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Sammanfattning 
 
Inledning 
När barnet börjar på förskolan medför det en stor förändring för både barn och 
föräldrar. Inskolningen innebär att barnet ska vänja sig vid en ny miljö och nya 
människor samt separera från sina föräldrar. Hur denna process påverkar alla 
inblandade är individuellt, men det är förskollärarens ansvar att planera och 
genomföra inskolningen. Från att inskolningarna under många år sett i stort sett 
likadana ut på de flesta förskolor, finns det idag en rad olika inskolningsmetoder att 
välja mellan. 
 
Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer som kan avgöra vilken 
inskolningsmetod förskollärare väljer att använda sig av med de yngre barnen, samt 
hur de motiverar sina val. 
 
Metod 
Undersökningen är kvalitativ och har genomförts med intervjuer av fem förskollärare 
som arbetar med de yngre barnen. Vi har använt oss av anknytningsteorin som 
teoretisk utgångspunkt då den innefattar kunskap om hur viktig anknytningen är för 
barnets sociala utveckling och för utforskande och lärande. 
 
Resultat 
Resultatet visar att de begrepp som används för olika inskolningsmetoder i själva 
verket innebär olika saker för olika personer. Många pratar om föräldraaktiv 
inskolning, men det finns inte någon bestämd betydelse av begreppet. Det här kan 
lätt leda till missförstånd och osäkerhet, inte minst bland föräldrar. Det verkar finnas 
ett behov av forskning kring de olika inskolningsmetoder som används, samt 
teoretisk kunskap om separationer och anknytning för barn. Endast en av de 
intervjuade förskollärarna nämner anknytningsteorin. Det visade sig också att 
förskollärarnas möjlighet att själva påverka vilken inskolningsmetod som ska 
användas, är avgörande för om de är positivt inställda till den eller inte. Samtliga 
intervjuade förskollärare menar att inskolningen är en viktig period och att det är 
barnens behov som är viktigast när inskolningen planeras och genomförs. Det 
framkom ändå att föräldrarnas och pedagogernas behov i några fall går före.  
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1 Inledning 
Att börja på förskolan är oftast en stor händelse för både barnet och föräldrarna. Inskolningen 

är en period fylld av nya intryck och upplevelser, samtidigt som det innebär att en 

separationsprocess och en anknytningsprocess pågår parallellt (Niss, 2009, s. 30). Varje barn 

har olika erfarenheter och upplevelser med sig när det gäller relationer. På samma sätt har 

varje förälder sitt ”bagage” som påverkar mötet med andra människor (Broberg, Risholm 

Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2013, s. 48). Detta ska vi som pedagoger hantera och 

respektera genom att skapa en bra start på tiden i förskolan och därmed bygga grunden för 

goda relationer med både barn och föräldrar. 

 

De flesta förskolor har under många år använt sig av likartade traditionella inskolningsformer 

med 2-3 veckors inskolning, där föräldern successivt lämnar barnet längre och längre stunder 

för varje dag. Idag blir det allt vanligare med en så kallad ”föräldra-aktiv inskolning” som 

innebär några få långa dagar som introduktion i förskolan för barnet och föräldern 

tillsammans (Eriksson, 2010, ss. 28-41). Det finns många varianter av de här metoderna och 

det är upp till varje förskola att utforma sin modell. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 

2010, s. 13) står det att förskolan är ett komplement till hemmet och att det är viktigt att 

barnen får en bra inskolning tillsammans med sina föräldrar. Vi har dock inte hittat mycket 

forskning om inskolning och är därför nyfikna på vilka faktorer som kan påverka valet av 

inskolningsmetod. 

 

Under vår utbildning har vi genom föreläsningar och litteratur utvecklat våra kunskaper om 

anknytningsteorin, något vi upplevt som mycket intressant och användbart. Framförallt när 

det gäller vårt arbete med barnen och deras föräldrar, men också i alla vardagliga möten med 

människor i vår omgivning. Dessa kunskaper har lett till reflektioner och insikter om hur 

oerhört viktigt det är med positiva och trygga relationer under barnens uppväxt. Broberg, 

Hagström och Broberg (2012, s. 23) menar att det är grunden för att barnet ska kunna utforska 

och lära i vår förskolemiljö. Det medför ett stort ansvar för oss pedagoger i förskolan då vi 

faktiskt ska låta varje barn få erfarenhet av en trygg anknytning. Omsorg om barnet hänger 

samman med utvecklig och lärande och förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö att 

utforska i (Lpfö 98 rev. 2010, ss. 5-11). Med anknytningsteorin som ett intressant 

kunskapsområde väljer vi att studera några förskollärares val av inskolningsrutiner. 
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2 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer som kan avgöra vilken inskolningsmetod 

förskollärare väljer att använda sig av med de yngre barnen, samt hur de motiverar sina val. 

2.1 Frågeställningar 

 På vilka sätt tar den inskolningsmetod som väljs hänsyn till det enskilda barnets behov 

av trygghet? 

 Finns det någon teoretisk grund bakom valet av inskolningsmetod? 

 

2.2 Begreppsdefinitioner 

Inskolning är den första period då barnet börjar på förskolan, från allra första dagen fram tills 

barnet lämnas och hämtas enligt schema. Andra begrepp som kan förekomma för denna 

process är introduktion eller invänjning.  

 

Med anknytning avses det sätt som ett litet barn instinktivt knyter an till en person som för 

det barnet kommer stå för både fysisk och emotionell trygghet. Begreppet kommer att 

beskrivas mer ingående i bakgrundskapitlet. 

 

Med anknytningsperson avses den person som barnet har knutit an till. Oftast är det barnets 

föräldrar men det kan även vara andra personer i barnets omgivning. 

 

Med kompletterande anknytningsperson avses den person som kan fungera som 

anknytningsperson när den ordinarie anknytningspersonen inte finns närvarande.  

 

Med ansvarspedagog avses den pedagog som planerar och genomför inskolningen och vars 

främsta uppgift under den tiden är att skapa en tillitsfull relation med både barn och föräldrar.  

 

Pedagoger använder vi när vi syftar till alla som arbetar på förskolan, både barnskötare och 

förskollärare. 

 

Det finns många namn som används på olika sorters inskolningsmetoder. Dessa är inte 

vedertagna begrepp, utan betyder olika saker beroende på hur de individuellt har tolkats.  I 

bakgrundskapitlet beskrivs olika metoder utifrån litteratur och forskning. Vi har valt att här 

definiera vad vi avser med följande begrepp i vår studie.  

 

Föräldraaktiv inskolning innebär att föräldern är aktiv under inskolningen och deltar 

tillsammans med sitt barn i alla situationer på förskolan. Inskolningen kan vara lång eller kort. 

Kort inskolning är när föräldern är med på förskolan i ungefär tre hela dagar, för att sedan 

lämna barnet på morgonen och hämta på eftermiddagen. Lång inskolning innebär att 

inskolningen tar ungefär två veckor då förälder och barn de första dagarna är på förskolan i en 

till två timmar, vilket successivt utökas och föräldern lämnar barnet längre och längre stunder. 

 

Traditionell inskolning är när föräldern håller sig i bakgrunden och har en passiv roll under 

inskolningen. Ofta utgår pedagogerna från ett i förväg bestämt tidsschema för två veckor, där 

föräldern ska lämna och komma tillbaka flera gånger för att barnet ska vänja sig vid 

separationen. 
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3 Bakgrund  
I avsnittet följer en genomgång av litteratur och aktuell forskning som rör inskolning i 

förskolan. Inskolningen innebär separation och anknytning, därför tar vi också upp forskning 

kring de delarna. Som teoretisk ram för vår studie använder vi oss av anknytningsteorin, 

vilken behandlas i kapitel 4. 

 

3.1 Inskolningens syfte 

När barnet börjar på förskolan kan det för många familjer vara omtumlande och känsloladdat. 

Att lämna ifrån sig det käraste man har till främmande människor i en mer eller mindre 

främmande miljö, är inte alltid så lätt. Under inskolningen får föräldrarna och barnet sina 

första intryck och upplevelser av förskolan. Denna period har tre syften menar Broberg et 

al.(2012, s. 149) vilka är att vänja sig vid en ny miljö, separera från sina föräldrar samt lära 

känna och knyta an till en ny vuxen (pedagogen). Månsson (2013, ss. 79- 94) beskriver 

inskolningen som den period då hemmet och förskolan möts och avståndet mellan dessa olika 

världar är som minst. Under inskolningen har föräldrar, barn och pedagoger lika 

betydelsefulla delar i processen. Oavsett vilken modell som används, är syftet med 

inskolningen att barnet ska vänja sig vid att vara tillsammans med andra barn och känna sig 

trygg med andra vuxna än föräldrarna. För att skapa en god relation till både barnet och 

föräldrarna, är det av stor vikt att inskolningen fungerar bra för alla parter. 

 

Hur inskolningen går till skiljer sig åt mellan olika förskolor. Arnesson Eriksson (2010, ss. 

28-41) beskriver att den så kallade traditionella inskolningen innebär en period på 2-3 veckor 

då barnet till en början är på förskolan endast en kort stund tillsammans med föräldern, som 

har en ganska passiv roll. Sedan ökas successivt tiden samtidigt som föräldern efter hand 

lämnar barnet längre och längre stunder. Barnet får vänja sig vid att bli lämnat och att skapa 

relationer med andra. Under senare år har det blivit allt vanligare med en kortare inskolning, 

som benämns lite olika; tredagars-, heldags-, föräldraaktiv- eller kort-inskolning. Oavsett 

vilket namn som används, kan innebörden skilja sig åt och variationerna är många. Skillnaden 

från den traditionella inskolningen är hur lång tid inskolningen pågår samt att föräldern är 

aktiv och delaktig i allt som sker på förskolan. En annan sak som kan skilja mellan de olika 

metoderna är om det finns någon speciell ansvarspedagog eller inte. Vid en traditionell 

inskolning är det oftast en eller två pedagoger som ansvarar för inskolningen och arbetar 

aktivt för att skapa en positiv relation med barnet och föräldrarna. Vid en föräldraaktiv 

inskolning är det däremot vanligt att alla pedagoger tar lika mycket ansvar och tanken är att 

barnet ska lära känna alla pedagoger redan från början. Niss (2009, ss. 25-33) menar att de 

små barnen inte kan knyta an till för många nya människor samtidigt och en eller två 

ansvarspedagoger är därför en förutsättning för att barnet ska ha en chans kunna känna sig 

trygg och knyta an. Kontinuitet är också viktigt för att skapa en trygg känsla för barnet, både 

under inskolningen och under den första tiden därefter.  

 

Hårsman (1994) skriver i sin avhandling om små barns reaktioner i samband med att de börjar 

på förskolan och utgår från anknytningsteorin i sin studie.  Författaren observerade 

separationsreaktioner hos 26 barn mellan 6 och 12 månader efter att de skolats in på daghem 

och jämförde sedan resultatet med observationer av lika många barn i samma ålder som var 

hemma. Hårsman menar att det finns olika faktorer som har betydelse för vilken kvalitet 

relationerna mellan pedagoger och barn uppnår. En sådan faktor är hur lyhörda pedagogerna 

är för barnens känslor, då de kan mildra upplevelsen av separationen genom att vara trygga 

ersättningspersoner. Hårsman kunde se att de barn som reagerade med långvarig nedstämdhet 
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vistades på daghem där pedagogerna inte var känsliga för barnens signaler. Andra faktorer 

kan vara hur lång tid barnen är separerade från sina föräldrar, barnens ålder och personlighet 

samt hur obekant miljön och rutinerna är för barnen. Det visade sig också att de barn som 

hade en lång invänjningsperiod och vistades på ett daghem med relativt hög kvalitet, kunde 

återhämta sig efter den nedstämdhet som blev en följd av separationen från föräldrarna.  

