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Sammanfattning 
 

Studien utgår ifrån Bowlbys anknytningsteorin samt forskning som beskriver att barn med en 

trygg anknytning till en personal i förskolan har lättare att ta till sig nya kunskaper genom hela 

livet. Studien tar upp anknytning i relation till inskolningen och hur förskollärare bör arbeta för 

att skapa en god anknytning mellan sig och barnet.  

 

Syftet med studien är att få en större förståelse för olika inskolningsmodellerna samt undersöka 

ett antal förskollärares uppfattningar om anknytning vid inskolning i samband med att de yngsta 

barnen börjar i förskolan. Frågeställningen studien ska svara på är: hur arbetar förskollärare för 

att ge en trygg start för de yngsta barnen i förskolan? 

 

I studien tillämpas kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsverktyg. Totalt intervjuades fyra förskollärare.  

 

Resultatet visade att det som skiljer de olika inskolningsmodellerna åt, är själva utformandet. 

Det vill säga föräldrarnas roll vid inskolningen, längden på den första separationen samt 

betydelsen av att ha en anknytningsperson eller inte. Det framkom även att flera förskollärare 

saknar förutsättningar för att kunna vara lyhörda och närvarande för barnen vid inskolningen. 

Det som de upplevde saknades var framför allt tid, personal samt att det var för hög 

arbetsbelastning. 

 

Abstract 
 

We based our study on Bowlby’s attachment theory and research, which describes how children 

with a secure attachment to a caregiver in preschool find it easier to acquire new knowledge 

throughout their lives. We discuss attachment in relation to preschool introduction and how the 

preschool teacher should work in order to create a good attachment between themselves and the 

child. We used qualitative methods and carried out semi-structured interviews with four 

preschool teachers. We audiorecorded and then transcribed to find different themes. We found 

that there were differences in the method of preschool introduction: how the introduction was 

designed; what the children’s parents’ role was during preschool introduction; how long the 

first separation was and the significance of having a person from preschool with whom to form 

an attachment. We also found that a number of preschool teachers lack the prerequisite 

resources to be responsive and present for the children during the introduction period. They 

lack time, staff and also feel that their work load is too high.  
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INLEDNING 
Förskolan är det allra första steget in i det svenska omsorgs- och utbildningsystemet. För flera 

barn är det första gången de kommer i kontakt med andra vuxna utanför hemmets trygga miljö 

och familjens omsorg. Detta kan göra inskolningen till en emotionellt omtumlande tid fylld av 

oro och osäkerhet för både barnet och vårdnadshavare. Anknytningen mellan barn och 

förskolläraren har en avgörande betydelse för barnets möjligheter till att få sina behov 

tillgodosedda när vårdnadshavarna inte är närvarande (Lindgren & Torro 2017, s. 11). 

Inskolning är inget vi har fått kunskap om i vår utbildning. Anknytningens betydelse har vi 

däremot fått ta del av men aldrig vikten av anknytningens betydelse i inskolningen. Vår 

nyfikenhet av att studera inskolning och anknytning väcktes när vi skolade in våra egna barn. 

Vi lämnade våra barn till en, från början, helt okänd människa för både barnet och för oss som 

föräldrar. Hur ska denna personen kunna ge tryggheten till våra barn som vi har kunnat ge? De 

olika inskolningsmodellerna fick vi kännedom om vid inskolningen av våra egna barn samt vid 

den verksamhetsförlagda utbildningen. Det väckte intresset hos oss att även studera olika 

inskolningsmodeller. Inskolningen blir även aktuellt att studera utifrån vad som står i 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 13), att ”Förskollärare ska ansvara för att varje 

barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan”.  

 

Barnpsykiatrikern Kihlbom (2004, ss. 1426–1428) beskriver i sin rapport om kvalitet i den 

svenska förskolan, att under 1990-talet flyttades ansvaret för förskolan till utbildningssystemet. 

Barnsomsorgens fokus ändras från barntillsyn till att bli en pedagogisk verksamhet. 

Kommunerna har tagit över ansvaret för barnomsorgen. Kommunpolitikerna och skolcheferna 

fick nu ansvaret för yngre barn än de tidigare haft erfarenhet av. Speciellt inte ett- och 

tvååringar. Kihlbom lyfter en oro för de minsta barnen i förskolan, de har för långa vistelsetider. 

De finns ettåringar som är på förskolan lika långa dagar som föräldrarna arbetar. De glöms ofta 

bort i den höga personalomsättningen och i de stora barngrupperna. Det gör att barnen inte får 

den kontinuitet som de behöver av vuxna människor i sin närhet för att skapa trygghet. Vidare 

beskriver Kihlbom att förskolans styrdokument inte är anpassade för de allra minsta barnen i 

förskolan, ett- och tvååringarna. För dessa barn, som saknar fullt utvecklat språk, saknas en 

förståelse för den omfattande och snabba utvecklingen som sker i denna känsliga åldern. Även 

Carlberg, Granberg och Lindfors (2013, s.4) stödjer Kihlboms oro om att de minsta barnen 

glöms bort i förskolans styrdokument. De menar på att det är stor skillnad mellan ett- och 

treåringar och tre och femåringars utveckling. De yngre barnen nämns inte i Lpfö 98 (rev.16). 

Läroplanen för förskolan 98 gavs ut när förskolan gått från att vara barntillsyn till att fokuset 

blev, i och med läroplanen, på barnets utveckling, lärande och omsorgsbehov. De senaste åren 

har forskning visat på att det är de första åren i ett barns liv som har stor betydelse för 

utvecklingen senare. Det är från att barnet är nyfött till det är tre år gammalt som hjärnan växer 

som mest.  

 

Antalet barn som är inskrivna i förskolan ökar. Idag går nästan hälften av alla ett åringar och 

nästan alla treåringar i förskolan (Skolverket 2017a; 452). En studie visar på att barn med en 

trygg anknytning till en personal i förskolan minskar världen över (Ahnert, Pinquart & Lamb 

2006, s. 674). En av slutsatserna som Kihlbom (2003, s.9) drar i en annan rapport, Om små 

barns behov och utveckling- nyare utvecklingspsykologiska och neurobiologiska rön, är att det 

behövs uppmuntran kring forskning om anknytning mellan de yngre barnen i förskolan och 

förskolelärare. Samhället ser ut som det gör idag, med stora barngrupper, fler yngre barn i 

förskolan och höga personalomsättningar. Vi anser därför att det är mer aktuellt idag än 

någonsin att studera hur förskollärare kan tillgodose barnens behov av anknytning vid 

inskolning, särskilt när de gäller de yngsta barnen.  
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SYFTE 
Syftet med studien är att få en större förståelse för olika inskolningsmodellerna samt undersöka 

ett antal förskollärares uppfattningar om anknytning vid inskolning i samband med att de yngsta 

barnen börjar i förskolan.  

Frågeställning 

• Hur arbetar förskollärare för att ge en trygg start för de yngsta barnen i förskolan?  

 

Begreppsförklaring 

 

Anknytning  

Allmänt beskrivs anknytning som emotionella band eller tillit till en annan vuxen som barnen 

ser som den som möter deras behov (Kihlbom 2009, ss. 98–99). 

 

Inskolning 

I arbetet har vi valt att fokusera på de små barns första inskolning. Därför avser begreppet 

inskolning alltid en första inskolning i studien. Det vill säga det första mötet barnet får med 

förskoleverksamhet (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 149). 

 

Föräldrar  

Vi använder begreppet föräldrar i studien. Vi är medvetna om att inte alla barn har sina 

biologiska föräldrar som sina primära vårdnadshavare. Vårdnadshavarna blir ett substitut för 

föräldrars roll som anknytningsperson (Bowlby 2010, s. 146). Återkommande i all litteratur vi 

har använt till studien har ordet föräldrar förekommit mest frekvent. Därför väljer vi att göra 

detsamma.  

 

Inskolningspedagog  

Vi använder oss av ordet inskolningspedagog i arbetet. Det hade varit mer lämpligt att använda 

begreppet inskolningsförskollärare då syftet är att studera hur förskollärarna arbetar med 

inskolning. Dock har vi inte mött det begreppet i litteraturen utan där används 

inskolningspedagog eftersom inskolning kan göras av all personal i förskolan. När vi använder 

inskolningspedagog menar vi i första hand en förskollärare.  
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BAKGRUND 
Kapitlet beskriver studiens utgångspunkt, anknytningsteorin.  Inledningsvis presenteras de 

personer som har haft en betydande roll för anknytningsteorins framväxt. Sedan ges en 

redogörelse för anknytningsteorin och dess olika delar. Vidare beskrivs förändrade villkor för 

inskolning. Kapitlet avslutas med inskolning och olika inskolningsmodeller. 

Anknytningsteorins historia 

John Bowlby (1907–1990) var en psykoanalytiker och barnpsykiater (Hwang & Nilsson 2011, 

s. 59). Hans intresse var anknytningen mellan barn och deras mödrar. Han ansåg att de 

psykologiska behoven hos barnen var lika viktiga som de fysiologiska. Föräldrarnas närvaro 

var väsentligt för barnens utveckling. Därmed var separationer från föräldrarna och bytet mellan 

olika vårdnadsgivare riskfyllt för de minsta barnen upp till tre år. Hans studier var främst om 

barn som vistades på sjukhus under en längre tid och utan sina föräldrar (Orrenius 2005, ss. 

159-160). Bowlbys forskning är fortfarande aktuell och grundar sig i hur barn bemöts i den 

svenska sjuk-och socialvården idag (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm-Mothander 2006, 

ss. 43-44; Normell 2004, ss. 44-45). 

Mary Ainsworths (1913-1999) forskning, tillsammans med Bowlbys, är den som skapade 

grunden för anknytningsteorin som den ser ut idag. Hennes intresseområde var 

personlighetspsykologi. Med den insikten kunde hon komplettera Bowlbys forskning med 

kunskap om hur barn knyter an på olika sätt till olika personer i sin omgivning. Ainsworths 

upptäckter medverkade till begreppet trygg bas som är centralt i anknytningsteorin (Broberg et 

al. 2006, s. 33).   

Anknytningsteorin  

Studien baseras på anknytningsteorin som grundades av John Bowlby (Orrenius 2005, s. 159) 

eftersom det är en aktuell teori än idag. Litteraturen som diskuterar begreppet anknytning i 

studien, har Bowlby som teoretisk utgångspunkt. De för vidare hans forskning och studier om 

barns anknytningsbehov och beteende. 

Bowlby (2010, s. 52) beskriver att anknytningsteorin förklarar de olika kännetecken som 

anknytning kan ha vid olika tillfällen samt hur anknytningen ser ut över tid till några särskilda 

utvalda personer. Anknytningsteorin betraktas idag som den primära inom psykologin när det 

gäller hur barn söker trygghet och omsorg hos en vuxen. Samtidigt handlar det om den stabilitet 

och uppmuntran barnet behöver hos en vuxen när den ska utforska och upptäcka världen för att 

sedan bli en självständig individ. Anknytningens syfte är att skapa ett unikt psykologiskt band 

mellan barnet och sina föräldrar. Anknytning handlar i grunden om att känna tillit till en annan 

människa (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 33; Broberg et al. 2006 s. 13).   

Enligt Bowlby (se Hwang & Nilsson 2011, s. 173) kan utvecklingen av anknytningen under 

barnets år delas upp i fyra stadier. Dessa stadierna behöver uppnås i turordning för att barnet 

ska utveckla ålderslämpligt beteende i framtiden, dock är det oväsentligt i vilken ålder barnen 

uppnår de olika stadierna. Det första stadiet, sociala relationer oberoende av person (0–2 

månader), barnet kan urskilja personer i sin omvärld och använda sig av signaler för att få sina 

behov tillgodosett. Sociala relationer till vissa personer (2-7 månader), är det andra stadiet av 

anknytningens utveckling. Vissa personer är nu igenkänningsbara av barnet. Det börjar skapas 

särskilda relationer mellan barnet och dessa personer. Det tredje stadiet, aktiv kontaktbeteende 

gentemot utvalda personer (7 månader- 2 år), beskriver att barnet nu söker kontakt till särskilda 

personer som barnet har knutit an till. Om barnet blir lämnat av en av dessa personerna kan de 

reagera med gråt och förtvivlan som ett sätt att locka tillbaka anknytningspersonen. Det sista 
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stadiet, målinriktade relationer (2 år och uppåt), handlar om att barnet förstår att andra personer 

har känslor och viljor. Samspelet med andra barn utvecklas i takt med deras språkliga förmåga. 

