlbys (2010) teori stärkas då båda förespråkar att anknytningar kan 

ha en avgörande faktor när det kommer till barns trygghetsskapande. Maria förklarar i 

intervjun hur hon tänker kring anknytningar till barnen och hur hon kan uppleva att 

trygga anknytningar är de när barnen visar att de vill ha kontakt och knyta an till henne 

som förskollärare. En slutsats som kan dras är att anknytningar behövs och har en stor 

och viktig betydelse för barnens trygghetsskapande vid, under och även efter 

inskolningstiden.  

 

Övervägande svar av förskollärarna var att de inte använder sig av anknytningspersoner 

under inskolningen, utan förklarar att de istället finner ett större intresse i att 

anknytningar ska skapas till samtliga inom förskolans personal. En förskollärare 

förespråkade till skillnad från de andra förskollärarna anknytningsperson som strategi 

till en början av inskolningen för att skapa trygghet. Hon ansåg det istället vara en 

svårare utmaning i att kunna skapa trygga relationer till fler barn samtidigt och menar 

att det är något som sker naturligt och skapas av sig självt när det är tid för det. Likt 

Maria som förespråkar anknytningsperson berättar även Broberg, Hagström och 

Broberg (2012) om hur barnet knyter an till en pedagog under inskolningen. Den 

pedagogen kan fungera som en hjälpande länk för barnet i att skapa trygga relationer till 

de andra pedagogerna i verksamheten. 

 

6.3 Definitionen av utmaningar och möjligheter vid inskolning 

 

6.3.1 Förskollärarnas erfarenheter av utmaningar och möjligheter vid 

inskolningen 

Samtliga förskollärare nämner under intervjuerna hur en utmaning kan vara 

vårdnadshavarnas individuella känslor under inskolning. Förskollärarna nämner 

vårdnadshavarnas svårigheter att hålla tillbaka sina egna känslor under lämning av sina 

barn och hur det kan påverka barnens känslor kring lämningen. Maria berättar: ”Det kan 

även vara vissa utmaningar med föräldrarna, det är ju viktigt att man har korta avsked 

och det har jag upplevt som en svårighet hos föräldrar ibland”. Även Jonna beskriver 

vårdnadshavarnas känslor som en utmaning: ”Det speglar av sig på barnet när föräldern 

visar oroligheter kring att lämna barnet”. Ellinor beskriver vidare hur hon tänker att 

vårdnadshavarna behöver agera vid lämning. 

 
Ja precis, ja men det är ju det här med föräldrarnas inställning till förskolan 

[…] jag menar även om man är superledsen i att lämna sitt barn så får man 

inte visa det för barnet utan istället se väldigt glad ut när man lämnar och sen 

får man gråta runt hörnet sen. Jag tänker att visar föräldern att den är ledsen 

så kan det skapa en otrygg känsla hos barnet vilket kan försvåra hela 

processen. 

 

(Förskollärare Ellinor) 
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Ellinor förklarar att det kan innebära fler utmaningar för barnen vid lämningarna under 

inskolningstiden när de inte enbart möts av nya intryck och människor, utan att de även 

möts av deras vårdnadshavares emotionella tillstånd. Hon lyfter vidare att det behöver 

finnas någon form av begränsning hos varje vårdnadshavare i hur mycket känslor de 

väljer att visa framför deras barn då det kan påverka barnens fortsatta känslor kring 

lämning i förskolans verksamhet. 

  

Två av förskollärarna lyfter varsitt exempel kring situationer där det har varit en 

utmaning med vårdnadshavarna under inskolningen. Jonna nämner en utmaning hon har 

stött på under en inskolning där vårdnadshavaren hade svårigheter i att lämna barnet och 

låta de utforska på egen hand. Lena lyfter ett liknande exempel som har varit en 

utmaning i hennes verksamhet. 

 
Ja jo men det kan det ju vara, jag hade en inskolning med ett barn som var 

1,5 år tror jag […] och där var båda föräldrarna med under inskolningen. 

