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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 
Vi har valt att undersöka vilken roll pedagoger anser att de har för barnets anknytning, vid 
inskolning och vid olika inskolningsmodeller. Studien redogör för olika inskolningsmodeller 
som pedagogerna väljer mellan, svårigheter som kan uppstå vid inskolningen, pedagogernas 
roll för en god relation och vårdnadshavarsamverkan. Vi har inspirerats av anknytningsteorin 
när vi gjort vår studie och därför har vi ett inslag om den i bakgrunden. Andra studier har 
bland annat kommit fram till att det inte finns någon inskolningsmodell som anses vara bättre 
när det gäller pedagogernas funktion för anknytningen, samt att en god relation med 
vårdnadshavare är väsentlig.  
 
Syftet med vår studie är att få mer kunskap om vilken funktion pedagoger anser att de har för 
barnens anknytning vid inskolningen, via olika inskolningsmodeller.   

Metod 
Undersökningen utfördes med kvalitativa intervjuer. Fem stycken förskollärare på två olika 
förskolor intervjuades.   

Resultat 
I resultatet framgår det att det används olika slags inskolningsmodeller på olika förskolor. 
Vilken modell de vill använda sig utav väljer förskolorna själva. Pedagogerna försöker bygga 
en bra relation till vårdnadshavarna, detta för att ett samarbete mellan hem och förskola ska 
kunna flyta på bra. Det framgår också att pedagogerna anser att trygghet är en väsentlig del 
för att barnet ska kunna trivas på förskolan. Det är upp till pedagogerna att bygga upp en 
relation med barnet, som i sin tur leder till en starkare trygghetskänsla.  
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INLEDNING   
 
I Lpfö (rev. 2016) står det att förskolan ska sträva efter att varje barn ska ses till och få den 
omsorg hen behöver för att barnets välbefinnande ska vara tillgodosett. Förskolan ska även 
sträva efter att barnet ska känna sig tryggt, så att utveckling och lärande ska kunna fortlöpa. I 
Lpfö står det även att förskolans personal ska visa respekt för vårdnadshavarna och ta ansvar 
för att det utvecklas en god relation till dem. De ska även se till att barn och vårdnadshavare 
får en så bra introduktion på förskolan som möjligt. Gren (2007, s.197) förklarar att barnets 
syn på pedagogerna kan påverkas av vilken relation vårdnadshavarna har med pedagogerna. 
Har vårdnadshavaren en dålig relation till pedagogerna eller förskolan överlag, kan detta ha 
negativa konsekvenser. Har däremot vårdnadshavarna en bra relation med pedagogerna kan 
barnet känna sig tryggare på förskolan, vilket i sin tur bidrar till att de kan utveckla en bra 
relation. Visar vårdnadshavarna för barnet att förskolan är ett trevligt ställe, så är det lättare 
för barnet att känna en trygghet och ett lugn över att vara där samt över att vårdnadshavarna 
kommer tillbaka (Gren 2007, s.197). 
  
En bra anknytning är en fördel när det kommer till inskolning på förskolan. Att ett barn har en 
bra anknytning till sina vårdnadshavare kan ha en betydande del i barnets inskolningsprocess 
på förskolan både när det gäller att knyta an till pedagoger och till andra barn. Det är viktigt 
att barnet känner sig tryggt, för att vardagen ska kunna flyta på och att barnet ska kunna 
utvecklas i sin egen takt. Det är därför bra om barnet kan utveckla en speciell anknytning till 
åtminstone en pedagog under inskolningstiden, eftersom att barnet då har en trygg punkt på 
förskolan, som kan underlätta när inskolningen är över (Broberg, Broberg & Hagström 2012, 
ss.151-152). Under den tidiga barndomen är anknytningen betydelsefullt och den kommer 
även fortsätta att vara det under resten av livet. Barn som har en bra anknytning till 
tillexempel sina vårdnadshavare har även lättare för att föra det vidare till sina egna barn i 
framtiden (Karlsson 2012, s.21).  
 
Eftersom pedagogerna har en stor roll för barnet och dess vistelse på förskolan, har vi i vårt 
examensarbete valt att studera mer kring pedagogernas funktion för anknytning vid barns 
inskolning via olika inskolningsmodeller. Vi har även undersökt om valet av 
inskolningsmodell, har någon betydelse för anknytningen mellan pedagog och barn.   
Pedagogerna ska välja en inskolningsmodell som passar det enskilda barnet, vilket kan vara 
svårt eftersom pedagogerna inte känner barnet ännu.  
 
Broberg, Broberg och Hagström (2012, s.51) beskriver att det är viktigt att barn känner sig 
säkra på förskolan, eftersom de ska spendera så pass mycket tid där. För att kunna utvecklas 
både som person och även utveckla sina olika egenskaper och kunskaper är det väsentligt att 
barnet känner sig tryggt. Känner barnet sig inte tryggt eller att det inte trivs så är det svårt att 
ta in nya intryck och utvecklas framåt. Vår tolkning är att det finns ett samband mellan 
anknytning och det pedagogiska uppdraget.  
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Syfte 
Syftet med vår studie är att få mer kunskap kring vilken funktion pedagoger anser att de har 
för barnens anknytning vid inskolningen, via olika inskolningsmodeller. 

 

Nyckelord 
Här kommer vi att förklara de nyckelord som vi har i vår studie.  

Anknytning 
Anknytning betyder att knyta an. Det handlar om att knyta band till personer och det är en 
betydande del för att kunna bilda betydelsefulla relationer. 

Inskolning 
Inskolning är den första tiden på förskolan, den tid då barnet ska vänja sig med alla rutiner, 
med pedagogerna, de andra barnen och att vara ifrån vårdnadshavaren.  

Pedagog 
En pedagog är en person som jobbar med att lära ut. Till exempel kan en pedagog arbeta på en 
förskola eller på en skola.  

Samverkan 
En samverkan är ett samarbete mellan två eller fler parter. Som till exempel mellan förskolan 
och hemmet.  

Vårdnadshavare 
En vårdnadshavare är den person som har vårdnaden om ett barn. Ofta är det en förälder men 
det kan även vara en släkting eller en annan utvald person.  
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING  
I följande kapitel ges först olika exempel på inskolningsmodeller som går att välja mellan. 
Därefter redogör vi för svårigheter som kan uppstå vid inskolningen. Sedan tas det upp vilken 
roll pedagogerna har för en god relation mellan pedagogerna och vårdnadshavare samt mellan 
pedagogerna och barnen. Det beskrivs sedan vilken betydelse en god 
vårdnadshavarsamverkan har för alla inblandade parter och sist tas anknytningsteorin upp. 
Avsnittet visar att studier framhäver att pedagogerna ska välja en inskolningsmodell för det 
enskilda barnet, vilket kan vara problematiskt eftersom att de inte känner barnet ännu.  
 

Val av Inskolningsmodell 
En utav pedagogernas roller tycks vara att ta ställning till vilken inskolningsmodell som ska 
användas. Arnesson Eriksson (2010) berättar i En bra start: om inskolning och föräldrakontakt 
i förskolan, att förskolor själva väljer vilken modell de vill använda för sin inskolning. Det 
finns modeller som hänvisar till 2 veckors, 3 veckors eller 3 dagars inskolning. Vissa 
förskolor föredrar vårdnadshavaraktiv inskolning medan andra inte. Det finns inget som säger 
att den ena modellen är bättre än den andra, utan det är upp till pedagogerna på varje förskola 
att använda den modellen som de anser passar bäst för just dem. Dock finns det inget som 
säger att inskolningen slutar efter den angivna tiden, den kan även pågå under en tid efteråt. 
Bara för att inskolningsperioden är över, behöver inte det betyda att vare sig vårdnadshavare 
eller barn känner sig bekväma eller vana vid den nya situationen ännu. Det kan ta veckor eller 
till och med månader innan båda parterna känner sig tillfreds med situationen. Det är en ny 
situation som uppstår, då vårdnadshavare och barn inte är vana att vara ifrån varandra längre 
stunder eller hela dagar. Detta är något som kan ta tid att vänja sig med, det är förståeligt och 
får ta den tid det tar (Arnesson Eriksson 2010, ss.12-13).  
 
Den vanligaste modellen är den traditionella inskolningsmetoden. Denna modell innebär att 
barnet är på förskolan några timmar varje dag under 2-3 veckors tid. De första dagarna är en 
vårdnadshavare med på förskolan men efter några dagar är barnet där utan. En annan modell 
som kommit att bli allt vanligare på förskolor är den vårdnadshavaraktiva inskolningen. Detta 
innebär att en vårdnadshavare är med under 3-5 hela dagar. På de förskolor som använder sig 
utav vårdnadshavaraktiv inskolning, så finns det oftast ingen speciell pedagog som är ansvarig 
för inskolning utav barnet. Det är då vårdnadshavaren som har ansvaret för sitt barn och 
medverkar i verksamhetens alla moment under dagen. Med en sådan här inskolning vänjer sig 
barnet med förskolan, miljön, de andra barnen samt pedagogerna, utan att på något vis behöva 
känna sig lämnad. När vårdnadshavaren sedan ska lämna över till pedagogerna så har barnet 
redan en viss vana av att vara på förskolan. Förhoppningarna är då att det inte ska kännas lika 
skrämmande att bli lämnad där över dagen (Arnesson Eriksson 2010, s.30).  
 