 

I Småbarnens egen läroplan (Carlberg, Granberg & Lindfors, 2013) är Lpfö (rev. 2010) 

tolkad utifrån de små barnens behov. Författarna menar att det är stor skillnad mellan 1-3 

åringarnas utveckling och 3-5 åringarnas. För att kunna uppfylla värdegrund, mål och 

riktlinjer för de yngsta barnen på förskolan, behöver verksamhet och förhållningssätt anpassas 

till deras behov och förutsättningar. De små barnens behov av trygghet är något som 

genomsyrar hela skriften. 

 

3.2 Separation  

Att separeras från sin anknytningsperson, som är den som står för fysisk och emotionell 

trygghet, innebär oftast en ökad nivå av stress. Rädslan som uppstår framkallar både känslor 

av ångest och vrede och handlingarna som kommer ur dessa känslor är ett försök att hindra 

separationen (Bowlby 2010, ss.53-54). Som en följd av separationen kommer sorgen. Det är 

då svårt att trösta barnet och hen vill varken leka eller äta. Får inte barnet kontakt med sin 

anknytningsperson eller någon kompletterande anknytningsperson, kommer barnet som en 

försvarsmekanism koppla loss anknytningssystemet. Det innebär att barnet inte längre 

kommer visa sig vara ledset eller försöka ta kontakt med någon i omgivningen. Det här ansåg 

Bowlby vara en riskfaktor för att på sikt utveckla asocialitet. Det finns däremot ingen 

forskning som tyder på att det skulle vara skadligt för barn att dagligen separeras från sin 

anknytningsperson, utan det har med olika faktorer runt omkring att göra. Kvalitén på 

inskolningen kan vara en sådan faktor tillexempel, även hur länge barnet är separerat från sin 

anknytningsperson, om hen är helt frisk, inne i en utvecklingsperiod, vilken ålder barnet har 

och om en kompletterande anknytningsperson finns på plats (Broberg et al. 2012, ss. 58, 62, 

184). 

 

Liefvendal (2010) granskar i sin studie hur barn reagerar på separationer efter att ha skolats in 

med en så kallad föräldraaktiv inskolning. Både föräldrar och pedagoger var positiva till den 

korta inskolningen, men observationerna visade att barnen reagerade kraftigt på separationer 

och hade stort behov av närhet från pedagogerna även när det gått en tid efter inskolningen. 

Resultatet var i korta drag att det kan vara bra att föräldrarna är aktiva och delaktiga under 

inskolningen, men att de små barnen behöver en längre period med korta separationer för att 

upptäcka att föräldern faktiskt kommer tillbaka. En trygg ansvarspedagog som har kunskap 

om anknytning och som är lyhörd för barnets behov är också viktigt, både under inskolningen 

och senare. ”Den föräldraaktiva inskolningsmetoden saknar tidigare forskningsbakgrund och 

utgår från en metod skapad i den pedagogiska praktiken” (Liefvendal, 2010, s 8).  
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3.3 Pedagogernas roll 

Det är en svår uppgift att vara ensam ansvarig för ett barns välbefinnande och utveckling. 

Bowlby (2010, s. 25) beskriver att i de flesta kulturer har föräldrarna fått hjälp, stöd och 

avlastning på olika sätt av bland annat den andra föräldern, barnflickor, släktingar eller som i 

det här fallet av pedagoger på en förskola. Idag tillbringar många barn en stor del av sin vakna 

tid på förskolan, ofta redan från ett års ålder. Det ställer höga krav på pedagogernas kunskap 

och förståelse för de yngsta barnens utveckling och behov. Hagström (2010) beskriver i sin 

avhandling hur pedagoger utbildats i att fungera som kompletterande anknytningspersoner på 

förskolan. Eftersom barnen har långa dagar på förskolan, kommer relationerna som de har 

med pedagogerna att likna de relationer som de har med sina föräldrar. Därför är det viktigt 

att de kan bistå med både emotionell och fysik omvårdnad. Författaren anser att det är viktigt 

att pedagogerna har goda kunskaper om anknytningsteorin, för att kunna skapa förutsättningar 

för barnen att få uppleva en trygg anknytning. För att pedagogerna ska kunna utgöra en trygg 

bas för barnen är det viktigt att de är samspelta och överrens om arbetsfördelning och arbetsätt 

(Broberg et al. 2012 s. 87). Enligt Kihlbom(2003, s. 8-9, 65) finns det kunskap om 

anknytningens betydelse för barnets utveckling men inte i relation till vårdare utanför 

hemmet, varför forskning inom detta område borde uppmuntras. Hagström (2010, ss. 16-17) 

visar också på bristen av forskning men anser däremot att det finns erfarenhetsbaserad 

kunskap i ämnet. Cugmas (2011, s. 1272) däremot hävdar att det finns forskning som visar på 

sambandet mellan barn som har en trygg anknytning och lek med andra barn på förskolan. De 

barn som har en trygg anknytning till pedagoger och föräldrar lekte mer med de andra barnen 

än de som inte hade en trygg anknytning. Forskningen visade även att barn som inte hade en 

trygg anknytning med sina föräldrar men med pedagogerna på förskolan, lekte mer än de barn 

som hade en trygg anknytning med sina föräldrar men inte med pedagogerna. 

 

De yngre barnen har andra behov än de äldre på förskolan. De yngre barnen behöver mer 

uppmärksamhet, närhet och fysisk kontakt med pedagogerna och de har inte samma behov av 

att leka med andra barn. Det är i samspelet med pedagogerna som barnen lär sig och under 

inskolningen är det extra viktigt att pedagogen hela tiden håller sig nära, även när det inte 

verkar behövas (Broberg et al. 2012, ss.19-25, 164). Månsson (2013, ss 79-94) menar att 

inskolningen en viktig tid, kanske den allra viktigaste, för relationsskapande och 

problematiserar därför dagens situation med alltför stora barngrupper. Med tanke på just 

relationsskapande ställer sig Månsson även kritisk till de kortare inskolningsmetoderna. 

 

Arnesson Eriksson (2010, s. 40) belyser vikten av att ha ett genomtänkt syfte med den metod 

man väljer att använda sig av.  Det är inte metoden i sig som avgör om inskolningen fungerar 

bra, utan det förhållningssätt pedagogerna har och de förutsättningar som därmed skapas för 

barn och föräldrar. Det handlar om att bygga relationer, vilket kräver lyhördhet för både 

barnets och föräldrarnas behov, samtidigt som informationen till föräldrarna måste vara tydlig 

gällande vad som förväntas av dem. Simonsson och Thorell (2010) menar att inskolningen 

inte bara sker, utan ”görs” av alla inblandade samt av de artefakter och normsystem som är en 

del av förskole-strukturen. Alla dessa delar bidrar till att utgöra tryggheten för barnet under 

den första tiden. 
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3.4 Förälderns roll 

Föräldern har en viktig roll under inskolningen. Barnet speglar de känslor som föräldern visar 

och reagerar som hen (Broberg et al. 2012, s.32). Det är viktigt att föräldern känner sig trygg 

med att lämna sitt barn på förskolan så att barnet också kan känna sig tryggt. Broberg et al. 

(2012 ss. 159-184) hävdar att genom att ha ett möte med föräldrarna före inskolningen kan 

pedagogerna ge information om förskolan och dess rutiner och förbereda dem på hur 

inskolningen kommer att gå till. När det är dags att lämna barnet på förskolan kan 

pedagogerna, vid behov, fortsätta hålla kontakten med föräldern via telefonsamtal eller sms 

för att visa att barnet mår bra. Föräldern är också viktig ur den synvinkeln att hen kan bidra 

med viktig information om barnet som kan vara bra att känna till. Tillsammans med 

pedagogen kan föräldern läsa av barnets signaler så att inskolningen anpassas efter barnets 

behov. Föräldern är ofta barnets trygghet under inskolningen, särskilt under lite mer 

känsloladdade aktiviteter som vid mat och vila. Att ha förälder på plats, oavsett om hens roll 

är passiv eller aktiv, innebär att barnet blir mindre stressat och pedagogen kan i lugn och ro 

locka med sig barnet och börja lära känna det (Broberg et al. 2012, ss. 155-164).   
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4 Anknytningsteorin 
Vår teoretiska utgångspunkt är anknytningsteorin, grundad av den engelske barnpsykiatrikern 

och psykoanalytikern John Bowlby. Teorin har sitt ursprung i psykoanalysen men även i 

evolutionsteorin och belyses ofta ur ett etologiskt perspektiv (Bowlby, 2010, ss. 24, 105). 

Teorin utformades för att förklara vissa beteendemönster som finns hos både vuxna och barn 

och som då löd under begreppen beroende och överberoende. Dessa beteendemönster 

upplevdes ofta som negativa och förenliga med det lilla barnet och något som individen så 

småningom borde växa ifrån, vilket Bowlby (2010, s. 34) ansåg vara en felbedömning. 

Bowlby grundade teorin på ett flertal observationer och studier som han själv och andra 

forskare gjort på 1940-, 50- och 60 talet. Gemensamt för observationerna var att det som 

studerades var barns beteende när de skildes åt från sina föräldrar. Oavsett faktorer som vart 

barnen skulle åka eller hur länge separationen varade, så reagerade de barn som var i åldern 6 

månader till 3 år på ett liknande sätt. Den enda skillnaden på hur de olika barnen reagerade på 

separationen hade att göra med hur dess tidigare relation med föräldrarna hade varit. Ju bättre 

relation barnen hade med sina föräldrar innan separationen, desto mer upprörda var barnen då 

det skildes från dem (Bowlby, 1997, ss. 26, 33).  

 

Bowlby uppmärksammade betydelsen av det lilla barnets tidiga relationer med sina föräldrar 

och hur det påverkade barnets fortsatta utveckling. Broberg et al. (2012, ss. 13,33) anser att 

anknytningsteorin är den psykologiska teori som har haft mest betydelse för att förklara 

sambandet mellan omsorg och lärande och har även bidragit till reformer inom 

barnsjukvården. 

 

Vi anser att den här teorin är relevant för vår undersökning då den behandlar människors 

beteenden vid separation och anknytning, vilka är de två stora processer som sker under en 

inskolning. Nedan följer därför en beskrivning av anknytningsteorins olika delar och begrepp. 

 

4.1 Anknytningsperson  

Anknytningspersonen är den person som barnet har ett behov av att vara nära när 

anknytningssystemet är aktivt. Barnet kan knyta an till flera personer men de kommer att 

rangordnas i en hierarki. Det innebär att den som står ”högst upp på listan” är den enda som 

kan trösta om hen finns i närheten. Endast när anknytningspersonen med högsta rang är 

frånvarande, duger nästa på listan. För att skapa en anknytningsrelation med barnet bör 

personen ha återkommande nära kontakt med barnet och svara på barnets behov av trygghet 

(Broberg et al. 2012, ss. 38-69). 