Pappan var trygg och tyckte att det gick väldigt bra medan mamman var 

väldigt nära barnet hela tiden, gick vid barnet sida hela tiden, hade barnet i 

knät och höll om hen och även ute på gården så gick hon bort ifrån där vi var 

och gick undan med barnet från alla andra […] då upplevde jag att hon 

måste tyckt att det kändes jobbigt att skola in för det speglade av sig lite 

genom hennes agerande och det vet jag att jag tyckte var en utmaning.  

 

(Förskollärare Jonna) 

 

Vi hade en gång en väldigt orolig mamma, hon hade svårt att släppa taget 

om sitt barn och tyckte inskolningen var ett väldigt jobbigt moment, när jag 

tänker efter så satt hon mycket med barnet i knät […] barnet ville inte lämna 

mamman och det var ett klart tecken på att mamman inte var trygg. Det 

påverkade barnets trygghet väldigt mycket. Barnet fick inte utforska så 

mycket […] och som i den här situationen, litar inte mamman på oss så gör 

ju inte barnet det heller […] det hämmade väldigt mycket.  

 

(Förskollärare Lena) 
 

Inte bara utmaningen i att hantera vårdnadshavarnas känslor kring inskolningen lyfts 

som en utmaning, utan också den utmaning som förskollärare själva kan uppleva under 

inskolningen beskrivs. Ellinor berättar om den individuella process hon upplever under 

inskolningen i att agera professionellt och att alltid vara positiv, även i mer 

ansträngande situationer.   

 
Det är en väldigt intensiv period, det är ju man måste vara på topp eller hur 

man ska säga inom citationstecken […] att man hela tiden ska vara sitt bästa 

jag och att försöka få barnet tryggt det är ju som sagt inte förrän barnet är 

tryggt som det egentligen går att påbörja den verksamhet man vill ska bli, 

det är den stora utmaningen.  

 

(Förskollärare Ellinor)  

  

Under intervjuerna framkommer det även de möjligheter som förskollärarna ser med 

inskolningen som metod i att välkomna barnen in i förskolans verksamhet. 

Förskollärarna är alla överens om att det finns fler utmaningar än möjligheter under 

inskolningen men att de ändå kan se ett flertal moment som positiva i och med 
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processen. En positiv aspekt som lyfts av Jonna är hur inskolningen ses som en bra 

grund att utgå ifrån när barnen för första gången ska möta förskolans verksamhet.  

 
 

Det är ju ändå så att […] jag menar det blir ju ändå en form av mjukstart för 

barnen att de inte bara kastas in i verksamheten utan långsamt kan känna in 

alla nya intryck, där kan jag ändå känna att barnen är otroligt 

anpassningsbara. 

 

(Förskollärare Jonna) 

 

Samtliga förskollärare anser att inskolning är otroligt anpassningsbar, vilket ses som en 

stor möjlighet när det kommer till barns individuella behov vid och under inskolningen. 

De anser att de då kan anpassa tider samt upplägg efter barnen och vårdnadshavarnas 

behov i större utsträckning, men ändå inom en viss gräns. Ellinor uttrycker: ” Vi är 

väldigt flexibla och det känns bra att vi kan erbjuda föräldrarna den möjligheten i att vi 

kan lägga upp inskolningen på ett sätt som passar barnets behov och deras”. En annan 

möjlighet som lyfts av Maria är den möjlighet hon ser i deras verksamhets hembesök 

under inskolningen.  

 
När jag tänker på möjligheter så tänker jag på de hembesöken vi gör som ett 

första steg i mötet med barnet och föräldrarna […] jag tänker att det skapar 

en möjlighet kring att lära känna barnet i sin hemmiljö och i lugn och ro 

samtala med föräldrarna om barnet. Det blir en trygghet för barnet när man 

först möts i hemmet och sen igen i förskolan, det bli ett igenkänt ansikte.  