Det är klokt att pedagogerna på avdelningen är överens om vilken modell de vill använda vid 
inskolning och om hur de vill att inskolningen ska gå till. Det är viktigt att både 
vårdnadshavare och barn känner en trygghetskänsla när de vistas på förskolan. Därför är det 
betydelsefullt att pedagogerna har en gemensam grundsyn och ett genomtänkt förhållningsätt.  
En vårdnadshavare kan känna att det känns osäkert att lämna sitt barn på en förskola där 
pedagogerna hela tiden ger olika budskap. Arnesson Eriksson (2010) redogör för att det är 
bättre om pedagogen ber att få återkomma med ett svar på en fråga/fundering, om hen inte 
kan svaret eller om hen inte vet hur förskolan ställer sig till funderingen (Arnesson Eriksson 
2010, s.24). 
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Inskolningssvårigheter 
Broberg, Broberg och Hagström (2012, ss.166-167) beskriver att det är relativt vanligt att det 
uppstår problem vid inskolningen. Till exempel så kan barnet vara ledset vid återkommande 
tillfällen under dagen eller en längre period än normalt vid lämning. Det är då viktigt att 
pedagogen kan föra en bra dialog med vårdnadshavare, för att få information om barnet som 
kan hjälpa pedagogerna att finnas där för barnet på bästa sätt. Att barn är ledsna under längre 
perioder är inte nyttigt varken för barnet själv eller de andra barnen i omgivningen. En lösning 
om en sådan situation uppstår i samband med avslutad inskolning är, om det finns möjlighet, 
att förlänga inskolningsperioden. Detta för att barnet ska få ytterligare några dagar till att 
anpassa sig till förskolan och pedagogerna med tryggheten av sin vårdnadshavares närvaro 
(Broberg, Broberg & Hagström 2012, ss.166-167).  
 
Det kan även uppstå svårigheter vid specifika situationer som till exempel när barnet ska äta 
eller sova. Dessa svårigheter kan uppstå eftersom barnet är van vid vissa speciella rutiner. Det 
gäller då att man som pedagog låter barnet vänja sig med de nya rutinerna i sin egen takt. För 
att barnet ska vänja sig och känna sig trygg i den nya situationen, kan det vara bra om den 
pedagog som barnet fått bäst kontakt med närvarar vid de tillfällena. Vid de allra första mat- 
och sov tillfällena kan det vara bra om en vårdnadshavare medverkar och är aktiv. Detta för 
att barnet ska kunna känna sig lite lugnare (Broberg, Broberg & Hagström 2012, ss.169-170).  
Det tycks alltså som att en föräldraaktiv modell kan förebygga vissa problem enligt Broberg 
m.fl. 
 

Pedagogens roll för en god relation 
Niss och Söderström (2006, s. 17-18) uttrycker att grunden för att kunna arbeta med barn är 
att skapa en bra relation. Om vi vill att barnet ska utveckla sin självkänsla och sin tillit, är det 
väsentligt att vi visar att vi bryr oss om barnet och dess tankar, åsikter och känslor. Detta är 
även en betydande del för att barnet ska trivas på förskolan och att verksamheten ska kunna 
hålla igång. Det är dock väldigt viktigt att pedagogerna tänker på att de inte är barnets 
viktigaste person, utan att det fortfarande är vårdnadshavarna som är det. Detta är speciellt 
centralt att ha i åtanke i kontakt med de minsta barnen och dess vårdnadshavare, detta för att 
inte skapa en känsla av konkurrens (Niss & Söderström 2006,s.17-18). Som pedagog har man 
nytta av vårdnadshavaren, eftersom att det är hen som känner barnet bäst och därför kan ge 
dig nyttig information om hur barnet är samt hur hen fungerar i olika situationer. Att ha ett bra 
samarbete mellan hemmet och förskolan är en bra grund för alla parter. Barnet känner sig 
tryggare, personalen kan få mer information och vårdnadshavarna kan känna sig lugnare och 
bekväma i att lämna sitt barn (Niss 1989, s.10).   
 
Kärnan i pedagogernas arbete är att skapa bra relationer mellan såväl barn och vuxna och barn 
och barn. Detta är viktig del för att barnen ska kunna känna sig trygga på förskolan. Att 
barnen fåt en positiv upplevelse tillsammans med andra är nödvändigt för att skapa goda 
relationer. Det är upp till pedagogen att den goda relationen skapas, genom att engagera sig i 
barnet och dess intressen och att vara intresserad av barnet. Det är inte alltid lätt att få kontakt 
med alla barn. Detta kan bland annat bero på att barnet är mer intresserad av de andra barnen 
eller av leksakerna på förskolan. Det kan även vara så att barnet är blygt och lite rädd för 
andra vuxna än sina vårdnadshavare. Det är då viktigt att du som pedagog hittar ett sätt att få 
barnets uppmärksamhet och kontakt, men det är även viktigt att du låter barnet komma till dig 
i den takt det känner sig bekvämt, annars kan barnet bli ännu mer tillbakadraget (Niss 2009, 
ss.19-20).  
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Niss (1989, s.48) menar på att det är viktigt att relationen mellan pedagog och barn sker på 
barnets villkor. Om pedagogen ”tränger” sig på barnet kan det ge motsatt effekt och barnet 
blir rädd och tillbakadraget. Det är viktigt att vara lyhörd och lyssna in samt känna av vad 
barnet vill. Vänta in barnet tills hen känner sig redo att komma till dig. När barnet vågar sig 
fram till dig är det ett tecken på att hen känner sig mer trygg med din närvaro. För att skynda 
på processen kan du som pedagog göra dig mer intressant, så att barnet känner att det blir 
nyfiket och vill ta kontakt. Denna kontakt går lika bra att få med barnet om det sitter i 
vårdnadshavarens knä som om det kryper omkring på golvet (Niss 1990, s.5).  
 
Niss och Söderström (2006, s.113) berättar att det bästa tillfället för att bygga en bra relation 
med ett barn är genom leken. Leken kan vara rolig och lockar därför lätt barnet. Där har du 
då, som pedagog, ett bra tillfälle till att få en bättre kontakt med barnet, då du är med i leken 
och är på barnets nivå. Det är även pedagogernas huvuduppgift att locka barnen till att vara 
med i leken. Det ska vara roligt på förskolan och det är genom att ha roligt och att leka som 
barn i regel lär sig bäst (Niss & Söderström 2006, s.113).   
 

Vårdnadshavarsamverkan  
Wessman (2010, s.8) förklarar att det är väldigt betydelsefullt att pedagogerna kan samspela 
med vårdnadshavarna. Det är därför viktigt att du redan vi första kontakt ger dem all den 
information de behöver inför inskolningen. Det ger dem tid att förbereda sig inför vad som 
kommer att ske, vilket gör att de kan slappna av mer. Detta gör även att vårdnadshavarna kan 
fokusera mer på pedagogerna, barnen och miljön på förskolan när inskolningen börjar, istället 
för att läsa och fylla i papper (Wessman 2010, s.8).   
 
Samverkan mellan hemmet och förskolan är en betydelsefull del genom hela barnets och 
vårdnadshavarnas tid på förskolan. Den största delen av den samverkan kommer att ske 
genom samtal vid lämning och hämtning. Det är då pedagogerna och vårdnadshavare kan 
förmedla information och frågor till varandra ansikte mot ansikte. Vilken kvalitet det blir på 
dessa samtal kan dock variera väldigt och en avgörande del för detta, är vid vilken tid barnet 
lämnas och hämtas. Lämnas och hämtas barnet vid en tid då många andra barn också kommer 
och går har inte pedagogen lika mycket tid till att prata ordentligt med varje vårdnadshavare 
(Sandberg & Vuorinen 2008, s.155).        
 
Att pedagoger och vårdnadshavare har en bra kontakt är speciellt viktigt när de gäller de 
yngre barnen. Vårdnadshavare är ofta väldigt intresserade utav sitt barns fysiska välmående 
när barnet är litet. De vill ofta veta om barnet ätit bra och sovit ordentligt. När barnet blivit 
lite äldre är det vanligare att både vårdnadshavare och pedagoger är mer intresserade av att 
barnet mår bra psykiskt, att barnet verkar vara glad och att hen har vänner att leka med 
(Sandberg & Vuorinen 2008, ss.155-156).  

Anknytningsteorin 
Anknytningsteorin har inspirerat studien. Denna teori är relevant eftersom syftet med vår 
studie är att få mer kunskap om vilken funktion som pedagoger anser att de har för 
anknytningen vid inskolningen, via olika inskolningsmodeller. I Att knyta an, en livsviktig 
uppgift: om små barns anknytning och samspel (2007, s.17) står det att anknytning handlar 
om att knyta band till personer och det är en betydande del för att kunna bilda betydelsefulla 
relationer. Anknytingsteorin beskriver band mellan barnet och dess vårdnadshavare och andra 
betydelsefulla personer, men även hur inre arbetsmodeller hos barnet bildas, av sig själv och 
av viktiga personer i barnets liv och deras samspel. Eftersom detta är något som fästs i minnet 
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hos barnet redan som nyfödd, har det en betydande del i personlighetsutvecklingen och hela 
människans fortsatta liv (Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2007. s.17) 
 
Anknytningsteorin växte fram under andra världskriget, den kom att bildas på grund av alla 
separationer och omflyttningar som skedde. Idag anses teorin vara en av de mest 
betydelsefulla teorierna, när det gäller insikt om människor och hur de står i relation till 
omsorg, närhet och beskydd. Anknytningsteorin anses även vara en av de viktigaste när det 
kommer till kunskap kring människan självständighet, förmåga, nyfikenhet och kraft. 
Anknytning berör hur vi beter oss i relationer och våra behov av personer och relationer 
(Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander 2006, s.14).  
 
