
 

 

 

SKYNDA LÅNGSAMT- 
ANKNYTNING OCH 
SEPARATION 

En kvalitativ studie om förskollärare och barnskötares syn på barns 
anknytning och trygghetsskapande vid inskolning  

EMELIE CARLSSON  

SOFIA LILJA 

 

 

 

  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogik 

Självständigt arbete – förskolepedagogiskt område 

Grundnivå, 15 hp. 

Handledare: Tuula Vuorinen 
 
Examinator: Anette Sandberg 
 
Termin  7                                       År 2017 
 

  

 



 

 

 

 

 

Akademin för utbildning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

kultur och kommunikation Kurskod PEA079 15 hp 

  Termin 7 År 2017 

 

 

SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________ 

Emelie Carlsson, Sofia Lilja 

Skynda långsamt- anknytning och separation 

En kvalitativ studie om förskollärare och barnskötares syn på barns 
anknytning och trygghetsskapande vid inskolning  

Hurry slowly- attachment and separation 

Årtal 2017 Antal sidor: 31 

______________________________________________________ 

Syftet med föreliggande studie är att synliggöra och diskutera förskollärare och 

barnskötares val av inskolningsmetoder relaterat till anknytningsteori. 

Resultatet baserades på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

sammanlagt åtta förskollärare och barnskötare. Studiens resultat visar att tre 

olika inskolningsmetoder praktiseras och att inskolningsmetoden valts antingen 
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1 Inledning 

Förskolan har kommit att bli en central del i svenska barns barndom. Förskolan kan 
beskrivas som ett andra hem för många barn som spenderar flera timmar i förskolans 
verksamhet. År 2016 var cirka 84 % av Sveriges barn i åldrarna 1-5 år inskrivna i 
förskolans verksamhet (Skolverket, 2016). Detta har i sin tur medfört att en majoritet 
av de yngsta barnen genomgått en inskolning i förskolans verksamhet och därmed varit 
med om en separation från sin anknytningsperson, sin förälder. För ett barn och 
barnets förälder/föräldrar, kan inskolningen kännas som en ny fas och innebära en 
stor omställning när de ska lära känna den nya sociala och fysiska förskolemiljön. Nya 
relationer mellan barn, förälder och förskolepersonal skapas i samband med in-
skolningen och därför är det relevant att fråga hur förskolepersonalen argumenterar 
för sin inskolningsmetod, vilken betydelse inskolningsmetoden kan ha för barns 
relationsskapande, anknytningsförmåga och trygghet i förskolans verksamhet. 
Sommer (2009) pekar på forskning som visar att barns uppväxt och utveckling 
påverkas av deras omgivning, det vill säga både av barnets familj men också av miljöer 
och verksamheter, exempelvis förskolan. Förskolan har stor betydelse i barnets liv 
eftersom barnet befinner sig i verksamheten en stor del av sin barndom.  
 
Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) är det förskolläraren som har ansvaret 
för inskolningen och ska tillsammans med arbetslaget introducera nya barn och 
föräldrar i förskolans verksamhet. Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan 
(Skolverket, 2016) tydliggör att det är upp till förskolläraren och arbetslaget att ansvara 
för hur lång tid inskolningen bör ta samt att hela arbetslaget ska vara medvetna om 
hur och varför inskolningen är utformad efter den förutbestämda inskolningsmetoden. 
Förskolläraren och arbetslaget bör vara medvetna om vad barnet går igenom under 
inskolningen och att de ska arbeta för att göra barnet så tryggt som möjligt under 
pågående tid. Arnesson Eriksson (2010) menar att det är centralt att se till varje barns 
behov vid inskolningen. Alla barn är unika vilket medför att det inte är möjligt att 
använda samma inskolningsmetod för alla barn. Förskolepersonalens lyhördhet och 
flexibilitet är avgörande för att kunna individanpassa inskolningen i förskolans 
verksamhet. Förskolepersonalen ska bemöta föräldrar på ett professionellt sätt genom 
att lyssna på deras tankar och funderingar om inskolningen. Det kan hjälpa barnet och 
föräldern att känna tillit till- och knyta an till förskolans verksamhet samt att känna att 
det är en lustfylld och trygg miljö. Arnesson Eriksson (2010) ger sin syn på inskolning: 

Enligt min erfarenhet är det inte inskolningsmetoden eller längden på inskolningen som avgör 
hur det blir. Viktigast är hur vi använder tiden, vilket förhållningssätt vi har och vilka 
förutsättningar vi skapar både före, efter och under inskolningen. ( s.12).  

Det här citatet har fångat vårt intresse och vi är nyfikna på om inskolningen i förskolan 
kan individualiseras med tanke på eventuellt förutbestämda inskolningsmetoder för 
verksamheten. Vi vill därför undersöka vad förskolepersonalen använder för 
inskolningsmetoder och vad deras val av inskolningsmetod kan baseras på, samt vilka 
aspekter förskolepersonalen har i beaktande i utformningen av valda inskolnings-
metoder. Studiens resultat kommer vi att tolka utifrån anknytningsteori. 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att synliggöra och diskutera förskollärare och 
barnskötares val av inskolningsmetoder relaterat till anknytningsteori. 
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1.1.1 Forskningsfrågor: 

- Hur motiverar förskolepersonal sitt val av inskolningsmetod i förskolans 
verksamhet? 

- Hur resonerar förskolepersonal kring trygghetsskapande vid inskolning av 
barn? 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Förskolepersonal 
För att underlätta läsningen använder vi ”förskolepersonal” som ett samlingsnamn för 
förskollärare och barnskötare i denna studie. 
 
Inskolning  
I studien används begreppet inskolning som samlingsnamn för barnet och förälderns 
introduktion och/eller invänjning i förskolans verksamhet. 

2 Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av den litteratursökning som genomfördes i 
syfte att hitta relevanta studier inom anknytningsteori och inskolning i förskolans 
verksamhet. I den fortsatta texten ges en beskrivning av olika inskolningsmetoder i 
förskolans verksamhet. Avsnittet innefattar också en presentation av studiens 
teoretiska ramverk samt tidigare forskning. Slutligen avslutas avsnittet med en genom-
lysning av förskolans uppdrag gällande barns inskolning i förskolan. 