4.2 Anknytningsbeteende 

Barnet behöver lösa olika utvecklingsuppgifter i livet för att utvecklas och gå vidare till nästa 

fas. Att knyta an till någon är en sådan fas och det har att göra med det lilla barnets 

överlevnad (Broberg et al. 2012, ss. 17,60). Anknytningsbeteendet är medfött, liksom 

ätbeetendet och utforskarbeetendet och sker till en början reflexmässigt. Det kan röra sig om 

att barnet gråter som ett tecken på otrygghet och så småningom övergår det i ett leende för att 

söka kontakt. Det handlar om alla former av beteenden som barnet har för att hålla sig nära 

sin anknytningsperson. Anknytningsbeteendet aktiveras till exempel när barnet känner sig 

rädd, vid smärta, när anknytningspersonen inte är i närheten eller när barnet är trött eller sjuk. 

Från början riktar det lilla barnet sitt anknytningsbeetende mot alla som tar hand om det för 

att senare rikta det mer målmedvetet mot den person som är mest lyhörd för barnets behov 

(Bretherton, 1992, s. 766). 
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Att den vuxne svarar på barnets anknytningsbeteende är också ett medfött beteende. Det gör 

hen genom att till exempel trösta barnet om det gråter, ge mat och att skydda det (Broberg et 

al. 2012, s. 68). Bowlby (2010, ss. 106, 107) anser att fastän både barnets och den vuxnes 

beteende är delvis förprogrammerade, utvecklas barnets anknytningsbeteende och hur 

anknytningspersonen svarar på det i ett samspel med varandra. Den vuxnes barndom och hens 

förebilder av anknytningspersoner är av stor betydelse i detta samspel.  

4.2.1 Anknytningsmönster 

Även om anknytningsbeteendet är ett universellt och medfött beteende kommer det att 

utvecklas till olika typer av anknytningsmönster beroende på hur det beteendet bemöts av 

anknytningspersonen. Alla föräldrar är inte kapabla till att bemöta barnet på bästa sätt men 

barnet kommer att knyta an till dem ändå (Broberg et al. 2012, s. 49). Enligt Bowlby (2010, 

s.70) så har anknytningspersonens svar på barnets signaler även en direkt koppling till i vilken 

utsträckning barnet utforskar omvärlden.  

 

Om barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda genom att föräldern är förutsägbar och 

lyhörd för barnets behov så blir det en trygg anknytning. Det innebär att barnet får en bra 

självbild och är nyfiket och utforskande med vetskapen att föräldern finns där till hands om 

det skulle hända något. Barnet kan reagera starkt på att skiljas från föräldern då det inte är 

vant att bli lämnat, men kan tröstas snabbt när föräldern kommer tillbaka (Broberg et al. 2012, 

ss. 51-52, 62). 

 

Det finns två typer av otrygga anknytningar. Den ena är undvikande anknytning som är en 

konsekvens av att föräldern inte har varit lika lyhörd för barnets behov och kanske till och 

med avvisat det när det visat anknytningsbeteende. Det barnet går inte till föräldern för att få 

tröst eftersom hen riskerar att bli avvisad, utan får hantera sådana känslor själv. Hen visar inte 

lika starka känslor vid separation och kan ha svårt att visa empati. Den andra otrygga 

anknytningen är den ambivalenta anknytningen där föräldern svarar på barnets signaler efter 

sina egna behov. Det innebär att ibland kan hen svara genom att trösta och nästa gång genom 

att bli arg. Ibland är föräldern överbeskyddande. Barnet bli mycket osäkert och ofta väldigt 

klängigt. Hen har svårt för separationen men blir inte tröstat av att föräldern kommer tillbaka 

(Broberg et al. 2012, ss. 52-54).  

 

Det sista anknytningsmönstret är desorganiserad anknytning. Det är ett resultat av att 

förälderns sätt att svara på barnets anknytningsbeteende, skrämmer barnet. Eftersom barnet 

blir rädd och den naturliga reaktionen är att söka tröst hos föräldern som skrämt hen, blir det 

en konflikt i barnet som gör det svårt att organisera anknytningsmönstret som antingen tryggt, 

undvikande eller ambivalent (Broberg et al.2012, ss. 54-56).  

4.2.2 Inre arbetsmodeller 

Allt eftersom i kommunikationen mellan barnet och anknytningspersonen och tack vare att 

barnet utvecklar kognitiva förmågor, kommer barnet att bygga upp inre arbetsmodeller som 

det har nytta av i samspelet med andra (Broberg et al. 2013, s. 23). Arbetsmodellerna är till 

för att underlätta i kommunikationen så att barnet kan göra medvetna handlingar för att få sina 

behov uppfyllda. Arbetsmodellerna i sig är omedvetna för barnet och påverkas i hög grad av 

det som anknytningspersonen säger till och om barnet. Ofta kvarstår dessa arbetsmodeller för 

hur barnen kommunicerar, över tid. Dels på grund av att anknytningspersonen ofta fortsätter 

att behandla barnet på samma sätt men också på grund av att arbetsmodellen bidrar till att 

barnet beter sig på ett sådant sätt att andra människor reagerar liknande som 
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anknytningspersonen skulle ha gjort. Ett villkor för att arbetsmodellen ska fungerar är 

nämligen att den stämmer överens med verkligheten. Skulle någon annan anknytningsperson 

senare i livet behandla barnet annorlunda kan arbetsmodellen aktualiseras (Bowlby 2010, ss. 

87-155). 

 

4.3 Trygg bas  

Att som anknytningsperson vara en trygg bas för barnet är mycket viktigt för utforskandets 

skull. Eftersom anknytningsbeteendet har förtur framför utforskarbeteendet är det viktigt att 

den trygga basen finns där, så att anknytningssystemet inte är aktiverat. Då kan barnet börja 

utforska omvärlden. Det gäller att vara observant på barnets signaler och finnas där ifall hen 

behöver söka stöd för att sedan bege sig ut och utforska igen. Det är även väldigt viktigt att 

anknytningspersonen inte ingriper i onödan (Bowlby 2010, ss. 33,86).  

 

Om barnet inte har en trygg anknytning kan hen inte använda sig av anknytningspersonen 

som en trygg bas. Det kan resultera i att barnet istället inte vågar lämna sin förälder eller att 

den inte går till föräldern när den behöver stöd. Det här får negativa konsekvenser för 

utforskandet (Broberg et al. 2012, s. 45). 

 

Sammanfattningsvis visar anknytningsteorin hur viktig anknytningen är för barnets sociala 

utveckling och för utforskande och lärande. Den ger också kunskap om hur man som 

anknytningsperson är avgörande för om barnen kan få en trygg anknytning. Av den orsaken är 

det viktigt att man som pedagog känner till och tar hänsyn till anknytningsteorin i utformandet 

av inskolningsmetod, då pedagogerna tar över rollen som barnets anknytningsperson när inte 

föräldern är närvarande. Anknytningsteorin och dess begrepp är utgångspunkten som används 

när det insamlade materialet i vår studie analyseras och diskuteras. 
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5 Metod 
Vår undersökning är kvalitativ, vilket enligt Bryman (2011, ss. 341,507) betyder att syftet 

med forskningen är att förstå en social realitet utifrån hur respondenterna upplever den. I en 

kvalitativ undersökning är det av betydelse att det som händer tolkas i sitt sammanhang. Det 

är även viktigt att forskaren har så lite förutfattade meningar som möjligt om ämnet då fokus 

ligger på att ta del av respondenternas erfarenheter. Genom att forskaren ställer mer 

allomfattande frågor lämnas utrymme för dem som svarar att ge svar som grundar sig på deras 

upplevelser (ss. 361-366).  

 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer som kan avgöra vilken inskolningsmetod 

förskollärare väljer att använda sig av med de yngre barnen, samt hur de motiverar sina val. 

För att få en djupare förståelse för hur pedagogerna tänker och resonerar, valde vi att använda 

oss av kvalitativ intervju som redskap för att samla in data till vår undersökning.  

 

5.1 Urval 

Det är pedagogers erfarenheter och tankar kring inskolning som är grunden för vår 

undersökning. Därför valde vi att intervjua förskollärare som har erfarenhet av att arbeta med 

inskolning av barn i åldrarna ett till tre år. Bryman (2011, ss. 350, 437) beskriver att det kallas 

för ett målstyrt urval. Det passar bra om det är reflektionen av en teori som är det viktiga i 

undersökningen och inte att den ska kunna generaliseras över lag.  Ofta görs den här typen av 

urval på flera plan. Anledningen till att vi väljer att intervjua just förskollärare och inte 

barnskötare, är för att det i Lpfö 98 (rev. 2010, s. 13) står att det är förskollärarna som bär 

ansvaret för inskolningen av barnen i förskolan. Totalt intervjuades fem förskollärare från fem 

olika förskolor. Samtliga intervjupersoner var kvinnor. 

 

5.2 Genomförande 

För att få tag på förskollärare att intervjua vände vi oss till två förskolechefer för fristående 

förskolor, som ansvarar för två förskolor vardera. På den ena förskolan skötte förskolechefen 

kontakten och bokningen av intervjuerna med en förskollärare från varje förskola. 

Missivbrevet (Bilaga 1) skickades via förskolechefen. På den andra förskolan fick vi namn på 

två förskollärare och telefonnummer till förskolorna. Där var det vi som frågade 

förskollärarna om vi fick komma och intervjua dem, bokade datum och skickade ut 

missivbrevet till deras e-post. De fick också frågan om det fanns några dokument på förskolan 

som beskriver deras arbete med inskolning och om vi kunde få ta del av det i sådana fall. Vi 

valde att inte skicka ut våra intervjufrågor i förväg, eftersom vi ville att varje förskollärare 

skulle svara helt individuellt utifrån sina egna tankar. 

 

Det var klart och tydligt för oss vad vi ville undersöka och därför anser vi att det passade bäst 

med en semistrukturerad intervju, där vi i förväg gjort i ordningen en lista över några 

väsentliga frågor (Bilaga 2). En sådan lista kallar Bryman (2011, ss. 415-419) för 

intervjuguide. Den fungerar som en minneslista och vi var noga med att frågorna inte var för 

strikta i formuleringen, som till exempel ledande frågor eller frågor som speglar våra egna 

förutfattade meningar. Enligt Bryman (2011, s. 419) är det viktigt att det ges utrymme i 

intervjun att följa de tankar som den intervjuade tar upp och av den orsaken ställde vi ibland 

spontana följdfrågor som fördjupade och förtydligade viktiga aspekter av 

undersökningsområdet. Därför spelar inte ordningen i vilken vi ställde frågorna någon roll, 

inte heller exakt hur frågorna formuleras i just intervjuögonblicket. Intervjuerna spelades in 
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med ljudinspelning på våra mobiltelefoner. Enligt Bryman (2011, ss. 428, 429) underlättar det 

för den som intervjuar när hen slipper anteckna allt som sägs. Antecknandet kan bli ett 

störmoment som gör det svårt att fokusera på vad intervjupersonen säger och komma med 

relevanta följdfrågor. Men det är viktigt att ha i åtanke att inte alla är bekväma med att veta att 

det som sägs spelas in och dokumenteras, vilket kan komma att påverka hur hen uttrycker sig. 