Anknytning handlar om att något mindre knyter an till något större, som till exempel ett barn 
till dess vårdnadshavare. Det bildas ett band som finns där mellan dem även om det inte ses. 
Bandet finns även där när barnet och vårdnadshavaren inte är i närheten av varandra. Detta 
anknytningsmönster som har bildas är viktigt för barnet och dess fortsatta relationer. 
Anknytningsmönstret präntas in i barnets personlighet och kommer som småningom att synas, 
när barnet är tillräckligt gammalt för att kunna samspela med andra. Detta samspel kommer 
att spegla den anknytning som barnet har med personen den samspelar med. Det är viktigt att 
barnet får ett bra samspel med någon vårdnadshavare redan i det tidiga stadiet, en dålig 
anknytning som resulterar i ett dåligt samspel kan hämma barnets utveckling (Karlsson 2012, 
ss.17-21).  
 
Broberg (2006, ss.216-217) beskriver att det är viktigt att barnet har en grund för att våga 
utforska omgivningen. Om barnet vet att det har en trygg punkt att återvända till så är det 
lättare för barnet att våga se sig runt lite. Det är inte alltid den fysiska närvaron som barnet 
strävar efter med sin anknytning, utan tillgängligheten. Den trygga punkten, som vanligtvis är 
en vårdnadshavaren, måste inte alltid vara närvarande, bara barnet vet att den finns. Det är 
viktigt att du som vårdnadshavare eller annan viktig person i barnets liv är lyhörd och att du är 
uppmärksam för barnets signaler. Detta innebär inte att du som anknytningsperson ständigt 
ska vara fysiskt närvarande eller att du alltid ska göra som barnet vill. Att du ska vara lyhörd 
för signalerna innebär att du ska kunna bedöma hur mycket uppmärksamhet barnet behöver 
genom att läsa av det och situationen (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander 
2006, ss.222-223).  
 
Sammanfattningsvis framgår det av ovanstående forskning att det inte finns något som säger 
att den ena inskolningsmodellen är bättre än den andra, när det kommer till anknytning. 
Studier visar att det är upp till varje förskola/avdelning för sig att välja vilken 
inskolningsmodell som de anser passar dem bäst. Det kommer även fram att det kan uppstå 
olika slags svårigheter vid inskolningarna, som tillexempel att barnet är återkommande ledset 
under ett flertal gången under dagen. Det är då viktigt att pedagogerna har byggt upp en god 
relation med vårdnadshavarna, detta för att vårdnadshavarsamverkan ska flyta på så bra som 
möjligt. Om pedagogerna har en god relation med vårdnadshavare kan de tillsammans 
diskutera och komma fram till en gemensam lösning på de svårigheter som uppstår. Att det 
uppstår svårigheter vid inskolning kan bland annat ha med barnets anknytning att göra.  
 
 



 

7 
 

METOD  
I detta kapitel beskrivs val av metod. Den metod som vi valt är kvalitativa intervjuer. Sedan 
beskrivs urval och genomförande av intervjuerna och bearbetning och analysarbete. Vi tar 
även upp de etiska principer, normer och regler som ska följas när en studie utförs. Sista delen 
i kapitlet berör tillförlitlighet och giltighet.  
 

Intervju som metod 
I denna studie valdes intervju som metod. Vi använde oss utav kvalitativa intervjuer, dessa 
intervjuer liknar ett vanligt samtal förklarar Kihlström (2012a, ss.47-48), ett samtal med ett 
speciellt fokus. Om du använder dig av observation som metod, kan du bara ta del av hur den 
medverkande agerar, medan du genom att samtala med personen kan få reda på hur personen i 
fråga resonerar vid olika situationer. Genom att använda sig utav intervjuer för att samla in 
data kan man ta reda på den medverkandes tankar och känslor kring olika ting. 
 
Kihlström (2012a, ss.48-49) förklarar vidare att det är viktigt att man kan lyssna på andra, på 
deras åsikter och tankar. Detta är väsentligt för att vi ska kunna få en större förståelse för 
ändra människor. Genom att lyssna på dem när de berättar hur de tänker i olika situationer och 
kring olika saker, får vi även en större förståelse för varför de agerar som de gör i olika 
situationer. När du gör en kvalitativ intervju är det viktigt att du som intervjuar inte styr 
intervjun åt något visst håll, eller ställer frågor som kan vara ledande. Det är därför bra att 
använda sig utav öppna frågor, frågor som har en svag struktur och följdfrågor som kommer 
av den som intervjuar har för tankar kring den medverkandes svar. Avsevärt att tänka på när 
du gör en kvalitativ intervju är även att du intervjuar någon som har kunskap och erfarenhet 
kring ämnet du undersöker, det är då större chans att du får tillförlitliga svar. 
 
Vi valde att använda oss utav just intervju som metod eftersom att vi kände att det passade 
vårt syfte. Vi hade kunna använt oss av observationer, men vi ansåg att vi skulle få ut mer 
genom att göra intervjuer. Genom intervjuerna fick vi veta vad pedagogerna tyckte och tänkte 
kring olika saker. Hade vi gjort observationer hade vi endast fått se olika situationer och sedan 
tolka det själva. Syftet med vår studie var inte att vi själva skulle tolka olika situationer utan 
att få mer kunskap kring ämnet vi valt och den kunskapen fick vi lättast genom att samtala 
med pedagogerna. När vi gjorde våra intervjuer använde vi oss utav frågor som de 
medverkande inte kände till innan själva intervjutillfället. Genom att inte avslöja frågorna i 
förväg, fick vi en chans att se, hur personerna som medverkade reagerade och hur länge de 
tänkte innan de svarade. Att inte avslöja i förväg vilka frågor vi hade gav personerna mindre 
tid att tänka på ett ”bra svar”, vilket vi tror gjorde att personerna svarade ärligt istället för att 
fundera ut ett svar som de trodde att vi ville höra.  
 

Urval  
Eftersom syftet med vår undersökning var att få mer kunskap kring vad pedagoger anser att de 
har för roll för barnets anknytning, så valde vi att intervjua pedagoger. Vi intervjuade fem 
stycken pedagoger från två olika förskolor, två ifrån en förskola och tre från den andra. Valet 
av just dessa förskolor kom av att vi hade personliga kontakter. Att vi valde att just intervjua 
fem personer var för att vi ansåg att det var lagom många för vår studie. Vi hade dock i 
tankarna att om vi inte fick ut så mycket som vi hoppats från de fem intervjuerna, så skulle vi 
intervjua några fler om det behövdes.  
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På förskolan Skogsgläntan intervjuade vi två pedagoger, en ifrån småbarnsavdelningen och en 
ifrån en syskonavdelning. Avsikten var dock inte att jämföra inskolningen på en småbarns- 
respektive syskonavdelning eftersom att det inte riktigt är samma sak. Det finns totalt 3 
avdelningar på Skogsgläntan, en småbarns- och två syskonavdelningar. Pedagog nummer 1 
som jobbar på en av syskonavdelningarna, är 61 år gammal och har jobbat som förskollärare i 
39 år. Pedagog nummer 2 är 54 år och har jobbat som förskollärare i 22 år. Hon arbetar på 
småbarnsavdelningen.  
 
Havet, som är den andra förskolan vi gjorde våra intervjuer på, är en ganska stor förskola med 
fem avdelningar. Vi gjorde våra intervjuer med tre stycken pedagoger som jobbar på en 1-5 
års avdelning. Pedagog nummer 3 är 49 år gammal och har jobbat som förskollärare i 26 år, 
Pedagog nummer 4 är 38 år gammal och har varit förskollärare i 14 år och pedagog nummer 5 
är 55 år gammal och har jobbat som förskollärare i 30 år. Alla tre började arbeta som 
förskollärare för att de anser att det är ett viktigt, lärorikt och givande arbete som de trivs 
väldigt bra med. Här intervjuades pedagog nummer 3 och 4 tillsammans eftersom det 
underlättade både för oss och dem.  
 

Genomförande 
Karlsson (2014, ss.13-14) berättar att vårt intresse för ett visst kunskapsområde gör att vi 
väljer bort andra områden som intresserar oss mindre. Vi kan inte studera allt, det blir därför 
lätt så att vi tar ett område som intresserar oss lite extra. Vi funderade på vårt val av 
undersökningsområde och när vi hittat ett som intresserade oss både, gick vi vidare i 
processen och formulera ett syfte och några frågeställningar. Vi skrev sedan intervjufrågor 
som gick att koppla till vårt syfte och som besvarade våra frågeställningar. När 
intervjufrågorna (se bilaga 2) var klara, funderade vi över hur många vi skulle intervjua och 
vilka. Sedan skrev vi ett missivbrev (se bilaga 1). Ett missivbrev skrivs för att de möjliga 
medverkande ska få mer information och förståelse för undersökningen, vilket underlättar för 
deras beslut om medverkan (Löfdahl, 2014, s.36).  
 
Vi tog först kontakt med personerna över telefon och berättade vilka vi var och syftet med vår 
studie. Vi förklarade muntligt för dem vad som stod i vårt missivbrev. Vi berättade då också 
att vi tänkt spela in samtalet med hjälp av en telefon. När vi fått ett godkännande om 
medverkan från dem vi talat med, bestämde vi tid för intervjun. Missivbrevet tog vi även med 
oss för att de medverkande skulle få läsa igenom det på egen hand samt skriva under att de 
ställer upp på att medverka i vår studie. Kihlström (2012a, ss.49-50) förklarar att när man ska 
göra en studie är det även viktigt att man förklarar att även om de gått med på att bli 
intervjuande, så kan de när som helst hoppa av om de inte längre känner att de vill medverka, 
vilket vi gjorde. 
 
Kihlström (2012a, s.51) berättar att när intervjuer genomförs är det viktigt att tänka på var 
samtalet hålls. Hon förklarar att det är betydelsefullt att platsen där samtalet görs är lugn och 
avskild. Vi gjorde intervjuerna med personerna, en medverkande åt gången. Samtalet utfördes 
i ett ostört rum så att vi kunde samtala ifred. Samtalen tog ungefär 15 minuter vardera och 
mobiltelefon användes för att spela in dem. 
 