2.1 Litteratursökning  

Litteratursökningen av vetenskapliga texter och doktorsavhandlingar har genomförts 
med hjälp av databaserna DiVA, ERIC (ProQuest) samt SWEPUB via Mälardalens 
högskolebiblioteks databassystem. Sökord som har använts vid litteratursökningen är: 
attachment, child*, collaboration, competence, introduction, parent*, preschool, start, 
home, enrollment, admission, induction in preschool, safe, teacher, relationship, 
introduce, preparation, child in preschool, school entrance, school*, preschool teacher, 
substitute, kindergarden, parent, preparation. Genom att använda databasen 
SWEPUB har litteratursökningar på svenska ord som inskolning*, förskol*, start, 
anknytning, barn, förskola, hem, samarbete, kompetens, inskolningsmetod, 
traditionell inskolning, föräldraaktiv inskolning, trygg, trygghet. Användningen av 
olika databaser resulterade i ett stort antal träffar. För att kunna begränsa 
sökningarnas träffresultat avgränsades sökningarna till publikationer som var referee-
granskade (peer review) samt att de skulle vara tillgängliga i fulltext. Genom att ta del 
av olika artiklar- och doktorsavhandlingars referenslistor har vi kunna upptäcka nytt 
material och nya sökord. Litteratursökning via databasen ERIC (proQuest) kunde 
exempelvis generera 1000-tals träffar vid användning av söksträngen preschool AND 
child*. För att kunna avgränsa sökningen tillfördes fler sökord som var av intresse för 
studien. Även om vissa sökningar gav 1000-tals träffar var de flesta av artiklarna inte 
av relevans för studien, då de vände sig till lärare som arbetar i skolan med skolelever. 
Vi sökte artiklar allteftersom vårt resultat växte fram vilket genererade följande sökord 
seperation, family och toddlers vilket bidrog till Balabans (2006) vetenskapliga artikel. 
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2.2 Inskolningsmetoder i förskolans verksamhet 

När ett barn har fyllt ett år har föräldern/föräldrarna möjlighet att placera barnet i 
förskolans verksamhet. Det innebär att barnet behöver genomgå någon form av 
inskolning. Vilken metod förskolepersonalen använder sig av vid inskolning kan 
variera beroende på vilken avdelning, förskola och kommun barnet placeras på. 
Oavsett vilken inskolningsmetod som praktiseras innefattar arbetet i förskolan att 
skapa trygga relationer mellan barn, föräldrar, förskolepersonal samt med den övriga 
barngruppen. Niss (2009) menar att trygghetsarbetet skapar goda möjligheter för att 
samspel i verksamheten ska utvecklas. Förskolans verksamhet strävar efter att 
verkställa tre centrala mål med inskolningen, 1) barnet ska få en möjlighet att vänja sig 
med miljön 2) barnet ska få en möjlighet att knyta an till minst en förskolepersonal 
som ersättare för barnets förälder, 3) barnet ska få sina behov tillgodosedda av 
förskolepersonalen och med hjälp av dem klara sig utan sin förälder (Broberg, 
Hagström & Broberg, 2012). Niss (2009) menar att det tar olika lång tid för ett litet 
barn att få tillit till förskolepersonalen och den nya barngruppen, därmed är det 
betydelsefullt att inskolningen sker gradvis. Det är också förskolepersonalen som ska 
avgöra när barnet har knutit an och blivit tillräckligt trygg och kan lämnas i förskolans 
verksamhet. För att skapa en positiv och trygg upplevelse för barnet under 
inskolningen är det väsentligt att förskolepersonalen på avdelningen och barnets 
förälder har en lyhörd kommunikation. När det gäller inskolningsmetod så anser 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) att varje arbetslag bör reflektera över sitt val av 
inskolningsmetod och sitt arbetssätt för att kunna fastställa vilken metod som fungerar 
bäst för barnet, föräldern, arbetslaget och verksamheten. Den inskolningsmetod och 
det arbetssätt som har fungerat förut kanske inte fungerar lika bra framöver vilket är 
bra att diskutera och synliggöra. 
     
Föräldraaktiv inskolning 
Arnesson Eriksson (2010) ger en vanlig beskrivning av den föräldraaktiva 
inskolningen, eller tredagarsinskolning som metoden också benämns. Metoden 
innebär att föräldern under de tre första inskolningsdagarna är den som har ansvar för 
sitt barn. Den första dagen på inskolningen är det vanligt att barnet och föräldern 
deltar i verksamheten mellan klockan 9.00–14.00, samma tid upprepas även de 
nästkommande två dagarna. Föräldern ska trösta sitt barn, mata sitt barn, byta blöjor 
på sitt barn och vara vid sitt barns sida under dessa tre inskolningsdagar. Syftet med 
den föräldraaktiva inskolningen är att föräldern ska vara en trygghet för barnet. Barnet 
och föräldern ska få uppleva verksamhetens rutiner, bli trygga i miljön, samt att 
möjliggöra att en god relation mellan barn, förälder, förskolepersonal och barngrupp. 
Hon förklarar även att denna inskolningsmetod efter tre inskolningsdagar förväntas 
generera relativt trygga barn samtidigt som det pedagogiska arbetet med den övriga 
barngruppen i verksamheten kan fortgå. Arnesson Eriksson (2010. s. 30) menar att 
”föräldrarna är tryggheten under inskolningsperioden och barnen tränar sig att vara i 
förskolan snarare än att bli lämnade där”.  
 
Traditionell inskolning 
Månsson (2013) beskriver att under en traditionell inskolning, eller "två veckors 
inskolning" som metoden också kan benämnas, får barnet och föräldern successivt 
skolas in i förskolans verksamhet, från en timme första dagen för att sedan utöka någon 
timme nästkommande dagar. Målet med inskolningsmetoden är att föräldern så tidigt 
som möjligt ska försöka lämna över sitt barn till den som har ansvar över barnets 
inskolning på avdelningen. Under den traditionella inskolningen är föräldern endast 
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med barnet vid sidan av alla aktiviteter, utan att själv delta aktivt. Föräldern avlägsnar 
lite då och då under första veckan och sätter sig i personalrummet eller liknande för att 
vara tillgänglig om barnet skulle behöva förälderns närhet. Under den andra 
inskolningsveckan är det meningen att föräldern ska lämna förskolan några timmar 
för att i slutet av veckan kunna avlägsna från förskolan under en halv dag. Efter dessa 
två veckor brukar de flesta barnen räknas som inskolade i verksamheten (Månsson, 
2013).  

