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Abstrakt 

Anne-Lie Ahlberg & Lena Rinaldo-Stoor 

Anknytningskompetens inom förskolan 

– med fokus på inskolning  

 

Attachments skills in preschool 

- focusing on the induction  

Antal sidor 25 

 

 

Det är viktigt att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en varm och trygg start i 

förskolan. Vårt val att undersöka anknytningskomptens hos pedagoger på förskolan 

väcktes av de olika debatter och artiklar i tidningar som pågår kring inskolning samt 

frånvaron av diskussioner kring anknytning.  

Syftet var att undersöka hur pedagoger upplever barns förmåga att knyta an till 

pedagogen vid olika inskolningsmodeller samt tydliggöra pedagogernas erfarenheter av 

dessa alternativformer.  

Pedagogerna gynnas av att ha en teoretisk samt psykologisk förståelse för hur ett 

anknytningsmönster ser ut. Pedagogen är den trygga basen som barnet utgår ifrån samt 

den hamn som de kan återvända till och tanka trygghet. Pedagogen bör också känna till 

hur den viktiga anknytningen påverkar barnet i framtida relationer. 

Ett antal pedagoger samt en förskolepsykolog deltog i studien. Vi använde oss av 

enkäter samt en intervju. Resultatet visar att pedagogerna behöver förändra sitt 

förhållningssätt till inskolning. Vi menar att kunskapen kring anknytning i hög grad 

behöver förbättras. Vidare visar vårt resultat på att valet av metod för inskolning vilar 

på gammal syn på inskolning. En ny syn med nya infallsvinklar med det moderna 

samhällets inverkan, pedagogers öppenhet för förändring samt ekonomi behövs. 
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1 Inledning 
 

Vi har valt att se närmare på två olika kategorier av inskolning, föräldraaktiv samt 

traditionell inskolning. Föräldraaktiv inskolning innebär att föräldern är aktiv med sitt 

barn i tre till fem dagar. Traditionell inskolning innebär att barnet och föräldern är på 

förskolan en timme första samt andra dagen för att successivt öka på timmarna. 

”Föräldrarna sitter exempelvis i en soffa och är allmänt passiva” (Niss 2013). Vi valde 

detta ämne då diskussionerna kring föräldraaktiv samt traditionell inskolning pågår 

överallt insändare i tidningar, debattprogram och på förskolor. 

Ämnet är något som kontinuerligt kommer upp till diskussion och prövas utan att någon 

egentligen reflekterar över vilken påverkan inskolningen har på barnet. Åsikterna om 

vilken modell som är bäst lämpad går isär. Är det vi pedagoger som anser att det är 

smidigt med en snabb inskolning för att slippa ha vårdnadshavarna i verksamheten för 

länge eller är korta inskolningar positiva för den inskolade barngruppen? Vi vill 

undersöka ämnet och se om det är erfarenheter och åsikter om de olika modellerna som 

avgör vilken inskolning som pedagogerna/förskolorna väljer.  

 

Läroplan för förskolan Lpfö98 (rev, 2010) är ett av förskolans viktigaste styrdokument 

och där är det tydligt beskrivet hur verksamheten ska bedrivas. Ett av målen är att 

utveckla barnets förmåga att känna empati, förståelse och omtanke om andra 

(Lpfö98/10). Läroplanen förtydligar genomgående vikten av trygghet och omsorg för att 

skapa ett lustfyllt lärande. Det är ett av uppdragen som de vuxna har i verksamheten att 

”ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende” (Lpfö98/10).  

 

Forskning visar för att utveckla tillit och förmåga till att älska sig själv och andra måste 

barnet bland annat haft en trygg anknytning till en person som bekräftat det under de 

första tre åren.  
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2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet är att undersöka hur pedagogerna upplever barns förmåga att knyta an vid 

föräldraaktiv och traditionell inskolning samt fördelar respektive nackdelar med de olika 

inskolningsmodellerna.  

 

 Vilka fördelar respektive nackdelar uppfattar pedagogerna och psykologen det 

finns med föräldraaktiv inskolning och traditionell inskolning? 

  Upplever pedagogerna att barnets anknytning till pedagogen påverkas beroende 

på vilken inskolningsmodell som används?  
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3 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 

I följande kapitel åskådliggörs tidigare forskning och litteratur som är relevant för att 

belysa syftet och frågeställningarna. Här tydliggörs olika anknytningsteorier och hur 

barn knyter an till människor. I avsnittet förklaras hur barn skapar relationer genom 

hierarkier och miljö.  

 

3.1 Anknytning 
 

Broberg, Hagström & Broberg (2012) beskriver anknytning som ett begrepp där 

konceptet markerar betydelsen av någon som är yngre och oerfaren, som håller ihop 

med och är beroende av någon som är kunnigare och mer erfaren. Läran hanterar 

samtidigt samspelet mellan anknytning samt omvårdnad menar Broberg, Hagström & 

Broberg. Samspelet inbegriper omvårdnadsperson om annan än förälderns villighet och 

kunnande att hjälpa samt stödja barnet. Anknytning kan beskrivas som ett spindelnät av 

nära relationer som är starkt känslomässigt betonat.  

 

Enligt Broberg, Hagström & Broberg (2012) så har alla dessa relationer, 

(kärleksrelationer, nära vänskapsrelationer och så vidare) följande gemensamt: 

*Varaktighet över tid 

*relationen hör till en viss person som inte är utbytbar 

* mycket stark känslomässig innebörd för personen 

*karakteriseras av att dessa personer söker ständigt varandras närhet 

*Obehag infinner sig då personerna ofrivilligt separeras från varandra. 

 

Vidare menar Broberg, Hagström & Broberg (2012) att om barnet får trygghet samt 

beskydd när helst det söker detta av vuxna så kallas anknytningen trygg, medan den 

kallas otrygg då barnet inte blir besvarad då närhetssökandet inte leder till förhöjd 

känsla av trygghet samt beskydd.  

 

3.2 En trygg bas 
 

Inom anknytningsteorin (Broberg, Hagström & Broberg 2012) har begreppet ”trygg 

bas” den mest centrala platsen. Det beskriver två perspektiv av den vuxnes 

omsorgsförmåga: att vara en stabil och trygg bas för barnets undersökande och att 

fungera som en ”trygghet”, dit barnet kan bege sig tillbaka då barnet känner oro eller 

annalkande hot. 

 

Om barnet känner sig trygg i den trygga basen innebär det att barnet vågar ge sig iväg 

på mindre strapatser och undersöka omvärlden samt att barnet kan bege sig till 

”tryggheten” då omvärlden börjar kännas farlig. Broberg, Hagström & Broberg (2012) 

anser att om förbindelsen till den vuxne är präglad av otrygghet så påverkas förmågan 

att utforska omvärlden negativt, detta eftersom att barnet inte litar på att den vuxne finns 

där när vederbörande som mest behöver henne eller honom. Den trygga basen, 

pedagogen, måste finnas där när barnet behöver hen för att skapa en trygghet. 

 

Den trygga basen kan beskrivas som ett osynligt gummiband, som Helena Lindfors 

(Muntlig föreläsning 2012-11-13) berättade om, som sitter både på barnet och på 

föräldern. Så länge gummibandet hålls i ett slappt läge, märks ingenting vare sig på barn 

eller på förälder, men om gummibandet kommer i spänt läge, om barn eller förälder 
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förflyttar sig lite för långt bort från den andre så att bandet spänns så märks det skillnad 

på en gång. Både barn och förälder blir oroligt och obehagskänslan (det spända bandet) 

håller i sig tills det att bandet intagit slappt läge igen. Gummibandets vidd avgörs av 

barnets ålder och mentalitet samt hur väl de känner platsen de befinner sig på och om 

barnet är kurant, trött eller utvilad.  

 

Bowlby (2010) menar att när vi kommer till barn och tonåringar så kan vi märka att de 

ger sig iväg på längre expeditioner samt under en längre tid från den trygga basen. Ju 

mer tillit de känner till den trygga basen och ju säkrare de är på att de får gensvar vid till 

exempel någon form av hot, desto mer tar de basen för given. Författaren hävdar vidare 

att om någon i den trygga basen blir sjuk eller till och med dör så visar det sig genast 

hur obeskrivligt viktig basen är för antingen barnet eller tonåringen. 

 

3.3 Separationer. 
 

Små barn reagerar vid långvariga separationer enligt Bowlby (i Broberg, Hagström & 

Broberg 2012) likadant som vi vuxna gör när någon anhörig avlider. Barnen reagerar till 

att börja med högljudda protester och om barnet inte återförenas med föräldrarna inom 

kort så övergår protesterna i ren och skär sorg. Barnets gråt blir till tyst gråt, barnet blir 

inaktivt, håller sig för sig själv och vill inte bli tröstat av någon samt att det matvägrar.  