Därför var vi noga med att fråga förskollärarna om det gick bra för dem att intervjun spelades 

in. Alla förskollärarna gav sin tillåtelse till det. Vi hade var sin mobiltelefon för att ha dubbla 

inspelningar ifall informationen skulle försvinna av någon anledning eller om det skulle bli 

några komplikationer vid inspelningen. 

 

Studien inleddes med en pilotintervju med syftet att testa ifall vår intervjuguide hade de rätta 

frågorna för att ge oss den data vi behövde. Vi ville också göra pilotintervjun för att erfara hur 

det är att genomföra en sådan här intervju, för att känna oss mer förberedda. När det gällde 

pilotintervjun vände vi oss till förskolechefen på ett föräldrakooperativ. Där fick vi sedan 

intervjua en förskollärare. Förskolläraren som kontaktades fick reda på vad studien skulle 

handla om men vi var då inte färdiga med vårt missivbrev, så det kunde hon inte ta del av. 

Däremot fick hon muntlig information om syftet med pilotintervjun, att medverkan var 

frivillig och att hon och förskolan kommer att vara anonyma i studien.  

 

När pilotintervjun var gjord kom vi fram till några mindre ändringar i vår intervjuguide. 

Frågan om uppföljning behövde förtydligas så att vi fick information om både uppföljning 

mellan pedagogerna och med föräldrarna. Vi kände också att vi behövde ställa en fråga om 

hur pedagogerna kan hjälpa barnen att knyta an under inskolningen då det var en viktig fråga 

som naturlig dök upp under intervjun. I efterhand kände att vi fick mycket intressant och 

viktig information till vår studie genom att göra den här pilotintervjun. Därför kontaktades 

förskolläraren igen och fick frågan om vi fick ha med data från intervjun i studien, vilket gick 

bra. Vi fick även i efterhand ta del av de dokument som förskolan hade när det gäller rutiner 

för inskolning. 

 

Samtliga intervjuer hölls på de respektive förskolorna, förutom en intervju då förskolläraren 

från den andra förskolan kom dit och vi gjorde båda intervjuer på en och samma förskola, 

efter varandra. På alla förskolorna fick vi tillgång till ett rum för att under intervjun kunna 

sitta ostört tillsammans med intervjupersonen. 

 

Vi båda deltog när vi gjorde de olika intervjuerna på grund av vi ansåg att det skulle 

underlätta analysarbetet. Endast en utav oss intervjuade och den andra var då ansvarig för att 

hjälpa till att ställa kompletterande och fördjupande frågor. Sofia gjorde pilotintervjun och två 

av de andra intervjuerna och transkriberade dem. Loella gjorde två intervjuer och 

transkriberade dem. Eftersom vi båda var med under intervjun kunde vi stämma av med 

varandra om vi tyckte att vi fått den data vi behövde, innan intervjun avslutades. Vi fick ta del 

av skriftlig information om förskolornas inskolningsrutiner på samtliga förskolor.  

5.2.1 Forskningetik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav att ta hänsyn till för att forskningen 

ska bedrivas etiskt för både deltagarna, forskaren och vetenskapen i sig. De är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi 

informerade både skriftligen i missivbrevet (Bilaga 1) som skickades ut innan intervjun, samt 

muntligt vid intervjutillfället till samtliga medverkande förskollärare om vårt syfte med 

studien. Dessutom var vi tydliga med att medverkan var frivillig och helt anonym samt att vi 
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skulle använda det insamlade materialet enbart som underlag till vår studie. Alla fick också 

frågan om de var intresserade av att ta del av vår färdiga studie.  

 

Vi kan inte se någon risk med att vår studie på något sätt skulle kunna skada eller kränka 

någon medverkande, vilket Hermerén (2011, s. 18) benämner som individskyddskravet. För 

att säkerställa förskollärarnas anonymitet i studien, har vi valt att kalla dem förskollärare 1, 

Förskollärare 2, Förskollärare 3 och så vidare. 

5.2.2 Studiens trovärdighet 

Vår studie är kvalitativ och vi vill fördjupa oss inom de kunskapsområden som berör 

inskolning, samt ta reda på några förskollärares tankar och erfarenheter. Det innebär att vi inte 

är ute efter en absolut sanning och vi är medvetna om att vårt resultat inte går att generalisera. 

Det är ändå viktigt att studien är trovärdig, tillförlitlig och giltig. Genom att vända sig till 

”rätt” målgrupp, som i vårt fall verksamma förskollärare och inte till exempel chefer, är en 

faktor som medför att studien ökar i trovärdighet och giltighet. Dessutom ställde vi öppna 

frågor och var båda närvarande vid samtliga intervjuer. Bryman (2011, ss. 362-366) menar att 

det är viktigt att forskaren har så lite förutfattade meningar som möjligt om ämnet, då fokus 

ligger på att ta del av respondenternas erfarenheter. Genom att forskaren ställer mer 

allomfattande frågor lämnas utrymme för dem som svarar att ge svar som grundar sig på deras 

upplevelser. Vi inser att vår förförståelse i ämnet kan påverka oss under vårt arbete. Vår 

erfarenhet av inskolningar och kunskap om anknytningsteorin, gör att vi har egna tankar och 

åsikter kring vad vi tycker är viktigt att ta hänsyn till som pedagog i mötet med barn och 

föräldrar. Vi försökte dock att ha så få förutfattade meningar som möjligt när vi granskade 

och analyserade vårt material, så att vår studie skulle bli så tillförlitlig som möjligt. 

 

5.3 Analys  

För att kunna analysera vårt insamlade material, behövde vi koda de transkriberade 

intervjuerna. Karlsson (2014, s. 20) menar att ett sätt att analysera är att koda utifrån de 

begrepp som finns i den teorin man använder. Vi använde oss utav relevanta begrepp från 

anknytningsteorin och delade upp dem i tre olika områden. Dessa områden är ”trygg bas”, 

”anknytningsperson” och ”anknytningsmönster, anknytningsbeteende och inre 

arbetsmodeller”. För att föra samman delar av texten med de olika kodorden behöver man 

dela upp texten i olika delar där var och en hör till en utav koderna. Bryman (2001, ss. 525-

526) förklarar att det kan man göra genom att klippa och klistra i dokumentet med hjälp av 

datorn. För att göra det lättare för oss så skrev vi ut dokumenten och färgkodade de tre olika 

områdena med färgpennor.  

 

Eftersom vi kunde se att svaren på våra intervjufrågor återfanns på flera ställen i de 

transkriberade intervjuerna, valde vi att även färgkoda materialet kopplat till våra 

intervjufrågor. Därefter gjordes en sammanställning för varje intervju som vi granskade 

tillsammans. 
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6 Resultat 
De fem förskollärarna som intervjuades berättade om hur de går till väga under inskolningen 

med de yngre barnen och varför. De flesta hade olika erfarenheter av andra 

inskolningsmetoder, vilket de beskrev hade påverkat deras val av metod. Ingen av förskolorna 

använde sig av en typisk traditionell inskolning, utan samtliga förskollärare använde 

begreppet ”föräldraaktiv inskolning” för att beskriva sin inskolningsmetod. Det visade sig 

dock att det skilde sig åt en hel del mellan hur deras inskolningar ser ut.  

 

6.1 Förskolornas inskolningsmetoder 

 

Tabellen nedan är en översikt över de förskollärare vi har intervjuat och vilken typ av 

inskolningsmetod de använder. 

 
Förskollärare 1 Lång föräldraaktiv inskolning.  

Förskollärare 2 Lång föräldraaktiv inskolning. 

Förskollärare 3 Kort föräldraaktiv inskolning men kommer 

att byta till lång föräldraaktiv. 

Förskollärare 4 Kort föräldraaktiv inskolning men kommer 

att byta till lång föräldraaktiv. 

Förskollärare 5 Kort föräldraaktiv. 

 
På förskola 1 och 2 räknar de med att inskolningen tar ungefär två veckor och under de första 

dagarna räcker det med en och en halv timme för att barnet ska orka ta in alla nya intryck och 

tycka att det är roligt. Båda förskollärarna menar att hela familjerna skolas in och att det är 

viktigt att föräldrarna känner sig trygga. På båda förskolor hade samtliga pedagoger diskuterat 

tillsammans med förskolechefen kring hur de ville att inskolningen ska utformas och de 

upplevde inskolningsperioden som en spännande och rolig tid, samtidigt som den kräver 

mycket av pedagoger, barn och föräldrar.  

 

På förskola 3 gjorde de vid senaste inskolningsperioden korta inskolningar, som pågick i tre 

dagar mellan klockan 9-12 då föräldrarna var med hela tiden och på fjärde dagen lämnades 

barnet på morgonen. Förskolläraren beskrev att hon inte var positiv till metoden och nästa 

inskolning kommer därför att se annorlunda ut och få ta längre tid. 

 

Förskolläraren på förskola 4 hade också erfarenhet av kort inskolning, men efter att ha skolat 

in barn under tre dagar har de nu övergått till att inskolningen ska få ta två till tre veckor och 

att föräldrarna då är relativt passiva, men ska finnas på plats som trygghet för sitt barn. På 

både förskola 3 och 4 var det förskolechefens beslut att de skulle prova kort inskolning, men 

det är nu upp till arbetslagen att själva bestämma inskolningsmetod. 

 

Förskola 5 har i några år använt sig av en kort inskolning som pågår i tre hela dagar. 

Föräldrarna får information om att de behöver vara beredda på att komma med kort varsel de 

nästkommande dagarna när barnet blivit lämnat, något som förskolläraren menar sällan 

behövs. Förskolläraren är nöjd med den korta inskolningen och säger att det har varit positiva 

reaktioner även från föräldrar. 
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6.1.1 Lång eller kort inskolning 

Eftersom begreppet ”föräldra-aktiv inskolning” visade sig ha olika innebörd för 

förskollärarna, har vi valt att beskriva resultatet uppdelat utifrån lång eller kort inskolning.  

 

Lång inskolning innebär att inskolningsperioden pågår i två till tre veckor, då förälder och 

barn under den första tiden endast är på förskolan i en till två timmar. Föräldern är aktiv och 

delaktig i allt barnet gör. Efterhand som barnet blir tryggt på förskolan kan föräldern lämna 

och tiden utökas successivt. När föräldern säger hejdå är det för att lämna och sedan hämta 

barnet, alltså inte lämna och komma tillbaka flera gånger under en dag på det sätt som ofta 

görs vid en traditionell inskolning. 

 

Med kort inskolning menar vi den variant där barnen skolas in under cirka tre dagar, då 

vistelsetiden är flera timmar varje dag. Även här är föräldern delaktig i alla aktiviteter under 

de dagarna. Från den fjärde dagen lämnas barnet på morgonen och hämtas på eftermiddagen. 

De första dagarna efter det ska föräldrarna vara tillgängliga och kunna komma och hämta sitt 

barn med kort varsel om det finns behov. 

6.2 Barnets behov av en trygg bas 

Att vara en trygg bas handlar om att finnas tillhands när barnet behöver det. Barnet ska kunna 

komma till en trygg famn för att tanka trygghet och därifrån ge sig ut att upptäcka och 

utforska. När något uppstår som gör barnet ängslig eller fundersam, behövs den trygga basen 

igen (Broberg et al. 2012, s. 44-46). Under inskolningen är det föräldern som är barnets trygga 

bas, men när föräldern lämnat är det en pedagog som ska ta över den rollen.  