2.3 Teoretiskt ramverk - Anknytningsteori 

Vi har i denna studie valt att använda oss av John Bowlbys (1907-1990) 
anknytningsteori som teoretiskt ramverk. Anknytning är ett bärande begrepp inom 
anknytningsteorin och innefattar en beskrivning av emotionella band som skapas 
mellan människor. Teorin vilar också på antagandet att barnet redan inledningsvis är 
en social varelse som kan kommunicera med sin anknytningsperson med hjälp av 
anknytningsbeteenden som exempelvis gråt eller leenden (Hart & Schwartz, 2010). En 
anknytningsperson är den person som står barnet närmast, en person som barnet litar 
på och känner sig trygg med (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 
2006; Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008). Anknytningsteorin 
innefattar en beskrivning av relationsprocessen där barnet och barnets anknytnings-
person knyter ett psykologiskt band. Detta band kan ha betydelse för hur barnets 
personlighetsutveckling blir och hur barnets förmåga att knyta an till andra människor 
ter sig (Broberg m.fl. 2006; Broberg m.fl. 2008). Det är barnets anknytningsperson 
som ska skapa trygghet och lugn för barnet. När barnet visar anknytningsbeteenden är 
det centralt att den vuxne svarar på och uppmuntrar beteendet, eftersom det lägger 
grunden för en trygg anknytning. Anknytningsbeteendet beskrivs som en av de mest 
centrala byggstenarna inom anknytningsteorin och benämns i termer av trygg bas. 
Teorin bygger på att när barnet har en trygg anknytning har barnet utvecklat en 
förmåga för tillit till sig själv och till andra vilket gör att barnet vågar utforska sin 
omvärld på ett nyfiket sätt (Hart & Schwartz, 2010). 
 
Ett barn kan få anknytning till fler än en person men barnet skapar inte anknytning till 
alla som den möter. Förutom den anknytning barnet har till sin förälder, det vill säga 
anknytningspersonen, kan det även förekomma nära anknytningsrelationer till andra 
viktiga personer i barnets närhet, exempelvis till förskolepersonal i förskolans 
verksamhet (Broberg m.fl. 2006). En del av anknytningsteorin behandlar separationen 
mellan barnet och dess anknytningsperson. Under en separation, exempelvis vid 
inskolning i förskolan när barnet lämnas utan sin trygga anknytningsperson, är det 
väsentligt hur separationen går till (Broberg m.fl. 2012; Hagström, 2016). För att 
separationen mellan barnet och anknytningspersonen ska bli trygg behöver barnet få 
sina omsorgsbehov tillgodosedda av förskolepersonalen.  
 
Ett annat begrepp som beskrivs i anknytningsteorin är otrygg anknytning, som 
benämns på två olika sätt, dels genom undvikande anknytning och dels genom 
ambivalent anknytning. Det förstnämnda innebär att barnet inte visar på ett behov av 
sin trygga bas, sin anknytningsperson. Ettåriga barn som visar detta beteende har 
erfarenhet av att anknytningspersonen inte svarar på barnets anknytningsbeteenden 
när barnet visar behov av närhet. Barnet har genom anknytningspersonens 
frånvarande intresse lärt sig att hålla sina behov för sig själv. Ambivalent anknytning 
beskriver barnets oförmåga att förutse om och hur anknytningspersonen kommer att 
svara på barnets anknytningsbeteende. Det är på anknytningspersonens villkor som 
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anknytningen sker. Ambivalent anknutna barn tenderar att inte lita på sin egen 
förmåga och kan bli tillbakadragna (Broberg m.fl. 2012). 
 
Med tiden bygger barnet upp en anknytningsmodell, den inre arbetsmodellen, som 
innebär att barnet skapar en förståelse för hur samspel mellan sig själv och 
anknytningspersonen kan te sig, som är väsentlig för anknytningen. Barnet lär förstå 
sig själv som person men utvecklar även en förståelse för andra individer. Ju mer 
barnet upplever, som bidrar till ny erfarenhet om dess omvärld, desto mer förståelse 
ger det barnet och därmed vidgar barnet sin inre arbetsmodell (Hart & Schwartz, 
2010). Niss (2009) skriver att barnet lagrar minnen av erfarenheter i olika situationer 
och i en situation som barnet upplever obehaglig är det väsentligt att barnet tidigare 
har lagrat positiva minnen från en trygg situation för att barnet ska veta hur den ska 
bli trygg igen. Hart och Schwartz (2010) menar att när barnet upplever obehag ska 
anknytningspersonen vara den som gör så att obehaget vänder, ett sätt kan vara att 
barnet får sitta hos personen och "tanka trygghet". I det skedet får barnet möjlighet att 
reflektera över situationen, känna sig trygg igen och sedan återgå till sitt utforskande. 
Om anknytningspersonen visar ett negativt beteende mot det barnet utforskar kan 
barnet konstruera om sin inre arbetsmodell så att barnet tappar tilltro till sig själv och 
andra och därmed kan barnet börja uppvisa otrygga anknytningsbeteenden (Hart & 
Schwartz, 2010). Om anknytningspersonens negativa beteende upprepas mot barnet 
kan det bli som Broberg m.fl. (2012) påtalar att barnet visar undvikande eller 
ambivalent anknytning till omgivningen. 
 
Hart och Schwartz (2010) beskriver att inom anknytningsteorin har barnet ett 
anknytningssystem där barnets beteende kan bli målinriktat. Barnet kan alltså slå på 
och av systemet och styra sitt beteende efter vad barnets anknytningsperson gör. 
Barnet kan uppvisa ett beteende där barnet stänger av sitt anknytningssystem och 
istället riktar uppmärksamheten mot något annat som exempelvis en vuxen, ett barn 
eller en leksak. Detta menar Hart och Schwartz (2010) är ett omedvetet val av barnet 
eftersom delar i barnets hjärna inte registrerar beteendet. I anknytningsteorin 
benämns detta som losskoppling, det kan beskrivas som ett försvarssystem. Niss 
(2009) menar att barnets förmåga att knyta an till en ny individ är som mest sårbar 
mellan det barnet föds till barnet är tre år. Vidare påtalar hon att barnet under de här 
åren även har svårt att uppfatta tidsperspektiv, exempelvis kan en dag på förskolan 
kännas som en evighet om barnet inte har knutit an till någon förskolepersonal än. Det 
är därför centralt att förskolepersonal är närvarande och ger möjlighet och tid för 
barnet att knyta an, eftersom det är en avgörande faktor för att barnet ska kunna bli 
trygg i verksamheten.  