 

(Förskollärare Maria) 

 

 

6.3.2 Analys 

De olika utmaningar och möjligheter som förskollärarna ser med inskolningen 

identifieras både med delade tankar och olika tankar under intervjuerna. En gemensam 

utmaning som de alla ser med inskolningen är vårdnadshavarnas emotionella känslor 

under denna period. De beskriver att det ofta blir känslosamt för vårdnadshavarna när 

det kommer till att lämna sina barn i verksamheten för första gången och att det då ofta 

dras ut på tiden vid lämning. Även den utmaning som de ser med lämningen lyfts, där 

förskollärarna anser att vårdnadshavare ibland kan ha en tendens till att yttra sina 

känslor för mycket inför sina barn. Förskollärarna identifierar utmaningen som svår då 

det kan bidra till att vårdnadshavarnas känslor smittar av sig på barnen. Specifikt lyfter 

Jonna och Lena två situationer där de upplevt denna utmaning och menar att det kan 

leda till att barnen känner sig otrygga när vårdnadshavare visar sina känslor inför att 

lämna barnen själva i verksamheten. Förskollärarnas reflektioner visar upplevelser av en 

stor utmaning i att möta vårdnadshavares individuella känslor vid lämningen. Samtidigt 

anser de att det är viktigt att ta itu med det tidigt för att undvika att situationen blir 

återkommande vid varje lämningstillfälle.  

 

En förskollärare nämner hur hon anser att det måste finnas en begränsning i hur mycket 

känslor vårdnadshavare kan visa för barnen i och med den påverkan det kan ha hos de. 

Likt förskollärarens resonemang om begränsningen kring vårdnadshavarens känslor 

under inskolningen talar även Arnesson Eriksson (2010) om vårdnadshavares agerande 

under denna period och lyfter den viktiga uppgift samt roll som vårdnadshavarna spelar 

i att uppvisa trygghet och positiva känslor kring verksamheten. Författaren talar om att 
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vårdnadshavare behöver visa sina barn att förskolan är en trygg och rolig miljö att vistas 

i för att kunna utveckla dessa känslor hos barnen. En tolkning kan vara att tydlighet i 

kommunikationen med vårdnadshavare redan från början är av vikt, där det kan 

förklaras att deras agerande kan påverka barnens känslor. Genom det sättet kan den 

utmaning som förskollärarna identifierar förebyggas och istället skapa bättre 

förutsättningar för barnen under inskolningen.    

 

En annan utmaning som framkommer genom resultatet är den utmaning som 

förskollärarna själva beskriver att de genomgår individuellt under inskolningen. Ellinor 

lyfter utmaningar hon upplever i att alltid uppvisa en positiv och korrekt bild av sig 

själv under denna period. Även en utmaning hon upplever i ansvaret hon måste ta i att 

skapa trygghet till alla barn. Något som även Engdahl och Ärlemalm – Hagsér (2015) 

lyfter när det kommer till förskollärarens roll och ansvar i den pedagogiska 

verksamheten. Ett ansvar som författarna förklarar är av stor vikt för att kunna skapa en 

helhet när det kommer till barnens möjligheter att kunna lära och utvecklas vidare. En 

intressant koppling som framkommer genom resultatet är den gemensamma tanke 

Ellinor och författarna delar kring trygghetens betydelse för att kunna bedriva en 

fungerande pedagogisk verksamhet.  

 

När det kommer till vilka möjligheter förskollärarna kan se med inskolningen lyfter de 

hur de som strategi bidrar till en god introduktion för barnen när de för första gången 

välkomnas in i förskolans verksamhet. En förskollärare benämner det som en mjukare 