Barnet klarar även ett längre avstånd från anknytningspersonen. Här börjar barnet även att skapa 

en förståelse om sig själv och andra människor och relationerna däremellan. Detta fenomen 

beskriver Bowlby som inre arbetsmodeller. Enligt Normell (2004, s. 44) är barn i denna ålder 

inte beroende av samma fysiska närhet till sina anknytningspersoner utan har förmågan att 

kunna tyda vad som kommer att ske. Det gör att de kan hantera händelser som barnen kan tolka 

som svåra, som till exempel lämning på förskolan.  

Inre arbetsmodell 

De sociala relationerna är det som påverkar hur barnets inre arbetsmodeller formas (Orrenius 

2005, s. 165).  Inre arbetsmodell handlar om de föreställningar barnet (eller vuxna) har om sig 

själv och om andra personer i sin närhet. Dessa föreställningar ger en förväntan om hur andra 

människor kommer att reagera på de signalerna som ges. Dessa förväntningar beror på barnets 

tidigare erfarenheter från liknade situationer. Som till exempel, barnet gråter föräldern tar upp 

barnet och tröstar. Nästa gång barnet gråter förväntar sig barnet att föräldern ska agera på 

samma sätt som vid tidigare tillfällen. På detta sätt skapas barnets inre arbetsmodeller och 

utvecklas kontinuerligt utifrån föräldrarnas bemötande (Wennerberg 2010, ss. 65–66).  

Strange situation  

År 1978 genomförde Ainsworth en studie där hon observerade barn, upp till två år, tillsammans 

med en förälder. Metoden hon använde namngavs strange situation. Utgångspunkten var att vid 

utforskandet av en ny miljö använder barnen föräldern som en trygg bas. (Orrenius 2005, ss. 

166–167). Resultatet av dessa observationer visade att i samband med separationerna 

aktiverades barnens anknytningsbeteende, det vill säga deras behov av att söka närhet och skydd 

hos föräldern. När föräldern befann sig i rummet tillsammans med barnet blev 

anknytningsbeteendet vilande och istället kunde barnet utforska miljön och dess material.  

Utifrån dessa observationer kan slutsatsen dras att barnet måste känna trygghet för att kunna ta 

till sig nya kunskaper (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 49–50; Normell 2004, ss. 45–

46). 

Anknytningsmönster  

Ainsworth redogjorde, utifrån metoden strange stiuation, att det finns tre olika former av 

anknytningsmönster: trygg, undvikande och ambivalent. Senare under 1980-talet kom en av 

Ainsworth medarbetare, Mary Main, med en utveckling av Ainsworths beskrivande begrepp. 

Main ansåg att det fanns två sätt att beskriva anknytning, organiserad och desorganiserad 

anknytning. Inom det organiserade anknytningsmönster ryms Ainsworths tre tidigare begrepp, 

trygg, undvikande och ambivalent anknytning (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 51).  

Studier har visat att en trygg anknytning, till minst en förälder, har observerats hos 60–70 

procent av barn vid ettårsålder. En trygg anknytning kännetecknas av att barnet har en trygg 

bas som den känner att den kan återvända till vid utforskning av sin omvärld. Behovet av 

anknytningens trygghet aktiveras när barnet känner hot eller oro. För att barnet ska ha sin 

förälder som trygg bas behöver de ha fått erfara att föräldern har kunnat tillgodosett deras 

anknytningsbehov tidigare (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 51–52). Enligt Orrenius 

(2005, s. 167) krävs det att föräldrarna har förmågan att läsa av sina barns känslor och agerar 

igenkännande i alla situationer. Ett barn som har en trygg anknytning kan vid inskolningen i 

förskolan visa stora emotionella reaktioner så som gråt och skrik vid separationen från 

föräldern. Orsaken till reaktionen är att barnets erfarenheter av protester är att dessa besvaras 

av föräldern genom trygghet (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss.154–155). En studie gjord 
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av Ahnert, Gunnar, Lamb och Barthel (2004, s. 646) visade att barn med en trygg anknytning 

till sina föräldrar protesterade mer vid lämningen under inskolningen än barn med otrygg 

anknytning. Det kan leda till att barn med trygg anknytning till föräldrarna är mer krävande 

under inskolningsperioden eftersom de visar starka känslor vid separationer från sina föräldrar. 

Samtidigt är de villiga att bli tröstade av pedagogerna vid föräldrarnas frånvaro och återgå till 

ett lugnt tillstånd (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 156) 

Det finns två olika typer av otrygga anknytningsmönster, undvikande och ambivalent. Ett 

undvikande anknytningsbeteende kan observeras genom att de inte tillämpar sina föräldrar som 

sin trygga bas när de utforskar sin omvärld. Ett sådant beteende kan visas genom att barnet inte 

söker sig till föräldern för att få bli tröstad eller att få andra behov tillgodosedda. I stället har 

barnet fått erfara att de tidigt ska vara självständiga och inte beroende av förälderns närhet 

(Orrenius 2005, s. 168). Det ambivalenta anknytningsbeteendet utmärks av att barnet har svårt 

att förutse hur föräldern kommer besvara deras behov. Barnet kan utrycka sina känslor genom 

att bli aggressivt och ge motstånd. Det gör att föräldrarna kan ha svårigheter att närma sig barnet 

igen (Normell 2004, s. 47). Vid lämningen under inskolning kan en otrygg anknytning till 

föräldrarna kännetecknas av att barnet blir orolig, nervös och vill inte släppa taget. De kan också 

te sig genom att de är helt neutrala. Förskollärarnas försök till att ge trygghet för dessa barn kan 

vara overksamt. Dock efter en tid om en trygg anknytning har skapats mellan barnet och 

pedagogen kan pedagogen vara det stöd och tryggheten barnet behöver (Broberg, Hagström & 

Broberg 2012, ss. 154–156).  

Rädsla är det som är centralt för desorganiserad anknytning. Långvariga separationer och 

föräldrars ohälsa kan göra att de inte kan ge respons på barnens behov av trygghet. Studier visar 

på om föräldrar har en traumatiskt uppväxt kan det bidra till att de har svårigheter att besvara 

sina barns affekter på ett lämpligt sätt. Det leder till en ond cirkel, barnet blir ledsen och söker 

tröst men föräldrarnas sätt att hantera deras känslor skapar rädsla hos barnet som i sin tur leder 

till att barnet blir ännu mer ledset. Behovet av anknytning blir ännu starkare vilket skapar ett 

inre kaos hos barnen (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 54–55).  

Anknytningsperson och anknytningshierarkin  

Enligt Bowlby (2010, s. 51) kan ett barns anknytning till en annan person kännetecknas genom 

att barnet söker uppmärksamhet och närhet hos denna. Anknytningen blir tydligare vid 

situationer där barnet känner ett hot av något slag då den söker trygghet hos 

anknytningspersonen. Kihlbom, Lidholt och Niss (2009, s. 13) redogör för att barn knyter an 

till någon, det är ett av deras grundläggande behov för överlevnad. Föräldrarna är oersättliga 

som de primära anknytningspersonerna. När barnet börjar förskolan är barnet i behov av 

ytterligare en anknytning än den till sina föräldrar, även om den är den viktigaste. Nu behöver 

barnet en anknytning till en annan vuxen som ett komplement till anknytningen till föräldrarnas, 

under barnets vistelsetid i förskolan. Även Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 22) stödjer 

resonemanget om att förskolan ska vara ett komplement till omsorgen och tryggheten som 

föräldrarna kan erbjuda sina barn. Det blir särskilt viktigt när det gäller de yngre barnen i 

förskolan. För att barnen ska känna sig trygga behöver förskolläraren ge möjligheter för att 

skapa en trygg anknytning (Niss 2009, s. 28).  

Barn väljer ut en person över andra i dess omgivning. Oftast är denna person barnets moder. 

Om inte modern är närvarande när barnet är i behov av någon slags omsorg går barnet till en 

annan person, i första hand en välbekant person. Anknytningsbeteende kan riktas mot flera olika 

personer om situationen kräver det. Om inte någon välkänd person är i närheten kan barnet även 

rikta sina anknytningsbeteende till obekanta personer (Bowlby 2010, s. 52). Alla relationer är 

inte lika viktiga för barnen utan det finns en anknytningshierarki. Det är den som varit den 
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primära vårdaren under spädbarnstiden som är högst i hierarkin (Broberg, Hagström & Broberg 

2012, ss. 71–72).  

Enligt Bowlby (2010, s. 52) kan ett barn ha ett begränsat antal anknytningspersoner. van 

Iljzendoorn och Sagi- Schwart (se Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss.71–72) beskriver att 

detta antalet kan vara upp till fem anknytningspersoner. Antalet anknytningspersoner beror på 

hur många personer barnet har i sin sociala krets och hur relationen till dessa personer ser ut. 

Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss. 71–72) menar på att skapa anknytning till en 

människa är tidskrävande och kräver intresse och vilja från båda parter. Därför har inte barnet 

”plats” för fler personer än fem i sitt anknytningssystem. Barnet har inte möjlighet att få ”plats” 

med mer än en anknytningsperson från förskolan. Barnen behöver ändå känna att de kan visa 

anknytningsbeteende till de övriga i personalen. Särskilt viktigt blir detta att ta i anspråk när det 

gäller de mindre barnen på förskolan. Förskolan ska sträva efter att barnet får möjlighet att 

skapa en anknytning till en person och förstå att inte alla i personalgruppen inte kan vara lika 

viktiga för barnet. En annan aspekt när det gäller anknytningshierarkin är att 

inskolningspedagogen behöver förklara för föräldrarna hur den fungerar. Barn som är upprörda 

och inte vill att föräldern ska lämna, där måste föräldern ändå vara konsekvent och lämna över 

barnet till inskolningspedagogen. När föräldern har gått blir inskolningspedagogen den högsta 

i hierarkin och kan trösta barnet. När föräldern kommer tillbaka är det den som är den primära 

för barnet eftersom den är högre upp i hierarkin än pedagogen (ibid. s.160).  

Trygg bas och säker hamn 

Bowlby (2010, s. 33) beskriver att det är centralt i föräldrarnas omsorg att de agerar som en 

stabil ”plats” för barnet att komma tillbaka till vid utforskandet av sin omvärld. Det vill säga en 

trygg bas. För att föräldrarna ska kunna vara en trygg bas behöver barnen ha erfarenheter av att 

föräldrarna kommer att ge dem det de behöver i den situation som barnen befinner sig i.  

Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 44) beskriver trygg bas på samma sätt men tar även 

upp begreppet en säker hamn. Vetskapen om att barnet har en trygg bas i föräldern gör att barnet 

vågar utforska sin omvärld för den vet att föräldern är en säker hamn att återvända till om den 

känner oro eller rädsla. Enligt Kihlbom, Lidholt och Niss (2009, s. 14) måste barn under två år 

få uppleva att de har en säker hamn att återvända till för att skapa harmoni i sitt inre. Annars får 

barnet inte ut sina känslor av obehag. Barnet kan då bli tillbakadraget och undvika att skapa 

kontakt med andra.  Därför är det viktigt att det skapas en tillvaro som präglas av trygghet för 

barnet.  

Förändrade villkor för att skapa en anknytning  

Enligt Skolverket (2006; 283) var år 2005, 77,3 procent av alla barn i åldern ett till fem inskrivna 

i förskolan. År 2015 hade denna siffran ökat till cirka 83 procent. Hösten 2016 var cirka 501 

000 barn inskrivna i förskolan. Hälften av dessa barn mellan ett och tre år. Statistiken visar att 

en stor del av de svenska barnen går i dag i förskola, nästan 250 000 är ett till treåringar 

(Skolverket 2017a; 452, 2017b; 671). Därmed har förskolan blivit en stor del i många svenska 

familjers vardag. Förskolans struktur och uppdrag har förändrats väsentligt under 2000-talet. I 

början av 2000-talet blev förskolans verksamhet tillgänglig för allt fler familjer, tidigare var det 

bara barn vars föräldrar som arbetade som hade tillgång till förskola. Med en reform ändrades 

detta och även barn till arbetslösa och föräldralediga fick tillgång till förskolan. En annan 

förändring vid samma tidpunkt var att det infördes en maxtaxa som gjorde det möjligt för fler 

barn att vara i förskolans verksamhet. Den senaste förändringen skedde 2011 då förskolan blev 

en egen skolform med syfte att förbereda barnen för sin fortsatta skolgång (Lindgren & Torro 

2017, s. 7).  
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Personaltätheten har under 2000-talet varit relativt oförändrat och hösten 2016 var det 5.2 barn 

per personal (Skolverket 2017b; 671). Däremot har det skett förändringar av förskollärarnas 

arbetsuppgifter och belastning. Läroplanen för förskolan 98 revideras 2010 och därmed lades 

en ny arbetsuppgift på förskollärarna, kravet på att dokumentera. En annan aspekt är att barn 

med ett annat modersmål än svenska fördubblades mellan år 2001 och år 2011. Det innebar att 

år 2011 var det 20 procent av de inskrivna barn i förskolan som hade svenska som andraspråk. 