2.4 Tidigare forskning  

Det finns få studier som adresserar barns anknytning vid inskolning då det är vanligare 
att finna artiklar om barns anknytning till sin/sina förälder/föräldrar och anknytning 
mellan elev och lärare i skolan, vilket vi inte fann relevant för denna studie.  

2.4.1 Barnets anknytningsförmåga 

Cugmas (2010) har studerat slovenska barns anknytningsförmåga genom att observera 
barns beteenden, i syfte att se om det finns någon skillnad i barns relation vad gäller 
trygg och otrygg anknytning till sin förälder. Resultatet visade att barn med en stark 
anknytning till sin förälder hade större möjlighet att knyta an till en lärare i förskolan 
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och det kunde därefter frambringa en positiv förmåga hos barnet att ta kontakt med 
andra barn. Vidare framkom även i studien att den lärare som barnet knutit an till i 
verksamheten hade en positiv påverkan på barnets handlande, exempelvis genom att 
vägleda barnet till sociala samspel och anpassning till resterande barngrupp. Barn som 
hade byggt upp en stark anknytning till läraren, visade enligt studien, mer nyfikenhet, 
delaktighet och positivitet inför nya aktiviteter, det i sin tur gjorde att barnet skapade 
nya erfarenheter. Barn som skattades ha en trygg anknytning till sin förälder ingick 
också i fler sociala sammanhang och deltog oftare i en spontan lek än ett barn med en 
otrygg anknytning till sin förälder. De barn som skattades ha en otrygg anknytning till 
sin förälder undvek i stället sociala sammanhang och visade ett lägre intresse om de 
deltog i en aktivitet. 

2.4.2 Substitut till trygghet 

I Månssons (2011) studie synliggjordes hur förskollärarna hanterade överlämningar av 
barnet mellan hem och förskola. Enligt studien var hallen ett rum där flest 
överlämningar och separationer skedde. För att minska barnets gråt och skrik vid 
överlämningar erbjöds det oftast en napp som substitut för trygghet till barnet. 
Resultatet visade att lärarna ansåg att nappen och vagnen var ett bra substitut för att 
ge barnet trygghet. Förskollärarna i studien beskrev också att de använde sig av miljön 
och föremål för att distrahera barnet vid överlämningar och separation från föräldern, 
exempelvis gav de barnet frukt eller någon leksak. Anknytningspersonen, som i 
Månssons studie (2011) var en av förskollärarna visade sig ha en stor betydelse för 
barnet som skulle skolas in i förskolans verksamhet. Anknytningspersonen skötte alla 
rutiner, all omsorg och överlämningar av barnet mellan hem och förskola. 
 
Månssons (2011) redogjorde även i sin studie hur barns roller i förskolans verksamhet 
positionerades, det vill säga hur barn placerades in i förväntade roller av lärare och hur 
barnet i sin tur tog sig an den uppgiften. Studien kom fram till att förskolläraren till 
stor del la grunden för vilka roller barnet gick in i redan från barnets inskolning i 
förskolans verksamhet. Studien beskrev även att förskolans rutiner och traditioner 
kunde begränsa barnets egna val och önskemål i och med att rutiner och traditioner i 
förskolan var ganska enkelspåriga och hade riktning mot samma mål, att göra barnet 
till en del av förskolans normaliseringsprocess. Ett steg i att positionera in barnet i 
denna normaliseringsprocess var att som förskollärare, redan från inskolningen se och 
uppmuntra barnet till att vara en aktiv aktör, barnet kunde exempelvis få möjlighet att 
klara av att själv klättra upp på skötbordet.  

2.4.3 Lärare lär av varandra  

I en Australisk studie redogör Huntly (2008) att regeringen i Australien vill att 
samtliga studenter innan de får sin lärarlegitimation ska bedömas efter ett nationellt 
ramverk där studenternas professionalitet och kompetens utvärderas. Innan de blir 
färdiga lärare ska de utveckla kompetens inom olika ämnesområden. Huntly menar att 
det skulle öka yrkets standard genom att lärare möter lärare och lär varandra genom 
erfarenheter. I studien redogörs att detta nationella ramverk behövs i syfte för att 
uppnå en större arbetskapacitet. Innan studenten kan bli behörig lärare ska den uppnå 
sex olika kriterier; 1) lärandesituationerna ska vara väl planerade, strukturerade och 
anpassade efter barnet; 2) en god kunskapsbas behövs inom: barns lärande och 
utveckling, pedagogik samt att kunna välja inlärningsupplevelse som är bäst lämpad 
efter barnet; 3) kunna läsa av barns beteenden och kunna hantera beteendena i olika 
situationer och konstellationer av barn, som studiens deltagare menar kommer efter 
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beprövad erfarenhet; 4) ha förmågan att kommunicera med kollegor, barn och 
föräldrar; 5) alltid ha en hög standard till uppförande, ansvar, attityd och arbetsetik 
samt vara medveten om konsekvenserna av sitt handlande; 6) att vara självmedveten 
inom yrket. Enligt studiens resultat är det bra att läraren lär känna varje barn 
ordentligt, i verksamheten som utanför verksamheten. Studiens deltagare menar att 
som ny lärare är det väsentligt att medvetet öva upp sin förmåga att förstå barns 
känslor. Huntly (2008) menar att det kommer att hjälpa läraren med att lösa olika 
dilemman som kan uppstå i verksamheten och är erfarenheter som utvecklas med 
tiden.  

2.4.4 Förskollärarkompetens 

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) har studerat förskollärar-
kompetens i syfte att tydliggöra betydelsen av att ha utbildade verksamma förskol-
lärare i den svenska förskolans verksamhet. Forskning inom kvalitet i förskolan har 
bedrivits och visade enligt studien att förskollärarkompetens var en väsentlig del för 
att öka kvaliteten i förskolan. Den kompetens som de medverkande förskollärarna i 
studien ansåg var mest betydelsefull för yrket, i sin helhet och för barnens möjlighet 
till utveckling och lärande, var den sociala kompetensen, vilket också kan vara en 
väsentlig erfarenhet i samverkan med barnets förälder under inskolningen. 
 