 

3.4 Reaktioner 
 

De flesta barn är hemma med någon av föräldrarna det första levnadsåret. När de fyller 

ett eller två år så börjar de på förskola eller hos dagbarnvårdare. Broberg, Hagström & 

Broberg (2012) visar att uppföljningar har gjorts angående små barns vistelsetid, och 

vistelsetiden har stor betydelse för hur barnen utvecklas känslomässigt och socialt. Små 

barn bör enligt författarna inte vistas mer än sex till sju timmar på förskolan eller hos 

dagbarnvårdare. Det finns inga vetenskapliga bevis på att små barn på sikt påverkas 

negativt av kortvarigare separationer så länge den trygga basen är skapad (a.a).  

 

Det som är viktigt i detta hela är hur separationen ser ut, hur inskolningen är uppbyggd 

samt kvaliteten på omsorgen som barnet upplever under den tid det vistas där. Har 

barnet en trygg anknytning så litar det på föräldern och vet att han/hon kommer tillbaka. 

Barnet vet att överträdelsen kan repareras. Hos dessa trygga barn kan reaktionen också 

bli kraftigare än hos otrygga barn under inskolningen. De trygga barnen förväntar sig 

inte att bli lämnade hos för dem en nästintill okänd person, barnet förstår ju längre 

inskolningen fortskrider att föräldern kommer tillbaka (Hindgren, Niss & Westin, 

2007). 

 

Broberg, Hagström & Broberg (2012) visar på ett resultat av en barnomsorgsforskning 

(”Double whammy” = dubbel olycka) att barn med trygg anknytning och god social 

status oftast kommer till förskolor med välutbildade pedagoger samt mindre antal barn i 

barngrupperna och barn med otrygg anknytning och lägre social status kommer till 

förskolor med sämre förutsättningar, stora barngrupper och i många fall outbildad 

personal.  
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3.5 Trygga barn lär 
 

Hindgren, Niss & Westin (2007) visar att barn som är trygga ifrågasätter pedagogerna, 

de tar för sig och lär. När de är trygga blir lärandet lustfyllt samt att det är alltid 

pedagogens ansvar att det utvecklas en trygg förbindelse. Vidare så menar författarna att 

barnen ser pedagogens och andra vuxnas ansikten som sin spegel. Vad ser barnet för 

uttryck i pedagogens/ den vuxnes ansikte? Ser de glädje? Likgiltighet? Missnöje?  
 

Winnicott (1983) myntade uttrycket ”holding”, en hållande miljö, han ansåg att vuxna 

borde hålla barnet i sina tankar, inte bara i sin famn, hur vi ser på barnen samt tänker om 

dem har stor betydelse för vår omsorg. Winnicott (1983) myntade även uttrycket ”good 

enough”, tillräckligt god, bra. Han menar att barnen kan tåla det mesta då de är trygga 

med sina pedagoger. Barn tar inte skada av att bli lämnade på förskolan då det finns en 

god ersättare. 

 

Juul (2012) menar att vi vuxna måste förtjäna barnens respekt och det gör vi inte genom 

att idka makt. Vidare hävdar författaren att lärarna behöver vidareutbildning inom 

relationskompetens, många timmar läggs ner på utbildning inom matematik och språk 

men det är den relationella kompetensen, samspelet mellan elever, lärare samt barn som 

det borde läggas kraft och tid på.  

 

En pedagogs omsorg om relationerna måste ligga som bas för allt annat. Juul (a.a.) 

anser att relationskompetens är en pedagogs första och angelägnaste befogenhet.  

 

Barn måste få vara olydiga och nyskapande, skolan och förskolan måste se barns 

psykosociala kompetens och inse att det är viktigt. Juul & Jensen (2003) menar vidare 

att vi har lämnat lydnadskulturen bakom oss och att våra barn idag tar plats på ett 

naturligt och självklart sätt. Juul & Jensen uttrycker det så här, ”de går omkring i 

världen som om de har rätt att vara här” (2012). 

 

Vidare anser Juul & Jensen att många vuxna har svårt att acceptera och möta de barn 

som ifrågasätter och argumenterar. De vuxna blir förbaskade och vill till varje pris få 

barnen att förstå att det är de vuxnas sätt att se på saken som är det rätta. Med detta 

följer förbud, regler och straff. Många barn faller då och går efter de vuxnas linje. 

 

Återigen handlar det om att se det enskilda barnets kompetens, om pedagogens förmåga 

att se det egna barnets förmågor samt att anpassa sitt eget beteende efter det och att inte 

släppa ifrån sig ledarrollen. Det handlar också anser Juul (2012-11-20) att vara verklig i 

kommunikationen med barnet samt att pedagogen har ansvaret för relationen. 

 

3.6 Pedagoger som anknytningspersoner 
 

Människan har i alla tider levt i sociala gemenskaper hävdar Bowlby (1954) och visar 

på att barn i olika åldrar samt i olika samhällen har erfarenhet av flera olika vårdare. 

Bowlby (a.a) menar vidare att barn från två års ålder har utvecklat olika 

anknytningsrelationer till minst en och högst fem olika personer, syskon därtill. Här vill 

författaren påvisa att under barnets två första levnadsår så utvecklar de inte bara sin 

relation till mamma och pappa utan de utvecklar också sin relation till bland annat 

pedagogerna på förskola.  
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Detta kallar Bowlby för ”allföräldraskap” han menar att föräldraskapet utvidgas. 

Anknytningsrelationer utvecklas och de organiseras för att tjäna barnet på bästa sätt. I 

vårt samhälle fungerar förskolan som en ”allförälder” en viktig del av föräldraskapet. 

Broberg, Hagström & Broberg (2012) 

  

Birthe Hagström (2010) beskriver vikten av lärdom om anknytnings och 

utvecklingsteorier hos lärarna på förskolan. Den oerhört viktiga insikten måste 

läraren/pedagogen ha med sig, utan den kunskapen kan läraren/pedagogen aldrig bli den 

viktiga personen för barnet att knyta an till. Vidare menar Hagström (2010) att kunskap 

om anknytningsteori är något som har försummats inom förskolan, kunskapen är helt 

enkelt eftersatt. 

 

3.7 Teori 
 

På 1960-talet utvecklade Bowlby (1969) anknytningsteorin, den utveckling som leder 

till ett psykologiskt band, med andra ord anknytningen. ”Att möta ett hjälplöst och skört 

barn ska väcka en obetvinglig lust hos vuxna att ta hand om det” (2010). Författaren 

menar vidare att det finns en kärna i anknytningsteorin som innebär att människor är 

sociala figurer som inte överlever utan varandra. 

 

Anknytningen kan beskrivas innehålla olika teoretiska delar (Wennerberg 2010). Enligt 

de behavioristiska och psykoanalytiska teorierna så är barnets primära behov mat, skydd 

och omvårdnad vilket gör att mamman blir den primära personen som barnet knyter an 

till för att få sina behov tillgodosedda. Relationer var sekundära, förklarad i 

naturvetenskapliga behovstillfredställelser. De är viktiga men teorierna ansåg inte att det 

var barnets primära behov för överlevnad. 

 

Barnpsykiatrikern och psykoanalytikern Bowlby (1907-1990) pekade på att det skulle 

betyda att barnet knyter an till vem som helst som ger det mat och skydd. Han menade 

att det måste finnas en annan orsak till barnets anknytning till den primära 

anknytningspersonen. Bowlby studerade etologin, läran om djur, för att utveckla den 

biologiska teorin. Han fick stöd i sin teori genom djurpsykologen Harry Harlows 

inhumana experiment på rhesusapor (Wennerberg 2010). Apungarna föredrog 

surrogatmammorna skapade i trä och klädda med tyg framför surrogatmamman av 

ståltrådscylindrar med nappflaska.  

 

Harlow tog experimentet till en grym nivå, han lät surrogatmamman skjuta spikar och 

blåsa luft på ungen men barnet klamrade sig fast ännu mer. Bowlby kom fram till att för 

att knyta an behövs inte positiva och lustfyllda anknytningar. Det primära är 

känslomässiga förhållandet till anknytningspersonen.  