Dessa förändringar har påverkat arbetsbelastningen och kunskapskraven på personalen i 

förskolan (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 283–284). Skolverket (2010, s. 6) beskriver 

i sin forskning om Barndomens förändrade villkor att barns barndom har gått genom stora 

förändringar under senare delen av 1900-talet, barnuppfostran har flyttat ut från hemmets 

väggar och istället blivit en fråga för institutioner. Det är på grund av att samhället alltmer har 

gått in och tagit över ansvaret för barnens utveckling 

En studie av tidigare forskning av Ahnert, Pinquart och Lamb (2006, s. 674) beskriver att barn 

upplevde trygghet från förskollärarna när de var lyhörda. Denna lyh1ördheten var endast möjlig 

när personaltätheten var hög och barngrupperna små. När gruppstorleken var större hade inte 

förskollärarna samma möjligheter att vara lyhörda för barnens behov. Samma studie redogör 

för hur antalet barn med trygg anknytning till en personal i förskolan har minskat, under en 25 

års period som sträcker sig fram till år 2005. Detta är en trend världen över. Forskarna resonerar 

kring att en anledning till denna minskning kan bero på att under senare del av 1900- och början 

av 2000-talet, har läroplan och styrdokument blivit en större del av förskolans verksamheter. 

Det har tagit fokuset från barnens emotionella behov till behovet av kunskap för kommande 

skolgång. Denna utveckling bli problematisk utifrån en studie av Commodari (2013, ss.126–

131) som visade på att barn som skapat en trygg anknytning till en förskollärare hade bättre 

grundläggande kunskap för kommande skolgång. Forskningen studerade barn i ålder fyra till 

fem år under ett års tid. Fokuset var att studera barns anknytning till förskollärare, barnet 

språkliga-, matematiska- och motoriska förmågor och risken för att utveckla 

inlärningssvårigheter. Barnen som saknade en trygg anknytning till en förskollärare hade 

svårare att tillgodose möjligheterna som gavs för kunskapsutveckling. Normell (2004 ss. 41-

42) för samma resonemang, att en god anknytning mellan barn och förskollärare ger 

förutsättningar för att kunna ta till sig nya kunskaper genom hela livet. 

Inskolning 

Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 149) beskriver att de flesta barn har innan de börjar 

förskolan varit hemma med sina föräldrar. Det har varit en lugnt och trygg tillvaro med 

välbekanta människor i sin närhet. När barnet presenteras för förskolans miljö kan denna ses 

som chockerande för barnen. Inskolningen har som syfte att få barnet att vänja sig med denna 

nya miljön. Barnet ska även få möjlighet att känna trygghet hos en i personalen för att denna 

ska kunna fungera som ersättare när inte föräldrarna är tillgängliga. Barnet ska även under 

inskolningen bli van vid att vara själv i flera timmar utan föräldrarna. På så sätt blir 

inskolningspedagogen en trygg bas vid utforskandet i förskolan och barnets anknytningssystem 

till föräldrarna pausas. 

Föräldrar väljer en förskola till sina barn. Valet blir en handling som visar på att föräldrarna har 

en tilltro till att personalen på förskolan ska ta hand om deras barn på bästa möjliga sätt. 

Förskolan utser i sin tur en kontaktperson, det vill säga en person som är ansvarig vid 

inskolningen. Det blir viktigt att föräldrarna visar på att de litar på personen det gör att barnen 

kan acceptera den som en ersättare under tiden i förskolan. Föräldrar kan hjälpa barnet genom 

att prata om personen under tiden barnet inte är i förskolan. Det blir ett viktigt komplement till 

den fysiska inskolningen. På så sätt vidgas barnens världsbild från familjens värld till andra 

vuxna, barn och miljöer.  För att en inskolning ska lyckas förutsätts att miljön ska vara lugn och 
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trivsam. Inskolningen ska inte ske med för många barn samtidigt för att varje barns behov ska 

bli tillgodosett. Detta kan innebära att barn behöver olika upplägg vid inskolningen. Det är 

önskvärt att barnens dagar i förskolan den första tiden inte är längre än vad de orkar med och 

att de får vara hemma med föräldrarna för återhämtning och uppladdning till nästa dag (Broberg 

et al. ss.181–182).  

Bowlby (se Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 158) beskriver viktiga inslag för att 

inskolningen ska bli lyckad utifrån ett anknytningsperspektiv. Förskolläraren ska, med stöd av 

föräldern, hjälpa barnet till att en trygg relation skapas dem emellan. Föräldrarnas närvaro är 

viktigt. Under några veckors tid behövs föräldern för utformandet av den trygga relationen 

mellan barn och förskolläraren. För att vänjas vid att bli lämnad ska barnet lämnas korta stunder. 

Längden av dessa stunder ska gradvis ökas i takt för att barnet ska få flera tillfällen där 

pedagogen kan träda in och agera som den som ger tröst och omvårdad. Dagarna under 

inskolningen ska inte vara långa utan mellan tre och fem timmar. Barngruppens storlek är 

avgörande för hur förskolläraren kan bemöta barnets behov. Därför är det viktigt med hög 

personaltäthet på avdelningar med yngre barn. Kihlbom (2009, s. 39) bekräftar vikten av att 

små barngrupper är att föredra eftersom stora barngrupper och låg personaltäthet kan ge 

skadliga effekter för tryggheten mellan barn och vuxna. 

Inskolningsmodeller  

Enligt Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 157) har förskollärare upplevt, att ett stort antal 

föräldrar inte har tid för långa inskolningsmodeller och därför har det utvecklats flera olika 

varianter av snabbare inskolning. Förskolans verksamhet kan också påverkas av längre 

inskolningsmodeller då en större del av termin används till att möta de nya barnens behov och 

samtidigt tillgodose de befintliga barnens behov.  

I Sverige finns främst två olika inskolningsmodeller, föräldraaktiv- och traditionellinskolning. 

Hur dessa två modellerna kan tillämpas varieras från förskola till förskola. Alla verksamheter 

hittar sina sätt att arbeta med inskolning utifrån dessa inskolningsmodeller. Oavsett hur 

förskolor arbetar med inskolning är det en viktig del att familjen ska ha möjlighet att vara 

delaktig och forma inskolningen av deras barn (Lindgren & Torro 2017, s.18). Arnesson-

Eriksson (2010, s.11) beskriver att ”Det finns säkert lika många varianter på inskolning som 

det finns förskolor. Även om man utgår från samma grundidé växer det fram och utvecklas 

något eget i varje förskola och på varje avdelning”. Hon bekräftar resonemanget kring att det 

finns stora olikheter i utformning av inskolning. 

Traditionell inskolning 

Ur ett historiskt perspektiv är den traditionella inskolningsmodellen som har använts under 

längst tid i förskolan. I den traditionella inskolningsmodellen är det en i personalen som tar det 

största ansvaret vid inskolningen. Föräldrarna ska ta en neutral roll och tillåta personen att ta 

större plats. Föräldern ska finnas i närheten om barnet behöver den, men det är personen från 

förskolan som ska locka barnet med olika aktiviteter (Lindgren & Torro 2017, ss. 18–19). 

Arnesson-Eriksson (2010, s. 28) i sin tur menar att föräldrarna kan även i den traditionella 

inskolningen ta en mer aktiv roll och visa barnet att det är roligt att delta i förskolans aktiviteter. 

På så sätt skapas en gemensam relation mellan barn, förälder och förskolläraren eller en 

personal.  

 Den traditionella inskolningen kan pågå mellan två till tre veckor (Arnesson-Eriksson 2010, s. 

28). Lindgren och Torro (2017, ss. 19–20) visar på hur ett tvåveckors inskolnings schema kan 

se ut. Hela första veckan är föräldern med barnet. Första dagarna är de endast där en timme men 

tiden utökas succesivt under veckan. Vid den andra veckan sker det första avskedet. Tiden ökar 
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även succesivt den andra veckan från tre till sex timmar.) Det första avskedet sker i samråd med 

föräldern, när personal och föräldern känner att barnet är bekväm i nya miljön och med 

pedagogerna. Barnet får uppleva flera avsked är central i inskolning modellen, en övning i att 

bli lämnad (Arnesson-Eriksson 2010, ss. 30, 49–51). 

Föräldraaktivinskolning 

Det som kännetecknar den föräldraaktiva inskolningsmodellen är att under minst tre dagar är 

föräldrarna med barnet under hela dagen. Föräldrarna är den som tar hand om barnet, sköter 

alla dess behov och är delaktig i alla aktiviteterna som sker. Föräldrarna visar på så sätt att 

förskolan är kul och ett bra ställe att vistas på. Fokuset är att barnen övar på att vara på förskolan 

med hjälp av sina föräldrar. Det centrala under dessa dagarna är att det inte blir några avsked. 

Barnet behöver inte fundera om föräldern kommer lämna eller inte. Istället kan barnet lägga 

fokus på att vara i förskolan för att bekanta sig med personalen, miljön och de övriga barnen. 

Den föräldraaktiva inskolningsmodellen erbjuder föräldrarna en omfattande uppfattning av hur 

verksamheter fungerar under en dag (Arnesson-Eriksson 2010, s. 30). I den föräldraaktiva 

inskolningsmodellen har inte barnen någon inskolningspedagog utan all personal lär känna 

barnet och föräldern (ibid. s. 38). 

Enligt Lindgren och Torro (2017, ss. 20–21) kan den föräldraaktiva inskolningen behöva två 

veckor i anspråk. Dock är det endast tre dagar i början som föräldrarna är med och är aktiva. 

Den fjärde dagen lämnas barnen i några timmar själv på förskola och föräldern ska kunna 

befinna sig på plats snabbt om det behövs. Den femte dagen utökas tiden ytterligare medan 

föräldrarna fortfarande är anträffbara. Den andra veckan fortsätter som den första avslutades, 

med kortare dagar än kommande schema och anträffbara föräldrar.  Den tredje veckan börjar 

barnet med sitt ordinarie schema och föräldrarna återgår till arbetet förutsatt att barnet blivit 

tryggt.  Arnesson-Eriksson (2010, s. 30) beskriver perioden då föräldern ska vara anträffbar och 

snabbt kunna infinna sig på plats som en jourperiod. 
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METOD  
I det här kapitalet redogörs för valet av kvalitativ metod och intervju som datainsamlingsmetod. 

Därefter tas urvalet, genomförandet, etiska aspekter, studiens tillförlitlighet samt analys och 

bearbetning av datainsamlingen upp.  

Kvalitativ metod 

En kvalitativ datainsamlingsmetod har som syfte att förstå människors tankar, förhållningssätt 

samt hur de agerar i olika situationer. Kvalitativ metod bör användas i studier när 

frågeställningarna och/eller syftet baseras på att få en förståelse och hitta återkommande inslag 

i insamlad data (Trost 2010, s. 32). I kvalitativ metod är strukturen av mindre betydelse, det gör 

att det finns möjlighet att se hur de personer som studeras agerar och följa med i de eventuella 

vändningarna som sker. På grund av att kvalitativa undersökningar kräver liten struktur kan 

forskaren, utifrån vad som framkommer i datainsamlingen, ändra syfte och frågeställningar för 

studien (Bryman 2011, ss. 366–367).  

Den kvalitativa metoden har ett tolkande kunskapsteoretiskt synsätt (Bryman 2011, ss. 40–41). 

Thurén (2007, ss. 94–103) benämner ett tolkningssynsätt, hermeneutiken. Hermeneutiken är ett 

tolkningsperspektiv som bygger på empati och igenkänning. Det handlar inte om att begripa 

med våra sinnen och logik. Istället är fokuset att förstå människor, hur de handlar och resultatet 

av dessa handlingar. Bryman (2011, s.35) redogör för att ett tolkande förhållningssätt innebär 

att forskarna kan komma fram till ett resultat som de inte förväntat sig genom att de ser på 

resultatet utifrån. Hermeneutik är lämplig att använda inom studier där utgångspunkten är vad 

själva informanten upplever. Informanten få stor möjlighet att beskriva med egna ord och 

erfarenheter vad de har upplevt eller vad de själva vill dela med sig av (Alvehus 2013, s. 22, 

Westlund 2015, s. 71). Insamlad data i studien har som syfte att ge en förståelse för anknytning 

i samband med inskolning enligt några förskollärares uppfattning därav intas ett hermeneutiskt 

synsätt i studien. 