Studiens resultat visade att följande förskollärarkompetenser var väsentliga för barns 
utveckling och lärande; den första kompetensen innefattade att förskolläraren hade 
utbildning och erfarenhetskunskap som innebar att kunna reflektera över sitt eget 
arbete och sin egen arbetsprestation samt att vilja vidareutveckla sig; den andra 
kompetensen innefattade förskollärarens förmåga att kunna leda- och organisera 
lärandesituationer. Det var viktigt att förskollärare under lärandesituationer var 
sociala och kunde kommunicera med barn på ett lärande sätt; den sista kompetensen 
var relationell och transaktionell kompetens, som också kan beskrivas genom att 
relationen och avtalet mellan lärare och barn är på lika villkor. Förskolans verksamhet 
beskrevs vidare i studien som en länk mellan familjen, förskolan och teorier om barns 
lärande. När förskollärarna var didaktiskt medvetna i sitt yrke visade studiens resultat 
att det kunde skapas förutsättningar för barnets lärande inom olika områden. 

2.4.5 Kompletterande anknytningsperson 

Hagström (2010) beskriver i sin avhandling vilken betydelse pedagogers vidare-
utbildning har för deras förmåga att bli trygga kompletterande anknytningspersoner 
för yngre barn. I studien fokuserade hon på pedagogers förmåga att vara en 
kompletterande anknytningsperson till barn som hade en otrygg anknytning till sin 
förälder. Resultatet stärker bilden av att förskolan idag har betydelse för barns liv och 
i synnerhet för barn utan trygg anknytning till sin förälder. Resultatet visar vidare att 
genom att utforma arbetet i förskolan efter kännedom om anknytningsteori och andra 
teorier, som är väsentliga för yngre barns utveckling, har förskolan möjlighet att vara 
en kompletterande omsorgsgivare för barn med eller utan en trygg anknytningsperson. 
 
I avhandlingen framgick det att några pedagoger fick möjlighet att vidareutbilda sig 
med fokus på hur barn kan utvecklas i samspel med anknytningspersoner. Deras 
nyförvärvade kunskaper om barnets anknytningsförmåga genererade en ökad 
förståelse för att barn behöver trygga anknytningspersoner som inte byts ut, 
exempelvis på en förskoleavdelning. I avhandlingens resultat beskrevs att pedagogerna 
värdesatte sina nyutvecklade kunskaper, vilket synliggjordes i deras dagliga arbete 
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både med anknytningsbarnet och i övriga barngruppen. Pedagogerna undvek 
exempelvis att ha andra personer på avdelningen än de själva för att barnen skulle få 
möjlighet att skapa ett starkt anknytningsband till de pedagoger som arbetade med 
barnen. Pedagogerna på avdelningen lärde sig att tolka barnens beteenden på ett mer 
lyhört sätt, bland annat när något barn visade en oroväckande anknytning, exempelvis 
om ett barn tog kontakt med en person barnet inte kände (Hagström, 2010). 

2.4.6 Anknytning och separation 

Anknytning och separation handlar stora delar av våra liv om (Balaban, 2006). Redan 
från tidig barndom till senare delar av livet berörs människor av emotionella band till 
varandra. För att skapa en stark relation mellan lärare och familj är det väsentligt med 
en accepterande attityd från läraren gentemot familjer. Läraren ska exempelvis inte 
döma familjen och påpeka vilket sätt som är "rätt" sätt i omvårdnaden av barnet, utan 
bör istället tänka på att tala med en respektfull ton när familjen berättar om barnets 
rutiner i hemmet, vilket Balaban (2006) menar kommer genom erfarenhet. Hon anser 
att det är väsentligt att som lärare vara uppmärksam och nyfiken på familjens rutiner 
kring barnet och redogör i sin studie fem centrala punkter som läraren bör beakta 
under inskolning av barn i förhållande till barnets separationsbeteenden. Den första 
punkten handlar om att som lärare skapa en anknytning till barnet och bli barnets 
anknytningsperson när föräldern inte är närvarande. För att barnet ska knyta an till en 
ny vuxen kan det vara positivt att lärare skapar rutiner för barnet samt att lärare har 
ett ömsesidigt samarbete mellan varandra på förskolan. Anknytningspersonen på 
förskolan ska fungera som en trygg bas till barnet och barnets familj samt att läraren 
ska bidra till trygghet för barnet under hela barnets vistelsetid på förskolan. Den andra 
punkten innefattar att inskolningen ska ske successivt i barnets takt, vilket läraren 
förtydligar för föräldern vid inskolning. Detta är väsentligt för att barnet och föräldern 
ska få en förståelse för förskolans arbete. Föräldern ska delta korta stunder under 
inskolningen och lärarens ansvar är att stödja separationen mellan barnet och 
föräldern. Det i sin tur ska bidra till att underlätta inskolningen för barnet, föräldern 
och läraren, vilket genererar trygga barn och föräldrar med förtroende till läraren. Den 
tredje punkten innefattar att det är viktigt att barnet får visa känslor vid separation 
från sin förälder. Lärarens roll i barnets separation handlar om att skapa trygghet och 
förklara för barnet att barnets förälder kommer tillbaka. När läraren har blivit barnets 
anknytningsperson blir den också barnets trygga bas och därmed vågar barnet utforska 
och lära sig. Forskning visar att kvaliteten i relationen mellan barn och lärare är en 
central förutsättning för barns framtida sociala relationer med kamrater. Under 
barnets separation från föräldern i samband med inskolning tar punkt fyra upp att 
barnets beteende kan ändras, vilket är väsentligt för föräldern/föräldrarna och lärare 
att känna till för att förstå och kunna stödja barnet. Punkt fem tar upp vikten av att 
erbjuda barnet något som genererar trygghet för dem, exempelvis en napp eller 
fotografi på familjen. Rutiner i verksamheten hjälper också barnet igenom separations-
processen. 