 

En anknytningsteori är Bronfenbrenners utvecklingsekologi. Den visar på miljöns del i 

anknytningsprocessen. Forskaren menar att miljön består av olika strukturer som 

samspelar med varandra. Teorin beskrivs som ”ett antal ryska dockor av varierande 

storlek den ena i den andra” (Andersson 1980). Bronfenbrenner skapade en ekologisk 

miljömodell där barnet är mittpunkten och de olika närmiljöerna som omger barnet är 

strukturerade som en cirkel runt det.  
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(Bronfenbrenners modell av den 

utvecklingsekologiska strukturen enligt tolkning av Gunvor Andersson (2002) 
BBIC, Socialstyrelsen 2009) 

 

Den visar även att det finns olika nivåer/system, som utökas efter barnets ålder och 

förändringar i barnets olika strukturer. 

 

Mikrosystem/nivå här uppstår den första närmiljön/ strukturen., familjen. Den byggs på 

med förskola, skola, granskapet och kamratgruppen. Personerna i de olika strukturerna 

tillsammans med barnet skapar ett nätverk av relationer. Det nätverket påverkar barnets 

utveckling (Andersson, 1980). 

 

Mesosystem/nivå är den nivå som de olika mikrosystemen bildar tillsammans. Barnets 

relationer och anknytning till kamrater och pedagoger på förskolan påverkas inte bara 

på kontakterna där. Utan den påverkas även av hemmiljön och av relationen mellan 

förskolan och hemmet (Andersson, 1980). 

 

Exosystem/nivå på den här nivån påverkas barnets utveckling indirekt, genom 

föräldrarna, pedagogerna, bostadsområdet och kommunens politik. Föräldrarnas 

position på arbetsplatsen och arbetsförhållande påverkar barnet. Vilket socialt skyddsnät 

som finns i kommunen, hur bostadsområdet är utformat är strukturer som påverkar 

utvecklingen hos barnet (Andersson, 1980). 

  

Makrosystem/nivå är den nivå där mikro, meso och exosystemen är en kultur som är 

uttryck för liknande ideologiska, ekonomiska, politiska värderingar där förhållanden 

inom en kultur liknar en annan kultur (Andersson, 1980). 

 

Havneskölds och Risholm Mothanders (2009) beskrivning av de olika 

systemen/nivåerna sätts i en kontext som förtydligar Bronfenbrenners 

utvecklingsekologi ytterligare.  

 

 I mikrosystemet sker händelser och rörelser i barnets absoluta närhet, i 

förhållande till barnet och modern eller fadern.   

 I mesosystemet sker samspelet mellan de olika mikrosystemen, samspelet 

mellan föräldrar och förskolan, till grannar bland annat.  

 I exosystemet påverkas barnet indirekt. 

 

Barnets utveckling påverkas av om det sker förändringar i de olika systemen, när nya 

relationer uppstår, exempelvis.  
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3.8 Hierarkin  
 

Barnet skapar en relationsanknytning utifrån en överlevnadsinstinkt. Barnet knyter an 

känslomässigt så att det får mat, trygghet och skydd. Enligt den biologiska teorin så kan 

barnet redan från början knyta an, detta är något som följer med genetiskt utifrån 

människans behov av överlevnad. 

Det beteende har följt med i människans evolution och förändras utifrån hur människans 

behov har ändrats (Wennerberg 2010). Bowlby kom fram till att den biologiska 

mamman var den primära anknytningspersonen i barnets hierarki genom att hon ”gjort 

den största biologiska investeringen i barnet (under graviditet och amning)” som 

Wennerberg (2010) beskriver det. Nästa person som barnet knyter an är andra viktiga 

personer som pappa, syskon och far-och morföräldrar till exempel, de blir sekundära 

anknytningspersoner.  

 

Om den primära personen inte är närvarande väljer barnet nästa person i den hieratiska 

stegen eftersom barnet skapar fler relationer och anknytningar i början av sitt liv. Barnet 

har det här beteendet om fara uppstår eller om det känner rädsla. Detta gör barnet rent 

intuitivt.  

 

Bowlby (Wennerberg, 2010) menade att barnet gör de flesta anknytningarna i ett till tre 

års ålder. Det är då de upptäcker och undersöker sin miljö genom att de utvecklas 

fysiskt. Miljön är den tredje anknytningsteorin som påverkar barnets 

anknytningsförmåga. 

 

Barnets anknytningsmönster påverkas av om mamman endast är fysiskt närvarande och 

inte emotionellt närvarande (Wennerberg 2010). För att barnet ska känna sig säker och 

trygg måste det känna att anknytningspersonen är tillgänglig genom blickar, att barnet 

blir sedd. Annars upplever barnet sig övergivet och det skapar ångest och vrede. Det 

visar på vikten av att vara mentalt närvarande i relationen med barnet (a.a.). 

 

Anknytningen har effekt på barnets förmåga att utveckla en kunskap i att handskas med 

relationer. Psykoanalytikern James Masterson ansåg att anknytningen stärker ”det 

verkliga jaget” samt påverkar människans förmåga till bland annat närhet samt 

uppfinningsförmåga (Wennerberg2010)  

 

Kärnan i Mastersons teori om jagets utveckling är att gemenskapen med den 

fundamentala anknytningspersonen skapar själva jaget. För att kunna genomgå den 

ömtåliga ”separations - individuationsfasen” (Wennerberg 2010) behöver barnet 

trygghet under de tre första levnadsåren (a.a.) för att en god och stabil grund att stå på 

inför uppväxten. 
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4 Metod  
 

I detta kapitel presenteras hur undersökningen har genomförts utifrån våra 

frågeställningar och vi klarlägger vilka metoder som använts i arbetet. Vi använde 

enkäter vilket möjliggjorde för pedagogerna att utrycka sina erfarenheter och 

uppfattningar med egna ord. Undersökningen är gjord utifrån ett kvalitativ 

hermeneutiskt ansats. Det vill säga, vi ville tolka och få förståelse för pedagogernas 

uppfattning och upplevelse om de olika inskolningsmodellerna samt få en djupare insikt 

av deras arbete med inskolning. 

 

4.1 Kvalitativ metod   
 

Vi valde att använda kvalitativ hermeneutisk metod i vår empiri. Kvale & Brinkmann 

(2009) pekar på att metoden ger möjlighet till att få en djupare kunskap och förståelse för 

hur pedagogerna upplevde de olika inskolningarnas fördelar och nackdelar. Studien har 

en fenomologisk infallssvinkel då forskningen bygger på människors tolkningar, 

uppfattningar och övertygelser (Denscombe2009). Metoden bygger på deltagarnas 

erfarenheter och deras beskrivning av olika situationer. Metoden är inte i första hand 

inriktat på orsaker till att det ser ut på ett visst sätt (a.a.) utan att visa på pedagogers 

tolkningar och erfarenheter.  

 

Genom att använda kvalitativ metod i vår undersökning skapade vi möjlighet för våra 

deltagare att använda egna ord samt uttryck. Frågorna var öppna vilket gav möjlighet att 

tolka och förstå deltagarnas tankegång och uppfattning.  

 

Bryman (2002) menar att i kvalitativa metoder är det välkommet att låta 

frågeställningen vara öppen eftersom detta ger kännedom om vad 

undersökningspersonen uppfattar vara viktigt samt betydelsefullt. Författaren menar 

vidare att i kvalitativa metoder är uppmärksamheten riktad mot den utfrågades 

uppfattningar. 

 

4.2 Intervju och enkäter 
 

Då vi vill veta vilka variationer av uppfattningar deltagarna hade om de olika 

inskolningsmodellerna använde vi oss av enkäter. Genom vårt val har vi använt oss av 

en survey-undersökning där vi haft möjlighet att samla information om deltagarnas 

uppfattningar och erfarenheter. Survey innebär enligt Patel & Davidsson (2003) att 

undersökningen görs på en begränsad grupp med stöd av till exempel semistrukturerad 

intervjuer, frågeformulär och/eller enkäter. Det vill säga att alla deltagare får svara på 

samma frågor och frågorna har öppna svarsmöjligheter. Det skapar lika chans till att 

utrycka sina åsikter och upplevelser för alla deltagare. Vidare menar författarna att 

surveyundersökningar oftast används när det gäller att få svar på vad, när, hur samt var.  

 

Metoden valdes då undersökningen var på begränsad tid. Pedagogerna var ombedda att 

svara under en viss period och detta förenklades då det kunde ske via e-mail. 

Denscombe (2009) påvisar att internet är ett snabbt sätt att genomföra undersökningar, 

författaren menar vidare att det finns tre sätt att använda sig av internet, e-post, 

webbaserat frågeformulär samt som bifogad fil i ett e-mail. (2009). 
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Enkäterna (bilaga 3) innefattade sju frågor till pedagogerna och till psykologen ställde 

vi sex av de frågor som pedagogerna besvarade på men här gjordes ett tillägg på två 

frågor som rörde den psykologiska delen av hur en svag anknytning kan påverkar 

relationer (bilaga 4).  

