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Abstrakt 

Titel: Anknytningens betydelse for en god start i förskolan. Barns socioemotionella 
utveckling och behov av trygghet och närhet under inskolningen i ljuset av 
anknytnings- och samspelsteorin 

 
Engelsk titel: Attachment’s importance for a successful start in the pre-school   

 

Vid inskolningen i förskolan är det ofta första gången barn utsätts för en genomgripande 

förändring i deras livsvillkor genom att den trygga hemmiljön byts ut mot nya 

omvårdande personer, andra barn och en helt ny omgivning. Enligt anknytningsteorin 

och samspelsteorin har barn medfödda, automatiska inre beteendesystem som reagerar 

vid den stress som framkallas främst vid separationen och vid återföreningen med 

föräldern.  Hur det gestaltar sig är beroende av barnets individuella socioemotionella 

utveckling och ålder.   

I dagens förskola finns två dominerande metoder för inskolning, tiodagars- respektive 

tredagars-inskoning. Syftet är att ur pedagogernas perspektiv undersöka hur de olika 

inskolningsmetoderna omhändertar barnets behov av anknytning, relationer och samspel 

genom att undersöka barnets beteende utifrån anknytnings- och samspelsteorin. Mot 

bakgrund av syftet har sex pedagoger intervjuats – tre för respektive inskolningsmetod – 

om hur barn reagerar vid separationen från föräldern, anknytning till pedagogen under 

dagen samt hur barnet reagerar vid återföreningen till föräldern.   

Det är inte möjligt att bedöma vilken av de två inskolningsmetoderna som på bästa sätt 

omhändertar barnets behov, även om fler indikatorer pekar mot att tiodagarsmetoden 

har en bättre förutsättning. Det empiriska materialet är för litet och urvalet är inte 

representativt för att kunna dra generella slutsatser. Emellertid pekar undersökningen på 

att det är av central vikt utifrån den socioemotionella utvecklingen att barn mellan 12-18 

månader ges möjlighet att anknyta till en ny person på förskolan vilket barnet tycks göra 

oavsett om det finns en utpekad ansvarspedagog eller inte.   
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1 Inledning  

Det är via inskolningen till förskolan som grunden för en trygg övergång från hemma-

miljön till förskolan sker. Ofta är det första gången barnet på ett så genomgripande sätt 

utsätts för en helt ny verklighet som är okänd och främmande. Det innebär en stor 

förändring för barnet med många nya intryck, personer och miljöer. Det innebär 

separationer från barnets föräldrar som kan framkalla oro och stress i en känslosam 

process för både föräldrar och barn. För att övergångsperioden till förskolan ska bli så 

trygg och bra som möjligt krävs det att föräldrar och barn tillsammans med pedagogerna 

skapar förutsättningar innehållande goda relationer och en god situation när föräldrarna 

överlämnar ansvaret för barnet till andra omsorgspersoner.    

Mot den bakgrunden är inskolningsprocessen en viktig period, både för barnet men även 

för föräldrarna, och i läroplanen för förskolan uttrycks detta som att ”varje barn 

tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” samt att ”det 

utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer” (Lpfö 

98, reviderad 2010, s.13). Samma resonemang förs av Niss och Söderström (2006) som 

menar att centrala mål för inskolningen är att skapa en positiv relation och att få barnets 

förtroende genom att skapa en förståelse hos barnet att pedagogerna finns till för dem. 

Sträng och Persson (2003) skriver att det ofta framkallas starka känslor vid 

inskolningen. Utifrån dessa korta resonemang blir barnets förmåga att anknyta till andra 

omsorgspersoner samt hur barnet hanterar separation viktiga pusselbitar i en god 

inskolningsprocess där barnets behov av trygghet och närhet är central.   

Idag finns det två dominerande metoder för inskolning i förskolan, tiodagarsinskolning 

och tredagarsinskolning (även kallad föräldraaktiv inskolning). Tiodagarsinskolningen 

pågår under cirka tio dagar då barnet tillbringar ett fåtal timmar per dag på förskolan för 

att successivt vänjas vid den nya miljön. Tredagars inskolning pågår under minst tre 

dagar där föräldrarna är med och deltar i förskolans verksamhet och där föräldrarna 

även har huvudansvaret för barnets omsorgsbehov.  

Oavsett vilken av de två inskolningsmetoderna som används, så är det barnets behov, 

kopplade till sin personliga utveckling som bör omhändertas i syfte att skapa en så god 

inskolning som möjligt. Barnets förmåga att skapa nya anknytningar till nya 

omsorgspersoner är ett sådant behov. Likaså barnets förmåga att relatera till sig själv 
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och andra genom samspel och relationer är av vikt för en god inskolning. Barn reagerar 

med oro och stress vid separation och barnets förmåga att hantera den stressen är därför 

viktig att förstå liksom hur barn utvecklar en uppfattning om sig själva, hur de formar 

”jaget” i relation till omgivningen.      

I föreliggande arbete kommer anknytningens betydelse för barnets förmåga att hantera 

inskolningsprocessen utgöra den ena delen av den teoretiska inramningen. Främst 

utgörs detta av forskning med utgångspunkt i John Bowlby och Mary Ainsworth 

anknytningsteori som utgår från tidiga relationers betydelse för individers sociala 

beteende samt sätt att hantera omgivningen genom hela livet. Vidare är barns samspel 

en avgörande faktor för en god inskolning och den andra delen av den teoretiska 

inramningen är därför Daniel Sterns teorier om barns förmåga och vilja att samspela 

med den omgivande världen. Deras respektive synsätt – som i delar är relativt abstrakta 

- nyanseras och konkretiseras av både ny och äldre forskning på området. 

Hur pass väl etablerad anknytningen är mellan barn och föräldrar beror till stor del på 

hur samspelet mellan barn och föräldrar fungerat under det första levnadsåret. Det 

observerade samspelet mellan barn och föräldrar och i föräldrarnas uppfattning av sig 

själva och av barnet är en spegling av relationen mellan dem. Om relationen mellan 

barnet och dess närmare vårdare inte fungerar finns det risk för att barnet kommer att 

skadas och får en otrygg anknytning som i sin tur kommer att påverka barnets vilja att 

utforska sin omgivning och att få kontakt med den. (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 

2007).  
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2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka de två dominerande inskolningsmetoderna – 

tiodagars- respektive tredagarsinskolning – i relation till de centrala begreppen barnets 

anknytning och samspel.    

Genom att undersöka tre konkreta moment under inskolningen; separationen från 

föräldern, anknytning under dagen till pedagogen och återföreningen till föräldern, kan 

barnens anknytning och samspel undersökas.   

    

2.1 Frågeställning 

 Hur reagerar barnen vid separationen från föräldern ur pedagogernas perspektiv?  

 Vilken anknytning har barnen med pedagogerna under dagen? 

 Hur reagerar barnen vid återföreningen med anknytningspersonen ur 

pedagogernas perspektiv? 
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3 Bakgrund  

Detta kapitel avser att ge en överskådlig bakgrund till begreppet ”inskolning” och varför 

barnen ska skolas in på förskolan. Därefter ges en beskrivning av de två 

inskolningsmetoder som är vanliga nu för tiden: den tre dagars eller föräldraaktiva 

inskolning och den traditionella inskolning som pågår under en längre tid upp till två 

veckor. Notera att även om respektive metod har i huvuddrag utformar varje förskola 

sin egen variant vilket innebär att det som beskrivs här inte ska uppfattas som en mall 

för inskolning.  

 

3.1 Inskolning  

Övergångsperioden när barnen lämnar hemmet och börjar i förskolan kallas inskolning. 

Inskolningen förekommer sedan 1963 och innebär att barnet får en mjuktstart innan det 

börjar i förskolan och skolas in i förskoleverksamheten (Månsson, 2013). Enligt 

Stawreberg (2013) fyller inskolningen tre olika syften. Den ska ge barnet möjlighet att 

vänja sig vid sin nya miljö, barnet ska lära känna en trygg anknytningsperson och barnet 

ska få vänja sig vid att separeras från sin förälder och förstå att föräldern kommer 

tillbaka. 

Ytterligare perspektiv på inskolningens syfte är att inskolningens ska skapa en trygg 

miljö för barnet där en sund relation och kontakter har skapats till pedagoger och andra 

barn på förskolan utan att barnets föräldrar är närvarande (se bland annat Niss, 1987; 

Abrahamsen, 2006). Detta generella synsätt på inskolning balanseras med en individuell 

syn där inskolning ska anpassas till individen och dess vårdnadshavare utifrån dess 

specifika behov inom ramen för den generella verksamheten (Arnesson Eriksson, 2010).      

Att lämna tryggheten i hemmet och börja förskolan är ett stort steg. Inskolningen ger 

personalen på förskolan möjlighet att skapa en så gott kontakt med barnet så att de blir 

en bra ersättare när föräldrarna inte längre är med. Niss (1988) menar att inskolningen 

även ger  barnet möjlighet att vänja sig och våga känna tillit och trygghet i sin nya miljö 

med nya aktiviteter, saker som barnet inte har sett tidigare. Vidare skriver Niss (1988) 

att inskolningen kan vara en jobbig tid för både barnet och föräldrarna men samtidigt är 

det ett steg som bidrar till barnets utveckling till en individ. Den dagliga separationen 

från föräldrarna kan påverka barnet och påverka dess beteende. Cirka 44% av barnen 



  
 

8 

reagerar med nedstämdhet och cirka 16% visade inga reaktioner på separationen som 

inskolning innebär (Hårsman, 1994).  

Inskolningen kan vidare definieras att bestå av tre delar eller stadier bestående av 

förberedelse, inskolningsperiod och efterarbete. Förberedelse består i huvudsak av att 

föräldrarna träffar den personal på förskolan som kommer att inskola barnet och erhåller 

information om vad inskolningen innehåller, dess mål och syften. Inskolningsperioden 

är de dagar då barnet konkret introduceras och som ovan nämnt oftast utgår från två 

olika metoder. Efterarbetet är en individuell utvärdering av inskolningen och hur barnet 

fungerat (Niss och Söderstöm, 2006).  

Inskolningen bör enligt Niss (1988) utgå från följande fem punkter; 

 Personal och föräldrar ska få förtroende för varandra innan inskolningsperioden 

börjar (förberedelse) 

 Barnet ska få stöd i sina kontakter mellan personal och andra föräldrar genom 

föräldrarna (inskolningsperiod) 

 Föräldrars och pedagogers olika uppgifter under inskolningen ska vara klara för 

dem och för barnet (förberedelse) 

 Barnet ska tidigt få positiva upplevelser av tiden i förskolan (inskolningsperiod) 

 Barnet ska få förtroende för pedagogerna och känna trygghet i att vända sig till 

dem vid behov av stöd och hjälp (inskolningsperiod) 

Vid inskolningen skapas ett samspel mellan pedagogerna, föräldrarna och barnet som 

har en stor betydelse för hur barnet upplever förskolan främst genom att det avbrott som 

uppstår mellan barnet och föräldrarna potentiellt kan ersättas av relationen mellan 

barnet och pedagogen. Det innebär att för att barnet ska känna trygghet måste det finns 

en tillit mellan föräldrarna och pedagogen. Detta synsätt stöds av bland annat Flising, 

m.fl. (1996) och Hårsman (1994) som menar att den gemensamma tilliten mellan 

pedagoger, föräldrar och barn är grunden för barnets trygghet på förskolan.  