Karlsson (2014, ss.13-14) informerar om att när en studie ska genomföras är det angeläget att 
man själv har en del information och en grundkunskap kring ämnet. Därför läste vi på i 
böcker och artiklar som handlade just om anknytning och olika inskolningsmodeller. Vi läste 
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även en hel del om vårdnadshavarsamverkan och anknytning mellan barn och pedagog samt 
mellan barn och dess vårdnadshavare. Vi ansåg att det var relevant att vi hade kunskap kring 
detta för att kunna få ut så mycket som möjligt av vår studie. 
 

Analysarbete 
Malmqvist (2012, ss.123-124) förklarar att, genom att planera utifrån syftet när bearbetningen 
ska börja, underlättar det processen. En bra struktur att följa är att rekommendera. När 
intervjuerna var utförda och vi hade de data, vi behövde var det tid för oss att börja bearbeta 
och analysera våra svar. Med detta i åtanke började vi med vårt arbete. Vi började med att 
transkribera ljudfilerna från intervjuerna. Dovemark (2012, s.148) förklarar att transkribering 
är en ordagrann beskrivning utav vad som sagt och gjorts under intervjuns gång. Vi skrev ner 
alla intervjuerna på datorn, detta underlättade när vi skulle analysera. Vi analyserade data som 
i sin tur blev vårt resultat på studien.  Det är viktigt att komma ihåg att den insamlade datan 
endast ska användas till studien, därför ska all insamlad data raderas när examensarbetet är 
klart. Detta för att ingen obehörig ska kunna komma åt den (Löfdahl, 2014, s.38).  
 
Vi analyserade genom att när vi lyssnat på ljudfilerna och sedan transkriberat dem så 
sammanställde vi vilka svar vi fått. Vi delade upp svaren i olika kategorier som vi tyckte 
hörde samman. Genom att göra detta fick vi en överblick över vad vi fått fram genom vår 
studie och vilka delar som var de centrala. De mest centrala delarna blev sedan våra rubriker i 
resultatdelen som var våra utgångspunkter. Under dessa rubriker presenterade vi sedan de data 
vi fått in. De som vi fick fram ifrån våra intervjuer och vårt analysarbete var att 
inskolningsmodeller, det enskilda barnet och samverkan mellan pedagog och vårdnadshavare 
var centrala delar i arbetet med att bygga upp en god anknytning.  
 

Etik 
När du gör en studie finns det normer och regler som du måste följa. Dessa krav är det viktigt 
att du har kunskap kring för att kunna utföra din studie på ett etiskt korrekt sätt. När vi letade 
efter medverkande till vår studie var vi mycket noga med att informera studiens deltagare om 
vad syftet med vår studie var och hur det hela skulle gå till. Vi berättade att syftet var att få 
mer kunskap kring vad pedagoger anser att de har för roll för barnens anknytning. Vi 
berättade att vi skulle göra kvalitativa intervjuer och att vi skulle använda oss utav 
ljudinspelning. Vi förmedlade denna information både muntligt och skriftligt genom ett 
missivbrev (se bilaga 1). När personerna fått den informationen, så fick de själva bestämma 
om de ville medverka eller inte. Det är grundläggande att ingen känner sig tvingad till att vara 
med utan hen ska själv tycka att det känns bra. Vi var även noga med att berätta att även om 
personen gått med på att medverka i undersökningen kan den när som helt hoppa av om hen 
har ändrat sig (Löfdahl 2014, ss.33-36). 
 
Undersökningen ska även i största möjliga mån vara anonym. Därför berättade vi även för de 
medverkande att vi kommer att använda oss utav fiktiva namn både på dem och förskolorna. 
De medverkande ska kunna känna sig trygga med att medverka utan att någon ska få reda på 
att just hen sagt en viss sak. Viktigt att poängtera är även att den data som samlas in genom 
intervjuerna endast kommer att användas till studiens ändamål och inte i något annat 
sammanhang som deltagarna inte fått någon vetskap om (Björkdahl-Ordell 2012, s.27).    
 
Det finns flera orsaker till att det är viktigt att följa de etiska principer som finns när man gör 
en studie. En orsak är bland annat att det är med stor sannolikhet lättare att få kandidater till 
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att medverka eftersom att du har förmedlat vad studiens syfte är och hur den ska gå till. Detta 
gör att kandidaten känner sig lugnare och mer förberedd eftersom att hen vet vad intervjun ska 
handla om och hur den ska utföras. Det kan även vara lättare att få medverkande när de vet att 
de är anonyma. Den största orsaken till att följa de etiska principerna är dock av humana skäl. 
Ingen vill delta i något som hen känner sig tvingad till eller inte har någon vetskap om. Därför 
ska det vara en självklarhet att man berättar viktiga saker som rör studien och dess 
medverkande.  

Tillförlitlighet och giltighet 
Kihlström (2012b, ss. 231-232) förklarar att det är centralt att du tänker på studiens validitet 
och reliabilitet, det vill säga studiens tillförlitlighet och giltighet. Saker som kan påverka 
studiens tillförlitlighet och giltighet kan bland annat vara ditt eget perspektiv och dina egna 
tolkningar. Det är därför viktigt att försöka bortse från dina egna åsikter, både när du gör 
intervjuerna samt även under bearbetning och analysarbete. Kihlström (2012a, s.49) berättar 
också att för att få en så tillförlitlig och giltig studie som möjligt, bör man välja att intervjua 
personer som har kunskap och egna erfarenheter utav området som undersöks. Det är större 
sannolikhet att du får bra och sanningsenliga svar om personen ifråga vet vad den pratar om.  
 
Kihlström (2012b, ss.231-232) berättar även att det kan vara bra att använda sig utav 
ljudinspelning under intervjuerna som hjälpmedel, du behöver då inte vara rädd att du missar 
skriva ner något. Om du har använt ljudinspelning kan du även återuppleva intervjun om och 
om igen och på så vis kunna bearbeta och analysera intervjun ordentligt.  
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RESULTAT 
I resultatet kommer vi att ta upp hur vi utifrån vårt syfte fått fram denna studie. Vårt syfte är 
att få mer kunskap kring vilken funktion pedagoger anser att de har för barnens anknytning 
vid inskolningen, via olika inskolningsmodeller. Resultatet visar att pedagogerna antyder att 
det finns ett dilemma som de har när de ska planera en inskolning. De ska välja en 
inskolningsmodell som passar det enskilda barnet redan innan de känner barnet, vilket kan 
vara svårt eftersom de inte har en anknytning till barnet eller vet hur barnet är och vad det 
behöver. Inför inskolningen ska pedagogerna vara förberedda och ha planerat, samtidigt som 
de ska ta hänsyn till vårdnadshavarnas tankar och åsikter. Vilken inskolningsmodell 
förskolorna använder och hur pedagogerna kan arbeta med anknytning till barnen, vid 
inskolningen och för resterande tid på förskolan för barnet, kommer upp i resultatet genom att 
vi har analyserat de svar vi fått från de pedagogerna vi intervjuat på de olika förskolorna. Det 
kommer även fram att samarbetet med vårdnadshavarna inte bara ska vara bra, utan att båda 
parterna även ska känna sig trygga i relationen dem emellan. Det enskilda barnet är också 
någonting som kommer upp, att barnen ska känna sig trygga på förskolan och hur 
pedagogernas roll kan påverka detta. 
 

Inskolningsmodellernas flexibilitet 
Resultatet visar att modellerna både är förutbestämda och flexibla. Hur pedagogerna arbetar 
med anknytningen sätts i relation till vårdnadshavarna vid inskolningen i något som kan 
liknas vid olika inskolningsmodeller vilket vi har fått fram i resultatet. Det finns flera sätt att 
gå efter och vilket sätt förskolorna väljer kan bero på vad som passar bäst för dem och vad 
som känns bäst för vårdnadshavare och pedagoger. Det har flera gånger under intervjuerna 
framkommit att en inskolning kan ta längre tid än förväntat då vissa barn tar längre tid på sig 
att skapa en trygg anknytning. En annan skillnad är också att pedagogernas förberedelser 
skiljer sig åt och omfattningen under inskolningens modeller är också en sak som skiljer sig 
åt.  
 
Petra och Lovisa på förskolan Havet berättar hur de förbereder sig innan de börjar med 
inskolningen. De säger att de har delat in barnen i de olika åldrarna som de har på 
avledningen vilket är 1-5 år. Pedagogerna har olika ansvarsområden, vissa har ansvar för de 
största barnen och vissa för de minsta barnen. Det är ofta den pedagog som har ansvaret för 
dem yngsta barnen som har huvudansvaret för inskolningen, då anknytningen ska få en bra 
start, medan de andra pedagogerna också alltid finns tillgängliga, så att barnen lär känna dem 
också. 

 
 ”Vi har åldersindelat barnen, vi bestämmer vem som har ansvar för vilka 
innan vi börjar med inskolningen.” 
(Petra, 1-5 år Korallen, Havet)  

 
Inskolningsmodellen innebär alltså enligt uttalandet här att pedagogerna har i uppgift att 
fördela ansvaret för de olika barnens inskolningar. 
 
På en annan avdelning vid namn Snäckan 1-5, på förskolan Havet tycker pedagogen att 
förberedelser är viktigt också trots att man inte har fått någon anknytning till barnet. 
Pedagogen berättar att om de har många inskolningar på en gång, brukar de anordna ett möte 
tillsammans med vårdnadshavarna innan sommaren, ifall barnen ska börja på hösten, innan 
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alla nya vårdnadshavare och barn kommer till förskolan. På mötet informerar de om hur 
inskolningarna går till, vilka tider det är och vad de har för rutiner på förskolan.  
 