6.2.1 Lång inskolning 

Förskollärare 3 berättar om hur förälderns agerande under inskolningen ger barnet signaler 

om att pedagogerna är intressanta och pålitliga. 

Att föräldern bara sitter med och låta barnen utforska. Så inte hela tiden typ: 

”Oh kolla här och kolla här”, utan egentligen låta barnen vara, att man finns 

där, för då vågar även barnet kanske även gå till en pedagog och se vad den 

håller på med. Så att finnas där. Som en trygghet. Det är det. Men att man låter 

det ta tid och att de får komma när de är redo (Förskollärare 3). 

Förskollärare 2 menar att pedagogerna kan locka och inspirera, men framför allt låta barnen 

närma sig i sin egen takt.    

Att man bjuder in men att det är frivilligt, det är barnets eget val om den vill 

vara med eller inte (Förskollärare 2). 

Förskollärare 1 anser att det viktigaste att tänka på för att hjälpa barnet att bli tryggt är 

att pedagogerna är lyhörda för barnets signaler och att de finns där när barnet väljer 

att närma sig. 

Att det finns närvarande pedagoger. Som är tillgängliga när barnet söker 

kontakt med pedagogen (Förskollärare 1).  

Det är barnet som avgör när det vill närma sig pedagogerna och delta i aktiviteterna som 

erbjuds. Pedagogerna visar att de finns där, men är noga med att inte tränga sig på och de låter 

det få ta tid. 
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6.2.2 Kort inskolning 

Förskollärare 5 berättar att själva inskolningen går ut på att barnet ska vara på förskolan och 

tycka att det är roligt och de gör det tillsammans med sin mamma eller pappa eller någon 

annan trygg vuxen som är i närheten.  

Jag läste det här ganska nyss, att om en främmande människa sticker fram 

huvudet till ett litet barn, söker de oftast föräldrarnas blick, får att liksom Är det 

här verkligen okej? Och det visar ju föräldrarna här också genom att: Det här är 

okej och jag litar på de här personerna (Förskollärare 5). 

Föräldrarna var med i allt. Det var de som gjorde allting. Det var de som bytte 

blöja, de satt med dem när dem åt, och så (Förskollärare 4). 

Föräldrarna ska räkna med att de kan behöva vara med en vecka innan de lämnar men oftast 

lämnar de på fjärde dagen. Då brukar föräldrarna själva känna att det börjar bli dags enligt 

Förskollärare 5. Det är viktigt att det blir ett tydligt avsked när föräldern går. Hen får inte bara 

smita iväg. Barnet ska inte behöva gå omkring och leta efter sin förälder. Förskolan har 

särskilda rutiner för avsked, just för att det ska bli så tryggt som möjligt.  

Ska vi säga “hej då”, så har vi en procedur för det. Vi bär barnen om de kanske 

behöver det, och vi går med dem, vi går till fönstret och vinkar osv. Det är den 

ritualen som är och den måste vara, för barnens trygghet (Förskollärare 5). 

När föräldrarna har lämnat är det pedagogerna som tar över rollen som trygg bas för barnet. 

Då menar Förskollärare 5 att det är viktigt att det hela tiden är en pedagog i närheten av 

barnet. Om pedagogen behöver gå iväg och göra någonting annat, så måste en annan pedagog 

ta över och vara med barnet. 

Sen behöver man inte vara aktiv, men man är där och man finns och man ser 

(Förskollärare 5). 

Förskollärare 3 berättar att flera av barnen inte ville släppa taget om pedagogerna för att leka 

och utforska den första tiden efter att föräldrarna hade börjat lämna.  

Mycket att bära och att vara nära och så, och vi tillät ju det, det måste man ju 

när barnen är så pass små (Förskollärare 3). 

På samtliga tre förskolor där de har en kort inskolning, behöver föräldrarna kunna komma 

tillbaka snabbt och med kort varsel om pedagogerna märker att barnet behöver det i slutet av 

inskolningen. 

 

6.3 Barnets behov av en anknytningsperson 

Barnets anknytningspersoner rangordnas i en hierarki, vilket innebär att föräldern är barnets 

trygghet men när föräldern lämnat så söker sig barnet till den pedagog som hen känner sig 

mest trygg med (Broberg et al. 2012, s. 36-39).  

6.3.1 Lång inskolning 

Några av förskollärarna menar att det kan vara sårbart att det är en ensam pedagog som 

ansvarar för inskolningen, då det kan ställa till det för barnet när den pedagogen inte finns på 

plats. Därför är alla pedagoger lika mycket ansvariga för alla inskolningar på förskola 1 och 2. 

Förskollärare 1 jämför med tidigare erfarenheter av traditionell inskolning, då en pedagog var 

ensam ansvarig för inskolningen. 
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Och jag upplevde det väldigt sårbart, för dels så är det inte säkert att man fann 

varandra. Det är ju så att vissa människor funkar bättre ihop med andra. Sen var 

man då borta, om du blev sjuk ett par dagar eller när du gick hem ett tidigt 

skift, det kunde bli jättetufft för barnet som var kvar. Jag själv känner att det 

här är en mycket bättre modell att barnet introduceras till förskolans värld och 

blir trygg i förskolan och inte till en enda person (Förskollärare 1). 

Så att vi är där och finns där för barnen helt enkelt, Och det funkar väldigt bra 

hos oss upplever jag. Och sen att barnen lär känna all personal också över hela 

huset (Förskollärare 2). 

Förskollärare 2 belyser också att det alltid är upp till barnet att närma sig pedagogerna och att 

det måste vara på barnets villkor. Det är inget som går att skynda på, utan måste ske i barnets 

takt.  

Och vi håller oss, i början så håller vi oss i bakgrunden och föräldrarna sköter 

allting med blöjbyten och påklädning och är alltid med i lek och så, och när 

barnet känner sig redo och sträcker ut sina armar, då, då kan vi tänka oss och ta 

hand om barnet, för vi vill INTE tränga oss på barnet, utan det tar ju olika lång 

tid….för varje barn, varje….. är ju en individ (Förskollärare 2). 

För att kunna avgöra när det är läge att närma sig barnet, menar Förskollärare 1 att 

pedagogerna måste vara lyhörda för barnets signaler och med hjälp av föräldrarna lära känna 

barnet. Detta kräver närvarande och tillgängliga pedagoger, samt gott om tid. 

Eeee jag tänker… att barn tar så olika lång, eller människor tar så olika lång tid 

på sig att knyta an och det är också olika fokus. För en del barn och familjer så 

är det själva miljön som de vill utforska först och jag som pedagog kommer, 

jag är inte alls viktig i det läget. Så att där tänker jag att där får jag vara lyhörd 

och vänta in tills jag ser att de börjar liksom söka kontakt med mig. Då tar jag 

ett steg fram. För andra är det tvärt om.  Där är det relationerna människor 

emellan som de vill börja bygga och så kommer miljöer och sådant i andra 

hand. Så att, som pedagog så vill jag vara lyhörd och närvarande och nyfiken 

på familjerna som startar här (Förskollärare 1). 

På frågan om vad som är viktigast att tänka på för att barnet ska knyta an till pedagogerna, 

svarade Förskollärare 3 så här: 

Jag tänker nog att det är mycket det här med tiden, och att det inte ska vara så 

många människor då utan att man kanske ska börja då med bara en eller två. 

Alltså vi är ju en grupp och vi är ju alltid några pedagoger runt om, men det ska 

inte vara någon stress kring det, utan vara på deras initiativ att söka sig till oss 

(Förskollärare 3). 

Men att det handlar ju om anknytningen ändå, det är ju den vi ska sätta för att 

kunna jobba vidare och så (Förskollärare 3). 

Tiden beskrivs som viktig. Utan stress finns det möjlighet för barn och förälder att vänja sig 

vid den nya miljön tillsammans och sedan byggs relationerna efter hand.  

6.3.2 Kort inskolning 

Förskollärare 5 anser att det fungerar bäst om alla pedagoger är lika ansvariga för barnen 

under inskolningen. Annars knyter man upp både föräldrar och barn väldigt fort på bara en 

pedagog. 
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De får en mycket större separationsfas, upplever jag. De barnen har fått mycket 

mer utdragna svårigheter på morgnarna att bli lämnade (Förskollärare 5). 

Förskollärare 3 har också erfarenhet av att de har haft en ansvarspedagog per barn och 

eftersom de skolar in flera barn samtidigt så anser hon att det blir sårbart då de inte finns 

någon pedagog som är där för övriga barn i gruppen. 

Då blev det också så att vi hade ju en ansvarspedagog till varje barn, och då är 

ju vi 3 pedagoger då och då kanske man hade varsitt barn, och så hade vi ju de 

andra barnen då, som redan har gått här. Så det var svårt att veta hur man 

ska…. Liksom hantera det på ett bra sätt. Och där hade man väl kanske behövt 

tänka om så att … alltså… då kanske man får vara ansvarspedagog till 2 barn 

då, att en pedagog tar resten, för nu blev det ju så att man blev lite splittrad i det 

(Förskollärare 3). 

Pedagogerna kan ta hjälp av föräldrarna för att få barnet till att knyta an till pedagogerna. De 

är de som känner barnet bäst och vet vad hen tycker om att göra och eftersom föräldrarna är 

med under hela dagar lär de också känna verksamheten och pedagogerna. 

I och med att de är med, de lär känna oss, ja det blir inte så stort. Att bli lämnad 

och så, då kan man anknyta nästan lättare till oss (Förskollärare 5). 

Man får försöka vara så rolig man kan liksom och bara plocka fram olika grejor 

och se, vad är det som lockar och vad är det och sen så fråga föräldrarna också 

såklart, vad är det som, vet ni någonting som barnet är intresserat av?  Så tar ju 

vi fram det (Förskollärare 4). 

Förskollärare 4 har upplevt att det kan vara svårt att hinna skapa någon bra relation med 

barnet när det är föräldern som är nära barnet hela tiden. Då är det svårt att komma nära. 

Förskollärare 5 säger att föräldrarna gärna får vara lite tråkiga, så att pedagogerna blir mer 

intressanta för barnet. 

Man vet att på nästan alla sätt på en inskolning, så blir det bättre när föräldrarna 

har gått (Förskollärare 5). 

Samtliga förskollärare ansåg att det inte är lämpligt med en ensam ansvarig pedagog vid 

inskolningen. Det betonas att det är tryggast för barnet att bli introducerad till förskolans värld 

och till alla pedagoger på avdelningen.  

 

6.4 Anknytningsmönster, anknytningsbeteende och inre arbets-
modeller 

Inskolningen är en känslig period, både för barnen som skolas in men också för övriga barn i 

gruppen. Att ha nya människor på avdelningen kan för många barn vara känsligt och 

inskolningsbarnens föräldrars närvaro kan påminna de andra barnen om deras egna föräldrar, 

vilket gör att de längtar. När det sedan är dags för föräldrarna att lämna och de nya barnen är 

ledsna och ängsliga, blir det ofta en liknande reaktion hos övriga barn.  

6.4.1 Lång inskolning 

Flera av förskollärarna anser att en lång inskolning är nödvändig utifrån det lilla barnets 

perspektiv.  
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För det blir jättemycket intryck för de här små. Det kanske funkar bättre när 

man är äldre och börjar på förskolan, men inte när man är så liten 

(Förskollärare 4). 

Så att, ibland måste vi ta fler dagar för att det är så mycket intryck så de klarar 

inte, de är helt slut vid halv elva och inte orkar mer då (Förskollärare 2).  