 

3.2 Förskolans uppgift och pedagogens roll 

Förskolan och pedagogernas uppgift beskrivs i läroplanen  som att förskollärare ska 

ansvara för ”att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i 



  
 

9 

förskolan” samt att ”ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i den pedagogiska 

verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska 

planeringen”. Vidare har arbetslaget ansvar för att ”visa respekt för föräldrarna och 

känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och 

barnens familjer” (Lpfö, 1998, reviderad 2010, s. 13).  

Ur ett mer konkret perspektiv innebär detta att pedagogen har en viktig uppgift att 

finnas till för barnets behov av närhet, trygghet och tröst (Abrahemsen, 2006). Det 

medför att pedagogen måste visa lyhördhet i att följa barnets eget tempo, anknytning 

och samspel med andra barn och vuxna och att bekräfta barnet med förståelse och insikt 

med ett bra samspel under inskolningen. Även Niss och Söderström (2006) betonar 

vikten av en god relation och anknytning mellan barnet och pedagogen vid inskolning. 

Emellertid skiljer sig synen på upplägg något där Niss och Söderström förordar ett 

strukturerat upplägg med rutiner och införandet av nya moment för barnet medan 

Abrahamsen poängterar att inskolningen sker i barnets tempo.   

En god introduktion kräver vidare att pedagogen lär känna barnet och lär sig tolka 

barnets intentioner (Öhman, 2006). Med ett utvecklat samspel stärks relationen mellan 

pedagogen och barnet främst genom situationsbundna tillfällen där barnet socialiseras in 

i den nya miljön och barngruppen. I detta är pedagogen ett viktigt stöd för barnet. Ett 

sätt, enligt Öhman, att underlätta detta är att varje barn har en ansvarspedagog. 

Samspelet och pedagogens ansvar att lära känna barnet och skapa ett gott samarbete 

med föräldrarna är särskilt viktigt vid inskolning av barn som ännu inte utvecklat en 

verbal förmåga (Niss och Söderström, 2006). Detta eftersom barnets vilja måste tolkas 

tillsammans med föräldrarna och den goda relationen de vuxna emellan är en 

förutsättning för barnets trygghet. 

 

3.3 Traditionell inskolning 

Enligt den traditionella metoden som har använts mer eller mindre sedan den allmänna 

förskolan byggdes ut på 1970-talet brukar inskolningen pågå under två veckor 

(Stawreberg, 2013). Det innebär att barnet skolas in i förskoleverksamheten med 

föräldrar och har en ansvarspedagog under inskolningstiden. De första dagarna 

tillbringar föräldrarna tillsammans med sina barn korta stunder på förskolan. Senare 
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stannar de längre tid och barnet deltar mer i förskolans aktiviteter som fruktstund, lunch, 

vila, samling och så vidare. 

Under tiden brukar föräldern hålla sig i bakgrunden medan den ansvarige pedagogen är 

aktiv med barnet. Alla barn behöver vuxna som stöd. Därför är det viktigt att barnet får 

någon som hon uppfattar som ”hon är till för mig” och barnet ska vara i pedagogens 

fokus (Niss, 1988). Målet med inskolningen är att barnet kan stanna utan sina föräldrar 

efter en tid och att kunna hantera separationen genom att bland annat relatera till 

pedagogen.  När kontakten mellan barn och pedagogen blir alltmer intressant och barnet 

bryr sig allt mindre om föräldern så kan föräldern dra sig undan och börja gå ifrån 

barnet. Det kan vara jobbigt för barnet att bli lämnad av föräldern och därför är det 

viktigt att ansvarspedagog ger tröst, hjälp och trygget till barnet och finns nära tillhands. 

Även relationen till de andra barnen i gruppen är viktig och stärker den upplevda 

känslan av trygghet. När en känsla av gemenskap med de andra barnen skapats kan de 

andra barnens beteende även underlätta separationsprocessen för barnet i fråga (Niss, 

1988).  

 

3.4 Tredagarsinskolning/föräldraaktiv inskolning 

Tredagarsinskolning, eller föräldraaktiv inskolning, innebär att föräldern redan från 

första dagen går med sitt barn på förskolan under fem till sex timmar om dagen. Det 

pågår i tre (minst) på varandra följande dagar. Under den tiden finns föräldern med sitt 

barn hela tiden i alla situationer som uppstår under dagen för att på den fjärde dagen 

vinka och lämna barnet på förskolan. Sedan är barnet inskolat. Föräldern uppmanas att 

delta aktivt i barnets aktiviteter mera än vad som är fallet vid traditionell inskolning. 

Barnen har ingen ansvarsperson att knyta an till utan personalen ansvarar gemensamt 

för alla barn. Eriksson (2010) menar att metoden innebär att barnet under den korta 

inskolningstiden inte behöver oroa sig för att bli lämnat av föräldern och i lugn och ro 

kan vänja sig vid den nya miljön i förskolan. Vidare menar författaren att förälderns 

närvaro i olika moment som utevistelse, lek inne, samling och olika måltider skapar 

trygghet för barnet och det kan vara bra att förälder och barn upptäcker något nytt 

tillsammans. Under inskolningsprocessen pågår förskolans verksamhet som vanligt och 

det är föräldern som har ansvaret för barnets behov av omsorg.  
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Genom förälderns deltagande i verksamheten signalerar föräldern att förskolan är en 

trygg plats för barnet. Metoden ger föräldern en ökad kunskap om förskolans 

verksamhet, rutiner, vardag och pedagogernas arbete. Principen bygger på att 

föräldrarna, genom sitt deltagande, får en grundlig förståelse och trygghet för 

pedagogernas arbete och för den generella verksamheten.  

 

3.5 Tidigare forskning 

Situationen för de yngre barnen i förskolan har uppmärksammats allt mer under de 

senaste åren. Allt fler små barn mellan ett och två blir inskrivna i förskolan och 

genomgår olika inskolningsmetoder. Kihlbom (2013) i sin artikel om små barns behov 

och utveckling ger sin syn på nya vetenskapliga kunskaper om små barns steg in i 

förskolan ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv och relationen mellan de första viktiga 

vårdarna och det ett eller tvååriga barnet. 

Enligt honom kan relationen mellan ett- och tvååriga barn och deras vårdare 

sammanfattas i två punkter: 

 Den vuxnas eller vårdarens personliga egenskaper, inlevelseförmåga och förmåga 

har stor betydelse för barnets utveckling i relationen till de vuxna. 

 Kontinuiteten i relationen mellan barnets och dess vårdare är viktig. Det innebär att 

barnets kontakt med de vuxna är pålitlig och förutsägbar vilket skapar grund för en 

social samhörighet i den egna gruppen. 

 

I bakgrund av det ovannämnda relationsmönstert kan anknytning definieras som ett 

karakteristiskt beteende och vad barnet förväntas sig av omvärlden ”den upplevda 

tryggheten” Kihlbom (2013). Vidare skriver Kihlbom att forskningen i Sverige och 

USA om barnets anknytning och hur den utvecklas i tidig ålder (från ettårsåldern och 

framåt), visar att anknytning blir trygg eller otrygg beroende av hur känslosam empatisk 

och varm modern eller andra vårdare är. Tryggheten hos barn med känslosamma och 

varma vårdare är högre än hos barn med labila och känslokalla vårdare. 
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I olika studier har upp till 40% av ettåringar i befolkningen visat sig ha på olika sätt 

otrygg anknytning. I områden med sociala problem är andelen ännu högre (Kihlbom, 

2013). 

En förutsättning för att ett barn ska kunna finna tillvaron trygg när ingen av dess 

anknytningspersoner på förskolan finns till hands är att det lagrats goda minnen av att 

vara tillsammans med dem. Om barnet har flera goda erfarenheter av kontakter med sin 

vårdare blir det lättare för henne att föreställa sig trygg framtid. Den som fyllt tre år har 

under 1.095 levnadsdagar hunnit få många erfarenheter av att lämna och komma 

tillbaka till föräldrarna, att lita på andra vuxna. Ettåringen har bara 365 dagar bakom sig 

och mycket mindre erfarenheter av att vara med andra än familjen. Ju äldre barnet är 

desto bättre minne hon har av den positiva eller negativa erfarenheten som hon har fått 

av de vuxna i sin närhet(Kihlbom, 2013).    
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4 Teori  

4.1 Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin är ett utvecklingspsykologiskt kunskapsfält som har sitt ursprung i 

John Bowlbys arbeten från 1950-talet. Enligt Bowlby (1988) avser anknytningsteorin 

förmågan att knyta nära relationer. Anknytningsteorins kärna är att barn redan från 

födseln är inställda på att anknyta till centrala omvårdnadspersoner, vanligen mamman, 

och att det sker instinktivt och automatiskt. Lyhördheten och tillgivenheten hos 

omvårdnadspersonen i att bekräfta barnets signaler till omvärlden avseende dess behov 

är grunden för en trygg anknytning. En otrygg anknytning inträffar när brister uppstår i 

att bekräfta barnets behov (Bowlby, 1988). När barnet börjar utforska omvärlden och 

verkligheten genom tillfälliga separationer sker detta med anknytningen till 

omvårdnadspersonen som bas genom att barnet utvecklat en förståelse för 

anknytningspersonens förmåga till skydd och tröst. Om basen är trygg utvecklas barnet 

optimalt och om basen är opålitlig påverkas barnets förmåga att utforska välden negativt 

(Broberg m.fl., 2009).       

Människan är en social varelse som under sin livstid har många olika relationer där 

ingen är lika viktig som den första relationen mellan barn och förälder. Små barns 

förmåga till samspel med närmaste vårdare och deras behov av närhet är vetenskapligt 

belagt och kallas anknytningsteori (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2007). En av 

anknytningsteorin grundprinciper är att det finns grundläggande behov som är 

gemensamma för alla barn och eftersom ett nyfött barn inte har en egen förmåga att 

klara sig själv har alla barn beteendesystem utvecklade vid födseln som syftar till att få 

omvårdnad av andra. Anknytningen är intensiv under ett barns tre första år och skapas 

alltid i en nära relation till omgivningen (Havnesköld och Mothander, 2002). 

Anknytningsteorin behandlar också samspelet mellan anknytning och omvårdnad vilket 

konkretiseras av anknytningspersonens förmåga att stödja barnets behov av trygghet, 

beskydd och tröst med mera vid utsatta situationer (Broberg m.fl., 2012).     

 

4.1.1 Beteendesystem – relationen mellan närhet och avstånd 

Individens olika anknytningsbeteenden organiseras i ovan nämnda beteendesystem där 

målet är viktigare än de tillvägagångssätt som barnet använder för att uppnå målet. 
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Detta kan exemplifieras med att barnet förändras över tid, ett litet barn kan inte förflytta 

sig självt medan en tvååring både kan gå och springa. Målet är ändå detsamma – närhet 

och skydd. De två beteendesystemen utgörs av sökande av närhet och sökande av 

avstånd som verkar i motsatt riktning, det ena mot vårdaren och det andra från vårdaren. 