”Innan varje inskolning skickar vi ut ett kort till varje barn och önskar dem 
välkomna till förskolan så att de ska känna sig välkomna.” 
(Anneli, 1-5 år Snäckan, Havet) 

 
En annan skillnad mellan de olika inskolningsmodellerna är inskolningens längd. Vissa har 2 
veckor och andra har 3 dagar. Beroende på vad som fungerade för deras förskolas arbetslag, 
de utgick även från barnen och kände hur anknytningen var.  
 
På förskolan Skogsgläntan hade de vårdnadshavaraktiv inskolning på två avdelningar där vi 
intervjuade. 
 

”Den vi har nu är den 3 dagars inskolning som vi kallar för 
vårdnadshavaraktiv, där en förälder är med 3 hela dagar och har 
huvudansvaret för inskolningen.” 
(Carina, 1-3 år Humlan, Skogsgläntan)  

 
Förskolan Skogsgläntan använder en annan modell som är kortare. De tycker att 3 dagars 
inskolning har fungerat väldigt bra, då de känner att de får väldigt mycket anknytning till 
barnen på den tiden. Trots att 3 dagar kan kännas väldigt kort, tycker dessa arbetslag att det 
räcker.   
 
På förskolan Havet har de 2 veckors traditionell inskolning och även 2 veckors 
vårdnadshavaraktiv.  
 

”Inskolningen är 2 veckor och beroende på hur det går och hur det går för 
barnet andra veckan börjar man som vårdnadshavare gå ifrån lite eller lämna 
barnet.” 
(Lovisa, 1-5 år Korallen, Havet)  

 
Exemplen visar att det kan skilja sig åt mellan förskolor vad de har för inskolningsmodell, 
vissa tycker att det är bättre med 3 dagar och att de får ut mycket från det medan andra känner 
att de tycker det är bäst med 2 veckor då 3 dagar är alldeles för kort. 
 
Av resultatet framgår det även att tiden som barnet vistas på förskolan kan öka efter hand.  
 

”Det är den här traditionella där man börjar med en timma i taget och sen 
trappar man upp mer och mer för varje dag så att barnet känner mer och mer 
anknytning.” 
(Petra, 1-5 år Korallen, Havet)  

 
Förutom inskolningsmodellens längd, uppger pedagogerna att de ger vårdnadshavare i uppgift 
att vara mer eller mindre aktiva. För trots att det handlar om att skapa en anknytning till 
barnen, så är det även viktigt att skapa en god relation till föräldrarna. På Skogsgläntan 
berättar de på avdelningen för 1-3 åringar att de har vårdnadshavaraktiv inskolning och då är 
det oftast vårdnadshavaren sköter all omvårdnad. 
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”Det är mamman eller pappan som sköter om barnet, matar, byter och gör det 
mesta på dem. Men det är för att de ska känna sig hemma i denna miljö. Det 
är det som är vitsen lite, att de blir en trygghet när mamma eller pappa är med 
mycket.” 
(Carina, 1-3 år Humlan, Skogsgläntan) 

 
Under de 3 dagar då vårdnadshavarna är med och tar hand om barnen helt själva, så är 
pedagogerna mest i bakgrunden, men de försöker ändå skapa en relation till föräldrar och 
barn. Det kan sägas att vårdnadshavarna är de som är aktiva här, medan pedagogerna kan 
hjälpa till med sådant som behövs och för att skapa en trygghet tillsammans med 
vårdnadshavarna. 
 
Pedagogerna på Skogsgläntan berättar även att innan de hade 3 dagars vårdnadshavaraktiv 
inskolning, hade de 2 veckors inskolning, där det var pedagogerna som var de aktiva och 
vårdnadshavarna var där en mindre tid. Pedagogerna här tyckte att det var väldigt hackigt, 
eftersom vårdnadshavarna kom en liten stund med barnet och sedan gick därifrån. 
 

”Sedan har vi vårdnadshavaraktiv inskolning. Då är de här 9-14 i två veckor 
och då är vårdnadshavarna med hela tiden första veckan och andra veckan är 
barnen här själva fast vårdnadshavarna ska finnas tillgängliga och det är 
fortfarande 9-14.” 
(Lovisa, 1-5 år Korallen, Havet)  

 
På avdelningen Korallen på förskolan Havet tycker de, att om det går bra för barnet med den 
traditionella inskolningsmodellen och om man känner att anknytningen är på god väg, ska 
vårdnadshavarna andra veckan gå ifrån korta stunder eller kanske lämna barnet helt. De 
använder sig även ibland av den vårdnadshavaraktiva inskolningsmodellen, där 
vårdnadshavarna sköter all omvårdnad men när de börjar lämna barnen ska de finnas 
tillgängliga på telefon, om något skulle hända. På denna avdelning menar de att den 
vårdnadshavaraktiva inskolningsmodellen fungerar bäst. De förklarar att fördelen med 
vårdnadshavaraktiv metod är, att vårdnadshavarna får en inblick hur det faktiskt fungerar på 
förskolan och ger dem en annan förståelse än om de inte skulle vara med. Dessutom skapar 
man lättare en anknytning till barnet, om hen ser att vi pedagoger kommer överens med 
vårdnadshavarna.  
 
På en annan avdelning på förskolan Havet, berättar en pedagog att deras inskolningsmodell 
går till så att, barnen är på förskolan med sina vårdnadshavare en kort stund de första dagarna. 
Sedan utökas tiden successivt så att vårdnadshavarna går ifrån förskolan en liten stund, för att 
sedan komma tillbaka och äta och vila med barnen. 
 

”Jag brukar säga till vårdnadshavarna att nu ska ni sitta och bara vara tråkiga 
för att det är ju vi som ska vara roliga och vårdnadshavarna tråkiga, så att 
barnen kan känna sig trygga sedan när vårdnadshavarna går och framförallt 
känna att det är roligt på förskolan.” 
(Anneli, 1-5 år Snäckan, Havet) 

 
Anneli berättar hur hon brukar se på vårdnadshavarnas roll vid inskolningen. Hon menar att 
det är bra att vårdnadshavarna är där, men att det inte är de som ska locka barnen till lek utan 
det är pedagogernas uppgift. Detta för att barnen ska se att pedagogerna också är påhittiga och 
lekfulla och på det sättet knyter man också lättare an till barnen. 
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Samarbete och trygghet med vårdnadshavare 
När det gäller att samarbeta med vårdnadshavare kan rollen se olika ut. Det kan handla om att 
pedagogerna uppmärksammar vikten av en bra dialog och ett bra samspel. Här ger Ramona 
exempel på innehållet i en diskussion med vårdnadshavarna. 
 

”Att vi som pedagoger även kan gå in och fråga om det är något vi undrar 
över. Det är absolut A och O att man har den öppna dialogen och 
öppenheten.” 
(Ramona, 3-5 år Myran, Skogsgläntan) 

 
På förskolan Skogsgläntan på en 3-5 årsavdelning (Myran), anser de att samspelet och 
anknytningen betyder allt. Att kunna ha en öppen dialog med vårdnadshavarna är mycket 
viktigt. De berättar att om vårdnadshavarna är trygga så är pedagogerna trygga. Det ska 
kännas bra att berätta saker för varandra, om det är något man undrar över. Pedagogen här 
berättar även, att samspelet mellan pedagogerna och vårdnadshavarna påverkar barnens 
trygghetskänsla. Märker barnet att pedagogerna och vårdnadshavarna kommer bra överens, 
känner sig barnet tryggt.   
 

”Samspelet har en stor betydelse, att de litar på oss att de känner sig 
välkomna såklart första gången.” 
(Carina, 1-3 år Humlan, Skogsgläntan) 

 
På 1-3 års avdelningen Humla på förskolan Skogsgläntan menar de att det är viktigt att kunna 
känna att det är en välkomnande känsla direkt, när någon kommer dit första gången. Genom 
samspelet ska de känna att det är en trygg plats för barnen att vara på. Känner inte 
vårdnadshavaren att det är tryggt, känner även barnet sig otryggt och då blir det inte någon bra 
anknytning att arbeta med inför inskolningen. 
 
Trygghet är någonting Lovisa också tycker är viktigt. Hon jobbar på avdelningen Korallen på 
förskolan Havet. Hon berättar att de försöker har ett bra samspel med vårdnadshavarna för att 
det lätt speglar av sig på barnen och då blir det enklare att skapa en god anknytning.  
 

”Det är viktigt att de har förtroende för oss också, det är ju det denna 
vårdnadshavaraktiva inskolningen vinner på, att man får en annan kontakt 
med dessa vårdnadshavare.” 
(Lovisa, 1-5 år Korallen, Havet) 

 
Hon säger att när inskolningen är vårdnadshavaraktiv, är samspelet något som ska ingå, för ett 
bra samspel med vårdnadshavarna vinner alla på. Hon anser att det blir på ett annat plan när 
inskolningen är vårdnadshavaraktiv. De får mer kontakt och får lättare en bra anknytning. 
Detta leder till ett bättre samspel med vårdnadshavarna än om de hade haft inskolning på det 
traditionella sättet.  
 
Lovisa och Petra menar att när vårdnadshavarna lämnar barnen på Korallen, är det de 
dyrbaraste vårdnadshavarna har och det är klart att det känns bättre att lämna barnen om det 
föreligger bra samspel mellan vårdnadshavare och pedagoger. Detta är extra viktigt när det är 
familjens första barn som ska inskolas.  Då får man se till att verkligen ha ett bra samspel och 
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en bra dialog mellan varandra så att vårdnadshavarna får ett bra förtroende för pedagogerna 
och på så sätt kunna skapa en bra och trygg anknytning från början. 
 