Den första veckan liksom bara ha korta stunder, så att man, det ska bara vara 

det här positiva och roligt att komma hit, det ska vara spännande och, att möta 

oss och material och barn och… ja.. Men att mamma och pappa ändå finns där 

och sådär, för då, att det ska bli så tryggt som möjligt (Förskollärare 3). 

Eftersom en ny miljö med nya människor innebär massor av intryck att bearbeta och därför 

räcker det med en kort stund varje dag till en början. 

6.4.2 Kort inskolning 

Förskollärare 5 förklarar betydelsen av att ha en nära kontakt med föräldrarna för att få reda 

på viktig information om barnet så att pedagogerna kan bemöta barnet på rätt sätt redan från 

början. Hon menar också att föräldrarna kan behöva vägledning av pedagogerna att se när det 

kan vara dags för barnen att avsluta och gå hem med sin förälder.  

Det som ofta spelar in är att det är små barn och de blir väldigt trötta. Och ett 

trött och grinigt barn att börja med, det lär sig inte att det här är ett kul ställe. 

Att vi måste kunna gå in och säga till, att nu är det bra. (Förskollärare 5). 

Men oftast så går det ändå ganska hyggligt fort, men är det så att de bryter ihop 

alldeles, och vi känner att vi inte fått den där kontakten, då är det inte lätt alltså. 

Då får man börja om igen. Det är inte ofta vi har gjort det, men det har hänt 

(Förskollärare 5). 

Förskollärare 3 har gjort inskolning på tre dagar, men menade att det inte upplevdes som 

positivt för inskolningsbarnet och att det dessutom påverkade övriga barn i gruppen. Efter att 

ha utvärderat och reflekterat har de i arbetslaget beslutat att ändra metod. 

Eh, men det blev väldigt, man kunde ju känna också att det smittade ju av sig, i 

hela barngruppen då, att det gick för fort fram. Barnen blev ledsna för att de ser 

varandra är ledsna så där, och de äldre barnen då, som redan gick här, det blev 

ju också en otrygghet för dem. Så att det var…. Det var inte att föredra 

(Förskollärare 3). 

Vidare beskriver Förskollärare 3 att även om det var meningen att 

inskolningen skulle vara kort så anpassades takten efter hur barnet verkade 

hantera det. Hon beskriver att alla barn är olika och har olika behov.  

De behövde olika, beroende på vilket barn som skolades in. Sen kunde man 

göra justeringar lite på vägen sådär att, beroende på barnen och så, ibland gick 

det ju inte alls att lämna utan man måste förlänga det eller så kunde ju de bli 

sjuka. Då kunde man ju försöka göra litegrann. (Förskollärare 3). 

Alltså jag känner ju inte att barnen tagit skada av det, men det tog ju längre tid 

att bygga upp den här tryggheten och att de känner liksom, att de var sig själva. 

Och vågade släppa och så (Förskollärare 3).  
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Även om Förskollärare 3 inte tror att barnen tagit någon skada av den korta inskolningen så 

upplevde hon att det tog längre tid att bygga upp tryggheten så att barnen kunde vara sig 

själva och släppa taget om pedagogerna.   

 

6.5 Faktorer som ligger till grund för valet av inskolningsmetod 

Här följer en beskrivning av vilka faktorer som de intervjuade förskollärarna ansåg ligga som 

grund för deras val av inskolningsmetod.  

6.5.1 Lång inskolning 

På både förskola 1 och förskola 2 är det pedagogerna som har kommit fram till ett gemensamt 

beslut tillsammans med förskolechefen om vilken inskolningsmetod de ska ha. Det finns 

utförligt dokumenterade rutiner för deras inskolningsmetod, som beskriver både syfte och 

genomförande. Föräldrarna får skriftlig information om förskolan och inskolningen i god tid 

innan barnet ska börja, samt muntlig presentation på ett möte med förskolechef och 

pedagoger. De har ingen särskild teori som bakgrund till deras val av inskolningsmetod utan 

det är samma grund för inskolningsmetoden som för övrig verksamhet. Anknytningsteorin 

nämns inte. 

Eee vi har ju, det är en svår fråga får jag säga. Det är klart att vi har en teoretisk 

grund men jag kan inte säga att vi har en speciell just för våra 

introduktionsrutiner utan det ligger ju till grund för hela vårt arbetssätt. Och det 

vi samtalar mycket kring här är vår värdegrund och vårt förhållningsätt och det 

kan jag ju, det tänker jag ligger till grund för hur vi har gjort våra 

introduktionsrutiner (Förskollärare 1). 

Det är väl mer att, alltså Läroplanen säger ju också det, att barnet ska vara 

tryggt i det arbetslaget den är i och det är väl mycket det vi utgår från. Att vi 

utgår från varje individ, vi ser inte till gruppen lika mycket, utan här är det 

faktiskt varje individ. Varje barn är ett kompetent barn. Hur kan vi utnyttja det 

här hur kan vi liksom få fram det här ur det barnet. Så att den känner sig trygg. 

Dels med oss, som ska vara där hela tiden. Och sen också att föräldrarna ska 

känna att de är trygga med att lämna sitt barn till oss. Så där upplever jag, 

genom alla diskussioner vi har, i arbetslaget, att vi förbättras hela tiden och att 

vi har läroplanen bakom oss i det här. Upplever jag (Förskollärare 2). 

Förskollärare 2 anser att det är barnens behov som är viktigast och att inskolningen ska ske i 

barnens takt. Pedagogerna vill vänta in att barnet själva tar kontakt med dem och eftersom alla 

barn är olika så tar det olika lång tid. Om de märker att ett barn fortfarande inte är redo efter 

två veckors inskolning så för de en dialog med föräldrarna om fortsatt inskolning.  

För att vi vill se i framtiden liksom, eller vi vill se framåt och inte bara en 

vecka i taget, utan det ska ändå funka och barnet ska känna sig tryggt att bli 

lämnad till oss. Och det känner vi att det är det viktigaste. Vi vill inte rycka 

barnet från föräldrarna, utan det ska vara att barnet är villig att gå till oss 

istället. Skapa en trygghet (Förskollärare 2). 

Förskollärare 1 säger att hon skulle vilja säga att det är barnen behov som går först, eftersom 

hon vill att förskolan ska finnas till för barnen. Men hon säger också att när föräldrarna är 

trygga så blir barnen det också. Därför är det hela familjens behov som är i fokus när de 

skolar in. Men eftersom det tar lång tid för barn att knyta an behöver inskolningen vara lång.  

En del familjer vill ta en väldigt lång introduktion och då tar vi det långsamt 

och bara några timmar om dagen. En del familjer är det viktigt att få skynda på 
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det lite. De kanske har ett jobb som de måste tillbaka till och då försöker vi 

anpassa efter det. Men först och främst tanke utifrån hur barnet reagerar på att 

komma till förskolan (Förskollärare 1). 

Inskolningarna utvärderas på förskola 1 och 2 efteråt, både i arbetslaget och tillsammans med 

föräldrarna i så kallade uppföljningssamtal. 

6.5.2 Kort inskolning 

På förskola 3 var det en annan förskollärare med erfarenhet av kort inskolning, som införde 

den korta inskolningsmetoden på förskolan. Hon arbetade inte kvar på förskolan när 

förskollärare 3 började, vilket gör att hon inte kan svara på vad som låg till grund för val av 

den metoden. Själv kände hon sig tveksam till att genomföra inskolning på kort tid, men 

förskolechefen uppmuntrade till att prova metoden.  

Och som vår chef sa, att man, ibland måste man kanske prova för att se. Och nu 

har vi ju sett att det inte var så bra (Förskollärare 3). 

Vi fick ta del av dokumenterade rutiner för inskolningen, men förskolläraren beskrev själv att 

de inte stämmer eftersom de nu kommer att ändra metod och då också dokumenten.  

 

Förskollärare 3 nämner anknytningsteorin vid flera tillfällen och beskriver hur föreläsningar 

och litteratur gett henne mycket intressant information kring små barns behov, vilket hon 

också vill arbeta vidare med i arbetslaget. Anknytningsteorin kommer att ligga till grund för 

att utveckla en inskolningsmetod som de kommer att använda sig av fortsättningsvis. 

Nu har vi ju fått lite kött på benen kring anknytningsteorin och den processen. 

Vi har köpt in böcker och jag vill att alla ska läsa och ta del av. Det finns ju 

forskning hur barn knyter an, och att vi då använder oss av den. Och den är ju 

också bra att ha vid det här informationstillfället att det är ju inget som vi bara 

hittar på, utan….Det finns ju forskning kring det.  Och hur barnen knyter an 

och hur hjärnan fungerar och sådant. Så det är ju den mycket som det vilar på 

(Förskollärare 3). 

Hon upplevde att den korta inskolningsmetoden inte utgick från på det 

enskilda barnets behov i första hand.  

Utan det var mer så att, ja då får vi ju in hela gruppen här nu snabbt och så kan 

vi jobba vidare. Och det är väl alltid skönt när väl inskolningarna är klara, men 

de måste ju också vara bra för annars blir ju inte heller resten bra. 

Så….nej….där tycker jag att fokus var på något annat (Förskollärare 3). 

På förskola 3 har de ett uppföljningssamtal i grupp med alla föräldrarna tillsammans redan i 

slutet av inskolningen och sedan ett individuellt senare. Pedagogerna för också regelbundna 

samtal med varandra om hur inskolningen går för att kunna anpassa den så bra som möjligt 

till barnens behov. De avsätter även tid för att diskutera inskolningarna på kvällsmötena. 

 

Förskollärare 4 hade också precis börjat arbeta på sin förskola när de skolade in med kort 

inskolning. Hon tror att det var chefen som hade bestämt inskolningsmetod och beskriver att 

den upplevdes som stressig och att det var svårt att hinna skapa en relation på så kort tid. Till 

nästa gång kommer de att ändra och istället ha lång inskolning. Det finns dokumenterade 

rutiner för olika inskolningar på förskolan, men de används inte i nuläget. Förskollärare 4 

nämner inte anknytningsteorin, men berättar om att föreläsningar inom det området har fått 
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henne att tänka till om små barns behov. Hon menar att nu planeras inskolningen utifrån 

barnens behov och att det har gjort föräldrarna nöjda och positiva i sin tur.  

Det är utifrån barnen… absolut det … och det känner jag att när jag pratat med 

andra föräldrar som har varit intresserade av att börja här och när jag beskrivit 

hur vi tänker att vi ska ha inskolningen så känner de sig väldigt positivt 

inställda till att vi ska ta det lugnt (Förskollärare 4). 

Efter inskolningen görs uppföljningssamtal med föräldrar och reflektion i arbetslaget, vilket 

efter den senaste inskolningsperioden ledde till förändrade rutiner.  

 

 

På förskola 5 så var det förskolläraren som själv kom med idén och arbetslaget var överrens 

om att byta inskolningsmetod. De bytte då från en traditionell inskolning till en kort 

föräldraaktiv inskolning. Det var ingen särskild teori som låg till grund för den här metoden 

utan en tidningsartikel som inspirerat och väckt tanken på att byta metod. 