De två systemen måste balanseras mot varandra och barnet strävar kontinuerligt, 

beroende på individuell mognad, efter att reglera sitt beteende genom att växla mellan 

närhet och avstånd i syfte att harmonisera barnets övriga motoriska, kognitiva och 

emotionella utveckling. Anknytningsteorin är ofta ramen för förståelsen och tolkningen 

av barns tidiga beteende och de omvårdande relationer barn upprättar med omgivningen 

och den används även för att förutsäga barns framtida socioemotionella anpassning där 

barnets hjärna kan sägas fungera som en korg som samlar anknytningserfarenheter 

(Havnesköld och Mothander, 2002). 

Bowlby (1988) menade att de små barnen är genetiskt förprogrammerade till att knyta 

an till sina föräldrar. Även det genetiska omvårdnadssystemet hos föräldrar som innebär 

att föräldern ger barnet tröst och skydd när barnet signalerar sitt behov av det. Barnet 

använder sin lukt, hörsel och sin känsel för att lära känna personer som tar hand om 

barnet. Det är först och främst omsorggivaren, oftast föräldrarna. Under sitt första 

levnadsår är barnets huvudsakliga uppgift att skapa förutsättningar för en trygg 

anknytning (Bowlby, 1969). Hur anknytningen utvecklas beror på olika psykologiska 

och genetiska faktorer hos både barn och föräldrar och även av olika yttre faktorer som 

socialt nätverk, ekonomisk situation och kulturell bakgrund (Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, 2007). 

 

4.1.2 Anknytningsmönster  

Barnens sätt att knyta an till föräldrar studerades även av psykologen Mary Ainsworth 

(1913-1999) som var en nära kollega till Bowlby. Hon kompletterade den teorietiska 

ramen med att formulera olika anknytningsmönster: ett mönster av trygg anknytning 

och två av otrygg anknytning. Anknytningsrelationen är specifik och kan således variera 

kvalitativt mellan mamman, pappan, pedagog eller övriga signifikanta andra. Forskning 

visar att relationen till mamman tycks vara den mest inflytelserika och hur mamman i 

sin tur ”släpper in” andra tycks ha en påverkan på barnets anknytning till andra, 

inklusive pappan (Havnesköld och Mothander, 2002).  
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När barnet lärt sig krypa och av egen fysisk kraft kan röra sig från anknytningspersonen 

kan barnet själv reglera avståndet utifrån det anknytningsmönster som skapats. Det är 

vid separation eller när till exempel främmande personer kommer in i rummet som 

anknytningssystemet slås på. Det är vid dessa tillfällen barnets beteende visar vilken 

form av anknytning som uppstått. (Broberg m.fl., 2009).  

Vidare har fyra variabler (inledningsvis kallade ”mödravariabler”, en modernare 

benämning är omvårdnadsvariabler) som innehåller nycklarna till individuella skillnader 

i de tre grundformerna av anknytning (Havnesköld och Mothander, 2002). De fyra 

variablerna anses ha stor betydelse för de individuella skillnader som uppkommer hos 

barn och för vilken form av de tre organiserade anknytningsmönster som uppstår: 

 Lyhördhet – inför barnets signaler av behov av närhet och avstånd.  

 Tillåtelse – balans av anknytningspersonens postitiva och negativa känslor för 

barnet 

 Samarbete – förälderns förmåga att respektera barnets egna önskningar 

 Tillgänglighet – anknytningspersonens förmåga att vara psykiskt och fysiskt 

närvarande i det dagliga livet 

De fyra variablerna kan ses som ett mått på anknytningens kvalitet och vid en otrygg 

anknytning har det ofta uppstått brister i en eller flera av variablerna.   

  

4.1.3 A-, B- och C-mönstret 

Inom anknytningsteorin har tre mönster av organiserat anknytninsbeteende, en trygg 

och två otrygga, definierats. Det finns även ett desorganiserad otryggt 

anknytningsmönster, D-mönstret, vilket inte omfattas av föreliggande arbete då den är 

dysfunktionel. De tre formerna av anknytning definieras som A-, B- och C-mönstret där 

de två formerna av otrygg anknytning, A- respektive C-mönstret, kvalitativt befinner sig 

på var sin sida av mönstret för trygg anknytning enligt följande enkla beskrivning: 
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Mönster A B C 

Anknytning Otrygghet Trygghet Otrygghet 

Kognitiv strategi 
Självständighet – tänka 

bort känslor 
Kognitiv trygg bas 

Ängslighet/vilsenhet – 

känslor dominerar 

Beteendesystem Ökad grad av avstånd 
Balans mellan närhet 

och avstånd 
Ökad grad av närhet 

Tabell 1, i tabellen beskrivs de tre organiserade mönstren av anknytning och hur beteendesystemet 

huvudsakligen manifesteras i ett konkret handlingssätt. 

De självbilder (”självet”) som bildas inom barnet baserat på anknytningsmönstret kallas 

inre arbetsmodeller och avser personens eget sätt/beteende att relatera till andra. Inre 

arbetsmodeller skapas både medvetet och omedvetet genom upprepade relationer med 

anknytningspersoner och skapas tidigt hos barnet, främst i relation till barnets 

omedelbara anknytningspersoner. De inre arbetsmodellerna bygger på förväntningar, 

uppfattningar, värderingar och känslor vilket medför att barn, vars 

anknytningsbeteenden är otrygga tenderar att möta andra personer med mer negativa 

förväntningar än vad barn med trygga anknytningar gör. Den inre arbetsmodellens 

funktion är att bearbeta verkligheten och främst att skapa en förmåga att förutsäga 

verkligheten där anknytningspersonens lyhördhet, tillåtelse, samarbete och 

tillgänglighet (det vill säga de fyra nyckelvariablerna) skapar de olika anknytnings-

mönstren (Broberg, Hagström och Broberg, 2012).  

Definitionen av en trygg anknytning omfattar cirka 60% av västvärldens barn, 

klassificerat som B-mönstret, innebär att barnen vågar utforska sin omgivning när 

mamma är närvarande och kan lätt bli oroad av korta separationer (Havnesköld och 

Mothander, 2002). Barnets förmåga att utveckla en trygg anknytning är beroende av 

förälderns lyhördhet för barnets signaler och samtidigt kan erbjuda tröst i situationer när 

barnet är oroligt för något (Bowlby, 1988). Det tryggt anknutna barnet har den 

grundläggande trygghet som är nödvändig för att utforska världen och verkligheten. 

Eftersom trygghet inte kan observeras är det beteendet hos barnet som är synligt och 

därmed kan iakttas och som utgör förståelsen av barnets upplevda anknytning. Ur ett 

beteendesystemperspektiv kan barnet ha sägas ha funnit en balans mellan närhet och 

avstånd (Havnesköld och Mothander, 2002).    
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En otrygg anknytning som Ainsworth beskriver, omfattar ca 40 % av västvärldens barn, 

är när barnet inte kan lita på att omsorgspersonen finns tillgänglig där när barnet 

behöver den. Om barnet i sitt sökande efter närhet inte får svar på sina signaler, inte 

möter positiva känslor och inte får tillräckligt kroppskontakt leder till att barnet inte kan 

utveckla trygg anknytning. Det är svårt för barnet att utveckla kontroll över sitt eget 

beteende för att bli allt mindre beroende av föräldern för avseende känsloreglering och 

blir rädd för att utforska världen. (Allmänna barnhuset, 2007).  

En otrygg anknytning yttrar sig i två mönster: 

En undvikande anknytning, A-mönstret:  är när barnet undviker nära kontakter och 

förnekar sitt behov av tröst och omsorg. Barnet visar inte behov av att använda föräldrar 

som en trygg bas. Detta beteende grundar sig i att barnet inte fått stöd och svar av sin 

förälder när det behövde det. Barnet utvecklar en kognitiv strategi, där han försöker 

klara sig själv och inte visar tydliga signaler vid behov av omsorg eller känslor. Den 

inre arbetsmodellen präglas av erfarenheter att anknytningspersonen inte är tillgänglig 

(Havnesköld och Mothander, 2002).    

En ambivalent anknytning, C-mönstret: utvecklas i relationer där samspelet mellan barn 

och förälder sker på den vuxnes villkor. Föräldern styrs betydligt mindre av barnets 

signaler till skillnad från förälder till ett barn i en trygg anknytning. Barnet lär sig inte 

att det självt kan reglera samspelet med sina föräldrar genom sina signaler utan är helt 

utlämnat till deras godtycke. Detta leder till att barnet litar mindre på sin egen förmåga 

och kan bli mycket passivt. Vissa barn i en ambivalent anknytning blir gnälliga och 

genom att klänga sig fast vid sin förälder skaffar sig den närhet som de behöver. Den 

inre arbetsmodellen präglas av att anknytningspersonen är tillgänglig men känslorna 

styr över kognitionen (Havnesköld och Mothander, 2002).  

De tre typerna av anknytning beskrivet ovan, anger och beskriver i huvudsak olika 

grader eller typer av normal anknytning, där den trygga anknytningen skapar de bästa 

förutsättningarna för barnets utveckling. 

De senare åren har mycket av anknytningsforskningen handlat om desorganiserad 

anknytning som är en speciell form av en otrygg anknytning, d-mönster. I en sådan 

anknytning saknar samspelet mellan förälder lyhördhet och förutsägbarhet precis som 

vid otrygg anknytning, den innehåller dessutom element av rädsla. Barnet känner sig 
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hotat av sin förälder när det ger signaler. Signalerna väcker aggressioner hos föräldern. 

Sådana föräldrar har själva haft svåra och obearbetade upplevelser, kanske har de själva 

vuxit upp i en otrygg anknytning eller blivit utsatta för våld eller övergrepp. Barn till 

föräldrar med missbruks- eller depressionsproblem kan hamna i en desorganiserad 

anknytning. Barnet får svårt att få en sammanhållen representation av samspelet med 

föräldern. (Allmänna barnhuset, 2007).  

 

4.2 Samspelsteorin 

Processen för barns socioemotionella utveckling genom samspel och dess skapande av 

självet/jaget hos barnet är viktig att förstå. Att det benämns som en process innebär att 

det inte finns någon tydlig start och tydligt slut utan att det ska förstås som en konstant 

pågående utveckling. Under de senaste decennierna har den amerikanske 

psykoanalytikern Daniel Sterns teori om barns utveckling av känslan av självet/jaget 

kommit att framstå som den mest konsekventa modellen på området (Havnesköld och 

Mothander, 2002).    

Den enda tydliga starten som kan definieras är barnets födelse. Stern (2003) skriver att 

barn redan från födseln utvecklar och konkretiserar det egna samspelet med 

omgivningen, även om det är svårt att beskriva vad självet egentligen är. En generell 

syn på detta är att barnet redan från födseln är socialt och ämnar skapa relationer till 

andra och till sin omgivning (Öhman, 2006). Det är när barnet börjar förstå att det finns 

andra människor med ett eget inre liv som omsorgsgivarens beteende och handlande är 

viktigt. Genom att spegla barnets sinnesstämningar ökar barnets egna förmåga att se och 

uppleva sig själv. I förlängningen innebär detta att om speglingen innehåller intresse 

och omtanke om barnet blir barnets upplevelse av sig självt att det är viktigt och 

värdefullt. 