Intervju  

I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot informantens ståndpunkter. Med intervju tillåts 

innehållet att röra sig i olika riktningar för att få en djupare förståelse för informantens 

upplevelser (Bryman 2011, ss. 412–413). Alvehus (2013, s. 80) stödjer resonemanget om att 

intervju som metod i kvalitativforskning är oundvikligt när syften av studien är att undersöka 

människors olika uppfattningar och handlingar.  

Intervjuer kan se ut på olika sätt. Strukturerad intervju, där frågorna har bestämts helt i förväg 

och det kan till och med finnas svarsalternativ för informanten att välja. Semistrukturerad 

intervju är utformad utifrån ett struktur med öppna frågor. Det kräver mer engagemang av 

intervjuaren genom att vara insatt i ämnet och komma med lämpliga följdfrågor för att få 

informanten att utveckla sina resonemang (Alvehus 2013, ss. 82–84). Ostrukturerad intervju 

innebär att intervjuaren presenterar ett ämne och det förs sedan ett öppet samtal kring ämnet 

utan struktur (Alvehus 2013, ss. 82–84). I denna studien tillämpades semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuer ger informanterna möjlighet att ge sina egna synpunkter och erfarenheter 

om fenomenet som studeras. Den semistrukturerade formen med några förutbestämda öppna 

frågor ger en ingång i ämnena som berörs av studiens syfte. Valet av den  semistrukturerad 

formen baseras även på önskan att ge informanten möjlighet att samtala utifrån sitt intresse och 

kunskaper inom ramen för studien.  
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Urval 

Fyra förskollärare på fyra olika förskolor valdes ut. Alla förskollärarna valdes utifrån deras 

erfarenheter av inskolningar. Urvalet bestämdes utifrån bekvämlighetsprincipen (Trost 2010, 

s.140). Två av informanterna valdes ut genom kännedom från verksamhetsförlagdutbildning 

om deras erfarenhet av inskolning. De andra två informanterna valdes ut mer specifikt utifrån 

inskolningsmodellerna de tillämpade. Det gjordes genom kontakt med kommunen. Gemensamt 

för informanterna är att de arbetar i samma stad. En informant, Jessica, har arbetat i förskolans 

verksamhet i 19 år men endast som utbildad förskollärare det senaste året. Två informanter, 

Maria och Britta, har båda 37 år yrkeserfarenhet som förskollärare. Den fjärde informanten, 

Anita, har 45 års yrkeserfarenhet som förskollärare. I studien hade alla informanter lång 

erfarenhet av inskolning och var verksamma förskollärare, ett homogent urval. Informanterna 

tillämpade olika inskolningsmodeller, vilket ger ett heterogent urval inom det homogena urvalet 

(Trost 2010, s.137). 

Genomförande 

Strax efter första handledningssamtalet skickades förfrågningar ut till olika informanter. 

Kommunen kontaktades för att få information om förskolor som utförde vissa 

inskolningsmodeller för att få ett varierat urval. Utifrån informationen från kommunen 

kontaktades dessa förskolor via mail eller telefonsamtal. Alla medverkande fick 

intervjufrågorna i förväg efter att en informant efterfrågat dessa. I samband med att 

intervjufrågorna skickades ut bifogades ett missivbrev till studien. Eftersom intervjuerna var 

semistrukturerade gavs denna informationen när frågorna och missivbrevet skickades ut. Vid 

intervjuerna användes en intervjuguide med frågeområden (se bilaga 2) som vi utgick ifrån men 

kunde komma att ändras utifrån det som framkom under intervjun. Dock inom ramen av 

studiens syfte. Arbetet med att kontakta och boka in tider för intervjuerna med informanterna 

delades upp genom att kontakta två informanter var. Vid alla intervjuer var vi båda närvarande. 

Platsen valdes av informanten och blev på alla informanters arbetsplatser. Antingen i 

personalrummet eller på avdelningen när barngruppen var på utflykt. Samtliga intervjuer 

ljudinspelades och transkriberades i nära anslutning till intervjutillfället.  

Etiska aspekter  

Etik i forskning handlar om hur personer och det insamlade data i studien behandlas. 

Informanterna i studien ska skyddas från att ta skada, bli kränkt av studien eller dess resultat 

(Hermerén, 2011, s. 16). Enligt Bryman (2013, ss. 131–135) finns det fyra etiska principer att 

bejaka i en studie.  Informationskravet, som innefattar att forskaren informerar om studiens 

syfte, informanten måste veta att deras deltagande är frivilligt. Ett missivbrev skickades ut med 

information om studiens syfte samt att medverkan var helt frivilligt, att de fick avbryta när de 

ville under arbetets gång och behövde inte svara på alla frågor under intervjun. Samtyckeskravet 

tas hänsyn till genom att informanterna har fått möjlighet att tackat ja eller nej till medverkan 

och trots medverkan har de rätt att avbryta när de vill utan förklaring. I missivbrevet beskrevs 

hur informanternas personuppgifter inte ska kunna gå att identifieras i examensarbetet, det 

stödjer kravet om konfidentialitet. Alla informanter har fått fingerade namn i studien samt alla 

ljudfiler och transkriberat material förstördes när arbetet var klart. Nyttjandekravet innefattar 

att det insamlade materialet endast används i examensarbetet. Informanterna har informerats 

om det i missivbrevet samt vid intervjuerna.  
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Studiens tillförlitlighet 

Tillförlitlighet i en studie skapas genom stabilitet. Det vill säga att det ska skapas liknande 

förutsättningar vid de olika intervjuerna samt att samma frågor ska ställas. Dock kan det bli 

svårt eftersom förutsättningar ändras från gång till gång. Det finns olika faktorer att ta hänsyn 

till för att en studie ska vara tillförlitlig. Det första är kongruens, det handlar om att frågorna 

som ställs har som syfte att mäta samma fenomen. Precision, handlar om hur den som intervjuar 

tar emot informantens svar. För att få fram samma resultat av flera intervjuare behöver dessa 

vara objektiva (Trost 2010, s. 131). I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer som 

utgick ifrån en intervjuguide med öppna frågor (se bilaga 2). Dessa frågor var en utgångspunkt 

vid intervjuerna. Intervjuerna belyste samma fenomen men det var inte alltid exakt samma 

frågor som ställdes till varje informant. Frågorna var utformade för att informanterna skulle få 

möjlighet att ge rika svar.  Vi ställde även följdfrågor och andra frågor än de förberedda. Trost 

(2010, s. 134) menar att intervjufrågorna i en studie kan visa på trovärdigheten. 

Påståendefrågor, bekräftande av informantens svar samt för få följdfrågor kan minska 

trovärdigheten i studien.  

 

Bryman (2013, s. 355) redogör för att en aspekt för trovärdighet i en studie är att det inte går 

att vara helt objektiv. Trost (2010, s. 134) stödjer resonemanget med objektivitet. Han menar 

att helt nollställd, objektiv, kan en forskare inte vara. Dock belyser han vikten av att som 

forskare lägga sina uppfattningar åt sidan vid intervjutillfällena. Vid alla intervjutillfällen var 

vi båda två närvarande. Det för att vi skulle hjälpas åt att lyssna in informanten samt att hjälpa 

varandra att vara objektiva. Enligt Trost (2010, s. 67). kan det vara en fördel att vara två 

intervjuare, förutsatt att dessa är samspelta. Två personer som hör samma information kan bidra 

till en större mängd information.  

Analys och bearbetning  

Transkriberingen av intervjuerna skedde löpande efter att intervjuerna hade utförts. Vi var båda 

närvarande vid alla intervjuer och därför transkriberades hälften av intervjuerna av oss var. 

Transkriberingen gjordes genom att lyssna på ljudinspelningen och sedan skriva ner precis vad 

som sades utan skriftspråksnorm. Det för att fånga vad informanten sagt utan att styra upp eller 

förfina informantens svar. Transkriberingen är ett första steg i analysarbetet (Alvehus 2013, s. 

85).  Nästa steg med att analysera texten som transkriberats gjordes när tre intervjuer var gjorda. 

Det på grund av att den fjärde intervjun fick senare läggas på grund av semester.  Vi väntade 

till majoriteten av intervjuerna hade genomförts och det som framkommit under alla 

intervjuerna fick en chans att sjunka in hos oss innan vi gick vidare med att analysera. Det är 

en arbetsgång som är i linje med rekommendationer som Trost (2010, s.149) beskriver. Alvehus 

(2013, s. 110) redogör för vikten av att läsa det insamlade materialet flera gånger. Vi fortsatte 

nästa del i analysarbetet genom att läsa och studera de transkriberade intervjuerna flera gånger. 

På sätt kunde vi hitta nyckelord som underlättade för kodningen av insamlade data. Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 241) beskriver att kodning innebär en sammanfogning av dessa nyckelord 

för att senare vara till en hjälp vid identifieringen av yttrande av informanterna. Vidare 

kategoriserade vi materialet utifrån vår kodning. De kategorier vi samlade nyckelorden under 

är: Anknytning, Inskolning, Arbetsförhållanden och Vikten av inskolning. Kategorisering gör 

den stora datamängden mer överskådlig och underlättar i arbetet med att hitta likheter och 

olikheter (ibid. ss.243–244). Alvehus (2013 s.111) belyser att det är viktigt att de första 

kategorierna inte är slutgiltiga utan att dessa behöver omprövas och revideras under 

analysarbetet. Vidare redogör Alvehus för att all data inte kan presenteras i resultatet men 

istället behöver reduceras för att få fram det väsentliga för studiens syfte. I nästa steg sorterade 

vi ut vad som var relevant för syftet inom kategorierna. Kategorierna omprövades till: 

Förskollärarnas erfarenheter av olika inskolningsmodeller, Förskollärarnas uppfattningar av 
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olika inskolningsmodeller med underrubrikerna Traditionell inskolning och Föräldraaktiv 

inskolning, Förskollärarnas uppfattning om anknytning vid inskolning samt Förutsättningar för 

att kunna skapa en trygg anknytning vid inskolning. Dessa kategorier presenteras i resultatet 

eftersom att dessa kategorier var de som utmärkte sig i datamängden utifrån studiens syfte. 
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RESULTAT 
Resultatet har delats upp under rubrikerna förskollärarnas erfarenheter av olika 

inskolningsmodeller, förskollärarnas syn på olika inskolningsmodeller, förskollärares syn på 

anknytning vid inskolning och avslutas med förutsättningar för att kunna skapa en trygg 

anknytning vid inskolning.  

Förskollärarna erfarenheter av olika inskolningsmodeller 

Nedan beskrivs vilka inskolningsmodeller förskollärarnas har erfarenhet av och vilken modell 

de använder i dagsläget samt en redogörelse för hur inskolningsmodellerna har tillämpats av de 

olika förskollärarna.  

Jessica har arbetat i förskolan i 19 år och är utbildad förskollärare sedan ett år tillbaka. Hon 

använder sig av en traditionell inskolningsmodell som pågår under två veckor. Inskolningen 

börjar med ett hembesök. Sedan kommer föräldrarna med sina barn till förskolan och är med 

de första dagarna. Det första avskedet sker vid en samling i slutet av första veckan. Första 

besöken varar i en halvtimma sedan ökas tiden succesivt. Till slut har barnen varit med på alla 

moment (ex. frukost, lunch, vila och mellanmål) som barnet kommer vara med vid när 

inskolningen är klar. Jessica har även erfarenhet av föräldraaktiv inskolning. Föräldrarna var 

med sina barn under tre hela dagar, var aktiva och var den som skötte om sitt barn i alla moment. 

Dag fyra lämnades barnen enligt ordinarie schema. Jessica har även använt en fyra veckors lång 

inskolning. Första veckan var föräldrarna med. Från och med den andra veckan drog föräldrarna 

sig tillbaka och började lämnade barnen korta stunder som ökades allt eftersom.  

Britta har 37 års erfarenhet som förskollärare. Även hon använder en traditionell 

inskolningsmodell som sträcker sig över två veckor. Inskolningen börjar också med ett 

hembesök. Föräldrarna är med de första dagarna och lämnar första gången i slutet av första 

veckan eller början av andra. Första dagarna är besöket en timme och tiden ökas successivt 

under de två veckorna. Barnen lämnas endast en kort stund, fem minuter, första gången. Barnen 

är med i alla moment under den andra veckan, som barnet sedan kommer vara med i under sina 

dagar på förskolan. Britta har en gång använt sig av föräldraaktiv inskolning när det var många 

barn som skulle skolas in samtidigt. Föräldrarna var aktivt med sina barn i tre dagar och på den 

fjärde lämnades barnen på sitt vanliga schema.  

Anita har 45 år yrkeserfarenhet och är sedan ett år tillbaka utbildad småbarnspedagog. 