övergång då barnen successivt skolas in i den nya miljön med alla nya människor och 

intryck, istället för att bara börja på en gång med heltidsdagar och nya rutiner. I 

förhållande till inskolningens mjukstart lyfter förskollärarna också hur anpassningsbar 

de anser att den är efter varje familjs och barns behov. En förskollärare nämner den 

flexibilitet hon ser med att kunna anpassa inskolningen efter varje familjs behov och hur 

det möjliggör för att kunna bygga upp en god och tillitsfull relation. Månsson (2013) 

förespråkar precis som förskollärarna de möjligheter som finns med inskolningen som 

metod och hur denna period kan bidra till att goda relationer utvecklas.  
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7 Diskussion 
I följande avsnitt kommer en diskussion att föras kring resultatet och de metodval som 

studien har utgått ifrån. Diskussionen kommer att föras i förhållande till studiens syfte 

och frågeställningar samt utifrån tidigare forskning. Avslutningsvis kommer en 

diskussion föras om en framtida forskning inom området och förslag lyfts på intressanta 

aspekter att utforska vidare. Som nämnts ovan i resultat och analysdelen kommer även 

diskussionsavsnittet diskutera metoder, vilket innefattar inskolningsmetoderna. När 

strategier nämns syftar det återigen till förskollärarnas enskilda tankar och 

tillvägagångssätt som de använder sig av i förskolans verksamhet.  

 

7.1 Resultatdiskussion  

Utifrån det analyserande resultatet framkommer det att de intervjuade förskollärarna 

både har delade uppfattningar men också skilda vad gäller arbetet för att skapa trygghet 

vid inskolning. I studien har det framgått att de olika kategorierna har olika faktorer som 

trätt fram och visat hur viktigt det är att se till dessa för att kunna skapa en helhet, som 

blir hållbar under arbetet för att kunna skapa trygghet för barnen under inskolningen. 

Den första kategorin som innehåller definitionen av trygghet vid inskolning visar i 

resultatet och med tillhörande analys vilka strategier och definitioner som används i att 

skapa trygghet för barnen vid inskolning. Vilket kan relateras till studiens första 

frågeställning. Bland annat visar det att skapandet av trygghet är den viktigaste delen att 

påbörja först vid inskolning, något som samtliga förskollärare är eniga om. Det som 

även framkommit är relationsskapandet med barnens vårdnadshavare vid inskolning och 

hur det kan påverka relationsbyggandet med barnen positivt. Resultatet påvisade delade 

meningar kring vad som är viktigast att satsa på i början av inskolningen. Några av 

förskollärarna anser att vårdnadshavare står i centrum för att skapa en känsla av 

trygghet hos sina barn. Medan en annan förskollärare beskrev i sin intervju att det är 

barnen som ska vara i fokus från allra första början. 

 

I den tidigare forskningen nämns en studie om samverkan mellan vårdnadshavare och 

förskolans verksamhet. Markström och Simonsson (2017) har i deras studie kommit 

fram till att samverkan mellan förskolans personal och vårdnadshavare är det viktigaste 

för att kunna skapa trygghet för barnen. Det är informationen från vårdnadshavare som 

gör att förskolan kan lära känna barnen och deras behov. Det Markström och Simonsson 

(2017) nämner i sin studie är något vi tolkar kan relateras till en del av förskollärarnas 

svar vid intervjuerna kring samverkan. Även Vuorinen, Sandberg, Sheridan och 

Williams (2014) beskriver i den tidigare forskningen den betydelsefulla roll en god 

relation med vårdnadshavare utgör för skapandet av trygghet för barnen vid inskolning. 

Två av förskollärarna nämner olika sätt att skapa den första kontakten med 

vårdnadshavare. De beskriver hur de innan inskolningen skickar ut information till 

familjerna om arbetslaget och även papper där det ställs olika frågor om barnen för att 

kunna förbereda sig innan inskolningens start. Studien visar att det finns olika strategier 

att använda sig av för att skapa en god relation i början av inskolningen. Samtliga 

förskollärare nämner att de värderar en god samverkan med vårdnadshavare, även om 

de använder olika strategier för att skapa det. Utifrån resultatet är vår tolkning att om 

förskollärare ska kunna skapa trygghet till barnen redan vid inskolningens start, blir 

samverkan med deras vårdnadshavare en viktig aspekt att se till tidigt.  