Stern (2003) menar att allt en person upplever, från dag ett, formar känslan av självet. 

Barn har känslan av självet tidigt, långt innan en verbal förmåga är utvecklad och innan 

medvetenhet om den egna personen har utvecklats.   
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4.2.1 Barnets socioemotionella utveckling 

Enligt Stern (2003) kan barnets samspelsutveckling och utveckling av barnets känsla av 

självet beskrivas i fem domäner eller kvalitativa nivåer (notera att Stern införde den 

femte domänen i Ett litet barns dagbok, 2011) som kan definieras som en process av 

”socioaffektiva kompetenser”, eller enklare uttryckt ”sätt att förhålla sig till andra”, i 

tillkommande upplevelseområden som förblir viktiga för individen under resten av livet. 

Ett sätt att betrakta Sterns fem olika känslor av självet är att tolka känslorna som gradvis 

tillkommande upplevelseperspektiv inom vilka barnet sorterar och organiserar sina allt 

mer komplicerade erfarenheter av socioemotionella möten inom ramen för sitt 

medfödda sociala behov och strävan efter att forma relationer (Havnesköld och 

Mothander, 2002).  

Processperspektivet avseende domänerna innebär att varje domän är beroende av den 

föregående. I grund och botten handlar domänerna om hur barnet utvecklas till en 

individ med sociala färdigheter och en egen medvetenhet om sig självt och om andra där 

domänerna är starkt kopplade till ålder. Domänerna är kategoriserade enligt följande: 1) 

känslan av ett uppvaknande själv som följs av 2) känslan av ett kärnsjälv, 3) känslan av 

ett intersubjektivt själv, 4) känslan av ett verbalt själv och 5) känslan av ett narrativt 

själv. Under de tre till fyra första åren utvecklas dessa fem känslor/nivåer av självet och 

utgår från den centrala omsorggivaren, vanligen föräldrarna, för att sedan riktas utåt mot 

andra vuxna och barn i barnets omgivning som det kommer i kontakt med.  Processen 

pågår sedan under hela livet och påverkar personens handlande och utveckling.  

1) uppvaknande själv, innebörden är att det nyfödda barnet under sina inledande 

månader aktivt skapar samvaro med vårdnadshavaren, främst genom 

ögonkontakt och andra grundläggande uttryck.   

2) kärnsjälv, efter cirka två till tre månader utvecklar barnet en känsla av att ha 

kontroll över sitt beteende och att vara upphov till sina egna handlingar och det 

utvecklar en förståelse för samspel.   

3)  intersubjektivt själv, vid sju till 15 månaders ålder utvecklar barnet en gradvis 

förmåga att dela sina upplevelser med andra eftersom barnet förstått att även 

andra har ett inre liv vilket ger barnet en ökad känsla av gemenskap och 

samförstånd.  

4)  verbalt själv, efter 12-18 månaders ålder börjar barnet kunna använda symboler 

i sin kommunikation med omvärlden och vid eget tänkande. Tillsammans med 
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talspråkets utveckling skapas nya sätt att samspela, och utifrån andra uppleva sig 

själv genom samtal. 

5) narrativt själv, vid en ålder av cirka fyra år utvecklar barnet en förmåga att 

förstå innebörden av ord och barnet kan beskriva saker som det upplevt för 

någon som lyssnar. Berättelserna kan grundas på både fantasi och verklighet, 

vars skillnad barnet förstår och sätter de i ett sammanhang.   

Ur ett inskolningsperspektiv innebär det att pedagogernas (och andra vuxna på 

förskolan) egna förmåga att ta barnet på allvar, bekräfta barnet, se och uppfatta barnet 

som en unik individ på dess egna premisser med bibehållet ledarskap är förutsättningar 

för en lyckad inskolning där pedagogerna tar ett fullständigt ansvar för relationens 

kvalitet (Juul och Jensen, 2003). Samspelet och de relationer som skapas med barn och 

vuxna under inskolningen är den viktigaste grunden för att skapa den trygghet som 

behövs för barnet när det efter inskolningen ska vara ”själv” på förskolan (Sträng och 

Persson, 2003). 

Mot bakgrund av hur åldersbunden utvecklingen av domänerna är i relation till hur 

gamla barnen är när de börjar förskolan är utvecklingen av känslan av ett intersubjektivt 

själv, verbalt själv samt i viss omfattning ett narrativt själv av störst relevans avseende 

inskolningen. Känslan av ett intersubjektivt själv pågår från cirka sju till 15 månaders 

ålder, det verbala självet börjar som ovan nämnt utvecklas ungefär – beroende på 

individuell mognad – när barnen inskolas vid ca ett års ålder.  

Vid utvecklingen av känslan av ett intersubjektivt själv skapas barnets förmåga att förstå 

att det finns fler individer i dess närhet – att andra, precis som det självt, har en inre 

värld som kan förmedlas. Utvecklingen sker omedvetet och är därför svårt att beskriva 

men den är ofta väldigt påtaglig för personer i barnets närhet (Brodin och Hylander, 

1998). Barnet börjar kunna ta in andras känslor och jämföra med sina egna känslor. 

Kommunikationen sker ännu inte med ord utan karaktäriseras av andra metoder som 

omgivningen försöker tolka och förstå. Barnet har utvecklat ett inre språk även om det 

inte kan uttrycka det verbalt (Vygotskij, 1995). Vid cirka 12 månaders ålder har barnet 

ett eget inre jag som består av bland annat önskningar, känslor, minnen och intentioner. 

Barnet börjar även minnas saker, händelser och personer som inte är fysiskt närvarande. 

En central aspekt är att barnet vid den här fasen av samspelsutvecklingen börjar följa 

omsorgpersonens ansikte och värdera sinnesstämningen i syfte att reglera sina egna 
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känslor och tolka situationen (Stern 2003 & 2011). Vid inskolningen är därför 

omsorgpersonens reaktion och attityd till inskolningen viktig, genom att sända positiva 

signaler kan han eller hon stärka barnet och göra inskolningen till en positiv upplevelse 

(Brodin och Hylander, 1998).       

Barnets insikt om att det har egna känslor och en egen vilja är av stor vikt för barnets 

fortsatta utveckling. Främst mot bakgrund av att barnet strävar efter att uppnå harmoni i 

relationerna med andra i omgivningen och att barnet har en förståelse och vet skillnad 

på olika personer samt vilka känslor personerna skapar inom barnet. Detta manifesteras 

bland annat i att barnet inte bara har en fysisk relation till modern utan även en 

känslomässig, medveten relation som innebär att när modern lämnar barnet försöker 

barnet hålla kvar en sinnebild av modern i sitt inre. För det fall inskolningen sker under 

denna period i barnets utveckling kommer en liknande, känslomässig relation, skapas 

till pedagogen/vuxna på förskolan (Stern, 2011; Brodin och Hylander, 1998).  

Vid utvecklingen av det verbala självet börjat barnet på allvar att utveckla ett språk som 

bland annat innebär att barnet börjar formulera en inre meningsfullhet som avspeglar sig 

i synen på omvärlden. Genom att utveckla förmågan att sätta ord på sina upplevelser 

kan barnet också börja byta erfarenheter med andra i omgivningen och börja referera till 

sig själv och andra utifrån att barnet utvecklar ett tydligare ”jag”, en personlig 

(köns)identitet (Stern, 2003). Emellertid uppstår samtidigt problem och svårigheter då 

barnet inser att det inte kan sätta ord på alla upplevelser och allt som händer runt barnet. 

Ord och erfarenheter som barnet ännu inte har en medveten uppfattning om är svåra att 

uttrycka, det gäller till exempel ord för starka känslor och funderingar. Det kan variera 

när barnet utvecklar en kognitiv förmåga att relatera känslor och händelser barnet 

upplevt till händelser som ännu inte ägt rum (Stern, 2011).  

Vid 18-24 månaders ålder uppstår förmågan att i sitt medvetande föreställa sig saker 

genom att symboler, tecken och signaler börjar representera verkligheten och barnet 

börjar leka symbollekar – det vill säga att utveckla ett mer avancerat verbalt språk och 

sin verklighetsuppfattning. Språket är ett nytt medium för samspel och närhet som 

emellertid även kan bli ett redskap för att förvägra och manipulera upplevelser 

(Havnesköld och Mothander, 2002). Detta uttrycks i att barnet kan börja sätta ord och 

uttryck på saker som inte finns i närheten och börja använda sitt minne på – ett för 

barnet – nytt sätt genom att till exempel återge situationer som hänt tidigare och någon 

annanstans samt att börja beskriva sig själv och sina önskningar (Brodin och Hylander, 
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1998). Förmågan till ett abstrakt tänkande utvecklas och barnet utvecklar även en 

förmåga att observera en handling utförd av någon annan för att sedan imitera 

handlingen. Det är även nu som barnet i sin samspelsutveckling skapar en förmåga till 

empati genom att barnet bland annat kan föreställa sig själv genom någon annan och 

vice versa. Barnet kan sätta sig in hur andra känner och kan reagera på detta genom att 

till exemplet trösta en kompis eller på andra sätt visa förståelse för andras känslor och 

situation (Stern, 2003).  

Domänen som följer är det narrativa självet. Domänen utvecklas vid en ålder av tre till 

fyra år. Den personliga mognaden spelar en stor roll för domänens utveckling och det är 

rimligt att anta att den börjar både tidigare och senare är vid fyra år. Under denna fas 

utvecklas en förmåga att se sammanhang och att sammanhållande berätta en händelse 

från början till slut. Genom att berätta om sina erfarenheter för någon annan skapas en 

förståelse för sammanhang som tydliggörs genom själva berättandet. Det är även via 

berättandet om sina egna upplevelser som barnet börjar lära känna och förstå sig självt 

(Stern, 2003).  

Genom att utveckla förmågan att lagra och återge verkligheten i personliga verbala 

episoder ger barnet en ny grund till att skapa nya metoder för identifikation och 

sociokulturell inlärning. Barnet har sedan länge haft förmågan att benämna olika saker 

och händelser men utvecklingen innebär att orden kan sättas samman till en meningsfull 

enhet, en komplett historia. Barnet övar sig i att tolka och återberätta verkligheten i 

meningsfulla termer, emellertid innebär den subjektiva upplevelsens anpassning till 

språkets utformning att det logiska eller objektiva inte behöver hänga ihop. Barnet 

inlemmas i det speciella sätt att beskriva världen som är rådande i den kultur där det 

växer upp (Havnesköld och Mothander, 2002).  

 

4.3 Inskolning och anknytnings- och samspelsteorin 

De flesta barn som inskolas i svenska förskolor är i en, utifrån de valda teorierna, 

känslig ålder. Det är vid ett års ålder och framåt som barnets behov av trygghet, skydd 

och närhet besvaras utifrån det anknytningsmönster som tidigare skapats hos barnet. 