”Ha möjlighet att fråga om det är någonting, det gäller även oss att vi kan 
fråga om det är någonting vi undrar över.” 
(Anneli, 1-5 år Snäckan, Havet) 

 
När vi kommer till avdelning Snäckan på förskolan Havet, träffar vi Anneli som berättar vad 
hon tycker om samspelet mellan vårdnadshavare och pedagoger. Hon säger att hon tycker det 
är viktigt att man kan ha ett bra förtroende för varandra och att pedagogerna hinner prata med 
vårdnadshavarna varje morgon när de lämnar barnen. Det kan vara så, att vårdnadshavarna 
lämnar barnen lite för snabbt och pedagogerna hinner då inte kommunicera med dem. Det är 
viktigt att försöka få till den lilla stunden på morgonen, då både vårdnadshavare och 
pedagoger har möjlighet att fråga om det skulle vara något de undrar över.  
 

”Folk är ju olika, men jag tror det är viktigt att försöka känna av hur man är 
som person” 
(Anneli, 1-5 år Snäckan, Havet) 

 
Här tar Anneli upp att alla människor är olika. Hon menar att det är viktigt att försöka känna 
av hur vårdnadshavarna är som personer. Det är även bra för vårdnadshavarna att se vad det är 
för personer som de lämnar sina barn hos. Finns det inte någon relation sedan tidigare, så vet 
dem ju inte riktigt vem de lämnar sina barn hos och då kan de känna sig väldigt osäkra.  
 
På förskolan Skogsgläntan på Myran berättas det att vårdnadshavarna har hand om all 
omvårdnad av barnen när det kommer till den vårdnadshavaraktiva inskolningen. Men när de 
hade 2 veckors inskolning för längesedan, fungerade det så att vårdnadshavarna var med sina 
barn under den första tiden på förskolan. Under den tiden tog pedagogerna kontakt med 
barnen under de första dagarna och sedan tog dem över vårdnadshavarnas roll med barnet, 
undan för undan och minskade på vårdnadshavarnas tid på förskolan.  
 

”Då var det pedagogerna som satt jämte barnet när de åt och ryckte in om det 
hände något och försökte att vara med aktiv och vårdnadshavarna höll sig mer 
i bakgrunden. Nu är det ju tvärtom.” 
(Ramona, 3-5 år Myran, Skogsgläntan) 

 
Här berättar Ramona hur det var när det var pedagogerna som var de aktiva och 
vårdnadshavarna höll sig i bakgrunden. Idag är det tvärtom, det är vårdnadshavarna som är de 
aktiva då det är en vårdnadshavaraktiv inskolning. 
 
På Skogsgläntans 1-3 avdelning Humlan, pratade vi om hur de har det med vårdnaden om 
barnen när det kommer till inskolningen. Carina berättar att vårdnadshavarna sköter den mesta 
omvårdnaden här då det är en vårdnadshavaraktivt. För att skapa en god relation så att 
anknytningen kommer in i bilden med både vårdnadshavare och barn, kan det bli så att de 
ibland tar över vårdnadshavarnas roll för att anknytningen skall utvecklas.    
 

”Vi successivt tar över vårdnadshavarnas roll då vi känner att vi måste ta över 
lite också, men även om de gör det mesta, finns vi där och försöker.” 
(Carina, 1-3 år Humlan, Skogsgläntan) 

 



 

16 
 

Carina berättar att de successivt tar över en liten del av vårdnadshavarnas roll redan 
när vårdnadshavarna är där, bara för att kunna skapa ett bra band mellan dem och 
barnen. 
 
På förskolan Havet, avdelning Korallen säger de att de successivt tar över om man har den 
traditionella inskolningen, eftersom vårdnadshavare kan lämna småstunder om allt går bra 
med samspelet och anknytningen mellan pedagoger och vårdnadshavare.  
 

”De har ju nästan allt ansvar, men vi försöker ändå ibland att ta oss in lite 
mellan vårdnadshavare och barn för att det inte ska bli ett konstigt avslut med 
inskolningen.” 
(Lovisa, 1-5 år Korallen, Havet) 

 
Innan vårdnadshavarna börjar lämna barnen korta stunder, kan det vara bra att bygga upp ett 
förtroende till barnen, för att det ska kännas enklare när dem lämnar barnet på förskolan. Om 
man jämför den traditionella inskolningen med vårdnadshavaraktiv inskolning, är den 
vårdnadhavaraktiva inskolningsmodell den modell som ger mest ansvar till vårdnadshavarna. 
Eftersom att vårdnadshavarna då har hand om all omvårdnad och att de spenderar mer tid med 
barnen än vad pedagogerna gör. Men för att få ett bra samspel försöker ändå pedagogerna ta 
sig in lite mellan vårdnadshavare och barn, för att kunna bygga på anknytningen till barnet.  
 
På Skogsgläntan avdelning Myran säger Anneli att de verkligen kan känna av vilka 
vårdnadshavare som de kan skoja med och vilka de kanske inte ska säga för mycket till. Det 
är väldigt lätt att känna inombords vilka vårdnadshavare som är lätta att lära känna och allt 
handlar egentligen om hur bra anknytningen till dem är.  
 

“Jag tror såhär att är vårdnadshavarna trygga med oss är även barnen trygga 
med oss, för de känner ju direkt om föräldrarna inte känner att det funkar 
mellan oss.” 
(Anneli, 1-5 år Snäckan, Havet) 

 
Anneli berättar även att är det så att en vårdnadshavare känner sig otrygg med att lämna 
barnet hos en pedagog speglar det oftast av sig till barnet, då kanske hen inte vill lämnas med 
den pedagogen när vårdnadshavaren ska åka. Bara en sådan sak visar på att det inte finns 
någon bra anknytning. 
 

Synen på det enskilda barnet vid inskolning 
Att barnet känner en trygghet där hen befinner sig är något som betonas vid flera tillfällen 
under intervjuerna. Det är viktigt för både barnet, vårdnadshavare och andra som bryr sig om 
barnet. Alla barn är olika så för att barnet ska känna sig tryggt och hur lång inskolningstiden 
är varierar från barn till barn och i denna studie kan vi även se om anknytning är det enda som 
betyder någonting.  
 
Ramona på Myran, förskolan Skogsgläntan 3-5 berättar att anknytning är en viktig del för 
barnet i själva inskolningen.  
 

”Ja, alltså känner barnen ingen anknytning till oss kan de nog inte känna sig 
trygga. Men de brukar känna sig trygga och det är det viktiga.” 
(Ramona, 3-5 Myran, Skogsgläntan) 
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De försöker få barnen att vara på förskolan utan sina vårdnadshavare, efter 
inskolningsperioden. Personalen på Myran vill också att dagarna på förskolan då ska vara lite 
kortare en period. Detta för att barnet inte ska behöva undra varför någon vårdnadshavare inte 
kommer för att hämta. Det kan även hjälpa barnet att kanske få gå hem när det är som roligast 
och inte när hen är som tröttast. 
 
Ramona från syskonavdelningen på förskolan Skogsgläntan nämner också att det kan bli 
omtumlande för barnet om det är oklart när föräldern ska komma och hämta hen, då är det bra 
om pedagogerna även där visar att de bryr sig och ringer vårdnadshavaren och kollar när de 
ska hämta om det inte är bestämt. Om pedagogen vet kan hen alltid berätta för barnet att det är 
lugnt, någon kommer den tiden och kanske förklara hur lång tid det är till dess och vad 
visarna på klockan ska stå på. 
 
Inne på Humlan 1-3, där Carina arbetar berättar hon att de lär känna barnen väldigt mycket 
när det är inskolning. Pedagogerna känner av deras kroppsspråk och hur de fungerar med sina 
vårdnadshavare, de iakttar även hur de fungerar med kompisarna. Det är väldigt individuellt 
hur lång inskolningen ska vara och även när det kommer till hur det blir när vårdnadshavaren 
lämnar, beroende på vad det finns för anknytning mellan pedagoger, barn och 
vårdnadshavare.  
 

”Vissa kommer det inte för, de kanske kommer efter 2 veckor en sådan period 
att de gråter och vissa har inte några tårar över huvud taget.” 
(Carina, 1-3 år Humlan, Skogsgläntan) 

 
Inskolningsmodellens längd tycks vara beroende av det enskilda barnet enligt Carina. Hon 
berättar att det är olika hur barnen fungerar. Vissa barn kan vara hur glada som helst under 
hela inskolningsperioden och även när vårdnadshavaren lämnat barnet. Efter någon dag eller 
dagar inser barnet att vårdnadshavaren inte ska stanna på förskolan och då kan det vara en 
massa tårar som kommer. En anknytning är någonting man får jobba på hela tiden så att den 
befästs. Men för att underlätta detta och göra att det möjligtvis blir lättare för barnet kan 
pedagogerna skapa en bra relation till barnet och visa att vi under inskolningen är delaktiga i 
detta trots att vårdnadshavarna är här just nu.  
 
På förskolan Havet tycker de att det är väldigt viktigt med trygghet och anknytning. För att 
komma igång med själva verksamheten när barnet har blivit inskolat, börjar de med att ha 
”lära känna aktiviteter” tillsammans med alla barn. Detta för att barnen ska lära känna 
varandra och det enskilda barnet, som precis har blivit inskolat, kommer in i gruppen och 
känner sig trygg. Detta sker vid eventuella morgonsamlingar.  
 

”Vi brukar låta det gå cirka en månad i alla fall efter inskolningarna som vi 
bara har sådana lära känna aktiviteter.” 
(Petra, 1-5 år Korallen, Havet) 

 
Lovisa berättar även att de är noga med anknytning på Korallen, de låter barnen komma och 
kramas eller bara prata med pedagogerna ifall det behövs. Hon berättar att ju yngre barnen är 
desto mer anknytning behöver dessa barn. Sen finns det alltid barn som aldrig vill visa en 
anknytning på det sätt att de vill sitta i knät, då finns det alltid andra sätt.  
 