 

4.3 Urval  
 

Nio utbildade eller snart utbildade förskollärare valdes ut. De har arbetat flera år inom 

barnomsorgen och har på så sätt haft möjlighet att arbeta med olika 

inskolningsmodeller. Vi har intervjuat en barnpsykolog, vi kontaktade fler psykologer 

men de avböjde då de ansåg att deras fokus låg på andra områden än de som var 

relevanta i denna studie. Vi var intresserade av vilken modell deltagarna arbetade med 

idag och hur deras förskola hade kommit fram till just den modellen. Svaren visade på 

att det finns fler modeller än de som undersökningen hade fokus på. Det skapas olika 

modeller som förskolorna utvärderar och anpassar för deras verksamhet, arbetslag och 

barn.  

 

Urvalet föll på privata och kommunala förskolor från storstäder, förorter och medelstora 

städer för att få en nyanserad grupp utifrån olika miljöer. Vårt urval är vad Denscombe 

(2009) beskriver som subjektivt urval då vi valt deltagare som vi förmodar har kunskap 

och erfarenheter av det som ska undersökas. Han pekar även på fördelarna med urvalet 

då den är mer upplysande än det traditionella sannolikhetsurvalen.  

 

4.4 Genomförande  
 

Kontakten togs genom e-mail samt telefonkontakt. Enkäten bestod av sju frågor och 

intervjun bestod av åtta frågor. Det fanns möjlighet till att ge mer ingående svar i 

enkäten och ställa följdfrågor i intervjun. Enkäterna delgavs pedagogerna via mail. Vi 

intervjuade förskolepsykologen och hon fick tillfälle att läsa frågorna innan och därmed 

vara förberedd inför intervjun. Vi har valt att redovisa dem var för sig. Vi redogör för 

förskolepsykologens svar i analysdelen då hennes tolkningar är ur ett psykologiskt 

perspektiv. Deltagarna valde att använda de olika benämningarna som invänjning och 

inskolning.  

 

4.5 Bearbetning och analys 
 

Kvale (2009) beskriver tre olika analysmetoder som koncentrering, kategorisering samt 

tolkning. När intervjun var genomförd, lyssnade vi igenom materialet och 

transkriberade intervjun. Enkäterna och intervjun sammanställdes för att få överblick 

över informationen som vi samlat in, det som Kvale (2009) beskriver som 

koncentrering. Sammanfattningarna analyserades sedan med hjälp av kategorisering 

samt tolkning (a.a.) Utifrån frågeställningen har vi kategoriserat sammanfattningarna.  

 

Resultatet vi fick fram är likheter samt skillnader i uppfattningar och erfarenheter. Vi 

såg att pedagogerna tolkade situationerna olika utifrån deras anknytningsteoretiska 

kunskaper, vilket gjorde att svaren blev mer fokuserade på hur inskolningen påverkade 

den övriga verksamheten. Vi kunde också se att i vissa fall låg fokus på pedagogen 

istället för på barnet. Analysen av undersökningen påverkas av vår tolkning, uppfattning 

och erfarenhet, då den utgår från den kvalitativa metoden.  Denscombe (2009) visar på 



  
 

11 

att vid arbetet med studier utifrån fenomenologisk infallsvinkel måste forskaren var 

uppmärksam på att vara objektiv och minimera risken för en personlig tolkning.  

 

4.6 Trovärdighet och äkthet 
 

Bedömningen av kvalitativa undersökningar utgår från trovärdighet och äkthet. Bryman 

(2002) beskriver trovärdighetens fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att påvisa och bekräfta vars mosvarighet används i den 

kvantitativa undersökningen. Undersökingen påvisar att det finns flera möjligheter och 

fler än en beskrivning. Vi valde enkäter för att deltagarna lättare kunna uttrycka sina 

upplevelser och uppfattningar. Det resultatet vi fick på vår undersökning är utifrån 

deltagarnas tankar och upplevelser vilket gav trovärdighet och äkthet åt enkäten vi 

använde i vår undersökning.  

 

4.7 Forskningsetiska principer. 
 

I vår undersökning har vi följt de fyra grundläggande individsskyddskraven som krävs 

enligt vetenskapsrådet (2002). Principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialiteskravet samt nyttjandekravet (Patel & Davidson 2003). 

 

Informationskravet innebär att deltagarna är insatta i syftet med undersökningen. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna vet att det är frivilligt och att de kan avbryta när 

helst de önskar. Deltagarna har getts möjlighet till att läsa in sig på frågorna för att 

kunna förbereda sig och få tillfälle till reflektion. 

 

Konfidentialiteskravet innebär att ingen information som kan avslöja deltagarnas namn, 

stad de verkar i, vilken förskola de arbetar på kommer att finnas med i undersökningen. 

Deltagarna har fått information om att svaren endast kommer att användas i den här 

enkäten och undersökningen. Informationen har deltagarna erhållit via mail (bilaga 2), 

genom detta uppfyller vi nyttjandekravet och övriga individsskyddskraven. 

 

4.8 Metodkritik 
 

Frågorna var konstruerade så att det inte gick att besvara med ja eller nej av deltagarna. 

Det var öppna frågor för att deltagarna beskriva sina uppfattningar och erfarenheter med 

egna ord och inte vara påverkade av forskarna. En svårighet var att bestämma antalet 

frågor, hur många borde det vara för att få fram det undersökningen ville?  

 

Nackdelen var att vi ställde frågor som inte var relevanta för syfte och frågeställningen. 

Svararen var dock intressant utifrån varför deras uppfattningar och upplevelser var som 

de redovisades.  

 

Nackdelen med intervjuen med psykologen var tiden att transkribera och tydliggöra 

svaren vilket tar lägre tid än man tror. Det är lätt att komma ifrån ämnet vid en ”ansikte 

mor ansikte”-undersökning. Intervjuaren bör vara förbered med följdfrågor och styra 

samtalet i den riktning som är tanken.  

 

Ett misstag vi gjorde var att inte sätta ut sista inlämningsdag av enkäterna. Vilket gjorde 

att vi fick vänta på en del svar och i vissa fall påminna om enkäten. Det som även 

försvårade svarsviljan var att undersökningen låg under sommar- och semestertider. 
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Troligen hade resultatet sett annorlunda ut om vi använt oss av ett annat urval som 

föräldrar till exempel eller en annan modell som intervjuer. Då vi haft tillfälle att 

fördjupa svaren med följdfrågor. 

 

Det finns fördelar och nackdelar med enkäter och intervjuer. Fördelarna med 

intervjuerna är att det ges tillfälle till följd- och fördjupningsfrågor. Denscombe (2009) 

menar att genom att skicka enkäter som bilagor kan de göras mer intressanta genom 

olika utformanden. Författaren menar att en nackdel med enkäter som bilaga kräver att 

när deltagarna ska skicka tillbaka svaret måste hen spara dokumentet för att sedan 

bifoga dokumentet (a.a.).  

 

Fördelarna med enkäter är att de är lättare att delge deltagarna om de är utspridda i 

landet och att de med fördel skickas med mail. Respondenterna kan svara när det passar 

dem vilket är en förmån. Det som uppfattas som en nackdel med enkäter är det ges inga 

möjligheter till följdfrågor eller förtydligande av svar. En utmaning är att begränsa 

antalet frågor, de bör vara relevanta till frågeställningen och inte ja eller nejfrågor. 

 

Det som kan vara nackdelar med intervjuer är att få till ett möte som passar deltagarna, 

att inte ställa ledande frågor och inte bryta in för att del ge sin syn på ämnet. Tiden som 

efterarbetet tar är en nackdel som tyvärr glöms bort i planeringen. Intervjuer ska 

transkriberas vilket tar lång tid, de ska sedan sammanställas så att syfte och 

frågeställningen tydliggörs.  
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5 Resultat 
 

Här presenterar vi resultatet av våra enkäter. En av frågeställningarna var att se vilka 

erfarenheter och uppfattningar pedagogerna har av olika inskolningsmodellers fördelar 

och nackdelar. I svaren visade det sig att de flesta av deltagarna hade erfarenhet av flera 

modeller. Vi redogör för de olika inskolningsmodellerna samt pedagogernas syn och 

uppfattning av modellerna.  