Ettåringen behöver under processen hjälp av vuxna för att kunna hantera alla känslor 

som uppstår, samtidigt introduceras en stor mängd nya barn och vuxna som ska ansvara 
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för barnets omsorg (Broberg m.fl., 2006). Under inskolningen utsätts barnet för 

separationer vilket skapar stress och aktiverar barnets anknytningsmönster. Så länge den 

centrala anknytningspersonen är närvarande har barnet inget behov av att aktivera det, 

men när anknytningspersonen lämnar och en främmande person (exempelvis 

pedagogen) tar över slås anknytningsmönstret på.  

Skillnaden i den trygga och otrygga anknytningen låter sig observeras främst vid 

återföreningen. Hur barnet beter sig vid separationen säger med andra ord inte lika 

mycket om ankytningsmönstrets art. Barn med en trygg anknytning signalerar till den 

återvändande anknytningspersonen att det haft det bra med olika former av signaler så 

som leenden, prat och andra sätt att kommunicera. Ett barn med otrygg anknytning 

uppvisar ett undvikande beteende och använder inte anknytningspersonen som ”trygg 

bas”. Det undviker ögonkontakt, slår ner blicken, vänder sig bort eller på andra sätt ger 

signaler om att separationen inneburit ängslan men att barnet inte vill visa detta för 

anknytningspersonen (Broberg, mfl. 2009). 

Ur samspelsteorins perspektiv är det av vikt att undersöka hur barnet bekräftas av 

anknytningspersonerna runt barnet, det gäller både föräldrarna och pedagogerna på 

förskolan. Genom att observera ansiktet och sinnestämningen hos barnet kan barnets 

egen uppfattning om inskolningen synliggöras. Eftersom barnet strävar efter att uppnå 

harmoni i de omkringliggande relationerna där pedagogerna uppfyller det tomrum som 

föräldrarna skapar genom separationen. Genom att föräldrar och pedagoger skickar 

positiva signaler i samband med inskolningsfasen kan upplevelsen bli positiv och stärka 

barnet i dens känsla av själv.  

Sammantaget blir barnets beteende nyckeln till att förstå dels anknytningsmönstret samt 

barnets samspelsmognad. Frågan är om någon av de två inskolningsmetoderna bättre tar 

tillvara på barnets behov.       
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5 Metod 

Arbetet utgår från ett socioemotionellt utvecklingsperspektiv med anknytningsteorin 

och samspelsteorin som teorietisk ram. Intervjuer har använts som primärmetod för 

insamling av empirisk data och genomförts för att besvara frågorna som strukturerats 

utifrån den teoretiska inramningen. Studien bygger på att undersöka skillnader utifrån 

två olika inskolningsmetoder varför inga hypoteser har formulerats. Sammantaget 

innebär detta att kvalitativa metoder används i syfte att besvara frågeställningarna. 

Undersökningen bygger vidare på ett fenomenologiskt perspektiv vars innebörd är att 

utgångspunkten är de intervjuade och deras uppfattning om barnets beteende vid 

separation, anknytning under dagen till pedagogen samt återföreningen som är i fokus 

(Bryman, 2011).  

Genom att utgå från ankytningsteori och samspelsteori är fokus inriktad på barnets 

beteende och reaktioner på separation, anknytning under dagen till pedagogen och 

återförening från/till barnets ankytningsperson (oftast föräldern). Det är genom att 

studera detta beteende ur pedagogernas perspektiv som slutsatser kan dras om hur 

anknytningen gestaltas och samspelet fungerat hos barnet under inskolningsperioden för 

tiodargars- respektive tredagarsmetoderna enligt anknytnings- och samspelsteorin. 

Två förskolor ligger till grund för undersökningen. Det är dels en förskola som 

använder tiodagarsmetoden vid inskolning samt en förskola som främst använder 

tredagarsmetoden. Det innebär att undersökningen lutar sig mot två fallstudier. Det är 

inte möjligt att formulera generella slutsatser om inskolningsmetoderna, resultaten ska 

tolkas som de intervjuades upplevelser och observation av de inskolade barnens 

beteenden. Även om sambandet mellan inskolningsmetod och barns anknytning och 

samspel inte kan uteslutas skulle en generell ansats kräva betydligt mer empirisk data 

samt en annan metod för urval än det bekvämlighetsurval som ligger till grund i 

föreliggande undersökning och som förhindrar resultatens representativitet. Emellertid 

kan undersökningen svara på om det är skillnader i dessa två fall.         

 

5.1 Urval och undersökningsgrupp 

Det finns i huvudsak två metoder för att göra urval till undersökningar som kan delas 

upp i sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval (Bryman, 2011). Ett 
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sannollikhetsurval innebär att alla ingående i en viss population har lika stor chans att 

delta i undersökningen. Vid ett icke sannolikhetsurval har inte alla lika stor chans att 

delta, detta kan exemplifieras med att urvalsgruppen utgörs av personer som råkar 

finnas tillgängliga. I undersökningen har ett icke sannolikhetsurval gjorts där fördelen är 

att svarsfrekvensen blir hög – i föreliggande arbete 100% - och nackdelen är att 

metoden inte utgör stöd för en representativ eller generell tolkning av ett fenomen.     

Urvalskriterierna utgick från att pedagogerna som deltog i studien skulle ha genomfört 

inskolning i relativ närhet till intervjutillfället och inte överstigande sex månader sedan. 

Det inskolade barnet frågorna utgår från ska inte vara över 18 månader gamla 

Förskolorna, pedagogerna och föräldrarna har valts ut genom författarnas kännedom om 

dem och deras respektive inskolningsmetoder, det vill säga ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011).    

Pedagogerna på förskolan som använder tiodagarsmetoden utgörs av följande tre 

pedagoger, kallade A, B och C. Samtliga fem barn som omfattas inom ramen för 

tiodagarsmetoden går på samma förskola som ligger i centrala Stockholm. Barnen är 

mellan 12 till 18 månader gamla.  

Pedagogerna på förskolan som använder tredagarsmetoden utgörs av D, E och F. 

Samtliga fem barn som omfattas inom ramen för tredagarsmetoden går på samma 

förskola som ligger i närförort till Stockholm. Barnen är mellan 12 till 18 månader 

gamla.    

 

5.2 Intervjuer  

Under studien har intervjuer genomförts för insamling av empirisk data. Intervjuguiden 

har en relativt hög grad av standardisering då frågorna är samma till de deltagande 

pedagogerna i syfte att kunna göra jämförelser mellan inskolningsmetoderna. Frågorna 

har emellertid en låg grad av strukturering och är öppna i syfte att lämna utrymme åt 

den intervjuade personen att relativt fritt lämna en uppfattning om företeelsen 

inskolning (Patel och Davidsson, 2003). Intervjuguiden har därför formulerats 

standardiserat utifrån det teorietiska ramverket med en lågt strukturerad grad som ger 

öppenhet och frihet åt den intervjuade personen.  
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Utgångspunkten är att undersöka pedagogers syn på inskolningen utifrån de två olika 

metoder som de representerar och dessutom ligger till grund för urvalet.  

Alla deltagande pedagoger är avidentifierade och inför intervjuerna informerades alla 

deltagare om att de förblir konfidentiella (se även Forskningsetik nedan) vilket innebär 

att de deltagande intervjupersonerna och den information som de bidragit med har en 

spårbarhet under arbetets gång men efter att undersökningen är sammanställd och har 

gått genom den akademiska processen har dessa uppgifter förstörts (Patel och 

Davidsson, 2003).  

Intervjuguiden som använts innehåller som ovan nämnts öppna frågor med fokus på 

barnets beteende vid separationen, dagliga verksamheten och kontakten med pedagogen 

samt återförning. Följdfrågor har ställts vid behov, både vid intervjutillfället och i vissa 

fall via e-post.   

 

5.3 Analys och bearbetning   

Efter varje intervju har materialet renskrivits och strukturerats direkt och talspråk har 

arbetats om till skriftspråk. Det är en fördel, främst mot bakgrund av att materialet är 

aktuellt och lättåtkomligt i minnet samt att det tydliggör resultaten (Patel och 

Davidsson, 2003).  

Intervjuerna har sedan bearbetats genom att barnens beteende har kategoriserats utifrån 

undersökningens teoretiska inramning. Det innebär att de reaktioner och beteenden 

(undvikande, närhet, kontaktsökande och så vidare) barnen uppvisar vid separation, 

under dagen med pedagogen och vid återföreningen har markerats och kategoriserats 

och jämförts inom respektive inskolningsmetod i syfte att formulera antaganden om den 

valda inskolningsmetodens förmåga att ta tillvara barnets behov av anknytning och 

samspel med omgivningen. 

 

5.4 Forskningsetik 

De forskningsetiska principerna har formulerats och antagits av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990. Syftet är att skapa normer för förhållandet 
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mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid en eventuell 

konflikt en god avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet. 

De är också formulerade i syfte att vägleda vid planering och genomförande av 

undersökningar. Normerna är formulerade i fyra huvudkrav enligt följande 

(Vetenskapsrådet, 2002): 

Informationskravet – de berörda deltagarna skall informeras om den aktuella 

forskningens syfte och empirisk metod. Mot den bakgrunden har alla deltagande och 

intervjuade pedagoger och föräldrar erhållit förhandsinformation om undersökningen, 

dess syfte och inriktning samt varför de intervjuas och hur undersökningen genomförs.  

Samtyckeskravet – deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Mot den bakgrunden har samtycke inhämtats från alla intervjuade personer 

och information om frivillighet har getts (se bilaga 2 Samtycke). Om en deltagare vill 

avbryta sin medverkan har det självklart varit den fritt att göra så. Emellertid har ingen 

av de intervjuade avbrutit eller på andra sätt valt att inte delta i undersökningen.  

Konfidentialitetskravet – uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Alla intervjuade har informerats om att 

författarna har tystnadsplikt och att avidentifiering av det empiriska materialet har skett 

på ett sådant sätt att det inte är möjligt för utomstående att identifiera deltagarna. Efter 

genomgången akademisk process (opponering och betyg med mera) kommer det 

empiriska materialet förstöras.      

Nyttjandekravet – uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. Information har getts till deltagare att föreliggande i undersökning 

har intervjumaterialet och annat empiriskt data endast använts till att besvara 

frågeställningarna och har inte på något sätt utnyttjats för att påverka förskolor eller 

pedagoger i någon riktning. Information har även getts avseende att informationen inte 

kommer att användas kommersiellt eller på andra sätt säljas eller användas i andra 

undersökningar.      
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6 Resultat och analys  

Undersökningen utgår från tre huvudsakliga faser vid inskolningen. För det första är det 

vid lämningen på förskolan och den separation från förälder eller motsvarande som 

följer av det. Enligt teorierna aktiveras barnets beteendemönster automatiskt vid 

separationen och det kan således studeras. Följande på det är barnets beteende under 

dagen med fokus på vilken form av närhet barnet söker till pedagogen på förskolan och 

hur relationen dem emellan upprätthålls. Avslutande fas är hämtningen från förskolan 

med den återförening som sker med föräldern.   

De tre faserna redovisas separat och är indelade i tiodagars- respektive 

tredagarsinskolning med en kort resultatanalys med fokus på skillnader och likheter hos 

barnens beteende relaterat till vald inskolningsmetod. För respektive metod har tre 

pedagoger intervjuats och för tiodagarsmetoden omfattas fem barn och för 

tredagarsmetoden omfattas fyra barn.       