 

Den andra kategorin som innefattar anknytning vid inskolning beskriver hur 

förskollärarna arbetar för att skapa trygga anknytningar under inskolningstiden. I 

resultatet har det framkommit olika slags inskolningsmetoder som hembesök för att 
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knyta an till barnen, men även hur anknytningspersoner inte behöver vara ett enda sätt 

att utgå ifrån.  Utan att det även går att utgå ifrån att barn själva gör ett val och väljer 

vem de vill knyta an till. Det analyserade resultatet visar ett flertal strategier för hur 

anknytning kan skapas och samtliga förskollärare anser att trots strategi är anknytning 

viktigt i arbetet för att kunna skapa trygghet för barnen. I relation till anknytningsteorin 

som har varit studiens utgångspunkt i att analysera resultatet har det framkommit att fler 

ser på teorin som traditionell. En teori som ett flertal av förskollärarna frångått genom 

att inte påbörja en inskolning med att använda sig av en anknytningsperson. Medan en 

av förskollärarna menade att anknytningsperson är av vikt för att trygghet ska kunna 

skapas tidigt vid inskolningen. Även den här kategorin visar olika metoder för att bygga 

upp trygghet. En intressant aspekt relaterat till anknytningsperson vid inskolning i 

koppling till tidigare forskningsresultat är hur tidigare studier anser att användning av 

anknytningsperson är av vikt, för att kunna skapa trygghet till barnen så tidigt som 

möjligt vid inskolningen (Hagström 2010; Commodari 2012; Månsson 2011). Även om 

författare i tidigare forskning har kommit fram till att anknytningsperson är av vikt, 

visar förskollärarnas erfarenheter på att det finns andra strategier som likväl kan fungera 

för att skapa trygghet under inskolning.  

 

Sista kategorin innehöll vilka möjligheter och utmaningar som kan påverka 

inskolningen. Det visar en variation av utmaningar som förskollärarna ser med 

vårdnadshavare som kan uppstå. Fler förskollärare anser att vårdnadshavare kan vara en 

utmaning med anledning till hur deras känslor ges till uttryck vid separationen till 

barnen vid lämning. Det kan skapa en otrygghet för barnen om de ser att 

vårdnadshavarna uttrycker svårigheter genom ledsamhet, men även den utmaning de ser 

i att individuellt kunna prestera som förskollärare under inskolningen. Samtliga 

förskollärare avslutade däremot med att tala för hur inskolning är en möjlighet som 

skapar och öppnar upp för en god introduktion för barnen in i förskolans värld och som 

kan bidra till att trygghet kan byggas upp. Det framförs också att inskolningen måste 

vara flexibel och anpassningsbar till varje barns individuella behov, vilket kan skapas 

genom att pröva sig fram med olika strategier.  

 

Utifrån den insamlade data har studiens syfte och frågeställningar fått ett resultat som 

visar variationer men även likheter kring förskollärares sätt att skapa trygghet redan vid 

inskolning. Det visar att oavsett hur inskolningen utformas så finns det olika strategier 

för förskollärare att använda sig av i skapandet av trygghet, där ingen strategi är vare sig 

rätt eller fel. Utifrån våra tankar visar det att förskollärare behöver vara flexibla och 

anpassningsbara efter barns individuella behov och kunna dra en slutsats kring vad som 

passar vid inskolningen. Det kan relateras till en tidigare forskningsstudie av Månsson 

(2011). I resultatet av studien framkommer det att förskollärarna är de som skapar 

möjligheter för barnen vid inskolning att inta nya miljöer, vilket betyder att 

förskollärare måste ha ett stort engagemang i att arbeta för att barnen ska känna sig 

trygga vid inskolningen. 