Småbarnspedagogikutbildningen är en utbildning som är inriktad på barn mellan ett till tre år. 

Den innefattar utbildning om barnsutveckling och grundar sig mycket i Maria Montessoris 

tankar. Utbildningen var förlagd under helger. Hon tillämpar, enligt henne själv, en egen metod 

som hon arbetat fram utifrån sin småbarnpedagogutbildning och egna erfarenheter av små barns 

behov. Den pågår under tre veckors tid. Under alla tre veckorna är barnet en timme i förskolan, 

tiden kan ökas till två timmar i slutet av tredje veckan om de märker att det går bra för barnet. 

Första veckan är föräldern med. Den andra veckan går pedagogen in och föräldern ska träda 

tillbaka. Föräldern uppmuntras att sitta och vara så tråkig som möjlig. Det gör att det blir lättare 

för förskolläraren att närma sig barnet. I mitten av andra veckan lämnas barnet första gången 

och till en början endast fem minuter. Separationen sker alltid i slutet av inskolningstimman. 

När föräldern kommer tillbaka går de hem direkt. På så sätt kopplar barnet ihop föräldern 

ankomst med att de ska gå hem. Barnet är inte med under några måltidssituationer eller vila 

under inskolningstiden. Tidigare har Anita använt sig av traditionell, två veckors inskolning.   

Maria har 37 års yrkeslivserfarenhet som förskollärare. Maria använder sig av föräldraaktiv 

inskolning. Där föräldrarna är med under hela fyra dagar och sköter all omvårdnad och deltar 

aktivt på avdelningen under dessa dagarna. Dag fem till sju lämnas barnet på förskolan. Barnet 
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går kortare dagar, fyra-fem timmar och föräldrarna har jourtid för att snabbt infinna sig om 

pedagogen ringer. Dag åtta går barnet på sitt vanliga schema. Barnen är med på alla rutiner och 

moment under alla dagarna. Maria har även erfarenheter av att använda två veckors, traditionell 

inskolning, där tiden har ökats successivt och man arbeta utifrån att föräldrarna ska dra sig 

undan. 

Förskollärarnas uppfattning av de olika inskolningsmodellerna 

Traditionell inskolning  

Både Jessica och Britta börjar den traditionella inskolningen med ett hembesök. De poängterar, 

båda två, att det blir ett möte med barnet i deras trygga miljö och när barnet kommer till 

förskolan kan de bygga vidare på den kontakten som har skapats. Även när det gäller vilan är 

de eniga. Den ska vara med i slutet av inskolningen för det kan vara ett känsligt och tufft 

moment för barnet att vara med på utan föräldrarna. Maria menar på att man väntar för länge 

med rutiner som att till exempel att äta för föräldrarna vill känna en trygghet i att det fungerar 

för barnet.   

Jag brukar göra så att man låter barnet vara själv med pedagogen inne på 

avdelningen så barnet får bekanta sig med det som finns i lokalen. Det är inte alltid 

man har den möjligheten men om det går känns det bra för det blir lugnt. (Britta) 

 Maria anser att vissa barn, som har svårt att knyta an till flera pedagoger, behöver ha en person 

att bygga upp en kontakt med och får det med den traditionella inskolningens modellen.  Britta 

talar om att ” Det är en säker modell där man går varligt fram, där alla parter hinner med i 

förändringen som sker.” Jessica tycker att två veckor är lagom långtid. Britta anser att barnet 

ska får uppleva att föräldern går och kommer tillbaka efter en kort stund och det i sin tur skapar 

trygghet för barnet. Maria belyser att i den traditionella inskolningen är fokuset på att barnen 

ska tränas på att bli lämnade. Britta utrycker en medvetenhet om att den traditionella 

inskolningen tar lång tid och det är något som föräldrarna måste veta i förväg och ta hänsyn till. 

Hon berättar att det är viktigt att förklara varför man gör som man gör det skapar en trygghet 

för föräldrarna. Föräldrarna ska skolas ut och barnen ska skolas in och då behöver alla parter 

känna trygghet. En naturligreaktion för barn är att bli ledsna vid inskolningen.  

Varken Jessica eller Britta kan se några nackdelar med traditionell inskolning. Båda anser att 

det är den bästa modellen utifrån sina erfarenheter. Anita anser att barnen inte bli klara med sig 

själva i den nya miljön under en traditionell inskolning utan det behövs ännu längre tid.  

Vid intervjuerna framkom varianter av inskolningsmodellerna. Anita tillämpar en tre veckor 

lång inskolningsmodell och Jessica har erfarenhet av en som var ännu längre, fyra veckor. 

Jessica beskrev att den upplevdes som långdragen och var varken bra för verksamheten, barnen 

eller personal. På grund av att föräldrarna var med länge med barnen kunde hela terminen 

påverkas och därmed försvinna. Det som var planerat hanns inte med. Längden på inskolningen 

var bra för barnen för de växte långsamt in i verksamheten. Enligt Jessica upplevde även 

föräldrarna att det var överdrivet lång tid för inskolningen och att de inte behövde vara där så 

länge som fyra veckor utan kunde lämna tidigare. 

Att jobba med småbarn, det är att snyta näsor och byta blöjor, det så folk tycker. Nu 

efter all denna forskning och allt som kommit fram så vet vi att det är så mycket 

mer. Jag kan inte tänka mig något annat än den tre veckors inskolningen. (Anita) 

Anita har inte upplevt att några av de inskolade barnet har fått något bakslag med tre veckors 

inskolningsmetoden. Hon menar på att information till föräldrarna är jätteviktig. Dels längden 
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och anledningen till upplägget.  Förskollärarna måste arbeta med föräldrarna och övertyga dem 

om att det är bra även om det är utdraget. Det är det bästa för barnet skull. Det långa arbetet 

påverkar att de blir lugnare sedan.  

Anita beskriver att en personal på förskolan har ett barn i taget och kan fokusera på det. Vid en 

uppstart av en ny avdelning kan de andra två pedagoger ha varsina barn som skolas in under 

samma timma. Det gör det möjligt att ha flera inskolningar under en dag. Hon menar även att 

det optimala är att barnen kommer så tidigt som möjligt på dagen, då det är som piggast. Anita 

menar att barnen inte behöver vara med på rutiner som vila och mat. Eftersom de arbetar med 

anknytning och barnet känner sig tryggt med dem, spelar det ingen roll för barnet vad den gör 

på förskolan. Tre veckors inskolningen kan pågå under en hel termin när det skolas in en ny 

grupp. Det kan ta upp till ett halvår innan man kan börja som vanligt. Anita menar att det är 

mentalt påfrestande att arbeta på detta sättet. 

Många tycker det är väldigt jobbigt. För man måste lägga ner all sin kraft, och det 

får man verkligen göra. Men sen, får man skörda frukten! (Anita) 

Hon anser att jobbet man lägger ner under inskolningen leder till att barnen blir trygga som i 

sin tur gör dem frimodiga och härliga. 

Föräldraaktiv inskolning  

Maria poängterar att föräldrar får en insyn i verksamheten och dess rutiner och på så sätt 

underlättas samarbetet med föräldrarna.  

I den föräldraaktiva inskolningen tränar barnen på att vara i förskolan snarare än att 

bli lämnad. Barnen behöver inte oroa sig för att bli lämnad utan skapar en trygghet 

med pedagogerna och förskolans miljö och rutiner. (Maria) 

Jessica upplevde att det blev blandade resultat när barnen lämnades. Det varierade från barn till 

barn, vissa barn accepterade den övergången väl men för de flesta barnen blev det konstig när 

inte föräldrarna skulle vara med. Maria berättar att det kan bli ett bakslag för barnen vid första 

lämningen för att barnen inte har knutit an till någon under inskolningen.  

Maria och Jessica menar på att barnen kommer in snabbt i verksamheten och när föräldrarna 

var med vågade de ta för sig och leka. Britta menar att det blev bra för barnen och att barn är 

flexibla när det inte finns några alternativ. Det är en modell som kan användas när många barn 

måste skolas in samtidigt. Hon tycker inte att modellen fungerade bra för verksamheten. Det 

var för många vuxna i lokalen samtidigt vilket hon, som pedagog, upplevde blev för rörigt och 

jobbigt. Maria betonar att hon inte tycker att fler än tre barn ska skolas in samtidigt, för annars 

blir det för många vuxna i verksamheten.  

Vi gjorde en utvärdering av den tredagars intensiva, föräldraaktiva inskolningen. 

Ur föräldrarnas synvinkel så tyckte de att de hade fungerar väldigt bra och de var 

nöjda. (Britta) 

Jessica upplevde att det fanns föräldrar som hade bråttom tillbaka till sina jobb och de 

uppskattade modellen. Föräldrar kunde också känna en ängslan och oro att lämna sina barn efter 

så kort tid. Maria anser att föräldrarna blir tryggare med inskolningsmodellen eftersom de har 

varit där och vet hur pedagogerna jobbar.  
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Förskollärarnas uppfattning av anknytning vid inskolning  

 

Maria, Britta och Anita beskriver anknytning som en relation. Britta berättar att anknytning är 

något känslomässigt, en relation som man bygger upp till barnet. Anita menar att anknytning är 

en djup och fin relation med barnet. Maria anser att anknytning betyder att känna sig trygg i en 

relation med någon annan. Maria förklarar anknytningen som ett gummiband. Ju bättre 

anknytning du har desto längre kan du sträcka ditt gummiband. Barnet som är anknutet till mig 

vågar längre för den vet att jag finns där och kan komma tillbaka. Britta förklarar anknytning 

på följande sätt: 

Undan för undan skapas det ett band som blir starkare och starkare och sen så händer 

någonting liksom efter tre, fyra dagar. Då känner man att man har byggt på den här 

tryggheten, man följer ju det här barnet för att få en positiv relation. 

Jessica, Britta och Anita betonar vikten av att få ha en person att knyta an till under 

inskolningstiden. Anita beskriver att det är något magiskt som händer första gången hon, som 

inskolningspedagog, tröstar ett barn när föräldrarna lämnar. Britta beskriver att det är en 

naturlig reaktion för barn att bli ledsna vid inskolningen. Maria poängterar att med den 

föräldraaktiva inskolningsmodellen blir barnen trygga med miljön och alltihop. Men hon har 

märkt att vissa barn inte känner sig trygga med någon utav pedagogerna när föräldrarna lämnar. 

Då är bra med men en inskolningspedagog. Britta och Anita menar att när barnen har fått en 

trygg anknytning till de som skolat in dem blir de även trygga med de andra pedagogerna på 

avdelningen. Anita fortsätter med att dela med sig av upplevelser om att personalen inte ska 

oroa sig om barnet väljer en över andra. 

Det gäller som personal att inte tänka så här: - Han ska bara vara hos dig hela tiden. 

Vi måste försöka ändra på detta. Det ska man inte utan barnet väljer, som vi brukar 

säga: -Vi erbjuder och barnet väljer. (Anita) 

Maria menar att det är väldigt sårbart om barnet bara knyter an till en person, om den skulle 

vara borta kan det bli väldigt jobbigt och barnet känner sig osäkert. Anita menar att det är viktigt 

att respektera barnens val av anknytningspedagog, sedan kommer barnen till de andra. Maria 

anser att inte alla barn behöver en inskolningspedagog att vända sig till. Utan det är vissa barn 

som behöver det och då ska den få vara med den personen för sedan blir det lättare att skapa 

kontakt med de andra pedagogerna. Anita fortsätter att beskriva att barn som kan tröstas av vem 

som helst i början och sitta bredvid vem som helst är tecken på att barnet inte har en trygg 

anknytning till någon i personalen. Hon tycker det ska ses som något negativt, att barnet inte 

hör hemma någonstans.  

Anita beskriver att en trygg anknytning kan ses genom att barnet i första hand vänder sig till 

sin anknytningspedagog. Om inte den är tillgänglig väljer barnet en annan personal men så fort 

anknytningspedagogen träder in i rummet är det den som barnet väljer. När föräldern kommer 

in så är det den som barnet väljer över alla andra.  

Jag känner det genom att barnet vänder sig till mig och tar mig i handen och håller 

sig runt omkring mig särskilt i början. Man känner att det är något som man byggt 

upp. Man känner att man blir en trygg person, en slags ersättare för den trygga 

mamman eller pappan. Man får försöka inträda sig den gestalten. (Britta) 

Maria och Jessica talar om att barn kan ha olika behov av närhet för att känna trygghet. För en 

del räcker det att man är i samma rum medan andra behöver mer fysisk kontakt. Jessica menar 

att barnet kommer när det vill eller behöver.  Både maria och Jessica anser att det gäller att läsa 

av, vara lyhörd och observant för att bemöta de olika barnen på rätt sätt.  Anita resonerar att en 
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trygg anknytning gör att du som förskollärare känner barnet så pass väl att du kan läsa av barnet 

i olika situationer. Jessica anser att en trygg anknytning kan erbjudas när föräldrarna är med 

lagom länge och att de finns tillgängliga för barnen om det är något. Anita ger möjlighet för 

barnet att knyta an genom att alltid sitta på golvet tillsammans med barnen under 

inskolningsperioden. Inga telefoner eller datorer ska användas då.  Det skapar ett lugn på 

avdelningen som smittar av sig på barnen. Hon beskriver sig vara närvarande där och då. Barnen 

vet att de kan komma till mig eller sätta sig bredvid om barnet behöver det.   