2.5 Skollag och styrdokument  

Enligt skollagen (SFS 2010:800) 5 § ska barn från och med ett års ålder erbjudas 
förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller 
studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 
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Det är förskollärarens ansvar att varje barn i gemenskap med barnets förälder får en 
bra inskolning i förskolans verksamhet. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 
visar i enighet med skollagen (2010:800) att förskolans verksamhet i Sverige ska vara 
likvärdig. "Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, 
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet" (Skolverket, 2016. s. 9). Alla barn har 
olika behov och förutsättningar vilket innefattar att verksamheten inte kan gestaltas 
likadant överallt. Förskolan ska i nära samråd med hemmet och barnets förälder 
tillgodose barnet de bästa förutsättningarna för att barnet ska kunna lära och 
utvecklas.        
 
Allmänna råd med kommentarer för förskolan (Skolverket, 2016) beskriver att det 
mest avgörande för kvaliteten i förskolans verksamhet beror på förskolepersonalens 
kompetens och utbildning. Det är av stor vikt ur kvalitetsaspekten att all förskole-
personal som verkar inom förskolan har en utbildning med inriktning på barn i 
förskolan och kompetens för att kunna planera och anpassa verksamheten efter det 
enskilda barnets behov samt för hela barngruppen. Förskolepersonalen bör även ha 
kompetens för att kunna samverka med barnets föräldrar. 

3 Metod  

Nedanstående avsnitt inleds med en beskrivning av metodval för att sedan följas av 
urval, datainsamling och databearbetning. Avsnittet avslutas med en redogörelse av 
hur de forskningsetiska principerna har beaktats under studien.  

3.1 Metodval 

Vi valde i vårt arbete att studera förskolepersonals val av inskolningsmetod med hjälp 
av kvalitativa intervjuer, eftersom vi önskade fylliga och detaljerade svar av deltagarna. 
Möjligheten att deltagarna ger fylliga och detaljerade svar under intervjun ser Bryman 
(2011) som väsentligt för att intervjupersonerna ska få delge sina uppfattningar och 
synsätt. Genom att intervjua verksamma förskollärare och barnskötare fick vi 
möjlighet att ta del av deras erfarenheter vad gäller inskolning av barn, samt deras 
åsikter och perspektiv av inskolningsarbetet i förskolans verksamhet. För oss var det 
väsentligt att de flesta av intervjufrågorna som vi sökte svar på möjliggjorde för 
intervjupersonerna att svara efter vad de ansåg som mest centralt och relevant i ämnet. 
Det var också önskvärt från vår sida att intervjun rörde sig i olika riktningar så att vi 
fick ett brett underlag och olika beskrivningar av deltagarnas inskolningsmetoder till 
vår studie. Möjligheten att röra sig i olika riktningar under intervjun lyfter Bryman 
(2011) som en viktig del, då det kan bidra till en fördjupad kunskap till ämnet.  
 
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och formade en intervjuguide som 
bestod av tjugo intervjufrågor som riktade sig till förskollärare och barnskötare. Syfte 
var att få ta del av deltagarnas motivering till och argument för deras val av 
inskolningsmetod. Våra intervjufrågor innefattade följande områden, val av 
inskolningsmetod, betydelsen av vald inskolningsmetod, trygghetsskapande, samt 
förälderns roll under inskolningsperioden. Utifrån deltagarnas svar hade vi möjlighet 
att ställa följdfrågor med avsikt att deltagarna fick tillfälle att fördjupa och utveckla 
sina svar. Bryman (2011) menar att i användandet av kvalitativa intervjufrågor behöver 
den som intervjuar inte följa en förutbestämd ordning under intervjun, vilket kan göra 
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själva intervjuprocessen mer flexibel, samt att det kan finnas möjligheter under 
intervjun att ställa nya frågor, så länge det anknyter till det deltagaren berättar. 

3.2 Urval 

Vi har valt att använda oss av ett målinriktat urval (Bryman, 2011) och inkluderat två 
yrkesgrupper, förskollärare och barnskötare. Samtliga deltagare har varit aktiva i 
inskolningen av nya barn i förskolans verksamhet och det var därför rimligt att anta 
att de har utvecklat en medvetenhet kring varför de utövar den valda inskolnings-
metoden på deras förskola. En deltagare var man och resterande sju deltagare var 
kvinnor. Deltagarna var vid intervjutillfället i åldrarna 31- 59 år och hade arbetat 
mellan 6- 38 år i förskolans verksamhet. En förskola var privatägd och resterande sju 
förskolor var kommunala.  
 
Vi valde att intervjua deltagare som arbetade på olika förskolor i två städer i Mellan-
sverige. Två av förskolorna var byggda i ett välbärgat område medan de resterande sex 
förskolorna var belägna i områden som hade blandade socioekonomiska förhållanden. 
Hälften av de intervjuade deltagarna arbetade vid intervjutillfället på förskolor där de 
flesta av barnen och föräldrarna hade svenska som andraspråk. 
 
Tabell.1 Bakgrundsinformation om deltagarna 

Utbildning Kön Ålder Yrkeserfarenhet Förskola 
Barnskötare 1 Kvinna 39 år 12 år Kommunal 
Förskollärare 1 Kvinna 59 år 37 år Kommunal 
Barnskötare 2 Kvinna 42 år 10 år Privat 
Barnskötare 3 Kvinna 34 år 15 år Kommunal 
Förskollärare 2 Kvinna 55 år 38 år Kommunal 
Förskollärare 3 Man 32 år 6 år Kommunal 
Barnskötare 4 Kvinna 33 år 11 år Kommunal 
Förskollärare 4 Kvinna 34 år 8 år Kommunal 

 

3.3 Datainsamling 

Vi sammanställde ett missivbrev (se bilaga 1) där syfte och intervjuguide framgick. 
Missivbrevet skickades till nio potentiella deltagare samt till sex förskolechefer som 
fick möjlighet att ge sitt samtycke till att vi genomförde intervjuerna på deras förskolor. 
Vi valde att bifoga vår intervjuguide i missivbrevet för att de tillfrågade deltagarna 
skulle kunna förbereda sig och ge genomtänkta svar. Åtta deltagare var villiga att delta 
i studien och de fick själva välja tid och plats för intervjun. Vi utgick från vad Bryman 
(2011) betraktar som väsentliga utgångspunkter vid intervjutillfället; 1) att spela in 
deltagarnas svar bidrar till ett bra och ordagrant underlag till den kommande tran-
skriberingen; 2) att intervjun hålls i en lugn och ostörd miljö samt; 3) att intervjuaren 
ska vara väl förberedd.  
 