 

18 
 

”De går och leker en stund och sen kommer de och ska tanka lite och sedan 
går de iväg och att anknytningen är där och att man ska känna sig trygg.” 
(Lovisa, 1-5 år Korallen, Havet) 

 
På Snäckan där Anneli jobbar, berättar hon att verksamheten går igång rätt automatiskt när 
vårdnadshavarna lämnat från inskolning och barnet ska börja på riktigt. Barnen får en 
förståelse för verksamheten och dess innehåll då de är med på alla aktiviteter som tar en 
början när inskolningen är över.  
 

”Om det är lite äldre barn är det nog kompisarna som är lika viktiga tror jag. 
Att de tycker det är roligt med kompisarna och sen är det väl alltid att vi ska 
känna att de känner sig trygga och att de vågar komma till oss om det är 
någonting.” 
(Anneli, 1-5 år Snäckan, Havet) 

 
Här menar Anneli att anknytningen betyder mycket för barnen, men hon tror inte att det är det 
viktigaste för barnen heller. Hon betonar på att kompisarna betyder minst lika mycket för att 
barnet ska känna sig tryggt på förskolan och ha roligt. Det beror nog också på hur gammalt 
barnet är. De små barnen kanske behöver mer anknytning och känna att de känner sig trygga 
tillsammans med pedagogerna. De äldre barnen däremot kanske bara bryr sig om sina 
kompisar. Sen är det nog minst lika viktigt att barnen kan känna att de kan komma till 
pedagogerna om det är något problem. 
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DISKUSSION 
I detta kapitel kommer vi först att diskutera vårt val av metod. Sedan går vi vidare till att 
diskutera resultatet som vi fått genom våra kvalitativa intervjuer. Vi kommet att diskutera de 
resultat som vi fått gällande inskolningsmodeller, samarbete och trygghet med 
vårdnadshavare samt det enskilda barnet, allt utifrån vårt syfte, vilken funktion som 
pedagogerna anser att de har för anknytningen vid inskolningen, via olika 
inskolningsmodeller.  

Metod diskussion  
Att göra kvalitativa intervjuer var den metod som passade vårt syfte bäst. Eftersom vi ville få 
mer kunskap kring vilken funktion pedagoger anser att de har för anknytningen vid 
inskolning, via olika inskolningsmodeller, var intervjuer ett bra sätt att få en inblick i hur 
pedagogerna tänker. Genom att intervjua personerna i fråga, fick de berätta med egna ord, hur 
de tänker och de fick även själva en chans att reflektera över hur de agerar olika situationer. 
Om vi istället hade använt oss av enkäter hade personerna ifråga kunnat tänka längre och 
fundera ut svar som de ansåg vara ”rätta” eller helt och hållet hoppa över att svara alls. Om 
man använder sig av enkäter är det inte heller lika lätt att få ett utförligt svar, eftersom man 
oftast använder sig utav ja eller nej frågor, eller alternativ frågor. När man intervjuar någon 
ger man personen möjlighet att beskriva precis hur hen tycker och tänker. Observationer är en 
metod som enbart fokuserar på det vi ser, själva handlingen. Denna metod hade inte kunna ge 
svar på vårt syfte på samma sätt som intervjuer eftersom att vi enbart får ta del av det som 
händer just vid det tillfället. Genom att använda oss av intervjuer fick vi en bredare inblick i 
vårt ämne när vi samtalade med pedagogerna.  
 
Vi är nöjda över att vi valde att använda oss av en mobiltelefon för att spela in samtalen. Detta 
underlättade vårt analysarbete, eftersom vi kunde höra samtalen flera gånger. Hade vi gjort 
om studien hade vi dock använt oss av anteckningar också. Vi antecknade aldrig under 
samtalen men vi tror att de hade varit bra att göra det också. Vi valde att börja transkiberingen 
av ljudfilerna efter att vi genomfört alla intervjuer. Om vi hade gjort om studien eller skulle 
göra en annan studie någon gång i framtiden, hade vi valt att transkibera varje ljudfil direkt 
efter att vi gjort intervjun. På så vi skulle arbetet gått snabbare och vi hade kunna ändra om i 
våra intervjufrågor om vi såg ett mönster på hur frågorna besvarades. På så vis hade vi kunna 
välja ut frågor som vi tyckte skulle passa, så att vi skulle få svar på de frågor som verkade 
passa in bäst på det spår som vår studie tog.  
 

Diskussion om inskolningsmodeller 
När vi kommer till hur inskolningen går till berättar deltagarna att de har en 
vårdnadshavaraktiv inskolning på 3 dagar och det fungerar bra. De tycker att de får ganska 
mycket anknytning på dessa 3 dagar trots att tiden är ganska kort. Arnesson Eriksson (2010) 
säger att förskolorna får bestämma själva vilken inskolningsmodell de vill ha. Det finns de 
som föredrar vårdnadshavaraktiv inskolning och det är vad dessa förskolor gjort som några av 
deltagarna arbetar på. De tycker det fungerar bra, för att de känner att de får en 
anknytningsrelation med både barn och vårdnadshavare under denna korta tid som de sedan 
kan arbeta vidare på under barnets fortsatta förskolegång.  
 
På en förskola berättar de att de har 2 veckors inskolning som är vårdnadshavaraktiva och 
detta passar in på deras pedagogiska roll. De säger även att behöver de längre inskolning eller 
kortare inskolning kan det gå att ordna också men de skulle aldrig rekommendera 3 dagars 
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inskolning för någon då de tycker att de inte får den rätta anknytningen till barnen på dessa få 
dagar. Pedagogerna på en annan förskola tycker däremot att de får ut väldigt mycket av dessa 
3 dagar. Det kan ta olika lång tid för barnen att bli inskolade på en förskola, då det är en ny 
situation för både vårdnadshavare och barn och det är något man får acceptera. Det får ta den 
tid det tar och alla barn är olika och det tar olika tider att skapa en anknytning till dem 
(Arnesson Eriksson 2010, ss.12-13).  
 
Här berättar pedagogerna även att de faktiskt har den traditionella inskolningsmodellen också, 
den innebär att barnet är på förskolan några timmar per dag de första dagarna och då är även 
en vårdnadshavare med men därefter är barnet där själv. Pedagogerna berättar att de tycker att 
vårdnadshavaraktivinskolning är smidig också för att vårdnadshavarna får en inblick i hur 
verksamheten fungerar samtidigt som dem skapar en anknytning till vårdnadshavarna. Dessa 
får en annan förståelse för hur det är i förskolan. Här tar de även upp att det kan vara lite 
stressigt att ha många inskolningar samtidigt. Det är då bra om pedagogerna på avdelningarna 
är överens om saker och ting och har pratat igenom ordentligt innan de börjar med de olika 
inskolningarna. Detta för att de inte ska ge olika budskap till de olika vårdnadshavarna 
(Arnesson Eriksson 2010, s.24).  
 

Samspel mellan pedagoger och vårdnadshavare 
På ena förskolan tycker pedagogerna att samspelen mellan pedagoger och vårdnadshavare 
betyder allt. Att ha en öppen kontakt och känna att man har en anknytning till varandra när 
man pratar och har en dialog är mycket bättre än om det skulle vara stelt och tyst mellan 
parterna. Då kanske varken vårdnadshavare eller pedagog riktigt vet vad de ska säga. Enligt 
Wessman (2010, s.8) förklarar hon att det är betydelsefullt att pedagogerna har ett lätt samspel 
med vårdnadshavarna. De bör vid tidig kontakt ge all information som vårdnadshavarna bör 
känna till, innan inskolningen börjar på riktigt. Pedagogerna bör även förklara, hur 
inskolningen kommer att utvecklas, för att vårdnadshavarna ska kunna slappna av på ett annat 
sätt och fokusera på barnet och pedagogerna som arbetar där (Wessman 2010, s.8).   
 
Det största samspelet som kommer att ske efter inskolningsperioden, är när vårdnadshavare 
hämtar eller lämnar barnet på förskolan och det är en del som är betydelsefull för både barnet 
och vårdnadshavarna. Här kan det vara bra ifall pedagogerna pratar lite med vårdnadshavarna 
om det är något de själva undrar över eller om vårdnadshavarna har något de funderar över. 
Det kan tillexempel handla om tider när barnet ska lämnas och hämtas. Men framförallt blir 
det ett samtal som sker ansikte mot ansikte (Sandberg & Vuorinen 2008, s.155). En pedagog 
nämner att det kan bli omtumlande för barnet, ifall det är oklart när vårdnadshavaren ska 
komma och hämta det. Det kan ofta skapa oro hos barnet. För att dessa situationer inte ska 
uppstå kan det vara bra att ha det klart för sig när vårdnadshavarna ska komma och hämta och 
det kan pedagogerna få om de har en bra kommunikation med vårdnadshavarna vid hämtning 
eller lämning. Ibland kan det vara så att det är flera barn som går hem samtidigt och då kan 
det vara svårt att få den lilla tiden med vårdnadshavaren, då man kan få svar på eventuella 
frågor, det är kanske är mer föräldrar som får tiden till att prata om någonting (Sandberg & 
Vuorinen 2008, s.155). 
 