 

6.1 Beteendemönster vid separation – lämning  

Undersökningen tar fasta på de olika former av uttryck och beteende barnet uppvisar vid 

separationen från föräldern och vilken kontakt som etableras med pedagogen. Vad 

gäller beteendet vid separation från föräldern är reaktioner i form av gråt, gnäll, skrik, 

inte släppa föräldern eller andra former av uttryck som visar att separationen påverkar 

barnet av vikt. Motsvarande är reaktionerna och beteendet mot pedagogerna av vikt med 

betoning på hur barnet försöker att få kontak som till exempel genom att ta ansikts- och 

ögonkontakt, verbal positiv kontakt och andra former av sökande av närhet till 

pedagogen.      

   

6.1.1 Tiodagars inskolningsmetod 

Vid samtliga inskolningar har barnen en ansvarspedagog som är den person barnet 

möter och lämnas till varje dag. Tre av de fem barnen uppvisar separationsbeteende 

bestående av gråt och skrik. Det är tydligt att de två barnen berörs av separationen och 

att beteendemönstret aktiveras. I två av de undersökta fallen var barnen oberörda av 
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separationen och lämningen och verkade acceptera pedagogen och den nya 

omgivningen utan negativa reaktioner. 

Det barn som uppvisar starkast reaktion lämnas av sin pappa på grund av att mamman 

inte orkar separera från barnet samt att mamman inte vill skola in barnet över 

huvudtaget. Intervju med pedagog C: Barnet kommer med pappa som håller pojken i 

famnen. Pojken skriker högt och är otröstlig. Pedagogen som är ansvarig för inskolning 

står bredvid och avvaktar. Pojken skriker och skriker. Pappa tar hand om barnet under 

inskolningen för mamma klarar inte av att lämna barnet ifrån sig. Det handlar inte bara 

om att lämna ifrån sig men tanken att barnet ska börja förskolan kan hon inte 

acceptera. Mamman vill att barnet ska vara hemma ett tag till. Det finns ingenting som 

lockar barnet just då. Barnet pekar på dörren, det vill ut från rummet. 

Beteendet kan förorsakas av mammans negativa känslor kan speglas på barnet och 

påverka separationen ytterligare. I det fallet ”smög” pappan iväg utan att barnet märkte 

det vilket verkade underlätta sökandet av närhet till pedagogen. De andra två barnen 

som uppvisar ett negativt separationsbeteende påverkas så länge föräldern (i ett fall 

farmor) är närvarande och synlig men blir lugna och närhetssökande till pedagogen 

genom att hålla sig fysisk nära som att sitta i knä, hålla i hand eller ben och söka 

ögonkontakt och verbalkontakt när förälder inte längre kan observeras av barnen. 

Två av barnen uppvisar inga särskilda separationsreaktioner alls och ett av barnen 

uppvisar varken en reaktion mot att föräldern försvinner eller särskilda behov av närhet 

till ansvarspedagogen utan verkar mer intresserad av leksakerna som barnet lekt med 

tidigare. Det andra barnet uppvisar en liten separationsreaktion mot föräldern men 

däremot en stor nyfikenhet och kontaktskapande med pedagogen och andra barn på 

förskolan. Intervju med pedagog B: Barnet tog det lugnt när pappan gick i väg. Hon 

blev visserligen lite ledsen och det kom lite tårar fram men det gick över snart när 

pedagogen började leka barnet. Pappan var lugn när han lämnade sitt barn. Hans 

beteende skapade trygghet hos barnet. Även pedagogens agerande var avgörande för 

barnets smidiga inskolning. Pedagogen ägnade mycket tid åt barnet när pappan hade 

gått från förskolan. På så sätt fick barnet en tydlig vuxen som barnet kunde lita på.  

Ovan beskrivningar tyder på att ett betryggande beteende hos föräldern kan ha positiva 

effekter på barnets egna förmåga att känna trygghet vid separationen. Även pedagogen 
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uppfattar sin roll som att vara en trygg vuxen som är till för barnet och dess behov 

genom att bekräfta barnet på ett positivt och öppet sätt.           

 

6.1.2 Tredagars inskolningsmetod 

Av de fem barnen visade samtliga upp protesterande beteende i form av gråt, skrik och 

en ovilja att släppa taget om föräldern. Tre av barnen uppvisade vad som kan 

karaktäriseras som starka reaktioner, ett av barnen hade mycket starka reaktioner och ett 

i närmast panikartat beteende. Två av barnen uppvisar ovilja att inleda kontakt med 

pedagogen och undviker ögonkontakt eller reaktioner på tilltal och uppmärksamhet. 

Intervju med pedagog E: Genast vid synen av förskolan började flickan storgråta och 

kramade sin mamma intensivt. Flickan ville inte släppa taget och gömde ansiktet mot 

mamman. När mamman gått fortsatte gråten en kort period och sedan verkar hon inte 

vilja ha eller söka kontakt med mig eller andra barn. Hon vänder sig bort och är 

nedstämd en lång tid och verkar ointresserad av lek. 

Tre av barnen söker pedagogens kontakt så fort föräldern är utom synhåll och behåller 

en nära fysisk kontakt under lång tid. För det fall de två andra barnen söker kontakt har 

den i regel upprättats till den pedagog som de känner. I ena fallet tycks även barnets 

dagsform ha stor betydelse och separationsreaktionerna kan variera i grad och längd.  

Värt att notera är att det är samma förälder som lämnat respektive hämtat vid samtliga 

tillfällen under inskolningen. I de fall, där en annan pedagog – på grund av 

schemaläggning och annat – varit mottagande än ansvarig pedagog, blev barnet 

märkbart påverkat i sitt kontaktsökande till personal på förskolan.  Intervju med 

pedagog E: …jag kom in på avdelningen sökte hon (flickan) min uppmärksamhet och 

ville att vi skulle leka. Hon var avvisande mot andra barn… och jag tror hon ville att 

det bara skulle vara vi och hon grät om jag gjorde andra saker med andra barn.   

Det yngsta barnet var 12 månader och separationen för barnet gick relativt enkelt till 

och barnet sökte omgående närhet och tröst hos pedagogen efter att föräldern lämnat 

och verkade ha mildare separationsreaktioner än barn som är 15-18 månader vid 

inskolningen.     
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6.1.3 Resultatanalys - separation 

Sammantaget uppvisade en majoritet av barnen separationsreaktioner som var negativa. 

Det som sticker ut är att två av barnen som inskolades enligt tiodagarsmetoden inte 

uppvisade några negativa reaktioner. En majoritet av barnen uppvisar 

separationsreaktioner så länge föräldern är inom synhåll och söker sig relativt omgående 

till pedagogen för sitt behov av närhet.  

De flesta barnen uppvisade ett behov av fysisk närhet så som att sitta i knä eller hålla 

hand men att det ofta tog ett tag innan relationen och samspelet bekräftades med 

ögonkontakt eller andra mer direkta tecken på godkännande. I det skilde sig barrnens 

beteende inte mellan respektive inskolningsmetod.  

Separationen blir svårare och mer utdragen när det är en för barnet okänd eller obekant 

pedagog som tar mot barnet vid lämningen. Mot den bakgrunden är systemet med 

ansvarspedagog av allt att döma gynnsamt för barnen och hjälper dem att smidigt skolas 

in. I de fall, där även  ansvarspedagogens närvaro inte hjälper, kan det finnas andra 

orsaker bakom varför barnet reagerar så negativt. Till exempel att föräldern är negativt 

inställd till inskolningen som i exemplet med mamman som nämnts tidigare. Men märk 

väl att det inte går att dra en vetenskaplig slutsats om detta.  

 

 

6.2 Närhetssökande under dagen – anknytning till pedagogen   

Centralt perspektiv är vilken grad av närhet och anknytning barnet söker till pedagogen 

efter att separationen skett från föräldern. Vidare av vikt är hur relationen upprätthålls 

och hur aktivt är barnet under dagen i relation till både pedagogen och de övriga barnen. 

Utifrån beteendesystemet och anknytningsmönster handlar det om graden av sökande av 

närhet i relation till sökande av avstånd som uppenbarar något om vilket 

anknytningsmönster (a-, b- eller c-mönstret) som aktiveras inom barnet.    
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6.2.1 Tiodagars inskolningsmetod  

Alla barnen som uppvisade påtagliga separationsreaktioner visade även prov på hög 

grad av närhetssökande hos pedagogen under dagen och ett nyfiket sätt mot andra barn 

även om det var mycket tydligt att pedagogen var i centrum för barnets uppmärksamhet 

hela tiden. Ett av barnen som uppvisade neutral/obetydlig reaktion var även likgiltig 

avseende relationen med pedagoger och barn under dagen och hade en mycket hög grad 

av självständighet.  Intervju med pedagog C: Pedagogen sätter sig ner på mattan 

bredvid barnet som tittar intensivt på leksaken och börjar banka på knappar. När något 

djur hoppar upp vänder sig barnet till pedagogen och tittar på den men snabbt vänder 

tillbaka blicken på leksaken och fortsätter banka och trycka på knappar. 

I relation till det andra barnet som uppvisade ett milt separationsbeteende, intervju med 

pedagog B: Barnet var mycket nyfiket på andra lekande barn och på leksakerna i 

sandlådan. Det gick snabbt även för pedagogen att få kontakt med det nya barnet och få 

barnet involverat i leken med andra barn.  Från den andra dagen gick barnet in i 

förskolan tillsammans med pedagogen utan pappan, som stod kvar utomhus. 

Det är tydligt att den trygga relation som kännetecknar separationen i föreliggande fall 

överförs till anknytningsbeteendet under dagen.    

 

6.2.2 Tredagars inskolningsmetod 

Även vid användandet av tredagarsmetoden följer separationsbeteendet vilken form av 

anknytnings och samspelsbeteende som kan observeras vid kontakten under dagen med 

pedagogerna.  

Barnen söker sig oftast till den pedagog som tog mot dem vid lämningen med undantag 

för det yngsta barnet som relativt obekymrat verkar söka närhet till olika pedagoger 

även om den utsedda ansvarspedagogen tar ett större ansvar för barnet och dess behov 

och pedagogen uppgav att hon uppfattade det som en trygghet för barnet. 

Två av barnen uppvisade en hög grad av passivitet och slutenhet vid de tillfällen 

pedagogen försvann eller på andra sätt inte var tillgänglig för barnen. Vid ett tillfälle 

räckte det med att en för barnet okänd pedagog var i samma rum som pedagogen barnet 

anknutit till för att det passiva beteendet skulle aktiveras. Intervju med pedagog F: 
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Under dagen blev barnet rädd att tappa sin nya anknytningsperson, pedagogen, ur sikte 

och när det hände skrek ut sin rädsla 

 

6.2.3 Resultatanalys – anknytning till pedagogen  

Det finns en viss tydlighet i att anknytningsbeteendet vid separationen reproduceras och 

upprepas i hur barnen söker närhet och trygghet under dagen. Det lutar åter åt att 

tiodagarsmetoden för inskolning underlättar processen att anknyta till en ny person 

samtidigt som det finns exempel på att det fungerar alldeles utmärkt för barn som 

genomgår tredagarsinskolningen.  