Sex deltagare intervjuades på sin arbetsplats, en i sitt hem och en deltagare valde att 
ha en telefonintervju. Vi valde att ljudinspela intervjuerna med diktafon eller mobil-
telefon för att möjliggöra en transkribering av intervjuerna. Underlaget av tran-
skriberingen skickade vi till deltagarna som fick möjlighet att godkänna samt 
återkomma till oss för att komplettera eller censurera sina svar från intervjuerna. 
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Vikten av transkribering lyfts av Bryman (2011), då transkribering dels kan fungera 
som stöd för minnet och dels kan bidra till att möjliggöra en närmare granskning av 
intervjuinnehållet.  
 
Vi genomförde fyra intervjuer vardera på olika platser i Mellansverige. De flesta av 
intervjuerna pågick i ungefär 30 minuter. Den intervjun som pågick kortast tid varade 
i 20 minuter och var utan följdfrågor, intervjun som varade längst tid pågick i 45 
minuter där mer detaljerade svar gavs. Vi inledde varje intervju med att upprepa 
studiens syfte och be om ett samtycke till ljudinspelning. Vi fortsatte att ställa 
bakgrundsfrågor och sedan efterföljande intervjufrågor. Under intervjuerna upp-
trädde vi som goda lyssnare och inväntade kompletterande svar från deltagarna, 
samtidigt som vi förde samtalet. Ett inlyssnande förhållningssätt menar Bryman (2011) 
kännetecknar en god egenskap under en intervju.  

3.3.1 Databearbetning  

Datainsamlingen pågick under två veckor och under den tiden transkriberade vi data. 
De likheter vi upptäckte i deltagarnas svar sorterades in i olika teman i ett separat 
dokument för att särskilja det från vad vi ansåg vara irrelevant data. Det innehåll som 
vi bedömde som relevant bildade generella teman som fick tillfälliga namn som 
generellt beskrev deras innehåll. Det transkriberade materialet lästes flera gånger tills 
vi båda hade en tydlig uppfattning om innehållet. Den sorterade data genererade från 
början tre kategorier som i arbetet rubricerades; förälderns roll under inskolning, 
trygghetsskapande under inskolning samt val av inskolningsmetod. Vi upprepade 
processen fler gånger och läste materialet på nytt, slutligen kunde vi urskilja ytterligare 
två kategorier som berörde tid, "plottra" eller skynda långsamt – inskolningens 
tidsaspekt, och individanpassning, individanpassad inskolning för barnet – ett 
alternativ? Dessa fem kategorier utgjorde sedan resultatet som också kom att 
inkludera citat från deltagarna i studien samt en sammanfattning av deras svar. I vår 
databearbetning har vi utgått från Brymans (2011) förslag att arbeta fram resultatet 
under processens gång, det för att inte resultatet skulle bli för övermäktigt att bearbeta. 

3.4 Forskningsetik 

Vi har under studiens genomförande beaktat Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska 
principer. Det betyder att vi har beaktat informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Inför intervjuerna mailade vi missivbrev 
till förskolechefer och berörda förskollärare och barnskötare. Missivbrevet bestod av 
en beskrivning av studiens syfte och vad resultatet skulle användas till. I missivbrevet 
framgick det tydligt att deltagarna när som helst får avbryta sin medverkan, vilket vi 
även påtalade vid det senare intervjutillfället. Deltagarna gav sitt samtycke till 
ljudinspelning och vi informerade om att ljudinspelningarna efter transkriptionerna 
kommer att raderas, vilket kommer att ske efter examinationen. Alla uppgifter vi har 
samlat in kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att det inte kommer att 
framgå vilka deltagare som medverkat i studien. Deltagarna blev införstådda med att 
vi endast avser att nyttja deras intervjusvar i denna studie, samt att den färdiga studien 
kommer att publiceras i databasen DiVA.  
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4 Resultat 

I nedanstående avsnitt redovisar vi studiens resultat. Avsnittet avslutas med en 
resultatsammanfattning. 

4.1 Val av inskolningsmetod  

Resultatet visar på att deltagarna i studien uttalar att de använder sig av två olika 
inskolningsmetoder, föräldraaktiv inskolning samt traditionell inskolning. 
Majoriteten av deltagarna i studien beskriver att de valt inskolningsmetod efter 
tidigare erfarenhet som har fungerat. Två deltagare berättar följande: 

Jag har valt metod, då jag är den enda av oss tre som har skolat in tidigare. /.../ jag har valt den 
här metoden som jag vet har fungerat tidigare. /.../  Vi (arbetslaget) diskuterade väl inte så 
mycket heller, utan vi började med den här metoden och sen fortsatte vi (Barnskötare 1). 

/.../ vi (förskolepersonalen) har bestämt det (inskolningsmetoden) här, sen har vi en gemensam 
(inskolningsmetod) nu på huset som gör att vi gör lika, i alla fall när det gäller småbarn 
(Barnskötare 3). 

Andra deltagare beskriver att de tillsammans i arbetslaget diskuterat, förhållandevis 
lite, om hur inskolning bör gå till. Ett perspektiv på valet av inskolningsmetod som 
figurerar i intervjusvaren är att vissa av deltagarnas inskolningsmetod grundar sig i ett 
beslut att de ska tillämpa samma inskolningsmetod i enheten. Några av deltagarna i 
studien uttrycker att det är stadsdelsförvaltningen som bestämmer vilken inskolnings-
metod som ska tillämpas på de kommunala förskolorna. Tre deltagare som arbetar i 
olika enheter med föräldraaktiv inskolning ger en samstämmig bild: 

/.../ Detta har varit en gemensam inskolning i hela enheten. Och de (stadsdelsförvaltningen) vill 
ha det enhetligt (Förskollärare 3). 

Det (valet av inskolningsmetod) bestämdes uppifrån från stadsdelsförvaltningen (Barnskötare 
4). 

Det som är väldigt viktigt nu, som de (stadsdelsförvaltningen) jobbar mycket med, är att alla 
våra förskolor i enheten ska ha samma metod, samma upplägg, alltså att det ska va likvärdigt. 
/.../ det är liksom taget att så här ska det vara, fem dagar, det här upplägget typ så, sen revideras 
informationen som lämnas ut till föräldrarna inför varje år och så, inte metoden i sig 
(Förskollärare 4). 