 

Resultatet har svarat upp till studiens syfte och frågeställningar, samt visat en variation 

av strategier som finns att tillgå vid skapandet av trygghet. Studien kan därför vara ett 

hjälpmedel vid inskolning i förskolans verksamhet för att visa att det inte bara finns en 

väg att gå, utan att det finns fler strategier i vägen mot trygghetsskapandet. Resultatet i 

relation till förskolornas storlek anser vi inte har haft en påverkan. Förskollärarnas 

inskolningsmetoder har varit varierande även om de har haft samma storlek på 

förskolorna. Vid avslutande reflektion gällande resultatet har vi kommit till insikt med 

att det hade varit intressant om studien hade utgått ifrån en annan teori eller ett annat 
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perspektiv. Vår tolkning är att det möjligen hade kunnat påverka resultatet på ett annat 

sätt. Valet av att använda anknytningsteorin som utgångspunkt för studien var för att det 

var en välkänd teori från tidigare kurser i utbildningen, som lyft inskolning och hur 

anknytningen sker därigenom. Det sågs som ett naturligt och självklart val från början, 

men nu i efterhand reflekterar vi kring frågan om hur resultatet hade kunnat te sig 

utifrån en annan riktning i studien. Det vi ansåg har varit positivt med att analysera 

resultatet utifrån anknytningsteorin är att den innefattar hur trygghet byggs upp hos 

barn, vilket har varit av relevans för vår studie. Det vi dock fortfarande ställer oss 

kritiska till är att teorin inte beskriver strategier att använda sig av för att skapa 

anknytning. Vi anser det kritiskt till i förhållande till studiens resultat, då resultatet 

eventuellt hade kunnat påverkats och fått en annan riktning om en annan teori hade valts 

ut att utgå ifrån.  

  

7.2 Metoddiskussion  

Med en tillbakablick på de val av metodansats vi har valt att utgå ifrån i studien för att 

kunna svara upp till studiens syfte och frågeställningar, blir det tydligt hur valen som 

gjorts har svarat upp till dessa. Det har även bidragit med en ökad kunskap gällande det 

som var menat att undersöka och få svar på. Med hjälp av en metod med 

semistrukturerade intervjuer där öppna frågor har ställts under insamlingen av data, 

kunde förskollärarnas olika uppfattningar kring trygghetsskapandet under inskolning 

träda fram. Även de olika erfarenheter och åsikter som förskollärarna hade om hur de 

arbetade utifrån deras olika verksamheter med trygghet vid inskolning framkom på ett 

naturligt sätt. Det då förskollärarna lyfte både positiva och mindre positiva 

infallsvinklar gällande deras uppfattningar. Utifrån den data som samlats in har de fyra 

förskollärarnas olika uppfattningar bidragit till ett resultat som visar deras variationer av 

strategier i skapandet av trygghet. Det har bidragit till en ökad kunskap om hur det kan 

finnas olika strategier att använda sig av vid inskolning, och att det inte endast finns ett 

tillvägagångssätt eller en enda strategi att utgå ifrån. Det som ansetts som ett kritiskt 

moment i genomförandet av insamlingen av empirin är tidsbristen. Med mer tid hade 

fler förskollärare kunnat intervjuats och då kanske ett ännu bredare synsätt trätt fram 

och bidragit till en överförbarhet. En överföring har dock aldrig varit målet med 

studiens undersökning. Men trots att studien påverkats av tidsbristen och att fler 

förskollärare inte kunnat intervjuats har det ändå framkommit ett flertal tankar kring 

olika strategier att använda sig av. Även olika uppfattningar om hur trygghet kan skapas 

i den pedagogiska verksamheten.  

 

Vid planerandet av hur våra intervjuer skulle genomföras var utgångstanken att först 

intervjua alla fyra förskollärare tillsammans. Tanken var att den av oss som hade en 

relation till förskolläraren som skulle intervjuas utförde intervjun, samtidigt som den 

andra skulle anteckna och tillägga frågor under intervjuns gång. Men av olika 

anledningar som påverkade upplägget valde vi istället att intervjua två förskollärare var. 