På frågan om vikten av inskolning förklarade Britta att den lägger grunden för skapandet av 

den speciella bindningen som gör det tryggt för barnen att komma till förskolan. Maria för 

samma resonemang kring att inskolning handlar om att skapa ett förtroende både mellan 

pedagogen och föräldern och mellan pedagogen och barnet. Britta och Maria belyser att 

föräldrarnas känsla smittar av sig till barnen. Britta betonar att barnen behöver få en positiv 

känsla att känna glädje på förskolan att de vågar släppa handen från föräldrarna. 

Inskolningen är A och O. Det är inskolningen som ger tryggheten och tankarna för 

kommande tiden de ska vara här. (Jessica) 

Maria beskriver även inskolningens betydelse för att få en bra start i förskolan. Maria menar att 

första mottagandet är viktigt för det kan påverka under en längre tid.  Anita säger att ”Inskolning 

är absolut det viktigaste vi har att göra med, det får ta den tid det tar”. Hon beskriver att 

inskolningen är viktig för där läggs grunden för barnen och kommande arbete. En inskolning 

på tre veckor kan upplevas långt men där lägger man grunden för samarbete mellan 

förskollärare och barn. Om man tar det steget längre till skolan, man lär sig inte om man är 

trygg i lokalerna och med lärarna. Om barnen är trygga har de lätt att lära, då får de lusten att 

lära.  

Förutsättningar för att kunna skapa en trygg anknytning vid 
inskolning  

Tre informanter talade om, att om det inte fanns några begräsningar, skulle de vilja kunna lägga 

mer tid och fokus på barnen som skolas in. Vanligtvis är det inte möjligt för de måste ta hand 

om resten av barngruppen. Maria och Jessica skulle vilja ha en vikarie, extra resursperson under 

inskolningarna för att göra detta möjligt.  

Det känns nästan aldrig riktig bra. Det blir en oro kring hela barngruppen under 

inskolningen. (Maria) 

Maria berättar att vid några tillfällen, när de haft svårare inskolningar, har de haft en vikare. Då 

har det funnits mer tid och pedagogerna har känt sig mindre splittrade. Britta menar att den 

trygga anknytningen kan ske fortare om jag som förskollärare inte känner mig splittrad.  

Det hade varit fantastiskt att ha en person som kunde vara en stand-in i barngruppen. 

Då skulle man kunna sitta med bara det barnet som skolans in, observera, sluka upp 

alla detaljer och vara in lyssnande för att kunna skapa en god anknytning till barnet. 

(Jessica) 

Britta anser att det är viktigt att det finns tillräckligt med personal och ingen sjukfrånvaro för 

att kunna erbjuda en bra inskolning. Hon belyser även vikten av att ha ensamtid med barnet de 

första dagarna. För att kunna följa det barnet och känna att barnet och hon är nära varandra. 

Lyhörda medarbetare, som förstår och tar ansvar för övriga gruppen, är en förutsättning för att 

skapa en trygg anknytning, enligt Britta. Inskolningspedagogen befinner sig i en bubbla och 

genom lyhörda medarbetare kan den få lov att vara i den bubblan med barnet. 
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En lyckad inskolning handlar om din egna inställning och vilja. Det är inget lätt 

arbetssätt. För du får ge av dig själv hela tiden. Har du börjat med de utsträckta 

armarna måste du sitta där med de dessa armarna. (Anita)  

Anita anser att enligt läroplanen ska barnen lära sig allt och att förskollärare ska dokumentera 

fruktansvärt mycket. Lärandet handlar om mer än att lära sig skriva, för ettåringar handlar det 

om att lära sig att bli sig själva. Ettåringar har vi och kommer alltid finnas i förskolan och vi 

måste göra det bästa vi kan för dem, menar Anita.  
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DISKUSSION 
I detta kapitlet diskuteras resultatet i förhållande till syftet samt den forskning och litteratur som 

presenteras i bakgrundskapitlet. Rubrikerna i kapitlet är anknytningen vid inskolningen utifrån 

förskollärarnas uppfattning, de två olika inskolningsmodellerna, inskolningsmodellerna utifrån 

ett föräldraperspektiv eller barnperspektiv och avslutas med förskollärarnas behov för lyckad 

inskolning. Under rubriken de två olika inskolningsmodellerna beskriv vad som skiljer dem åt 

när det gäller utformande, synen på anknytningsperson, den första separationen samt 

föräldrarnas roll. 

Anknytningen vid inskolningen utifrån förskollärarnas uppfattning 

Innebörden av begreppet anknytning 

Resultatet i studien beskriver anknytning som en god, djup relation och ett känslomässigt band 

som skapas till barnet.  Utifrån denna relationen skapas tryggheten för barnen. Anknytningens 

syfte är att skapa ett unikt band mellan barnet och föräldern eller annan vuxen. Det handlar om 

den stabiliteten, tryggheten och omsorgen barnen kan få hos den vuxna när den känner att den 

behöver något av det från sina föräldrar (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 33; Broberg et 

al. 2006, s. 13). Vi menar att anknytningen är som förskollärarna och litteraturen beskriver, ett 

band mellan barn och föräldern eller en person i förskolans värld. Detta bandet är 

mångfacetterad och kan därför endast skapas med de närmaste i barnets omgivning då det krävs 

engagemang från den vuxna. Enligt vår uppfattning skiljer sig en anknytningsrelation, som 

handlar om att få sina grundläggande behov tillgodosedda, från en vänskapsrelation som är av 

en mer ytlig och trivsam karaktär.  

En trygg anknytning  

Studiens resultat visar på en trygg anknytning till förskollärare kännetecknas genom att barnet 

vänder sig till förskolläraren och genom att barnet håller sig runt omkring förskolläraren särskilt 

i början. Förskollärarnas syn på hur en trygg anknytning kan urskiljas är i linje med hur Bowlby 

(2010, s. 51) beskriver det.  Han förklarar att det syns att ett barn har en anknytning till en 

person när barnet söker uppmärksamhet och närhet hos den. En förskollärare i studien beskriver 

att hon är närvarande och sitter på golvet för att barnet ska veta att hon finns där för dem om de 

behöver henne. På sätt blir hon barnets säkra hamn att återvända till när barnet behöver känna 

trygghet när något känns oroande eller skrämmande (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 

44).  

 

I resultatet framkom det att barn har olika behov för att känna trygghet. En del behöver känna 

en fysisk närhet medan andra bara behöver se att anknytningspersonen är i samma rum. Det 

kräver att man som förskollärare är lyhörd och observant för att bemöta barnets behov av 

trygghet. Enligt Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss. 51–52) behöver barnet ha fått 

erfarenheter av att förskolläraren tidigare har tillgodosett deras anknytningsbehov för att kunna 

använda förskolläraren som en trygg bas. Vi ifrågasätter om det klimat som vi upplevt ute på 

förskolor kan ge barnen dessa erfarenheter. Förskollärarna och övrig personal är fysiskt 

närvarande men inte alltid psykiskt med bland barnen. Det sker privata samtal personal emellan 

men även annan planering som tar fokus från att kunna bemöta barnen. Vi funderar kring om 

småbarn har den förmågan att kunna gå in och avbryta dessa samtal för att få sina behov 

tillgodosedda. Vi anser att det borde vara en självklarhet, att som förskollärare, skapa 

förutsättningar för barnen att ska kunna komma till dem när de behöver, oavsett vad de behöver. 

Det är även en förskollärares uppgift att läsa av vad de olika barnen behöver för att känna 
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trygghet. Det är så tryggheten för barnen kan skapas, att de vet att förskolläraren finns där för 

dem.  

Inskolningens betydelse för barnen 

Resultat visar att inskolningen är viktig. Inskolningen benämns som grunden för tryggheten och 

det kommande arbetet samt att inskolningen ska ge barnen en bra start i förskolan. Normell 

(2004, ss. 41–42) menar att grunden till att ta till sig ny kunskap i hela livet sätts genom en god 

anknytning mellan barn och förskolläraren. Inskolningen lägger grunden för barnens framtida 

utveckling. Om barnen är trygga senare i skolan, har de lättare att ta till sig nya kunskaper och 

lärandet blir lustfyllt. Förskollärarnas resonemang om inskolningens betydelse för tryggheten 

har stöd i tidigare forskning. Commodaris (2013, ss. 126–131) studie visar att barn kan lättare 

ta till sig skolförberedandekunskap om de har en trygg anknytning till en förskollärare. En 

slutsats vi drar, är att barnen behöver möjlighet till att knyta an till någon vuxen i förskolans 

verksamhet. Det är avgörande för barnens kommande tid i förskolan men även något som följer 

med barnen i hela livet. Förskollärare har ett ansvarsfullt uppdrag, att lägga den grunden för 

barnens kunskapsinhämtning livet ut. 

 

En annan aspekt av vikten av inskolning är att föräldrarna är med vid inskolningen för även de 

ska bli trygga att lämna i från sig sina barn. Resultatet beskriver hur föräldrarnas känsla smittar 

av sig till barnen. Barnen behöver få positiv känsla för att vara på förskolan. Därför behöver 

föräldrarna visa barnen att de litar på förskolläraren och på så sätt kan barnet känna en tillit till 

den under tiden i förskolan (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 181–182). En förskollärare 

samt Arnesson-Eriksson (2010, s. 10) fortsätter resonemanget om att det är lika viktigt med en 

god relation till föräldrarna som till barnen. I studien framkommer det  att det är naturligt att 

barn blir ledsna vid inskolningen. Forskningen stödjer resultatet, barn som protesterar vid de 

första separationerna visar på att de har en trygg anknytning till föräldrarna (Broberg, Hagström 

& Broberg 2012, s. 160; Ahnert et al. 2004, s. 646). Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 

156) menar att dessa barn som är ledsna och har en trygg anknytning till föräldrarna är 

mottagliga för tröst av förskolläraren. Vår uppfattning är att förskolläraren måste ha kunskap 

om barns olika anknytningsmönster för att kunna bemöta barnen på bästa sätt, samt för att delge 

föräldrarna informationen om varför barnen regerar som det gör. Det i sin tur ger föräldrarna 

tryggheten om att barnen får sina behov tillgodosedda i förskolan. På så sätt kan de visa barnen 

en äkta känsla att det är roligt att vara på förskolan även om barnen blir ledsna när de lämnar 

dem.  

De två olika inskolningsmodellerna  

Utformandet av modellerna 

I studien används och finns det erfarenheter av två olika modeller för inskolning, traditionell- 

och föräldraaktiv inskolning. Resultatet visar att en för förskollärare i studien har utformat en 

egen inskolningsmodell på tre veckor. Den skiljer sig från den traditionella då den pågår i tre 

veckor och endast en timme under samma tidpunkt varje dag. Barnen är inte heller med på 

några rutiner utan bekantar sig först och främst med en inskolningspedagog men även 

förskolans miljö. Resultatet beskriver att två förskollärare använder en traditionell 

inskolningsmodell. Här är fokuset på att skapa en trygg relation med en i personalen men barnet 

ska även få erfarenheter av förskolans återkommande rutiner. Arnesson-Eriksson (2010, s. 11) 

beskriver att inskolningsmodeller kan tolkas på olika sätt. Därför anser vi att den tre veckors 

modellen ryms inom den traditionella inskolningsmodellen eftersom fokuset är på att barnet 

bekanta sig med en personal och succesivt vänjas med förskolans lokaler.  
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I studien framkommer det att tre förskollärare har erfarenheter av föräldraaktiv inskolning varav 

en, Maria, tillämpar den på sin nuvarande arbetsplats. De som inte längre använder modellen 

beskrev ett upplägg som skiljde sig från den som Maria använder. Barnen hade varit med sina 

föräldrar i tre dagar och sedan på den fjärde dagen lämnades barnen och gick på sitt vanliga 

schema. I den modellen som Maria använder är barnen fyra dagar med föräldrarna i förskolan 

och lämnas först den femte dagen. Därefter börjar en jourperiod till och med dag sju. Det 

innebär att föräldrarna eller närstående ska vara tillgängliga för samtal och kunna infinna sig 

snabbt på plats. Den modell Maria använder är mer i linje med hur Lindgren och Torro (2017, 

ss. 20–21) beskriver den föräldraaktiva inskolningsmodellen. Vår uppfattning av den 

föräldraaktiva inskolningen har förändrats under studien. Innan studien gjordes uppfattande vi 

att den föräldraaktiva inskolningsmodellen innebar en snabb inskolning på endast tre dagar som 

barnen var med sina föräldrar i förskolan. På den fjärde skulle de anses redo att börja vara på 

sitt ordinarie schema. Precis som de två förskollärare som inte längre använder metoden 

beskriver att de använt den. Enligt dem var modellen för intensiv och krävande modell för 

personalen att fortsätta med. Vi anser att den modell Maria använder är bättre tolkning, av den 

föräldraaktiva inskolningen, för barnens möjlighet till anknytning än den som bara varade i tre 

dagar.  