Det centrala – utifrån resultaten – verkar vara dels vilken form av anknytningsbeteende 

som redan etablerats i barnet och som inte kan förklaras med vald inskolningsmetod 

samt vilken roll och ansvar pedagogen tar i att bekräfta och etablera en trygg bas för 

barnet. Utifrån det begränsade empiriska materialet tycks tiodagarsmetoden ha en bättre 

förutsättning att på ett för barnet tydligare sätt vara en sund och trygg anknytning. Men 

det kan även vara en variation som inte beror på inskolningsmetod utan det kan bero på 

personliga egenskaper och andra icke institutionella förutsättningar.         

 

6.3 Beteendemönster vid återföreningen - hämtning  

Det beteendemönster som barnet uppvisar vid återföreningen speglar anknytningen som 

skapats ännu tydligare än beteendet vid separationen. Av vikt är om barnet tar 

ögonkontakt med omsorgspersonen/föräldern och vilken form av närhet barnet 

eftersträvar. Konkret handlar det huruvida barnet visar glädje eller ett mer undvikande 

beteende.  

  

6.3.1 Tiodagars inskolningsmetod 

Reaktionerna skiljer sig åt och två av barnen reagerar med positiva reaktioner så som 

leenden, skratt och andra beteenden som bekräftar föräldern och barnen försöker på 
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olika sätt få förälderns fullständiga uppmärksamhet på olika sätt, både fysiskt och 

psykiskt. Ett exempel är bankande och ryckande i ytterdörren.   

Två av barnen, samma som hade relativt okomplicerade reaktioner vid separationen, 

uppvisar handlingssätt som bekräftar separationsbeteendet. Intervju med pedagog B: 

Barnet reagerade väldigt lugnt när pappan kom för att hämta henne. Hon varken grät 

eller sprang till pappa men hon var glad. 

Det barn som hade den svåra separationen började gråta obehärskat när föräldern kom 

inom synhåll och gav ingen som helst uppmärksamhet åt någon annan än föräldern och 

höll krampaktigt fast sig.    

 

6.3.2 Tredagars inskolningsmetod 

Samtliga barn söker sig till föräldern. Ett av barnen (12 månader gammalt) var noterbart 

undvikande och neutral mot pedagogen när föräldern kom till förskolan. Ett av barnen 

uttrycker en klar rädsla för att förälderns ska försvinna igen och håller sig hela tiden 

väldigt nära föräldern. Sammantaget tycks anknytningsbeteendet åter reproducera sig 

vid återföreningen.   

 

6.3.3 Resultatanalys - återföreningen 

Det är precis som i övriga undersökta faser inte möjligt att se att inskolningsmetoderna 

har en stor inverkan. Emellertid är det tydligt att anknytningsbeteendet vid separationen 

och under dagen reproduceras vid hämtningen. Det tycks även som om barnen som har 

en trygg anknytning under dagen även hanterar återföreningen bättre.  
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7 Diskussion 

Utgångspunkten och syftet med undersökningen är att undersöka de två dominerande 

inskolningsmetoderna i relation till de centrala begreppen anknytning och samspel 

under tre faser under inskolningen. De faser som definierats är lämning/separation från 

föräldern, anknytning/närhet till pedagogen under dagen och hämtning/återförening med 

föräldern. Studien grunder sig på anknytningsteorin- respektive samspelsteorins 

utgångspunkter. Barnets socioemotionella utveckling och beteende under de tre faserna 

studeras genom att undersöka hur de olika former av beteendesystem aktiveras hos 

barnet på grund av den känslomässiga stressen/påverkan faserna innebär för barnet och 

som det måste hantera utifrån ett medfött behov av närhet, trygghet och säkerhet. Den 

empiriska metoden består av intervjuer med pedagoger med utgångspunkt i en 

intervjuguide som har utformats utifrån den teorietiska ramen.   

Mot bakgrund av främst urvalsmetoden och det begränsade underlaget är det inte 

möjligt att dra generella eller representativa slutsatser på föreliggande material. 

Emellertid kan undersökningen ses som exempel på hur respektive inskolningsmetod 

omhändertar barnets behov av anknytning och relationer. Undersökningen kan vidare 

ligga till grund för fortsatt forskning runt inskolningsmetoderna med fokus på barnets 

behov av trygghet, relationer och utveckling.  

 

7.1 Reaktioner vid separationen 

Genom de intervjuer som har genomförts kan det konstateras att en majoritet av barnen 

har separationsreaktioner och att det inte har någon nämnvärd betydelse vilken 

inskolningsmetod som används. Protesterna är fullt normala och utgörs av svårighet att 

släppa förälders fysiskt, gråt, skrik och andra liknande sätt för barnen att manifestera 

reaktioner på att separeras från föräldern. Enligt Bowlby (1998) är det en indikation på 

att anknytningssystemet har ”slagits på” på grund av en uppfattad situation som skapar 

stress eller annan känslomässig påfrestning för barnet.  

Vid tredagarsinskolningen fortsatte samma beteendemönster även efter att 

inskolningsperioden var slut vilket innebär att inskolningens syfte enligt Stawreberg 

(2013), att barnet ska känna sig trygg och känna förtroende för en ny 

anknytningsperson, inte hade uppnåtts. Även en stor del av de barn som uppvisade 
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behov av närhet genom kramar, sitta i knä och att hålla sig nära pedagogen uppvisade 

ofta ett undvikande av ansiktskontakt eller ögonkontakt. Behovet av närhet var tydligt, 

men sökandet efter samspel genom ansiktskontakt i utvecklingen av det intersubjektiva 

självet saknades (Stern, 2003).  

Vid samtliga positiva och/eller negativa reaktioner på separationen beskrev alla 

pedagoger en vilja att lugna, trösta och visa närhet för att ge barnet trygghet vilket bland 

annat Öhman (2006), Niss och Söderstöm (2006) och Abrahamsen (2006) betonar som 

grundbultar i en lyckad inskolning. Emellertid antyder resultatet att föräldrarnas 

respektive pedagogernas egen attityd och inställning avspeglas hos barnet. Tydligast 

uppvisades detta vid situationer när föräldern och/eller pedagogen själva var stressade, 

vilket både Stern (2003) och Brodin och Hylander (1998) poängterar som viktiga 

påverkande faktorer under den intersubjektiva domänen. 

Hårsman (1994) visade i sin avhandling att en kort inskolning gör det svårare att 

anpassa sig till förskolan och vänja sig vid separationen från föräldern. 

Tredagarsinskolningen har inte separationstillväjningen som ett element vilket enligt 

Hårsman gör det svårare för barnet att anpassa sig till separationen och den eventuella 

stress som den utlöser. I undersökningen kan tendenser till detta observeras då barn som 

genomgått tredagarsinskolningen är överrepresenterade i att uppvisa negativa 

beteendemönster vid separationen även om underlaget är för litet för att här dra 

långtgående slutsatser om detta. En ytterligare faktor är att föräldrar vars barn genomgår 

tredagarsinskolning ofta uppfattar inskolningsperioden som för kort vilket i sin tur kan 

återspeglas som en negativ attityd till inskolningen vilket – som ovan nämnt – kan få en 

negativ inverkan på barnet och dess skapande av nya centrala anknytningar och 

relationer. Till synes är förmågan att hantera separationen bättre hos barn som får 

förutsättningar att skapa minnen och förståelse för separationen enligt 

tiodagarsinskolningen med gradvis tillvänjning vilket stöds av samspelsteorin och 

utvecklingen av det intersubjektiva självet (Stern, 2003). 

Sammantaget lutar resultaten åt att tiodagarsinskolningen ger barnet bättre 

förutsättningar att hantera separationen, främst på grund av den tillvänjning till 

separation som denna inskolningsmetodik ger. När anknytningssystemen slås på bör 

barnet ha en trygg anknytningsperson att tillgå där inre minnen av en trygg men 

frånvarande förälder hunnit etablerats. Det bör tilläggas att alla barn i inskolningsålder 

ska/bör uppvisa en reaktion av gråt och förtvivlan (känslomässig stress) vid en 
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separation från föräldern, det gäller inte minst barn med trygga anknytningar enligt B-

mönstret, det som visar anknytningens art och utvecklingen av jaget är främst beteendet 

vid återföreningen samt under dagen. Emellertid är barnets anknytningsbehov till 

pedagogen samt hur barnets beteende avseende närhet – avstånd gestaltar sig av vikt 

och synliggör barnets socioemotionella utveckling.    

 

7.2 Anknytning under dagen  

En majoritet av barnen vände sig omgående till mottagande pedagog efter att föräldern 

lämnat förskolan efter separationen. Pedagogen som ny anknytningsperson etablerades 

snabbt och fyller således barnets behov av trygghet, närhet och tröst (Abrahamsen, 

2006; Niss och Söderström, 2006) där pedagogen tar det förväntade ansvaret för 

etablerandet av relationen. Att barnet har en ansvarspedagog visade sig underlätta detta 

vilket stöds av Öhman (2006), även när barnet inte har en ansvarspedagog har barnet en 

tendens att knyta an till ett fåtal/en pedagog på förskolan och även om personalen 

försökte etablera en bredare trygghetsbas kan barnet sägas skapa en ”ansvarspedagog”. 

Det är tydligt att barnet följer pedagogen och söker ansiktskontakt och försöker värdera 

sinnesstämningen i utvecklandet av relationen i den intersubjektiva fasen (Stern, 2003). 

Alla pedagoger uppvisade en positiv inställning till barnet och inskolningen vilket 

avspeglades hos barnet som enligt intervjuade pedagoger och föräldrar uppfattas ha 

mottagit inskolningen positivt. Det som vidare framkom är att förväntningarna och 

uppfattningen om inskolningen hos pedagoger och föräldrar kan skilja sig åt, särskilt i 

tredagarsmetoden där föräldrarna har omsorgsansvaret men förväntar sig att 

pedagogerna tar initiativ till närhet, lek och kontakt. Vikten av en etablerad 

inskolningsmodell är av vikt där båda parter vet och förstår vilket ansvar respektive part 

har (Niss, 1988).  

Lyhördheten verkar påverkas av barnets egen förmåga att signalera behov av närhet. 

Särskilt manifesterades detta vid tredagarsinskolning där pedagogerna är 

uppmärksamma men inte per automatik erbjuder fysisk närhet, även detta kan ha ett 

samband med avsaknad av ansvarspedagog. Emellertid responderar pedagogerna snabbt 

och lyhört på signaler om behov av trygghet och närhet. En god under dagen relation 

inverkar även positivt på barnets förmåga att hantera separationen vilket kan tolkas som 

att en känslomässig relation skapas till pedagogen som liknar relationen till föräldrarna 
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(Stern, 2011; Brodin och Hylander, 1998). Det kan konstateras att relationen mellan 

pedagog och barn uppfattas starkare efter en tiodagars inskolning men det går inte att 

dra slutsatsen att det beror på inskolningsmetoden, det kan även bero på pedagogen, 

föräldrarnas eller barnets personliga egenskaper. Detta särskilt eftersom pedagogens 

initiativ till kontakt och närvaro verkar påverka graden av känslomässig närhet. 