  

De modeller som var vanligast i enkäten var gruppinskolning, tvåveckorsinskolning 

samt traditionell inskolning på cirka tre veckor. Enskild/individuell låg mitt i mellan och 

föräldraaktiv inskolning var det ett fåtal som hade erfarenhet av.  Den modell som de 

hade minst erfarenhet av var den korta tre-dagars, den var det endast en deltagare som 

arbetat med den.  

 

5.1 Inskolningsmodeller 

 

I det här avsnittet beskriver vi de olika modellerna. Det finns variationer på modellerna 

vad det gäller hur långa de är och hur de är uppdelade är beroende på hur de anpassats 

efter förskolans verksamhet.  

 

Traditionell inskolning 

 

En traditionell inskolning kan vara utformad på lite olika sätt. Eriksson Arnesson (2010) 

beskriver en modell som löper över ett tre veckors schema. Men författaren menar att 

det går att korta ner eller modifiera om innehållet så att det går att genomföra modellen 

från två till två och en halv vecka. Ett exempel kan se ut som i bilaga 1. 

Den startar vanligtvis på en onsdag och avslutas på en tisdag. Modellen beskriver en 

gruppinskolning. Men den kan utan ändringar genomföras som en individuell 

inskolning.  

 

Föräldraaktiv inskolning 

 

En modell som Eriksson Arnesson (2010) beskriver är den föräldraaktiva inskolningen 

kan vara fem till sex dagar och där barnet och föräldern är på förskolan minst fem 

timmar om dagen. Föräldrarna sköter omvårdnaden av sitt barn under dagen och får på 

så sätt insyn i förskolans vardag. Detta kan skapa trygghet för barnet och föräldern, 

genom att föräldern är insatt i den dagliga rutinen kan de genom samtal med barnet 

förmedla positiva känslor för förskolan. När den föräldraaktiva delen är över och barnet 

ska vara själv finns det önskemål från förskolan att förälder ska vara tillgänglig och att 

barnen i början har kortare dagar.  

 

Tredagars inskolning 

 

En annan modell som Eriksson Arnesson (2010) redogör för är tre-dagarsinskolningen. 

Vanligtvis är den föräldrar aktiv. Barnet och föräldern är på förskolan mellan kl. 9.00–

15.00. På fjärde dagen lämnas barnet sin ordinarie tider.  

 

Den första modellen används oftast med de yngsta barnen, ett- två år och den andra 

modellen använts på barn som är två till tre år. 

 



  
 

14 

Vid föräldraaktivinskolning är det vanligt att förskolan kombinerar den med en 

gruppinskolning. Det skapar ytterligare en trygghet för barnet då de har andra barn som 

är i samma situation. De barn som redan är inskolade blir även de en trygghet då de har 

erfarenhet av verksamheten. Inskolade barn kan hjälpa till att väcka nyfikenhet och 

intresse för de nya sakerna, miljön och andra barn genom att leka runt 

inskolningsbarnen. 

 

Under inskolningen arbetar vissa förskolor med hela gruppen för att skapa en vi-känsla, 

detta för att alla barn ska känna trygghet och knyta an till varandra. Vid gruppinskolning 

knyter barnen inte an till en pedagog utan arbetssättet skapar relation till hela 

arbetslaget.  

 

Det här är inte en statisk beskrivning av de olika modellerna utan det finns liknande 

modeller med inslag av förändringar, som pedagogerna på de olika förskolorna har 

reflekterat över. De har gjort förbättringar och förändringar så det passar deras barn, 

föräldrar och arbetslag, men modellerna skiljer sig inte så mycket från varandra. 

 

Grundbulten till en god och trygg inskolning är att det har skett en god och trygg 

anknytning. Oroliga och otrygga föräldrar kräver mer av pedagogen. Pedagogerna måste 

vara medvetna och upplysta om vikten av en trygg inskolning och den mycket viktiga 

anknytningen, otrygga och rädda föräldrar smittar ofta av sig på barnet och därför är det 

viktigt att pedagogen har kunskap om relationer samt anknytning. Orsaken till 

förälderns oro kan bero på egna erfarenheter (Niss, intervju 2013). 

 

Om barnet har en svag anknytning till föräldern så kan barnet utveckla en trygg 

anknytning till sin pedagog. Gunilla Niss (intervju 2013) hänvisar till Birthe Hagströms 

(2010) doktorsavhandling där hon påvisar att barn som har haft en besvärlig anknytning 

till sina föräldrar, med hjälp av trygga pedagoger i förskolan, kan utveckla en trygg 

anknytning. Detta sker om barnet får en egen person som ger det kärleksfulla känslor 

samt värme och sammanhang. 

 

5.2 Sammanställning av fördelarna med inskolningsmodellerna   
 

Fördelar med föräldraaktiv inskolning 

 

De fördelar som pedagogerna ansåg med föräldraaktiva inskolningar var att barnen och 

föräldrarna fick en gemensam introduktion av verksamheten, att upptäcka vardagliga 

rutiner tillsammans. Barnet får fler möjligheter till att knyta an till den pedagog som det 

själv väljer menade pedagogerna som en fördel. Pedagogerna ansåg att en annan fördel 

var att föräldrarna fick känna delaktighet som skapade förtroende och en möjlighet till 

att lära känna varandra, både pedagoger och andra föräldrar. En pedagog ansåg att 

barnet och pedagogen skapade en relation genom föräldern. Genom att föräldern deltar i 

verksamheten ger den sitt godkännande till förskolan som sedan skapar en trygghet hos 

barnet. Positivt med modellen menade pedagogerna var att den inte var så mekanisk 

utan den anpassades till barnets behov. 

 

Fördelar med föräldraaktiv inskolning i grupp 

 

Fördelarna som deltagarna upplevde med gruppinskolning var att det var en gemensam 

situation för barnen, gemensam start och att barnen gavs tillfälle att bygga upp en 
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kamratrelation till varandra. Något som pedagogerna var bra var att föräldrarna lärde 

känna varandra och fick utbyte av varandra.  

 

Fsk:” Jag kan tillägga att jag tycker det är bättre med gruppinskolning då inskolningen 

tar mindre tid då alla skolas in.” 

 

Den passade för små barn i kombination med korta dagar. I en gruppinskolning deltar 

hela arbetslaget vilket skapade en större trygghet med fler vuxna. En pedagog menade 

att eftersom hela förskolan bygger på grupper så är det positivt för barnen att redan från 

början komma in i det.  

 

Fsk: ”Grunden till ett livslångt lärande är att kunna vara i samhället, kunna vara ihop 

med andra människor på samma premisser. Att skapa trygghet och glädje i det och 

skapa intresse, spänning i gruppen”. 

 

Den skapar positiva upplevelser tillsammans som i sin tur bygger upp en önskan att 

komma tillbaka. Barnen släpper föräldrarna lättare om de har tryggheten i varandra. Den 

tar mindre tid, går fortare att komma in i verksamheten.  

 

Fördelar med traditionell inskolning  

 

Det som pedagogerna uppfattade som en fördel med den traditionella inskolningen var 

att barnet fick introduceras till verksamheten stegvis, vilket i sin tur gav barnet tid till att 

ta in allt som hände i verksamheten. Barnet får tid till att knyta an till en pedagog och att 

de får tid till att lära känna varandra genom att inskolningen sker på längre tid.  

 

Fördelar med traditionell individuell inskolning  

 

I en individuell/ enskild inskolning var fördelarna att pedagog och förälder lärde känna 

varandra mer och det var lättare att fokusera på just det barnet. Att barnet får vänja sig i 

egen takt och att fokuset ligger på ett barn/ en familj. Den individuella inskolningen är 

ett komplement till gruppinskolning vilken inte alltid passar alla barn ansåg 

pedagogerna. En pedagog såg inga fördelar förutom när det fanns särskilda behov. Nya 

barn skapar även vänskapsband till andra barn i gruppen, men det nya barnet behöver 

först och främst ha en trygg förankring hos pedagogen som kan ge tröst och hjälp vid 

behov. Först då kan det nyinskolade barnet upptäcka nya områden på förskolan.  

 

Fsk: ”Treveckors känns utan tvekan bäst för barnet och mig så vi kan knyta an innan 

”vardagen” börjar. Jag vet att denna inskolning har många fördelar och kan motivera 

vårdnadshavarna till varför jag använder den. Fördelarna är även att de barn som 

redan är inskrivna i verksamheten får vänja sig i lugn och ro med en ny kamrat”. 
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5.3 Sammanställning av nackdelarna med inskolningsmodellerna 
 

Nackdelar med föräldraaktiv inskolning  

 

Nackdelar som pedagogerna upplevde var att föräldrarna tror att inskolningen ska gå 

fort och att den är klar efter de första dagarna. Att barnen blir vana att ha föräldrarna där 

var något som uppfattades negativt av några pedagoger.  