Förskollärare som anknytningsperson 

Resultatet beskriver att som anknytningsperson i förskolan blir man en slags ersättare för 

tryggheten barnet upplever hos sina föräldrar under förskolevistelsen. Även Kihlbom, Lidholt 

och Niss (2009, s. 13) bekräftar resonemanget att barn behöver ett komplement till 

anknytningen som de har i sina föräldrar under tiden i förskolan. Det blir särskilt viktigt för de 

yngsta barnen att få känna tryggheten från en person i förskolan (Niss 2009, s. 28).  Studiens 

resultat visar att förskollärarna som använder de traditionella inskolningsmodellerna utser en 

inskolningspedagog till barnen.  Det ger förutsättningar för att kunna skapa en anknytning 

mellan den personen och barnet. Det är något som är fokuset i denna inskolningsmodell, att 

barnen får en trygghet i en personal för att kunna vara trygga när föräldrarna lämnar. Medan 

förskolläraren som använder den föräldraaktiva anser att barnen under inskolningen skapar en 

trygghet med alla pedagogerna och förskolans lokaler. Det är fokuset i den föräldraaktiva 

inskolningen, att barnet får en relation till alla i personalen och den nya miljön (Arnesson-

Eriksson 2010, s. 38). Utmärkande i resultatet är att förskolläraren som tillämpar den 

föräldraaktiva inskolningsmodellen anser att det är endast vissa barn som har behov av att knyta 

an till en person. Enligt litteraturen i studien behöver barn få knyta an till någon vuxen person 

i förskolan vid inskolningen (Niss 2009, s. 28). Vi finner inget stöd i litteraturen om att det är 

endast vissa barn som behöver en anknytningsperson som en förskollärare påstod. Därför anser 

vi att utifrån anknytningsteorin bör alla barn ha en inskolningspedagog under inskolningen för 

att sedan bli en anknytningsperson för barnet.  

 

I den föräldraaktiva inskolningsmodellen utses ingen inskolningspedagog. På grund av det var 

det inte förvånande enligt vår mening, att Maria som tillämpar den modellen anser att det är 

riskfyllt om barnet bara har en anknytningsperson. Hon menar att om den personen är sjuk eller 

borta blir barnet osäkert. Britta och Anita i sin tur talar om vikten om att barnet har en 

anknytning till en personal för att sedan bli trygga med de andra i personalen. 

Anknytningsteorin stödjer Britta och Anitas resonemang (Lindgren & Torro 2017, ss. 18–19). 

Barn kan endast ha en anknytningsperson i förskolan eftersom det finns begränsat med plats i 

barnens anknytningshierarki och det tar tid att bygga en sådan relation (Broberg Hagström & 

Broberg 2012, ss. 71–72). Bowlby (2010, s. 52) redogör för att barn kan rikta 

anknytningsbeteende till även okända personer om ingen anknytningsperson eller välkänd 

person finns i närheten. Vi har förståelses för Marias farhågor om att det kan bli sårbart om 
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barnet bara har en anknytning till en personal. Dock utifrån anknytningsteorin är det inte möjligt 

för barnen att skapa en anknytning till flera personer men barnen kan ändå vända sig till alla i 

personalen. Vi menar att den övriga personalen är inte helt okända för barnen utan blir fort 

bekanta för barnet och kan därför svara på deras behov, trots att de inte är deras 

anknytningsperson. 

Den första separationen från föräldrarna 

Det framkom under intervjuerna i studien att första separationen skilde sig utifrån vilken 

inskolningsmodell förskollärarna använde. De förskollärarna som använde sig av den 

traditionella modellen låter barnen få erfara flera kortare separationer under inskolningen. 

Utifrån det tränas barnen genom korta avsked till föräldrarna som succesivt ökas i längd 

(Arnesson-Eriksson 2010, s. 30). Dessa ökningar av separationens längd är att föredra enligt 

Bowlby (se. Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 158) för en lyckad inskolning, eftersom det 

ger flera tillfällen för förskolläraren att trösta och finnas där för barnet. En förskollärare 

bekräftar Bowlbys teori när hon beskriver att det är något magiskt som händer första gången 

hon kan trösta barnet när föräldern har lämnat.  En annan förskollärare beskriver att de korta 

separationerna ger barnen erfarenheter av föräldrarna lämnar och kommer tillbaka. Här sker, 

enligt vår mening, en utformning av det som inom anknytningsteorin benämns som, den inre 

arbetsmodellen (Wennerberg 2010, ss. 65–66). Dessa korta separationer ger barnet erfarenhet 

av innebörden av att säga hejdå. Det betyder att föräldern lämnar men kommer tillbaka.   

 

Den förskolläraren som använder föräldraaktiv inskolning berättar att första avskedet är den 

femte dagen och under flera timmar. Vi finner inget stöd i litteraturen som styrker långa första 

separationer mellan barnet och föräldern. Eftersom Bowlby (se Broberg, Hagström & Broberg 

2012, s. 158) menar att inga dagar under inskolningsperioden bör vara mer än tre till fem timmar 

har vi svårt att det går att förespråka en första separation på flera timmar. De förskollärare som 

använt den föräldraaktiva modeller redogjorde för att barnens reaktioner vid lämning var 

varierande. Maria beskriver att barn kan få bakslag vid första lämningen. Enligt Bowlbys (se 

Hwang & Nilsson 2011, s. 173) olika stadier av anknytning kan barn från två år klara längre 

separationer från anknytningspersonen och Normell (2004, s. 44) stödjer resonemanget genom 

att barnen i denna åldern kan förstå vad som kommer ske och hantera det. Vi drar slutsatsen att, 

i den föräldraaktiva modellen, blir den första separationen för barn, under två år, är längre än 

vad de kan klara av. Vi resonerar om de första separationer blir för långa för dessa barn som 

Maria beskriver kan få ett bakslag. Det framgår inte av litteraturen hur lång tid längre 

separationer är för barn i två årsåldern. Därför menar vi att för yngre barn kan tiden som flera 

timmar vara obegripligt lång och förståelsen av att föräldern kommer tillbaka blir därmed 

begränsad. Därmed kan det bli ett bakslag när barnen lämnas flera timmar för första gången.  

Föräldrarnas roll vid inskolningsmodellerna 

En annan skillnad med inskolningsmodellerna är föräldrarnas roll under inskolningen. 

Resultatet beskriver att fokuset i den föräldraaktiva inskolningsmodellen är att barnen ska tränas 

på att vara i förskolan med hjälp av föräldrarnas närvaro. På så sätt behöver inte barnen vara 

oroliga för att föräldrarna ska lämna vilket kan skapa en oro för barnen. Arnesson-Eriksson 

(2010, s. 30) beskriver att det är just den föräldraaktiva modellens syfte med inskolningen, att 

barnen ska träna på att vara på förskolan.  Studiens resultat visar att genom föräldrarnas närvaro 

blir barnen snabbt bekanta med verksamheten och vågar ta för sig. Det positiva utifrån 

anknytningsteorin med den föräldraaktiva inskolningsmodellen är att föräldrarna är med och 

visar att förskolan är en bra och trygg plats att vara på. På så sätt vågar barnet utforskar miljön 

med sina föräldrar som sin trygga bas (Bowlby 2010, s. 33, Broberg, Hagström & Broberg 

2012, s. 44). Samtidigt belyser en förskollärare att det blev bra för barnen men barn är flexibla 
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när det inte vet något annat. Vi tyder förskollärarens resonemang om att den föräldraaktiva 

modellen blir bra för barn eftersom de kan anpassa sig till den verklighetens som råder för de 

vet inget annat. Förutsättningarna kunde sett annorlunda ut och varit mer gynnsam för att ge 

barnen en bättre inskolning.  

 

Studiens resultat påvisar att i den traditionella inskolningsmodellen tränar barnen på att bli 

lämnade. I den traditionella inskolningen hinner alla parter med i förändringen. Barnet och 

föräldern introduceras succesivt i verksamheten. Bowlby (se Broberg, Hagström & Broberg 

2012, s. 158) bekräftar att det är viktigt att även föräldrarna finns med under längre tid för att 

barnet och förskollärarna ska kunna skapa en trygg relation dem emellan.  När denna relationen 

har skapats mellan barnet och förskolläraren ska föräldern träda tillbaka för att ge plats för 

förskolläraren (Lindgren & Torro 2017, ss. 18–19).  

  

Vi resonerar kring att skillnaden mellan de två inskolningsmodellerna handlar om två skilda 

sätt att se på inskolningens syfte. Den traditionella modellen syftar till att barnet ska lämnas av 

sina föräldrar och ska tränas i detta genom flera kortare och gradvis ökande separationer. Det 

är enligt vår uppfattning något som låter negativt, att barnen blir tränade i att bli lämnade. I den 

föräldraaktiva modellen läggs fokus på att vara i förskolan med sina föräldrar för att sedan ha 

långa separationer från dem från början. Barnen får tränas i att vara på förskolan och det 

förknippar vi med något som är positivt. Dock ifrågasätter vi vad barnen egentligen behöver. 

Behöver de tränas i det som kan upplevas som spännande och lustfyllt eller i det som känns 

svårt och ledsamt. Slutsatsen blir att utifrån anknytningsteorin behöver barnen tryggheten från 

sina föräldrar en längre tid för att lyckas skapa en trygghet med förskolläraren. Senare ska 

barnet kunna söka stöd hos förskolläraren när det blir svårt och ledsamt. Därför behöver barnen 

träna på att bli lämnade.  

Inskolningsmodellerna utifrån föräldraperspektiv eller 
barnperspektiv 

Förskollärare i studien berättade att de upplevde och utifrån en utvärdering, att föräldrar 

uppskattade den föräldraaktiva inskolningen. Den tillät föräldrarna att snabbt återgå till arbetet 

och gav dem en bra insyn i verksamheten och dess rutiner vilket skapade en trygghet att lämna 

sina barn. En förskollärare menar att vissa föräldrar ändå kunde känna en oro över att lämna 

barnen efter så kort tid.  Det är inte förvånande, enligt vår uppfattning, att föräldrar uppskattar 

den föräldraaktiva inskolningsmodellen.  Föräldrar har inte tid för långa inskolningar och det 

är orsaken till att modellen har tagits fram (Broberg Hagström & Broberg 2012, s. 157).  Två 

förskollärare som tillämpar den traditionella inskolningsmodellen poängterar vikten av att 

förklara och motivera för föräldrarna fördelarna med att inskolningen tar lång tid. Vi menar att 

i dagens samhälle anses tid vara en bristvara och då är den snabbare inskolningen som den 

föräldraaktiva erbjuder mer lockande som förälder. Istället för att föräldrarna accepterar 

inskolning tar lång tid måste förskollärarna argumentera och motivera deras val av utformning 

för att det ska bli attraktiv utifrån föräldrarna. På så sätt blir föräldrarna behandlade som 

förskolornas kunder där förskollärare tvingas ställa föräldrarnas perspektiv mot barnperspektiv. 

 

Utifrån barnens perspektiv menar Anita, som använder tre veckors inskolning, att barn behöver 

längre inskolningstid än två veckors inskolning. Särskilt de yngre barnen som har fullt upp med 

sin egna utveckling. Längre inskolning blir bättre för barnet och påverkar hur det blir för barnet 

sedan. Det är inte förrän vid två års ålder som barn börjar få förmågan att förstå sig själv i 

relation till andra (Bowlby se Hwang & Nilsson 2011, s. 173). Med den insikten är den 

traditionella inskolningsmodellen att föredra för barnen eftersom de flesta barn som skolas in i 

förskolan är under tre år (Skolverket 2016; 452). På grund av att den förmågan börjar vid två 
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års åldern behöver alla barn under tre år ha lång tid på sig vid inskolningen. Detta för att barnen 

ska vänja sig med den nya relationen som ska etableras mellan en av personalen och barnet. 