Ja, det var för att jag läste något, men kommer inte ihåg var. Men det var just 

detta, att man inte ska behöva träna på att bli lämnad. Egentligen när man 

tänker på det så är det ju helt idiotiskt att man skulle öva någon på att bli 

lämnad, öva någon på separationer istället för att se det som ett positivt tillfälle 

till att barnet får nya relationer och att barnet får utvidga sin värld 

(Förskollärare 5). 

Och vi tyckte ju alla, alla upplevde att detta var bättre. Allihop faktiskt. Och det 

var mer positivt också att man lär känna föräldrarna också. Det var på ett bättre 

och mer sammanhängande sätt och man får mer tid under dagen att prata om 

alla olika moment, Som: vad tycker han om att äta och så… Ja han kan sitta i 

barnstolen men han når inte fram… och sådant där. Annars blir det så hastigt 

och lustigt. Nu hinner man prata mer ordentligt under en dag. Man lär känna 

hela familjen på ett helt annat vis (Förskollärare 5). 

 

Vi får ta del av det inskolningsschema som skickas ut till föräldrarna innan, där deras 

inskolningsmetod beskrivs samt vilka tider som gäller. Förskollärare 5 berättar att föräldrarna 

själva känner att det är lagom att börja lämna efter ungefär tre dagars inskolning och hon 

upplever att inskolningen går lättare när föräldrarna har lämnat. Dels på grund av att vissa 

föräldrar har svårt att släppa taget om barnen och att vissa föräldrar har svårt att sätta gränser 

när de är på förskolan, vilket kan leda till att barnen blir otrygga. 

Hon anser att det är både föräldrarnas och barnens behov som kommer i första hand vid 

planering och genomförandet av en inskolning. 

Och då….alltså om du lyckas få kontakt med barnet, då är ju föräldrarna sålda 

på dig, då är det jättebra. Så… Och likaså, om du fått med dig föräldrarna det 

första, då sänder ju de det till barnet också. Så det är ju väldigt dubbelt. Så det 

är svårt att säga det ena eller det andra (Förskollärare 5). 

 

Någon teoretisk grund för inskolningsmetoden nämns inte. Vidare menar hon att inskolningen 

är en tuff period, men att det är bättre nu i jämförelse med hur det var tidigare när de skolade 

in med en traditionell inskolningsmetod.  

För då var det ju faktiskt, alltså man drog verkligen ett djupt andetag när man 

visste att den här två-timmars, nu kommer de, nu måste vi…. Så där. Man 

skulle vara så himla på ungen och… det var verkligen…. Det var ganska 
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ansträngande faktiskt. Så efter två veckor var man skittrött. Nu är det väl det 

här att man måste ju, man måste ju vara ganska bra (skratt) och vara så trevlig, 

när föräldrarna är här hela tiden (skratt). Men det är inte alls lika påfrestande, 

det är det inte. Men det är klart, att när de försvinner så är det skönt….  Vi 

känner ju det. Då åker ju liksom axlarna ner…. Det får man nog vara ärlig med.  

Men det är bättre, det är lättare… att ha inskolning nu, än vad det var förut 

(Förskollärare 5). 

Förskollärare 5 berättar att de har en utvärderingsblankett som är tänkt att föräldrarna ska ha 

för att utvärdera inskolningen, men den glöms alltid bort. Hon anser inte att det gör något, då 

de har en nära kontakt med föräldrarna. De kan komma till dem om de har några synpunkter. 

Pedagogerna utvärderar inskolningen tillsammans på en arbetsplatsträff som de har nära inpå 

att de har haft inskolning.  

 

 

Sammanfattningsvis visade det sig att på de förskolor där pedagogerna tillsammans arbetat 

fram vilken inskolningsmetod de ska använda sig av, var förskollärarna nöjda med sin metod. 

Däremot hade förskollärarna på både förskola 3 och 4 påbörjat sin anställning i samband med 

att inskolningarna startade och hade därför svårt att ändra på de planerade rutinerna, även om 

de beskrev att de inte kände sig nöjda med inskolningsmetoden på avdelningen. I båda fall 

kommer inskolningen att se annorlunda ut vid nästa inskolning.  

På samtliga förskolor fanns dokumenterade rutiner av olika slag, men de användes inte av 

alla. Det var endast förskollärare 3 som nämnde anknytningsteorin och beskrev att den var en 

viktig del för hennes tankar kring inskolningar och de små barnens behov. Även om samtliga 

förskollärare ansåg att det var barnens behov som kom i första när inskolningen planeras och 

genomförs, så beskrev de att föräldrarnas behov också var viktiga att ta hänsyn till. 
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7 Diskussion 
I avsnittet kommer vår metod och vårt resultat diskuteras i relation till tidigare forskning och 

vår teoretiska utgångspunkt som är anknytningsteorin. Avsnittet avslutas med didaktiska 

konsekvenser. Där beskrivs vad vi, genom den här undersökningen, har kommit fram till som 

viktigt att tänka på i arbetet med att skola in barn i åldrarna ett till tre år, för att kunna ta 

hänsyn till det enskilda barnets behov av trygghet.  

 

7.1 Metoddiskussion  

Vi ville undersöka vilka faktorer som kan avgöra vilken inskolningsmetod förskollärare väljer 

att använda sig av med de yngre barnen, samt hur de motiverar sina val. Utifrån det anser vi 

att det var rätt val att använda oss av kvalitativ metod i vår undersökning. Vi ansåg att det inte 

var lämpligt att göra observationer under inskolningen då det redan är tillräckligt med nya 

intryck för barnen under denna period. Av den anledningen kom vi fram till att intervjuer med 

förskollärare skulle vara ett bra sätt att samla in data. Enligt Bryman (2011, 3. 350) görs ofta 

urval på flera plan och i efterhand insåg vi att det även hade varit bra att även intervjua 

förskolecheferna, då vi förstod att de också har inflytande över vilken inskolningsmetod som 

väljs.  

 

Även om vi gjorde en intervjuguide (Bilaga 2) med färdiga frågor försökte vi undvika att 

ställa dem på ett ledande sätt.  Frågorna var öppna och lämnade utrymme för förskollärarnas 

egna tankar men ibland fick vi förtydliga frågorna genom att ge exempel. På så sätt blev 

frågorna ibland ledande ändå.  Förskollärarna hade inte fått frågorna i förväg för att vi ville att 

de skulle svara individuellt utifrån sina egna tankar. Det kan vara så att förskollärarna 

begränsades i sina svar genom att svara spontant på frågorna. I och med att vi båda var med 

under intervjuerna kunde vi försäkra oss om att vi hade fått de svar som vi behövde. 

 

Det var bra att vi gjorde vår pilotintervju då vi fick testa vår intervjuguide eftersom frågorna 

vi ställer är avgörande för om vi kan få den data vi behöver. I pilotintervjun testade vi de 

frågorna vi valde att ställa och fick träna på hur vi kan ställa dem. Pilotintervjun gav oss även 

mer självförtroende att fortsätta med de andra intervjuerna.  

 

Precis som Bryman (2011, s. 428) hävdar, hade vi god hjälp av våra ljudinspelningar av 

intervjuerna. Tack vare att vi gjorde ljudinspelningarna kunde vi transkribera dem ordagrant 

vilket gav oss ett bra och lättarbetat dataunderlag att koda. Vi kodade all data var och en för 

sig och gick sedan igenom kodningen tillsammans. Det innebar att kodningen gick mycket 

noggrant till och gav många tillfällen till analys och reflektion. 

Eftersom syftet med undersökningen är att undersöka vilka faktorer som kan avgöra vilken 

inskolningsmetod förskollärare väljer att använda sig av, var det inte viktigt för oss att i 

förväg ta redan på vilken inskolningsmetod förskollärarna arbetade med. Det visade sig att 

alla använde sig av en föräldraaktiv inskolning, även om de ändå skilde sig åt en hel del. I 

efterhand kan vi tycka att det hade varit intressant om vi även hade intervjuat förskollärare 

som arbetade med en mer traditionell inskolningsmetod.  

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet från intervjuerna med de fem förskollärarna kommer i följande avsnitt att 

diskuteras utifrån vårt syfte med undersökningen, som är att få veta vilka faktorer som kan 

avgöra vilken inskolningsmetod förskollärare väljer att använda sig av samt hur de motiverar 

sina val.  



 

- 24 - 

 

7.2.1 Faktorer som ligger till grund när inskolningsmodell väljs 

För att få veta vilka faktorer som avgör vilken inskolningsmetod som väljs, är det intressant 

att veta vem som beslutat hur inskolningen på varje förskola ska gå till. I intervjuerna visade 

det sig att på de tre förskolor där pedagogerna själva varit delaktiga i att välja 

inskolningsmetod, ansåg de att inskolningen fungerade bra för alla inblandade. I de två fall 

där förskollärarna var nyanställda och började sin tjänst med att skola in med en metod som 

de inte själva valt, upplevde de båda att inskolningsmetoden inte kändes bra. Därför hade de 

valt att göra på annat sätt nästa inskolning. Broberg et al. (2012, s. 87) menar att pedagogerna 

måste vara samspelta och överens för att kunna utgöra en trygg bas för barnen. Även 

Arnesson Eriksson (2010, s 40) belyser att när det finns ett genomtänkt syfte med den metod 

pedagogerna väljer att använda sig av, avspeglar det sig i deras förhållningssätt som i sin tur 

signalerar trygghet för både barn och föräldrar. Precis som i arbetet med den övriga 

verksamheten, är det av stor vikt för kvaliteten i varje förskola att ett arbetslag strävar mot 

samma mål. Då inskolningen oftast är föräldrars och barns första möte med förskolan och 

verksamheten, är det viktigt med en positiv och förtroendeingivande start. Att pedagogerna 

har arbetat fram en inskolningsmetod som de själva kan stå för och tror på, är därför en viktig 

förutsättning för att de ska uppfattas som kompetenta och trygga för både barn och föräldrar.  

 

Fyra av de fem förskollärarna hade erfarenhet av traditionell inskolning, vilket påverkat deras 

syn på inskolning. De menade att det var viktigt att fokusera på det positiva, att förskolan 

skulle förknippas med glädje, istället för att träna barnet på att separeras från föräldrarna. De 

ansåg att det var barnens behov som var viktigast, men eftersom trygga föräldrar gör att 

barnen känner sig trygga så var även föräldrarna i fokus när inskolningen planerades och 

genomfördes. Efter att ha analyserat förskollärarnas svar på vems behov som kommer först, 

framstod det som att det vid en kort inskolning tas mer hänsyn till föräldrar och pedagoger. 

Det beskrivs att föräldrarna tycker det är lagom att lämna efter några dagar och pedagogerna 

anser att det går lättare när föräldrarna inte är där. Vid de längre inskolningarna däremot finns 

det mer utrymme att anpassa inskolningen utifrån barnets individuella behov. Eftersom 

föräldrarna redan är inställda på att det kommer att ta tid behöver inte lämningen stressas 

fram. De förskollärare som förespråkade en lång inskolning återkom dessutom till att tiden är 

viktig och att det måste ske i barnets takt, vilket bekräftar det Kihlbom (2003) anser om de 

yngre barnens behov. 

Det är en självklarhet att invänjningen måste ske gradvis, särskilt för yngre 

barn, med långsamt ökande dos av vistelse i barngruppen, först med och sedan 

utan förälderns närvaro. Lyhört samarbete mellan personal och föräldrar krävs 

för att utforma invänjningen så att den i varje enskilt fall passar för såväl barnet 

och föräldern som avdelningen (Kihlbom 2003, s. 38).  