 

Fsk: ” Jag tror att om föräldrarna är med för mycket så har barnet svårare att släppa 

men självklart tycker jag att de ska få vara med i alla olika situationer för att förstå vad 

förskolan är för något”. 

 

Genom att föräldrarna är med i aktiviteterna och de dagliga rutinerna så kände sig några 

övervakade men en deltagare menade att pedagogerna måste bli mer trygga i sina 

yrkesroller och då skulle inte föräldrarnas närvaro kännas som något negativt. Föräldrar 

som pratade mycket och flyttade fokus från inskolningen till deras egna intressen 

uppfattades som en nackdel av en pedagog. 

 

Fsk: ”Den enligt mig tortyrliknande inskolningen så kallad tredagars inskolning tänker 

jag ALDRIG använda mig av! Jag har sådan aversion mot detta att jag inte kan ta mig 

till det”. 

 

Det som somliga pedagoger uppfattade som en nackdel var att barnen valde att gå till 

föräldrarna istället för till pedagogen och det tolkades som ett missat tillfälle till att lära 

känna varandra. En pedagog ansåg att en stor nackdel var att barn reagerar på olika sätt 

beroende på om det är en förälder med eller inte. 

 

Fsk: ”Jag vet inte riktigt vad som menas med föräldraaktiv inskolning. Vi vill ha 

föräldrarna med så lite som möjligt, men de ska ändå vara närvarande och delaktiga i 

inskolningen. Självklart så skickar vi inte iväg några föräldrar förrän de och barnen är 

redo för det”. 

 

Nackdelar med föräldraaktiv inskolning i grupp 

 

Nackdelar upplevde pedagogerna var att om ett barn var eller blev ledsen så spred det 

sig i barngruppen. Några andra nackdelar var att pedagogerna inte lärde känna 

föräldrarna så bra och att vissa föräldrar stannade längre än andra. 

 

Fsk: ”Nackdelarna är att barnen kan bli vana vid att ha sina föräldrar där och att 

vistelsen på förskolan de första dagarna är så korta att barnen knappt hinner börja 

utforska miljöerna”.  

 

 Ett svar var att gruppinskolning inte passade pedagogen som person, pedagogen 

menade att eftersom barnet är en egen individ så är inte gruppinskolning en optimal 

modell. 
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Nackdelar med traditionell inskolning  

 

En svårighet med den traditionella modellen var att det kändes som om barnet fick två 

introduktioner, först till en pedagog och miljön sedan till övriga barn och pedagoger. 

 

Fsk: ”Nackdelen med den schemabundna inskolningen är att det blir väldigt styrt och 

inte till barnets bästa”.  

 

Någon uppfattade den som långdragen och att den är mer fokuserad på separation. Det 

kan i sin tur skapa en laddad och stressad känsla. 

 

Nackdelar med traditionell individuell inskolning  

 

Det som pedagogerna upplevde som nackdelar med den individuella inskolningen var 

att det tog resurser från verksamheten och den övriga barngruppen och att barnet knöt 

an till en specifik pedagog.  

Fsk: ” Enskild inskolning kan ju dra ut på tiden och man kommer inte riktigt igång med 

tema och det pedagogiska arbetet”.  

 

En nackdel kan vara att det tar längre tid för det nya barnet att komma in i gruppen. Om 

fler barn ska skolas in tar det mer tid i anspråk med traditionell, individuell inskolning 

upplevde flera pedagoger. En pedagog ansåg att individuell inskolning gjorde det svårt 

att se samspelet och personligheten, pedagogerna ser kodningar när andra barn är med. 
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Upplever pedagogerna att anknytningen till pedagogen påverkas beroende på 

vilken inskolningsmodell som används?  

 

De flesta pedagoger ansåg inte att längden på inskolningsmodell var den största 

anledningen till anknytningen, utan att det som de uppfattade var det största skälet till 

anknytningen var att barnet kände trygghet till pedagogerna, miljön och de övriga 

barnen. Någon kunde inte se någon större skillnad. En pedagog menade att ett bra eller 

dåligt samarbete mellan pedagogerna kunde påverka anknytningen. 

 

Fsk: ”Nej, introduktionens resultat påverkas av hur pedagogen engagerar sig i sitt 

arbete under tiden introduktionen pågår. Till exempel hur introduktionen är upplagd 

för att barnen skall bli nyfikna på verksamheten och miljön”.  

 

Det var en pedagog som stack ut. Fsk.4: ” Ja, en längre inskolningsperiod ger barnet 

och pedagogen en stillsammare och tryggare anknytning då pedagogen kan vara extra 

lyhörd för barnets önskemål under en kortare stund. Jag menar att det är oerhört 

mycket lättare att vara ”på tårna” i en timme för att säkra anknytningen än åtta timmar 

med fem andra barn” 
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6 Analys  
 

I det här avsnittet redogör vi för våra tolkningar och reflektioner av svaren som 

framkommit av enkätundersökningen. Vi redogör även för svaren av 

förskolepsykologen. Vi kopplar vår empiriska undersökning till vår litteratur- och 

tidigare forskningskapitel. 

 

Det vi kunde se i enkätundersökningen och intervjun samt det som kom fram då vi 

jämförde svaren, var att flera pedagoger lade fokus på hur ansträngande det var att ha 

föräldrarna inpå sig under inskolningstiden. I stället för att använda föräldern som ett 

viktigt ”verktyg”, med tanke på att hen är barnets primära anknytningsperson, 

(Wennerberg 2010) så fanns det hos flera av pedagogerna en uppfattning om att 

föräldrarna var ett hinder i anknytningsprocessen. 

 

Vilka fördelar respektive nackdelar som pedagogerna uppfattade föräldraaktiv 

inskolning och traditionell inskolning hade var varierande. Nackdelen med föräldraaktiv 

inskolning som vi tolkade det, var att föräldrarna var närvarande. Någon pedagog gav 

uttryck åt att föräldrarna var ett verktyg för oss och själva anknytningen. Den tid som 

den traditionella inskolningen tog att genomföra, var det som pedagogerna uppskattade 

minst, samtidigt så ansåg de att tiden var det som skapade tillfälle till en lugn och trygg 

inskolning. 

 

Vår tolkning var att övervägande antal pedagoger var eniga om att modellen inte var 

avgörande för hur anknytningen utvecklades. Pedagogerna menade att tryggheten 

skapade en relation mellan barnet och pedagogen.  Barnpsykologen och en av 

pedagogerna ansåg att längden på inskolningen skapade ett förtroende mellan 

pedagogen och barnet. Det behövs fortsatt arbete med att öka pedagogers kunskap om 

anknytningsteorin tolkar vi av resultatet på undersökningen.  

 

Det viktigaste en pedagog kan göra för små barn i förskolan är att använda sin 

professionalitet samt sitt engagemang för att stimulera barnen på bästa sätt (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012) författarna betonar samtidigt vikten av kunskap hos 

pedagogerna om små barns behov samt att få barnen att känna sig trygga i gruppen med 

föräldrarnas hjälp.  

 

Någon pedagog uppfattade att det var en nackdel att barnet knöt an till en pedagog 

istället för att acceptera hela arbetslaget, enligt anknytningsteorin (Bowlby 2010) så 

bygger den på att barnet ska knyta an till en person för att sedan kunna knyta an till 

flera. Broberg, Hagström & Broberg (2012) betonar vikten av att skapa en trygg relation 

till minst en pedagog som kan fungera som en tillfällig ersättare för föräldern.   

 

Om anknytningen fungerar tryggt och stabilt så blir denna pedagog anknytningsperson 

ett för barnet, först då kan barnet knyta an till nästa pedagog i arbetslaget som då blir 

anknytningsperson nummer två., detta hör ihop med anknytningsmönstret som är 

biologiskt nedärvt, (Wennerberg 2010) I motsats till vad denna vetenskapliga teori visar 

så uppfattades det som en nackdel av några pedagoger att barnet knöt an till en pedagog 

innan de kunde knyta an till de andra. 

 

Några av pedagogerna ansåg att föräldrarna var en tillgång samt ett måste, trygga 

föräldrar ger trygga barn.  Lpfö 98:2010 belyser vikten av att pedagogerna har ansvaret 

för att barn och föräldrar får en god introduktion i förskolan.  
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Några pedagogers uppfattning var att om barnet själv fick välja pedagog, så märkte de 

att barnet knöt an lättare då de själva hade valt. Ett av målen i Lpfö 98:2010 är att 

pedagogernas strävan är att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och 

åsikter och därmed kan påverka situationen.’ 