En slutsats som däremot är möjlig att göra är att barnets beteendesystem att söka sig 

från pedagogen (ökad grad av avstånd, Havnesköld och Mothander, 2002) underlättas 

dramatiskt av en tiodagarsinskolning vilket antyder att balansen i beteendesystemet och 

därigenom en trygg anknytning gynnas av en tiodagars inskolningsperiod. Det framstår 

som att barnen som genomgått en tredagars inskolning inte känner samma trygghet och 

tar inte samma initiativ att öka avståndet och utforska den nya miljön i samma 

utsträckning. I motsatt riktning tycks ett ökat behov av närhet till pedagogen avspeglas 

hos barnen som genomgått en tredagarsinskolning, där även kortare separationer under 

dagen från pedagogen i större grad leder till separationsreaktioner. Det innebär att 

tiodagars inskolning tycks ha en ökad förmåga att bättre anpassa barnen till förskolan 

och relationen till pedagogen.  

Samtliga pedagoger och en majoritet av föräldrarna som intervjuats avseende tredagars-

inskolningen uppgav att barnen inte hunnit skapa en bas av trygghet efter inskolningens 

slut eller en tillräcklig relation till pedagogerna, vilket Niss och Söderström (2006) 

menar är en av pedagogernas viktigaste uppgifter under inskolningen. Detta kan 

emellertid inte helt och hållet härledas till inskolningsmetod, även barngruppens storlek 

samt pedagogernas övriga arbetsuppgifter angavs som skäl till att en tillräckligt god 

relation hade hunnit uppstå. Det är dock slående att ingen av pedagogerna inom 

tiodagarsmetoden uppgav att relationen var otillräcklig.   

Värt att notera är att barnen som uppvisar behov av kontakt och närhet i samtliga fall 

fått pedagogernas uppmärksamhet och gensvar. Emellertid har undersökningen inte 

studerat hur barn som uppvisar en hög grad av avstånd enligt a-mönstret erhållit 

pedagogernas uppmärksamhet eller lyhördhet. Det bedöms att studiet av detta skulle 

kräva observationer vilket föreliggande arbete inte använt som metod och därför inte har 

empiriskt stöd att uttala slutsatser om.       
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7.3 Reaktioner vid återföreningen  

En klar majoritet av barnen uppvisar behov av närhet och anknytningsbeteenden vid 

återföreningen med föräldrarna. Även barnen med negativa separationsreaktioner med 

undvikande av närhet och kontakt uppvisade överlag ett sökande av förälderns ansikte 

och uppmärksamhet genom leenden, skratt och ”prat”. Enligt anknytningsteorin 

uppvisar det en trygg anknytning där sökandet av avstånd och sökandet av närhet är i 

balans.  

Undantaget var ett fåtal barn som undvek kontakt och direkt ansikts- och ögonkontakt. 

Vid enstaka tillfällen förekom även starkare reaktioner så som gråt och upprördhet vid 

återföreningen.     

 

7.4 Kommentarer 

Det teoretiska underlaget ger vid handen att en gradvis tillvänjning av separation, ny 

anknytningsperson och miljö är att föredra enligt både Bowlby och Stern. Samtidigt 

pekar forskningen, bland annat Brodin och Hylander, på att det kan vara värdefullt att 

föräldern som trygghetsbas är en viktig beståndsdel av inskolningen. Resultaten ger 

inga etydliga riktningar år något håll avseende barnets anknytningsförmåga till 

pedagogen och trygghet på förskolan. Relativt ofta är inte tredagarsinskolning tillräcklig 

och den förlängs enligt en individuell bedömning av barnets behov.  

Mycket i undersökningen pekar vidare på att barnet har behov av att knyta an till en 

pedagog, även om det inte finns en utpekad anknytningspedagog verkar barnet till synes 

skapa en liknande funktion på egen hand. Det är enligt Bowlby (1988) ett uttryck för 

barnets behov av att anknyta till centrala omvårdnadspersoner och att det sker 

instinktivt och automatiskt. Lyhördheten och tillgivenheten hos pedagogen i att bekräfta 

barnet är grunden för en trygg anknytning där insikten om att desto yngre barnet är 

desto färre anknytningar kan barnet etablera. En otrygg anknytning inträffar när brister 

uppstår i att bekräfta barnets behov. När barnet börjar utforska omvärlden och 

verkligheten genom tillfälliga separationer sker detta med anknytningen som bas genom 

att barnet utvecklat en förståelse för anknytningspersonens förmåga till skydd och tröst. 

Om basen är trygg utvecklas barnet optimalt och om basen är opålitlig påverkas barnets 

förmåga att utforska välden negativt (Broberg m.fl., 2009)  
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Innebörden av detta är att förskolan vid inskolning – oavsett metod – bör ge barnet 

möjlighet och tillfälle att skapa en ny känslomässig och trygg relation till en 

person/pedagog. En förståelse hos pedagogerna om barnets behov är vidare en viktig del 

i att skapa en ny trygg verklighet för barnet där kunskap om barnets socioemotionella 

utveckling är betydelsefullt och ger goda förutsättningar att skapa trygga, goda 

relationer med barnet under och efter inskolningen. 

 

7.5 Metodkritik 

Som ovan nämnt innebär urvalsmetoden – ett så kallat bekvämlighetsurval – att 

generella slutsatser inte kan dras. Utöver det bygger resultaten och analysen på en 

förhållandevis liten mängd empiri, sex pedagoger och sammanlagt tio barn. Tydligare 

anknytningsmönster och beteenden hade även kunnat studeras om de inskolade barnen 

följts över tid. Genom att undersöka samma barns anknytningsbeteende när de blivit 

äldre, till exempel när de börjar första klass och åter utsätts för en ny situation, skulle 

mer relevanta slutsatser dras om inskolningsmetodernas betydelse för 

anknytningsbeteendet och den trygga- respektive otrygga anknytningsmönstren.  

Vad gäller anknytningsteorin bör det poängteras att teorin (främst Bowlby och 

Ainsworth) i huvudsak fokuserar på barnets anknytning till mamman som refereras att 

vara primärt anknytningsobjekt. Pappan får förhållandevis litet utrymme i 

teoribildningen som inte tar hänsyn till dagens familjekonstellationer där pappan ofta 

har en ökad roll som anknytningsperson än vad som var fallet på 50- och 60-talen. 

Senare forskning (till exempel Broberg m.fl., 2006) pekar emellertid på att det är 

anknytningen till mamman och hennes anknytningsbeteende som är det centrala för 

barnets tidiga socioemotionella utveckling vilket innebär att anknytningsteorin är en 

relevant teori för att förstå barnets utveckling. 

Undersökningen har koncentrerat den empiriska datainsamlingen på tre huvudsakliga 

faser, separationen från föräldern, anknytning till pedagogen och återförenigen till 

föräldern. Valet av kvalitativ metod genom intervjuer av pedagoger som ansvarat för 

inskolning är väl fungerande, emellertid hade observationer som komplement varit 

värdefullt. Genom att observera barnens beteende vid de tre faserna hade en tydligare 

och klarare bild förmodligen skapats av barnens anknytningsmönster och beteenden 
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som i föreliggande undersökning är beroende av pedagogernas upplevelser och 

uppfattningar.              

 

7.6 Pedagogiska implikationer 

Examensarbetet har varit intressant och givande. I arbetet med teoretiska perspektiv, 

diskussioner och intervjuer som vi har haft både med pedagoger och föräldrar upplevde 

vi en större förståelse för centrala begrepp som anknytning, samspel och dess betydelse 

för inskolningen av barn. Resultaten av undersökningen av och den efterföljande 

analysen kommer att hjälpa oss som förskolelärare att få ett större perspektiv på barnens 

beteende vid inskolningen under de tre olika faserna: separationen – lämningen, under 

dagen – närhetssökande och återföreningen – hämtning. Det hjälper oss kunna planera 

inskolningen och sättet att ta hand om barnet på ett sätt som tar hänsyn till barnets 

bakgrund, familjförhållande och dess känslomässiga behov. Man förstår mera om hur 

viktigt det är att kunna samspela med barnet och att ge det bekräftelse när det söker 

kontakt för att utveckla en trygg anknytning till oss. Resultaten ger även en insikt i hur 

viktigt det är att samarbeta och samspela med föräldern; att kunna ta upp en diskussion i 

de fall när inskolningen går långsamt.  Av vår egen erfarenhet vet vi att det saknas 

riktlinjer för hur en inskolning ska gå till. Detta examensarbete har gett oss värdefull 

kunskap om teoriska redskap som hjälper oss att förstå bättre varför det går olika bra för 

barnen när de ska skolas in och hur vi kan hjälpa dem. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Hur många månader är barnet vid inskolningens start: 

Vilket metod av inskolning används: 

Separationen 

Vilken rektion har barnet vid lämning (oberörd, positiv/kontaktsökande eller 

negativ/protest): 

 Utveckla reaktionen (beskriv hur reaktionen visar sig): 

 

Har barnet en ansvarspedagog under inskolningen: 

 Är det samma person som ansvarar för lämning och hämtning: 

 Har pedagogen särskild utbildning eller handledning om inskolning: 

Sker introduktionen gradvis eller direkt: 

Är inskolningsperioden fast eller flexibel (dvs. kan den färlängas eller förkortas): 

Hur många timmar tillbringar barnet på förskolan under inskolningen: 

Återföreningen 

Hur reagerar barnet vid återföreningen med omsorgspersonen 

(positiv/glad/kontaktsökande, negativ/undvikande/neutral): 

 Utveckla reaktionen (beskriv hur reaktionen visar sig): 

 

Kommentarer:  



  
 

II 

Bilaga B Samtycke 
 

Hej, 

Vi år två studenter som studerar till förskollärare vid Linnéuniversitetet. Vi skriver vårt 

examensarbete om anknytningens betydelse för en god start i förskolan. 

Undersöknings syfte är att studera de två dominerande inskolningsmodellerna i relation 

till de centrala begreppen  anknytning och samspel och mer konkret hur barnen reagerar 

vid separationen från anknytningspersonen (ofta föräldern), hur barnen knyter an till 

pedagogerna under dagen och på hur barnen agerarvid återföreningen med 

anknytningspersonen.  

Vi kommer att använda oss av intervjuer med sex pedagoger från småbarnsavdelningar 

som har genomfört inskolning i relativ närhet till intervjutillfället.  

Intervjufrågorna kommer i huvudsak  att handla om hur småbarn, som inskolas på 

förskolan, reagerar på separationen från sina föräldrar och barnen samspelar med 

pedagogerna.  

Intervjumaterialet kommer att behandlas av oss och kommer att användas endast av oss 

i studiesyfte. Alla som medverkar i undersökningen garanteras anonymitet och vi har 

tystnadsplikt. 

Ni som deltar i intervjuerna kan när som helst avbryta er medverkan. Berörda förskolor 

kommer att få ta del av studieresultatet. Avslutningsvis är studien kring inskolning i 

förskolan är ett viktigt område att undersöka.  

Er medverkan är betydelsefull för studien.  

Du samtycker till att delta i studien och att bli intervjuad genom att skriva på detta 

samtycke:  

 

 

      

Vid eventuella frågor kan ni nå oss per telefonnummer: 

070-306 93 49  Jurga Rundblom 

073-963 09 69 Irina Chadrina 

Tack på förhand! 

 