Det är givetvis av intresse att inskolningen upplevs som positiv av alla inblandade, det vill 

säga barn, föräldrar, pedagoger och barngruppen. Det är viktigt att försöka tillgodose allas 

behov och tänka ur olika perspektiv för att göra inskolningen till något bra. Precis som 

Simonsson och Thorell (2010) belyser i sin avhandling så påverkar alla parter varandra och 

bidrar tillsammans med miljön att bygga tryggheten för barnet. Det behöver därför inte vara 

motsägelsefullt att föräldrarnas behov är lika viktiga som barnets, så länge konsekvensen av 

det inte blir att behoven krockar och att det då går ut över barnet. Det är förskollärarens 

uppdrag att se till varje enskilt barns behov i första hand och att utgå från det när 

verksamheten planeras (Lpfö 98 rev. 2010). 

 

Endast en av de fem förskollärarna nämnde anknytningsteorin på frågan om det fanns någon 

teoretisk grund för utformandet av inskolningen. Det är anmärkningsvärt eftersom 
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inskolningen går ut på att separera och knyta an till nya människor. Beprövad erfarenhet är 

också en viktig faktor när inskolningsmetod väljs, men kunskap baserad på forskning ger 

förståelse åt erfarenheten då praktik och teori vävs samman. Med tanke på att förskolan är en 

plats med dagliga separationer och relationsskapande, borde anknytningsteorin vara något 

som är en självklar del i både grundutbildning samt genom fortlöpande diskussions och 

reflektionssammanhang i arbetslaget (Kihlbom, 2003, s. 63-67). Även Broberg et al. (2012, s. 

23) belyser hur viktig anknytningen är för barns sociala utveckling och för utforskande och 

lärande, som är en stor del av förskolans uppdrag.  

7.2.2 Förskollärarnas tankar kring inskolningsmetoder  

Förskollärarna menar att det är för barnens behov som de har flera ansvarspedagoger under 

inskolningen, medan anknytningsteorin säger att det är bättre med få. Kihlbom (2003, s. 38) 

menar att kontinuiteten är viktig och att för många byten av anknytningspersoner kan göra att 

barnet inte har samma möjlighet till trygghet. Att endast ha en enda ansvarig pedagog för 

varje inskolningsbarn gör dock att det blir sårbart när den pedagogen inte finns på plats av 

någon anledning. Därför kan det vara bra att ha minst två ansvariga pedagoger under 

inskolningen och då kan det vara upp till barn och förälder vem de kommer närmast och 

knyter an till (Arnesson Eriksson, 2010, s. 38). Under inskolningsperioden är det också viktigt 

att den övriga barngruppen får ha en trygg och välkänd pedagog nära sig, eftersom 

förändringen det innebär att ha nya barn och föräldrar på avdelningen påverkar dem också. 

 

De tre förskollärarna som har haft kort inskolning på sin förskola tycker det är lättare 

för barnet att knyta an till pedagogerna om föräldrarna håller sig i bakgrunden eller när de har 

lämnat. Det har att göra med att föräldrarna står högre upp på anknytningshierarkin (Broberg 

et al. 2012, s. 69). Men eftersom det tar lång tid för barnet att bygga relationer så är förälderns 

trygga närvaro nödvändig för att barnet ska kunna bygga de här relationerna med 

pedagogerna. Om det inte finns någon som barnet kan använda sig av som kompletterande 

anknytningsperson när föräldrarna lämnat, kommer inte barnet vara tryggt nog att leka, 

utforska eller bygga nya relationer.  

 

Enligt Broberg et al. (2012, s. 149) är syftet med inskolningen att barnet ska vänja sig vid en 

ny miljö, separera från sina föräldrar och knyta an till en ny vuxen. Inskolningen innebär 

alltså en separationsprocess och en anknytningsprocess som pågår parallellt. Detta är två stora 

händelser, oavsett när i livet de infaller. Att ett litet barn som är 1 år gammalt ska klara av det 

här, ställer höga krav på pedagogerna och rutinerna kring inskolningen. Förskollärarna som 

gjort kort inskolning beskrev att efter de tre dagarna då föräldern är med sitt barn på 

förskolan, är det dags att lämna men att pedagogerna då ska kunna kontakta föräldern som ska 

kunna komma med kort varsel om barnet har behov av det. Men enligt Bowlby (2010) agerar 

varje barn olika vid separationer, eftersom de utvecklat olika sorters anknytningsmönster 

beroende på hur de tidigare bemötts av sina primära anknytningspersoner. Kihlbom (2003, s. 

28) beskriver att ett och samma beteende kan bero på olika behov, precis som ett och samma 

behov kan leda till helt olika beteende, beroende på det individuella barnet. Det tar troligtvis 

mer än tre dagar för att någon av pedagogerna ska lära känna barnet tillräckligt för att kunna 

se och förstå vilka behov som ligger bakom barnets beteende och utifrån det kunna bemöta 

barnet på ett bra sätt när anknytningssystemet aktiveras vid separationen från föräldern.  
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7.3 Didaktiska konsekvenser 

Oavsett vilket begrepp som används för olika inskolningsmetoder, är det en viktig process 

som lägger grunden för de relationer som ska byggas under barnens tid i förskolan. Samtliga 

förskollärare vi intervjuade uttryckte att det är viktigt att inskolningen upplevs positiv för 

barn, föräldrar och barngruppen. Vi anser dock att det kan vara problematiskt att begreppen 

betyder olika för olika personer. Om pedagogerna på en förskola informerar om att de arbetar 

med föräldraaktiv inskolning, finns det i själva verket inga riktlinjer för vad det egentligen 

står för. Det kan lätt bli förvirrande, både för pedagoger och framförallt för föräldrar. Det är 

därför viktigt med tydlig information till föräldrar om hur inskolningen går till och varför de 

valt att göra på det viset. I ett arbetslag där pedagogerna är samspelta och överens om hur 

inskolningen ska gå till, är det också lättare att vara tydlig. Dokumenterade rutiner för 

inskolningens upplägg och syfte samt uppföljning och utvärdering, kan vara bra verktyg för 

att inskolningsprocessen blir väl planerad och genomtänkt.  

 

Det tar olika lång tid för barn att bli trygga på förskolan. Liefvendal (2010) menar att de små 

barnen behöver tid att knyta an och att inskolningen därför inte bör skyndas på. Föräldrarna 

behöver finnas med som en trygg bas, så att barnet kan utforska tryggt och börja intressera sig 

för pedagogerna och miljön. Vid en lång inskolning hinner pedagogerna skapa en relation 

med föräldrarna som inger trygghet, samtidigt som pedagogerna kan observera barnet 

tillsammans med föräldrarna och få viktig information från föräldern om barnet. Det tar tid att 

bygga upp en trygg relation och för pedagogerna att lära känna hur barnet reagerar i olika 

situationer. Ofta kan det vara de barnen med trygg anknytning som gråter mest då föräldrarna 

lämnar, medan ett barn med undvikande anknytning inte visar känslor på samma sätt.(Broberg 

et al. 2012, ss.51-53). Då är det viktigt att pedagogerna har kunskap om anknytningsteorin för 

att inte riskera att misstolka barnets signaler och tro att ett barn är tryggt för att hen inte gråter 

när föräldern lämnar. Inskolningen kan också ses som ett bra tillfälle för pedagogerna att 

observera barnet i samspelet med föräldern, då barnets inre arbetsmodeller synliggörs samt 

hur föräldern svarar på barnets beteende. Den kunskap pedagogerna får i de situationerna, kan 

de sedan ha nytta av i mötet med barnet och även med föräldrarna. Om barnet inte har en 

trygg anknytning till sina föräldrar, kan vi på förskolan, om medvetenheten finns, ändå ge 

barnet erfarenhet av trygg anknytning och påverka framtida relationer.  

 

För att genomföra en bra start i förskolan för både barn och föräldrar krävs kunskap, 

engagemang och lyhördhet av pedagogerna. För att kunna möta varje barn och förälder på ett 

sätt som gynnar anknytningen, borde fördjupning och reflektion inom området vara en 

naturlig del för arbetslagen. Förskolans verksamhet ska baseras på aktuell forskning. Då 

inskolningen är en stor och viktig del, vore det värdefullt med mer forskning kring olika 

inskolningsmetoder. 
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8 Tack  
Vi vill avsluta med att tacka de intervjuade förskollärarna för att de tog sig tid att svara på 

våra frågor och för att de delade med sig av sina tankar kring olika inskolningsmetoder. 

Eftersom vår studie bygger på förskollärares syn på inskolning, var intervjuerna en 

förutsättning för att få ihop material att diskutera. Ett stort tack också till vår handledare 

Maria Ferlin, som gett oss återkoppling och många bra idéer under arbetets gång. 
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10 Bilaga 1 

10.1 Missivbrev 

Att välja inskolningsmetod 
– en studie om pedagogers syn på inskolning 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som går sista terminen på Förskollärarutbildningen 

för pedagogiskt verksamma. Nu är det dags för examensarbete och vi har valt att skriva om 

inskolning. Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer som kan avgöra vilken 

inskolningsmetod förskollärare väljer att använda sig av och hur de motiverar sina val.  

Förutom aktuell forskning och litteratur kring vårt ämne, behöver vi få ta del av förskollärares 

erfarenheter och tankar kring inskolning. Vi kommer att använda oss av intervju som metod 

och vill därför träffa dig som arbetar med de yngsta barnen och har erfarenhet av inskolning.   

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att 

medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta intervjun och därmed ditt 

deltagande. Det insamlade materialet kommer att analyseras och bearbetas av oss för att 

användas som underlag i vår studie. Vi kommer inte att namnge personer, förskolor eller 

orter. 

Intervjun beräknas ta mellan 30-45 minuter. Har du några frågor är du välkommen att 

kontakta oss. 

Den som önskar får gärna ta del av vårt färdiga arbete, som är färdigt i början av juni. 

Tack för visat intresse! 

 

 

 

Sofia Åberg         Loella Persson 

xxxx@xxxxx.xx                                  xxxx@xxxxx.xx 

telefon: xxxx-xxxxxx       telefon: xxxx-xxxxxx 
 

 

Handledare: Maria Ferlin, xxxx@xxxxx.xx 
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11 Bilaga 2 

11.1 Intervjuguide 

 
 Berätta hur du går tillväga under inskolningen. 

 

 

 Vad har du för tidigare erfarenheter när det gäller inskolningar?  

 

 

 Vem beslutar vilken inskolningsmetod som ska användas? 

 

 

 Vems behov anser du kommer i första hand när inskolningen planeras och 

genomförs? (Barnets, föräldrarnas eller verksamhetens?) 

 

 Vad anser du är viktigt att tänka på under inskolningen, för att hjälpa 

barnet att knyta an till pedagogen/pedagogerna? 

 

 

 Finns det någon teoretisk grund för hur du planerar och genomför 

inskolningen? 

 

 

 Hur upplever du att inskolningsperioderna påverkar dig, verksamheten och 

barnen i gruppen? 

 

 

 Följs inskolningen upp och utvärderas på något sätt? (Både föräldrarnas 

upplevelse samt arbetslagets reflektioner) 

 

 

 Har ni på förskolan dokumenterade rutiner för hur inskolningen ska gå till? 

(Är det i så fall något vi skulle kunna få ta del av?) 
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