Anita förklarar även att en långinskolningstid ger trygga barn som blir öppna och framåt. Denna 

inre harmoni uppnås genom att barnet har fått en trygg bas i sin inskolningspedagog (Kihlbom, 

Lidholt & Niss 2009, s. 14). 

Förskollärarnas behov för lyckad inskolning 

Studien visar att i de traditionella modellerna skolas ett barn in i taget och förskollärare, i den 

mån det går, är ensamma med barnet och föräldern i början av inskolningen. Det ger barnet en 

lugn start och det är väsentligt för att inskolningen ska uppfattas som lyckad. Förskolläraren 

som använder sig av föräldraaktiv inskolning anser att inte mer än tre barn ska skolas in 

samtidigt för att behålla ett lugn på avdelningen. Inskolningen av barn ska med fördel ske 

ensamt för att pedagogen ska kunna möta barnets alla behov (Broberg, Hagström & Broberg 

2012, ss. 181–182).  

 

Resultatet beskriver ett behov av att kunna få vara här och nu med de barnen som skolas in. 

Dock upplever de att verksamheten inte tillåter dem att vara helt närvarande. Istället känner de 

sig splittrade av att behöva tillmötesgå resten av barngruppen. Denna kluvenhet skulle upphöra 

med mer personal så att de kan vara mer lyhörda för de nya barnen vid inskolning. Forskning 

(Ahnert, Pinquart & Lamb 2006, s. 674) bekräftar att förskollärarna behöver vara lyhörda för 

att barnen ska bli trygga och att det behöver vara hög personaltäthet i barngrupperna. 

Barngrupperna ska inte vara för stora. En förskollärare belyser att det är viktigt att kollegorna 

förstår att den som skolar in behöver få vara i en bubbla med barnet och tillåtas vara i den.  Det 

är oroväckande, enligt oss, att flera förskollärare på förskolor av olika karaktär efterfrågar 

samma sak, resurser och tid att kunna fokusera på det barnet som skolas in. Vi ifrågasätter om 

alla de små barnen i förskolan har fått denna förutsättning under inskolningstiden, som 

forskningen ovan beskriver, att få möjlighet att vara i en inskolningsbubbla med sin 

inskolningspedagog för att bli tryggt.  

 

Statistiken gör oss inte mindre ifrågasättande. Allt fler barn går i förskolan och personaltätheten 

är oförändrad men personalens förutsättningar i arbetet har förändrats (skolverket 2006; 283, 

2016; 452, 2017:671). Förskollärarens ansvar har ökat i verksamheterna i och med läroplanens 

krav. Samt att ett större antal barn med svenska som andra språk går i förskolan (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012, ss. 283–284). Vi anser att det finns svårigheter för främst 

förskollärare, men även övrig personal, till att vara lyhörda och närvarande utifrån den 

arbetssituation som råder i förskolan. För att de små barnen ska kunna skapa en trygg 

anknytning till dem. En förskollärare är kritiskt mot att förskollärare ska behöva dokumentera 

fruktansvärt mycket och mot läroplanens fokus på lärandet för de yngre barnen. Hon menar att 

för ett litet barn handlar lärandet om att bli sig själv och inte om att ta till sig nya kunskaper 

förrän de har blivit sig själva. Forskning visar på att förskollärarens kritik är befogad. 

Läroplansmål tar alltmer plats i verksamheterna och det har gjort att barns känslomässiga behov 

har fallit i skuggan av fokus på lärandet av ny kunskap inför skolan (Ahnert, Pinquart & Lamb 

2006, s. 674). Enligt skolverket (2010a, s.6) är det idag i förskolan som barns fostran och 

utveckling sker, inte längre i hemmen som det var tidigare. Därför är det, enligt vår mening, av 

stor vikt att särskilt de små barnens behov av trygghet blir tillgodosedda i förskolans 

verksamhet. För det är grunden för att de sedan ska kunna lära sig genom livet.  Vi tycker att 

en förskollärare i studien beskriver detta på ett bra sätt. Vi måste göra det bästa vi kan för de 

yngsta barnen i förskolan för de kommer alltid finnas i våra verksamheter.  
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Metoddiskussion 

Valet av metod och intervjufrågorna gav data som var relevant för studiens syfte. I studien har 

kvalitativa intervjuer använts för att samla in all data. Det gav informanterna stor möjlighet att 

svara utifrån hur de ser på de olika fenomen inom ämnet. Det var möjligt genom att 

semistrukturerade intervjuer användes och att det fanns en intervjuguide (se bilaga 2) och utgick 

ifrån men kunde ställa följdfrågor och andra frågor utifrån vad informanterna svarade (Alvehus 

2013, ss. 82–83). På grund av det anser vi att vi har fått data som återspeglar hur det verkligen 

är. Det tillsammans med att förskollärarna hade alla lång yrkeslivserfarenhet samt erfarenheter 

från flera olika inskolningsmodeller har gett resultatet ett tillförlitligt resultat. Det vill säga ett 

djup istället för en bredd av data. Därför är vi nöjda med att vi valde att intervjua endast fyra 

informanter.  

 

Alla informanter fick intervjufrågorna i förväg tillsammans med missivbrevet med 

informationen om att vi skulle utföra en semistrukturerad intervju och innebörden av det. Det 

gjordes eftersom en informant efterfrågade frågorna och därför fick all samma förutsättningar. 

Vi var båda med på samtliga intervjuer. Det gav oss en bra möjlighet att komplettera varandra 

för att få den data studien efterfrågade. Intervjuerna ljudinspelades med tillåtelse av 

informanterna. Det gjorde att vi kunde fokusera på informanternas svar och ställa relevanta 

följdfrågor. 

  

Intervjuerna skedde på samtliga informanternas arbetsplatser. Vi satt antingen i personalrum 

eller på avdelningen när barngruppen var iväg på utflykt. Vi upplevde att alla intervjuerna 

skedde på ostörda och bra miljöer. Vi resonerar kring att det är bra att vi var på deras 

arbetsplatser vilket gjorde att de var trygga i sin miljö medan vi var gäster i deras. Vi upplevde 

att förskollärarna gärna berättade mer än vad efterfrågades. De semistrukturerade intervjuerna 

gjorde det möjligt att vi kunde hoppa över eller ändra visa frågor. På så sätt fick alla informanter 

samma förutsättning att svara samma frågor även om det inte skedde i den förutbestämda 

ordningen.  

 

Vi hade gärna, om det fanns mer tid, utökat studien och syftet med att genomföra observationer 

som komplement till våra intervjuer. Det skulle även vissa hur det ser ut och inte enbart 

förskollärarnas syn på ämnet.  

 

Didaktiska konsekvenser  

Under studiens gång har vi fått en förståelse att inskolningen är en avgörande faktor för hur 

barnen trivs i förskolan och deras kommande kunskapsinhämtning genom livet. Vi anser att det 

är den mest ansvarfulla uppgift förskollärare har, att skapa en så bra inskolning som möjligt för 

barnens tid i förskolan men även senare i skolan. Det är starten på en lång väg av flera år i 

skolsystemet. Studien har blivit en betydande tillgång för vårt kommande arbete som 

förskollärare. Vi kommer låta inskolningen få en stor plats i verksamhetens planering. Det är 

inget som bara ska göras för att komma vidare i terminen, utan det är något som ska planeras, 

genomföras, utvärderas och reflekteras över väl. Barnen måste bli trygga först innan något annat 

kan göras i förskolan. Lärandet får komma när barnet är bekant med den nya miljön, trygg med 

en personal och har utvecklat en förståelse om sig själva i den nya tillvaron.  

 

Förskollärare behöver ha kunskap i alla anknytningsteorins olika delar för att kunna möta 

barnens behov vid inskolningen. Barn kan bara ha en anknytningspedagog i förskolan för de 

har bara plats för en ifrån förskolan i sin anknytningshierarki. Däremot kan de känna en trygghet 

och tillit till alla pedagogerna. Alla förskolor borde utifrån vår studies resultat utse en 
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inskolningspedagog som senare blir anknytningspedagogen. Med rätt förhållningsätt, kan den 

personen bli barnets anknytningsperson i förskolan. Det gäller att inskolningspedagogen är 

tillgänglig och finns där för att möta barnens alla behov. På det sättet skapar barnet  en 

anknytning, det handlar inte om personkemi, vilket är en missuppfattning vi tidigare stött på. 

Dock menar vi att det är en del av förskollärarens profession att kunna ha ett sådant 

förhållningssätt så att barnen kan skapa en anknytning till dig som förskollärare. 

 

Vi tycker inte att förskollärare behöver välja en inskolningsmodell över den andra. Istället kan 

förskollärare ta delar från de olika inskolningsmodellen och kombinera utifrån kunskap och 

erfarenheter om barns anknytningsbehov. Det finns för- och nackdelar med båda modellerna. 

Vi anser att det finns andra betydande faktorer som påverkar om barnen får en bra start i 

förskolan eller inte. Förskollärare behöver ha en bra arbetssituation, tillräckligt med personal 

och kunskap om barns behov av en anknytningsperson i förskolan för att erbjuda en god start 

för barnen.  

 

Möjlighet att vara närvarande med det barnet som skolas in är en faktor som resultatet visade 

på. En önskan var att få in mer personal under inskolningsperioden för att arbeta med 

barngruppen. Det är en fråga om ekonomi och inget som förskolläraren kan styra. Däremot kan 

förskolläraren planera och försöka lägga tiden då barnet som ska skolan in är på tider där resten 

av barnen är ute. Utifrån våra erfarenheter av förskolans verksamheter förläggs personalens 

raster när barnen är ute för då anses man kunna vara mindre personal per antal barn. Därför 

skulle man kunna planera att barngruppen är ute när barnet som skolas in är inne på avdelning 

med inskolningspedagogen, särskilt de första dagarna. Det möjliggör att pedagogen får fokusera 

på endast barnet som ska skolan in och behöver inte risker att bli avbruten av något annat barn 

som behöver hans eller hennes uppmärksamhet. 

 

Avslutningsvis handlar inte inskolning om olika inskolningsmodeller. Det handlar om hur barn 

ska få de bästa möjligheterna för en trygg och bra start. Det kan göras genom olika 

inskolningsmodeller men det viktigaste är förskollärarnas förhållningssätt till att möta barnens 

anknytningsbehov.  
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BILAGOR  

Bilaga 1 - Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Alexandra Källström och Hannah Andersson. Vi läser nu sista terminen på vår 

förskollärarutbildning på Högskolan i Borås. Vi har börjat med vårt examensarbete. Syftet med 

arbetet är att studera olika inskolningsmodeller och förskollärares syn på anknytning vid 

inskolning samt hur förskollärare arbetar för att ge en trygg start för barnen i förskolan. 

Vi vill intervjua verksamma förskollärare som använder olika inskolningsmodeller. 

Förskolläraren behöver ha erfarenhet av inskolning för att medverka. Vid intervjun kommer 

ljudinspelningsverktyg att användas för att underlätta vår bearbetning av den insamlade data.  

Intervjun kommer maximalt vara i 60 minuter. Vi tar hänsyn till de forskningsetiska 

principerna. Din medverkan är helt frivillig och du har rätten att när som avbryta ditt deltagande 

utan motivering. Du behöver inte heller svara på alla frågor. Den insamlade data kommer endast 

att användas till så arbete och ljudinspelningarna kommer att raderas när vi är klara med arbetet. 

Vi garanterar din anonymitet, inga namn eller arbetsplatser kommer att nämnas vid namn.  

Din medverkan betyder mycket för oss. Vid frågor kontakta oss eller vår handledare.  

 

Med vänliga Hälsningar,  

 

Alexandra Källström och Hannah Andersson 

 

Handledare 

 

Richard Baldwin 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Hur viktig tycker du inskolningen är?  

3. A. Vilka inskolningsmodeller har du använt? 

B. Om flera, vilka för- och nackdelar ser du med respektive inskolningsmetod? 

4. Vilken inskolningsmodell använder du idag och varför? 

5. Hur lägger du upp inskolningsrutinerna? (schema, föräldranärvaro och så vidare) 

6. Vad innebär begreppet anknytning för dig? 

7. Hur ger du möjlighet för barnet att skapa en trygg anknytning vid inskolningen? 

8. Vilka för- och nackdelar finns med inskolningsmodellen (som du använder) utifrån ett 

anknytningsperspektiv? 

9. På vilket sätt går det att urskilja om det har skapats en trygg anknytning mellan dig 

och barnet? 

10. Hur anser du att en inskolnings skulle se ut, utifrån ett anknytningsperspektiv, om det 

inte fanns några begräsningar?  
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