 

Ett arbetssätt som en pedagog beskrev innebar att pedagogerna kallade till ett 

individuellt inskolningssamtal med föräldrarna innan inskolningsstarten. Här fick 

föräldrarna berätta om sitt barn i lugn och ro samt att pedagogerna fick förkunskaper om 

barnet, pedagogen berättade också om hur inskolningen skulle gå till. 

 

En åsikt var att barnen, föräldrarna och pedagogerna tillsammans upptäcker samt 

godkänner förskolan och att föräldrarna visar barnet att det är ett godkänt ställe. 

Föräldrarna görs delaktiga i verksamheten samt att de kan utöva inflytande. 

  

Svaret på frågan om hur förskolan kommit fram till att använda den valda modellen var 

varierande, några hade hört om andra förskolor som arbetat med modellen och ville 

pröva för att sedan utvärdera den. Modellen valdes för att den passade bäst utifrån barn, 

föräldrar och pedagoger. En del hade utvecklat den befintliga modellen för att den 

skulle fungera för barn och föräldrar, för barnets skull och sedan för barngruppen. 

Någon förskola använde en modell som de ansåg sparade tid, de tyckte att inskolningar 

påverkade starten med temaarbete och verksamhet. Tre deltagare svarade att de inte 

visste, ”att kanske var ekonomiska orsaker”. 

 

Gunilla Niss, förskolepsykolog med mångårig erfarenhet av inskolning samt anknytning 

inom förskolan, har erfarenhet av de flesta varianter på inskolning.  

Niss (2013) anser att fördelarna med traditionell inskolning är att den får ta tid samt att 

föräldern först är med helt och hållet och sedan drar sig tillbaka sakta för att finnas där 

som trygghetsbank. Niss ser inga nackdelar med traditionell inskolning då hon även har 

arbetat fram en traditionell inskolningsmodell. Hon arbetar för traditionell, icke forcerad 

inskolning. Det Niss (a.a.) anser vara viktigast är att det har skett en trygg och lugn 

anknytning.  

 

Niss(a.a.) menar att anknytningen tar olika lång tid och vid traditionell inskolning så har 

barnet längre tid på sig att lära känna samt bli nyfiken på pedagogen. Det tar tid för små 

barn att bli vana samt att få förtroende för nya vuxna, allt är nytt för dem och de 

behöver tid att vänja sig. Låt det få ta den tid det tar, att skynda på förvärrar endast 

situationen. Barn är unika och det tar olika lång tid för att skapa en trygg relation, därför 

måste det avgöras från barn till barn när föräldrarna kan avvika. När pedagogen vet att 

hen kan trösta barnet, då kan föräldern gå ifrån. 

 

Niss (a.a.) anser att fördelen med gruppinskolning är att barnen får ingå i en 

”miniförskola”. Förskolan är en gruppverksamhet och därför är det bra att arbeta 

gruppvis redan från inskolningsstarten. Niss (a.a.) anser vidare att det är bra för de 

minsta barnen att redan från början vara i en grupp och att pedagogerna är ”allas”.  

 

Vidare menar Niss (a.a.) att barnen känner en grupptillhörighet med sin 

inskolningsgrupp långt efter inskolningen, det blir en ”kontinuitet i relationerna” samt 

att barnen betyder mycket för varandra redan i starten av deras vistelse på förskolan. 
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Föräldern ska vara aktiv i två – tre dagar, sedan kan hen sitta i en soffa eller vid ett bord 

och vara allmänt tråkig. Förälderns ska fungera som en trygghetsbank.  

Vad det gäller föräldraaktiv inskolning så anser Niss (2013) att det är en forcerad form 

av inskolning. Hon anser att det blir dubbelt för barnet att knyta an till en ny person, i 

detta fall pedagogen, då föräldern finns där och det är självklart för barnet att vända sig 

till föräldern som det är vant vid att göra.  

 

Föräldern är med tre till fem dagar mellan 09.00-14.00 för att sedan försvinna helt för 

barnet. Denna form av inskolning passar möjligtvis tre till femåringar då de troligtvis 

har erfarenhet av tidigare förskolor, men fortfarande anser Niss (a.a.) att även om 

barnen har erfarenhet från tidigare förskolor och kan rutiner så är anknytningen med en 

ny och okänd person det allra viktigaste, det måste ske en trygg anknytning mellan barn 

och pedagog.  

 

Vid föräldraaktiv inskolning så hinner inte små barn med anser Niss (a.a.), det forceras 

fram en form av anknytning som sedan ofta ger bakslag hos barnet vilket skapar en 

otrygg tillvaro. 
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7 Diskussion 
 

Pedagogerna får genom vetskap om hur barn knyter an en möjlighet att skapa en 

inskolningsmodell som är helt anpassad till barnets behov. Undersökningen visar att alla 

pedagoger på förskolan bör få förståelse för vikten av en ultimat inskolning för att skapa 

en trygg anknytning. En av förskollärarna beskrev hur de även implementerat köket för 

att skapa en trygghet i början. Pedagogerna tog reda på vad barnet tyckte om att äta och 

var van vid.  

 

En av många insikter undersökarna fick, var att pedagogerna bör få en förståelse för att 

anknytningen är grundläggande för inskolningen. Den bör inte forceras och inte ses som 

ett problem eller störande aktivitet, vilket flertal av pedagogerna uttryckte i denna 

undersökning. Pedagoger bör ges möjlighet till kompetensutveckling för att få bredare 

insikt, utökad förståelse och ny uppdaterad kunskap i hur anknytning påverkar barn 

(Wennerberg 2009). Detta skulle troligtvis skapa nya infallsvinklar och utveckla 

arbetssättet med hur inskolningarna läggs upp.  

 

Undersökarna önskar att anknytning skulle vara obligatoriskt som ämne i 

lärarutbildningen. De upplevde också att fokus inte låg på barnet som skulle inskolas 

utan mest på föräldrarna. Visst är det så att genom föräldrarna når vi barnet, men vid 

inskolning samt vid anknytning måste fokus ligga på barnet. Många av förskollärarna 

ansåg att föräldrarna dels var besvärliga att ha omkring sig, det gällde att bli av med 

dem så fort som möjligt och en av förskollärarna uttryckte sig med orden; ”jag vet inte 

riktigt vad som menas med föräldraaktiv inskolning, vi vill ha föräldrarna med så lite 

som möjligt” Här märks det väl att utbildning inom anknytning bör ingå i 

lärarutbildningen.  

 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98:2010  belyser vikten av ett förtroendefullt, nära 

samarbete med hemmen. Vårdnadshavaren har ansvar för sina barns fostran samt 

utveckling, vi finns där som komplement. Det är viktigt att pedagogerna poängterar för 

föräldrarna att de känner sina barn bäst och att föräldrarna är oerhört viktiga för oss i 

vårt arbete med deras barn.  

 

 En förskollärare uttryckte sig enligt följande” Jag tror att om föräldrarna är med för 

mycket så har barnet svårare att släppa dem, men självklart så ska föräldrarna vara 

med i olika situationer så att de kan förstå vad förskolan är för något” Här upplever 

undersökarna återigen vikten av kunskap i detta så angelägna ämne, de anser det vara 

relativt skrämmande att pedagoger idag, vissa av dem nyligen utbildade, menar att 

barnet har svårare att släppa föräldrarna om de är med för länge? Barnet släpper sin 

förälder då det känner sig trygg med pedagogen och en trygg anknytning har inletts.  

 

Undersökarna förstår tanken som Juul & Jensen (2003) uttrycker då de talar om makt i 

relationen. Pedagogerna har ansvar för att relationen till föräldrarna fungerar, de intar en 

maktposition som experter inom område. Undersökarna menar att föräldrar har sin fulla 

rätt att vara med på förskolan, inte bara för att förstå vad förskolan är för något, utan för 

att goda relationer skapas. Det är pedagogernas ansvar att inta en värdroll (Juul & 

Jensen 2003) och de är primärt ansvariga för tonen samt andan i samtalet. (a.a.)  

 

Broberg, Hagström & Broberg (2012) påvisar en god teori som vi instämmer i. (a.a.) 

menar att anknytningssystemet arbetar som en termostat, när barnet känner trygghet så 

slår systemet av och när de känner otrygghet så slår systemet på. Här är det väldigt 
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viktigt att föräldrarna är med och står för tryggheten, när barnet känner sig trygg med 

pedagogen och det har skett en god anknytning då först kan föräldern pröva att gå ifrån. 

Föräldern får aldrig ”smita” från barnet, ett klart och tydligt ”hej då, vi ses i 

eftermiddag” är mycket viktigt.  