Detta för att kunna vara mer effektiva och lägga ytterligare tid på efterarbetet av empirin 

som framkom. Intervjuerna utgick ifrån bekvämlighetsurvalet, vilket vi i efterhand ser 

som positivt i den bemärkelse att genom att ha haft en form av relation till urvalet, har 

förskollärare valts ut som hade tidigare erfarenheter av att ha arbetet med inskolning 

med de yngre barnen. Även den fördel att den tidigare relationen bidragit till en mer 

avslappnad intervju, där förskollärarna har pratat fritt om ämnet och inte som nämnts 

ovan givit förväntade svar. Valet av intervjufrågor som utformats och använts i 

genomförandet av intervjuerna anser vi varit av betydelse för resultatet i en stor 

utsträckning. Varje valt område att ställa frågor om har bidragit till att resultatet dels 

kunnat svara upp till syftet och frågeställningarna, dels bidragit till ett större synsätt på 
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hur olika faktorer vid inskolning spelar en viktig roll för hur tryggt barnet ska uppleva 

denna första tid i verksamheten.  

 

Under våra diskussioner över resultatet har tankar uppstått gällande valet av urval. 

Urvalet utgick ifrån ett bekvämlighetsurval vilket medförde att förskollärare valdes ut 

som det fanns en relation till sedan tidigare. Det fanns aldrig i åtanke att välja ut 

förskollärare utefter hur lång yrkesbakgrund de hade. I urvalet har förskollärarna väldigt 

olika långa yrkesbakgrunder, vilket vi i planerandet delvis såg som en bra utgångspunkt 

att utgå ifrån, för att det fanns en varierad urvalsgrupp. En förskollärare med en längre 

yrkesbakgrund och tre förskollärare som inte varit verksamma förskollärare lika länge. 

Nu i efterhand ställer vi oss frågan om hur det hade kunnat se ut om vi istället hade valt 

ut fler i urvalet som hade flera års erfarenheter av arbete i verksamheten, ifall det då 

hade kunnat påverka hur resultatet hade format sig. När det handlar om det subjektiva 

urvalet anser vi inte att vi hade kunnat påverka det valet, då vi ansåg att de förskollärare 

vi valde behövde ha erfarenheter av tidigare arbete med inskolning. Något som vi också 

tror hade kunnat påverka resultatet är om förskollärarna inte hade fått ta del av 

intervjuguiden innan intervjuerna genomfördes. Nu hade förskollärarna tid på sig att 

reflektera över frågorna och förbereda sig inför intervjuerna. Vi ser det både som en 

fördel och nackdel utifrån resultatet. Fördelen i att vi delade ut intervjuguiden innan 

gjorde att förskollärarna upplevdes mer bekväma i intervjusituationen, där de kunde 

svara på alla frågor utan för lång betänketid eller tveksamhet. Nackdelen och risken som 

vi ser nu i efterhand med att vi valde detta tillvägagångssätt, är att förskollärarna kan ha 

besvarat frågorna utifrån vad de trott att vi velat höra. En fråga som är svår att besvara 

nu i efterhand, men om vi hade gjort om momentet i genomförandet nu, kanske vi hade 

resonerat och beslutat annorlunda än vad vi gjorde då.  

 

7.3 Framtida forskningsområde 

I studien undersöktes det hur förskollärare arbetar för att skapa trygghet hos de yngre 

barnen vid inskolning. Studien har i stor utsträckning undersökt vad förskollärare anser 

att barn behöver för att känna sig trygga i den nya miljö de intar i samband med 

inskolningen. I studien framkom det också att förskollärarna såg vårdnadshavare som 

viktiga i skapandet av tryggheten för barnen. I ett vidare forskningssyfte hade det därför 

varit intressant att intervjua vårdnadshavare istället för förskollärare för att ta reda på 

hur de ser på trygghet relaterat till inskolningen av sina barn. Intervjuer med 

vårdnadshavare hade troligen öppnat upp för fler synsätt att träda fram som kan anses 

vara av vikt i skapandet av trygghet. Det kan även bidra till att förskollärare får en 

tydligare bild av vad vårdnadshavare och barn behöver för att uppleva att verksamheten 

ska kännas trygg lämna sina barn i. 