Pedagogerna, som jobbar med de yngsta barnen tycker att det är viktigt att både 
vårdnadshavare och barn, känner sig välkomna redan första dagen på förskolan, när de 
kommer dit. De anser även att det är viktigt att pedagogerna har ett bra samspel med 
vårdnadshavarna från första mötet, då första intrycket ger väldigt mycket och en god 
anknytning kan påbörjas. Vårdnadshavarna kan då också känna, att det är ett bra ställe för 
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barnen att vistas på och de känner nog ganska omgående om pedagogerna som jobbar på 
avdelningen är pålitliga och engagerar sig. Sandberg & Vuorinen berättar att det är speciellt 
viktigt att ha en bra kontakt mellan pedagoger och vårdnadshavare när det kommer till de 
yngre barnen, eftersom att förskolan oftast är en ny miljö för dem (Sandberg & Vuorinen 
2008, ss.155-156).  
 

Det enskilda barnet 
Svårigheter vid inskolningar finns det gott om. En pedagog berättar att de hade ett barn på 
deras förskola som hade varit mycket ängsligt och ett flertal gånger varit ledset. Då var det bra 
att pedagogerna på avdelningen hade en bra dialog med vårdnadshavarna och funderade om 
de skulle kunna förlänga inskolningsperioden på något sätt så att det kunde bli en stadigare 
anknytning mellan pedagog och barn. Detta för att barnet skulle känna sig tryggare och fick 
mer dagar till att anpassa sig till förskolan tillsammans med en vårdnadshavare (Broberg, 
Broberg & Hagström 2012, ss.166-167). Några andra pedagoger berättar att det även finns 
vårdnadshavare som känner att de vill skynda på inskolningsperioden och att detta ger bakslag 
på barnen sedan. Det kan märkas på barnen på så sätt att det går hur bra som helst i början 
men sedan efter några veckor kan barnet bli ängsligt och falla ihop i gråt ett bra tag. Detta för 
att inskolningen påskyndats och då kunde det finnas möjligheter att det inte skapats någon bra 
anknytning. Broberg, Broberg och Hagström berättar att, om detta händer är det bra om 
pedagogerna kan föra dialog tillsammans med vårdnadshavarna, för att se vad problemet kan 
vara.  Om det är så att vårdnadshavarna skyndat på inskolningsperioden, kanske de får lägga 
till några extra inskolningsdagar så att en god anknytning faktiskt kan skapas. 
 
En deltagare berättar även att det är väldigt individuellt för alla barn när det kommer till 
inskolning. Tillexempel om barnet kommer från en annan förskola och ska skolas in, kan det 
oftast vara enklare för att barnet redan varit på en förskola innan och är van vid att bli lämnat, 
då de har haft en anknytning till pedagoger innan. Detta till skillnad mot om de hade ett barn 
på förskolan, som inte har några släktingar i närheten förutom vårdnadshavarna. Då kan det 
vara svårare att bli lämnad. Det är då viktigt att kunna vara nära till hands, om man är den 
pedagog som har fått bäst kontakt med barnet och har påbörjat en anknytning, så att barnet 
vänjer sig och känner sig trygg i denna nya situation. Det är även bra om vårdnadshavarna är 
med vid de första mat-sov tillfällena, för att de ska få en inblick hur det fungerar och 
dessutom för att barnet också ska känna sig lite lugnare då en vårdnadshavare är med. Det 
känns då lite mer som en hemma-situation (Broberg, Broberg & Hagström 2012, ss.169-170).   
 
Att komma igång med verksamheten efter en inskolning kan vara både svårt och lätt. Man 
fortsätter då i samma spår som man har gjort under inskolningen, med att successivt öka in i 
praktiken tillsammans med barnen. Det är viktigt att skapa en god relation och ha en bra 
anknytning till barnen. Niss och Söderström (2006, s.17-18) berättar även att det är en grund, 
att ha en bra relation till barnen när det kommer till verksamheten och om vi vill att barnet ska 
utvecklas. Det är viktigt att barnet trivs på förskolan för att verksamheten ska kunna rulla på 
och också för att barnet ska trivas på förskolan är det viktigt att vi pedagoger visar för barnet 
att vi bryr oss om allt som sker runt omkring.  
 
Deltagarna berättar att för att komma igång med själva verksamheten brukar de ha olika 
samlingar för att barnen ska få lära känna varandra lite mer. I ungefär en månad efter 
inskolningarna har de ”lära känna aktiviteter”, för att barnen ska samla sig och få ett lugn i 
kroppen. De går inte heller ifrån gården utan håller sig på den och lär känna den innan de gör 
några längre utflykter. Niss och Söderström (2006, s.113) berättar att det bästa med att bygga 
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upp en bra relation tillsammans med barnen så att man får en god anknytning, är just genom 
leken. Då är det roligt och lockar även med barnen. Därför är det bra att ha sådana samlingar. 
Det kan vara ett lättsamt tillfälle för barnen att lära känna varandra och även se att 
pedagogerna är roliga personer. 
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DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
Vi har genom vår studie bland annat kommit fram till att inskolningsmodellen måste vara 
flexibel, i förhållande till barn och vårdnadshavare. Alla barn är olika och behöver olika lång 
inskolning och anknytningen skapas inte så lätt, samtidigt som varje vårdnadshavare är unik 
och har sina egna tankar kring inskolningen de har även olika möjligheter till att närvara och 
då behöver man också skapa en bra anknytning, vilket är viktigt för att barnen ska kunna 
känna sig trygga på denna plats, innan vårdnadshavarna lämnar dem ensamma på förskolan 
med pedagogerna. Hur man kan göra det på bästa sätt finns det knappt något svar på, utan 
man får känna av det när man börjar inskolningen som pedagog för att ordna den bästa 
anknytningen mellan barn och pedagoger. Då kan vårdnadshavarna lämna barnet med ett gott 
samvete och känna att barnet trivs på denna plats och också se att barnen har en god 
anknytning eller i alla fall en bra början på en bra anknytning som det går att arbeta vidare på 
under barnets fortsatta tid på förskolan.  
 
När vi har gjort vår studie, har vi märkt att det inte finns så mycket ny information eller 
litteratur beträffande inskolningsmodeller. Men det viktigaste i inskolningen är ändå att skapa 
en bra anknytning till barn och föräldrar som man sedan kan fortsätta jobba på under barnets 
fortsatta förskolegång. För att få så bra kontakt som möjligt så är det av största vikt att prata 
med vårdnadshavarna innan inskolningen börjar och fundera med dem vad som är bäst för 
just deras barn. Även om förskolan i förväg bestämt att inskolningen ska vara 3 dagar eller 2 
veckor så kan det ändå vara bra att höra med vårdnadshavarna hur de tänker inför 
inskolningen då det handlar om deras barn och hur man ska skapa anknytningen till dem. 
Vårdnadshavarna kanske vet bättre om barnet är lätt att skapa en anknytning till eller om det 
är svårare.  
 
Det är olika också beroende på vilken inskolningsmodell man använder när det kommer till 
anknytningen. Har man den som är på 3 dagar så kan man säga att barnen lär känna 
verksamheten mer än de lär känna pedagogerna och då kanske barnen inte riktigt hinner skapa 
en anknytning till de senare. När det gäller 2-veckors-modellen så lär barnen känna 
pedagogerna mer och det finns mer utrymme att arbeta på att få in en så bra anknytning som 
möjligt. Generellt tycker vi att det bästa är om, man får in allt i en modell så att det inte blir 
mindre av någonting. 3 dagars inskolning är ändå föräldraaktiv men trots att man är en 
vårdnadshavare som är med på inskolningen, tycker vi inte att det ska vara något hinder för 
barnet att lära känna pedagogerna på ett annat sätt, så att man som vårdnadshavare känner att 
anknytningen är på en god väg mellan parterna. Anknytningen är ändå en väldigt stor del av 
inskolningen, får man in den så löser oftast allt annat sig också. När vi gjorde denna studie så 
använde vi oss av väldigt gammal litteratur då vi inte hittade så mycket nytt. Vi tycker 
generellt att det vore bra om det kom nya studier och ny litteratur inom detta ämne, då det är 
mycket viktigt och förskolan är en plats där dina barn i stort sätt ska växa upp.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 
Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås. 
Syftet med vår studie är att ta reda på vilken roll pedagogerna själva anser att de har vid 
inskolning med särskilt fokus på barns trygghet.  

För att få svar på studiens frågor behöver vi hjälp av pedagoger i förskolan och därför vänder 
vi oss till er. Under intervjun kommer vi att använda oss utav ljudinspelning för att underlätta 
för oss samt att förhindra misstolkningar. 

Du bestämmer själv över din medverkan. Du kan när som helst avbryta intervjun. Den 
information du ger oss kommer endast att användas i studiens ändamål. Ditt eller förskolans 
namn kommer aldrig att nämnas i studien utan vi kommer att använda oss utav påhittade 
namn. Om något är oklart eller om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Vi hoppas att ni vill delta och att vi ses!  

 

Med vänliga hälsningar! 

Annie Olofsson  S122xxx@student.hb.se  xxxxxxxxxx 
Tina Hipsi   S13xxxx@student.hb.se  xxxxxxxxxx 

 

  



 

 
 

Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 
Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
 
Kan ni beskriva hur inskolningen går till hos er och idéerna bakom den? 
Hur förbereder ni er?  
Vilken betydelse har Inskolningens längd?  
Har er verksamhet 3 dagar eller 2 veckor? 
 
Hur skapar ni en bra övergång mellan inskolning och att komma igång med självaste 
verksamheten?  
Är anknytning det enda som betyder något, för barnet ska känna sig trygg på förskolan? 
 
Vad har samspelet mellan vårdnadshavare och pedagoger för betydelse, när det kommer till 
barnets förskole vistelse?  
Tillexempel hur påverkar den barnets trygghetskänsla?  
 
Hur ser rollfördelningen ut mellan pedagog & vårdnadshavare? 
Sköter de omvårdnaden av barnet under hela inskolningen eller tar ni successivt över?  
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