 

Ett barn med trygg anknytning från starten kommer att skrika ordentligt då föräldern 

lämnar det till pedagogen, det är helt naturligt. Barnet blir ordentligt upprörd över att bli 

lämnad. Här är det viktigt att pedagogen bekräftar barnets känslor och säger med lugn 

röst, jag förstår att du är ledsen och längtar efter din mamma/pappa, det är helt okej.  

 

Vidare belyser Niss (2006), Sterns (2003)  teori om utveckling begreppet, ”intoning”. 

Detta begrepp innebär att det finns en vuxen i barnets närhet som kan bekräfta barnets 

känsla, att den vuxne tonar in. Med detta menas att pedagogerna till exempel säger till 

barnet som har ramlat, jag förstår att det gjorde ont och jag ser att du är ledsen, de 

bekräftar och sätter ord på barnets känsla. 

 

Även så små barn som ettåringar behöver höra dessa ord. Niss (2006) belyser just detta 

att små barn väcker starka känslor (a.a.) barnet behöver en vuxen med empati, som både 

förstår, tar emot barnets känslor samt tröstar. Pedagogerna får inte uppslukas av samma 

känslor som barnet utan de måste finnas där som en trygg bas. (a.a.)  

 

När barnet har sagt ”hej då” och allt är lugnt så ser pedagogerna som kan detta med 

anknytning att barnet har slagit av anknytningssystemet. Hagström (2010) menar att 

anknytningen sker redan vid det första mötet med förskolan, vilket gör att detta möte 

måste bli extra bra. Det kan också bli så att barnet först är lugnt och sedan brister ut i 

otröstlig gråt, då slås anknytningssystemet på och det är då pedagogen hämtar eller 

ringer föräldrarna, barnet måste veta att föräldrarna fortfarande finns kvar. Inskolningen 

ska göra det lättare för barnet att separera från föräldern.    

 

 

7.1 Metoddiskussion 
Ämnet visade sig vara mer komplext och större än vi anade. Enkäterna gjorde att vi inte 

kunde ställa följdfrågor eller fördjupningsfrågor. Vi skulle breddat vårt urval till att inte 

bara fråga förskolärare utan även frågat barnskötarna vilka erfarenheter de hade och hur 

de upplevde inskolningarna. Antalet deltagare skulle varit fler för att få fler nyanser och 

tolkningar av inskolningen som aktivitet. Det fanns vissa svårigheter i att sammanställa 

svaren då de varit öppna frågor, en del svar har varit korta och raka med andra mer 

utbrädda och beskrivande. Det positiva var att vi fick svar från alla deltagarna. Vi är 

förvissade om att det skulle vara mer grundligare och gett mer materia i resultatet om vi 

haft tiden att göra intervjuer med deltagarna. Vi upplever att vi fått svar på vår 

frågeställning trots att enkäter inte var den optimala modellen för vår undersökning. 

 

 

7.2 Nya forskningsfrågor eller undersökningsfrågor 
 

Vi anser att det skulle vara mycket intressant att göra en mer djupgående undersökning 

kring pedagogernas förhållningssätt samt inställning till inskolning. Vår önskan är att 

pedagoger inom såväl förskolan som skolan får en förståelse för hur barn knyter an och 

varför det är så viktigt. Anknytningen påverkar barnen inom så viktiga områden såsom 
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självtillit, självkänsla samt att skapa nära relationer i framtiden. Finns det intresse till 

förändring och hur ska det gå till?  

 

En annan fråga som känns relevant i ämnet är, finns det någon ålder som är fördelaktig 

att skola in i? Den frågan är kanske för stor att göra som ett självständigt arbete på den 

här nivån. Det skulle vara intressant att se om någon skriver en avhandling i ämnet inom 

en snar framtid. Vi kanske utmanar någon.  
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8 Pedagogiska implikationer  
 

Den här undersökningen bekräftar vårt tidigare arbetssätt. En av oss har gått ICDP 

utbildning (ICDP= International Child Development Programme). Programmet är 

uppbyggt kring åtta samspelsteman sammanfattade i tre dialogformer (Hindgren, Niss & 

Westin 2007) samt ett antal principer för att utveckla vuxnas lyhördhet i sitt samspel 

med barn (a.a.).  

 

I ICDP utbildningen ingår även anknytning samt det viktiga förhållningssättet som har 

sitt ursprung i utvecklingspsykologi. Vår undersökning visar ännu tydligare hur viktig 

det är att vi pedagoger får ordentlig utbildning inom både anknytning, förhållningssätt, 

den känsliga separationen samt bekräftelse.  

 

Vi har genom denna undersökning tillskansat oss det teoretiska perspektivet inom 

anknytning vilket gör att vi genom det kan implementera det på våra framtida 

inskolningar. Vi har lärt oss hur viktigt det första mötet med barnet är samt att 

anknytning till största delen handlar om trygghet, förtroende och intresse från 

pedagogen.  

 

Vi har båda haft inskolningar efter denna undersökning och har varit fokuserade på de 

teorier som vi tillägnat oss, vi märker en enorm skillnad, barnen är trygga med oss, 

föräldrarna känner sig trygga och vi har den teoretiska tryggheten. Vi kan förklara för 

föräldrarna hur vi tänker kring inskolning samt hur viktig roll föräldrarna har i 

inskolningsfasen, de är oerhört viktiga.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
 

De tre första dagarna, onsdag till fredag är barnen på förskolan en timme. Dagen ska 

vara kort och innehållet ska bygga upp en nyfikenhet och vilja att komma tillbaka. Dag 

fyra, fem och sex barnen är fortfarande på förskolan en timme men nu presenteras 

vardagliga aktiviteter. Föräldrarna går iväg en kort stund. 

Nu förlängs dagarna så att barnen får vara med på fler dagliga rutiner. Från dag 14 

lämnas barnen till frukost och hämtas efter vilan/lunchen*  

Dag 15, tisdag lämnas barnen till frukost och hämtas efter mellanmålet. 

(Arnesson Eriksson, 2010) 

*en del förskolor vilar före lunch så då skiftar ordningen på aktiviteten bara.  

Traditionell inskolning används både i grupp- och individuell inskolning. Valet styrs av 

barnet, av förskolans inriktning och i vissa fall antal barn i omsorgskön. 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga 2 
 

Hej!  

Vi heter Lena Rinaldo-Stoor och Anne-Lie Ahlberg. Vi är lärarstuderande på 

Linnéuniversitetet och gör nu vårt självständiga arbete (examensarbete) ”Anknytning-

kompetens inom förskolan – med fokus på inskolning”. Vi vill undersöka pedagogers 

erfarenheter av olika inskolningar och deras upplevelse och åsikter av dem, positiva och 

negativa.   

Vi skulle vilja ha din hjälp som undersökningsperson till vårt arbete. Det är självklart 

frivilligt och kan avbrytas. Informationen kommer bara att användas i vårt arbete. 

Identiteten och annan information skyddas enligt Etiska forskningsprinciper.  

Tack på förhand. 

Lena Rinaldo-Stoor XXXXXXX 

Anne-Lie Ahlberg   XXXXXXX 

  



  
 

III 

  

Bilaga 3 
 

Intervjufrågor till pedagoger: 

 Vilka olika varianter av inskolningar har du erfarenhet av?  

 Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du med grupp eller enskild inskolning? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du med traditionell inskolning, tre 

dagars och föräldraaktiv inskolning? 

 Vilken/vilka modeller använder ni på din nuvarande förskola?  

 Varför valde ni den/dem? 

 Upplever du att de olika inskolningslängderna påverkar anknytningen till 

pedagogerna? På vilket sätt? 

 Påverkas anknytningen till pedagogen av vilka erfarenheter föräldrarna har av 

förskolan? På vilket sätt?  

  



  
 

IV 

Bilaga 4 
 

Intervjufrågor till Gunilla Niss: 

 

 Vilka olika varianter av inskolningar har du erfarenhet av?  

 Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med tre dagars och traditionell 

inskolning? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du med grupp eller enskild inskolning? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du med föräldraaktiv inskolning? 

 Upplever du att de olika inskolningslängderna påverkar anknytningen till 

pedagogerna? På vilket sätt? 

 Påverkas anknytningen till pedagogen av vilka erfarenheter föräldrarna har av 

förskolan? På vilket sätt?  

 Om barnet har en svag anknytning till föräldern/a kan det skapa en stark 

anknytning till pedagogen? 

 Om barnet har en svag anknytning till föräldern, är längden på inskolningen 

avgörande hur barnet knyter an till pedagogen? 

 
 

 

 