 

En annan aspekt som hade varit intressant att undersöka i ett framtida forskningsområde 

hade varit att undersöka om det finns fler olika inskolningsmodeller eller traditioner än 

de som studien lyft. I studien nämns två traditioner som tillhör de mest allmänna att 

använda sig av under inskolningen i förskolans verksamhet. Det nämns även två andra 

metoder i studien som också används, men som kanske inte är lika förekommande. Det 

hade varit intressant att få veta om det finns fler arbetssätt, metoder eller modeller som 

förskollärare använder sig av i olika verksamheter för att skapa trygghet för de yngre 

barnen under denna period. Tankar har uppstått kring hur det kanske hade kunnat bidra 

med fler synsätt och erfarenheter inom yrket och att det då hade kunnat bidra till fler 

strategier i strävan mot att skapa trygghet under inskolning.  
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I 
 

 

Bilagor 

Bilaga A - Missivbrev 

Hej!  

 

Vi heter Malin & Sofie, vi är två förskollärarstudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö 

som för tillfället arbetar med vårt examensarbete inom programmet. Vi vill undersöka 

hur förskollärare ser på begreppet trygghet vid inskolning. 

Vi vill få en djupare förståelse och fler tillvägagångssätt kring hur förskollärare skapar 

trygghet vid inskolningen och vår förhoppning är att kunna få detta genom att 

genomföra intervjuer med olika personer inom samma befattning, nämligen 

förskollärare.  

 

För att du som blir intervjuad i vår studie ska känna dig trygg och säker angående din 

medverkan vill vi på förhand informera dig om dina rättigheter före, under och efter ditt 

deltagande i undersökningen. I förhållande till de forskningsetiska principerna kommer 

uppgifter som namn, arbetsplats och andra personliga faktorer skyddas från 

allmänheten. Den insamlade data som används i studien kommer endast att användas till 

studiens syfte. Ett deltagande i studien är frivilligt och du som informant kan när som 

helst välja att avsluta din medverkan. När studien är sammanställd och examinerad 

kommer du som deltagande i den att erbjudas möjlighet att läsa den, vi skickar då en 

kopia via mejl.  

 

Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Sofie Andersson och Malin Sahlström 

 

 

Våra kontaktuppgifter:  

Sofie Andersson    Malin Sahlström 

Epost: Sa223ia@student.lnu.se   Epost: Ms224nz@student.lnu.se 

Tel: 072–2025156   Tel: 076–8693946 

 

Vår Handledare: 

Anna Linge  

Epost: anna.linge@lnu.se 
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II 

 

Bilaga B – Intervjuguide  
 
Vi har valt att intervjua fyra olika förskollärare på olika förskolor om hur de ser på 

trygghet vid inskolning. Val av intervjufrågor i denna intervjuguide utgår ifrån 

frågeställningarna som formulerats och ligger till grund för denna studies undersökning. 
 

Kan du berätta lite om din yrkesbakgrund som förskollärare? 

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

Kan du berätta hur du ser på trygghet? 

Kan du berätta om trygghet relaterat till inskolning? 

Kompletterande underfrågor: 

Berätta om hur ni gör för att skapa trygghet under inskolning? 

Arbetar ni utefter någon inskolningsmodell? 

Berätta om hur ni anpassar inskolningen, individuellt till varje barn eller har ni samma 

metod för alla?  

Berätta om vad som kan vara tecken på när ett barn visar trygghet vid inskolning? 

  

Berätta om vad som kan vara tecken på när ett barn känner sig otrygg? 

Kan du berätta om anknytning i förskolan? 

Kompletterande underfrågor: 

Använder ni er av en anknytningsperson och hur ser upplägget vid inskolning ut då? / 

Om inte anknytningsperson, hur går ni då tillväga? 

Hur arbetar du för att skapa trygghet i praktiken under inskolningsperioden? 

Hur sker samverkan med vårdnadshavare för att skapa trygghet vid inskolning för 

barnet? 

Finns det utmaningar vid inskolningen som kan påverka tryggheten? 

 

Är det något du vill tillägga?  

 

Följdfrågor: Kan du utveckla, berätta mer, hur menar du då?  