Underlag för hur inskolningen ska gå till och hur länge den ska pågå finns formulerade 
på deltagarnas förskolor och i samband med inskolningen får föräldrarna ta del av 
underlaget. Deltagarna beskriver däremot att de delvis förbigår inskolningsunderlaget 
och anpassar inskolningsmetoden efter det som passar barnet och föräldern bäst, men 
utgår ifrån sin huvudsakliga inskolningsmetod. Uppföljningssamtal erbjuds samtliga 
föräldrar efter avslutad inskolning, berättar varje deltagare och vidare berättar några 
av dem att det endast är ett fåtal föräldrar som faktiskt är intresserade av att utvärdera 
hur inskolningen gått och om det finns någonting som förskolepersonalen skulle kunna 
förbättra inför kommande inskolningar. Tre deltagare berättar: 

Ja, vi brukar erbjuda att ha ett uppföljningssamtal men föräldrarna brukar tycka att ‘men vi vet 
ju’ så det är inget obligatoriskt som vi har (Barnskötare 3). 

Vi ska ha ett uppföljningssamtal efter någon månad och ibland har vi gjort det och ibland tyvärr 
har det fallit mellan ramarna men vi ska ha det (Förskollärare 1). 
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Ja, vi erbjuder uppföljningssamtal efter ungefär sex veckor, brukar vi säga. Men det där kan ju 
också va lite beroende på läget liksom. Men det är väl det som, den informationen vi ger ut till 
föräldrarna i alla fall, att uppföljningssamtal erbjuds efter sex veckor, sen är det inte alla 
föräldrar som vill ha det. Det måste man inte, men vi erbjuder alltid (Förskollärare 4). 

4.2 "Plottra" eller skynda långsamt? - inskolningens 
tidsaspekt 

Intervjusvaren visade att deltagarna hade både motiverande och argumenterade svar 
om vilken inskolningsmetod som de ansåg var bäst lämpad när barn ska skolas in i 
verksamheten. Deltagarnas argument för den föräldraaktiva inskolningsmetoden var 
bland annat att avsked mellan barn och förälder inte blir av eftersom föräldern är med 
i verksamheten. Barnet och föräldern befinner sig i förskolan flera timmar under dagen 
och då menar deltagarna att barnet och föräldern hinner vänja sig med verksamheten 
och därmed bli trygga. Några deltagare förklararar att inskolningstiden pågår en längre 
stund under dagen och därmed känner en av deltagarna att det blir ett mer ordentligt 
möte mellan barnet och verksamheten. Två deltagare berättar följande:  

Vi känner att det inte blir så mycket avsked och "hej och hejdå" framförallt. Att barnet känner 
sig trygg och det blir "ordentliga" hejdå när det är dags för hejdå (Barnskötare 3).  

/.../ det blev så utdraget med två veckors inskolning, man "plottrar" med en timme hit, en 
timme dit, det ville vi komma ifrån lite för det tar så mycket tid ifrån våran verksamhet. Då är 
det här ett bättre koncept att barn och föräldrar får vara med en längre stund under dagen, 
under flera situationer som kan uppstå under en dag (Förskollärare 2). 

Argument mot den föräldraaktiva inskolningsmetoden, bland de som utövar den, 
förekommer också bland studiens deltagare. De påpekar bland annat att barnet inte 
hinner bli trygg under inskolningen, utan skulle helst se att föräldern aktivt var med 
sitt barn i verksamheten under fler än tre dagar. Två deltagare beskriver: 

Jag anser att barnen egentligen skulle må bättre att ta det (inskolningen) under en längre period 
så de hinner knyta an ordentligt (Barnskötare 4). 

Jag personligen tycker kanske inte att den (föräldraaktiva inskolningen) är jättebra för alla, jag 
tror att barn, de flesta av barnen, mår bättre av att ha föräldern med en längre tid, så ska jag va 
helt ärlig så tror jag egentligen den är mest gynnsam för föräldrar, men till viss del också 
pedagoger /…/ Men jag tror att de flesta barn behöver en längre tid för anknytning 
(Förskollärare 4).  

En deltagare berättar att deras avdelning inte vill använda sig av föräldraaktiv 
inskolning för att hen anser att barnet inte hinner bli trygg med en ny person under tre 
dagar, därför har avdelningen valt traditionell inskolning. Även bland de deltagare som 
utövar traditionell inskolning talas det om tidsaspekten, i svaren beskriver de att 
barnets trygghet är det centrala under inskolningen. Genom att använda den 
traditionella inskolningsmetoden anser några deltagare att man kan skynda långsamt 
och att man som förskolepersonal tar sig tid till att lära känna barnet. Barnet ska få 
möjlighet att uppleva förskolan som en trygg plats att befinna sig på. En deltagare 
formulerar sig enligt följande: 

Alltså det är traditionell inskolning, men jag har hört talas om att kommunala förskolor har tre 
dagars inskolning. Jag vet inte vilket som är bäst, men jag tycker det är bäst att vi lär känna 
barnen, att vi ger trygghet för barnen att jag finns här. Att tre dagars inskolning kan gå fort /.../ 
(Barnskötare 2). 

Några av deltagarna visar att de har lämnat den traditionella inskolningen till förmån 
för den föräldraaktiva inskolningen av olika anledningar. Deltagarna berättar:  
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Innan fick föräldern gå ifrån i ca 20 minuter och sen komma tillbaka, sen fick vi en ny 
arbetskamrat som tyckte att föräldern skulle vara med hela tiden under inskolningen så vi 
gjorde en liten kompromiss därför gjorde vi så här att föräldern är med hela första veckan och 
sen lämnar mer och mer under andra veckan så att det inte blir lika plottrigt för barnen 
(Förskollärare 1) 

Ja vi har kört med det klassiska två veckors inskolning och byta tider, man ska komma och gå 
förmiddag och eftermiddag, sen ska man gå och fika en stund i fikarummet, lite ‘hej och hå.’ Det 
är inte ett dugg bättre har vi märkt (den traditionella inskolning) så fick vi upp den här idén som 
någon hade testat (föräldraaktiv inskolning), så blev det så (Barnskötare 3). 

Arbetslaget var inte nöjda med att inskolningen blev så utdragen så vi valde (arbetslaget) att 
prova föräldraaktiv inskolning som jag arbetat med sen tidigare (Förskollärare 2) 

En aspekt som kan påverka inskolningstiden, enligt deltagarna, är om barnet blir sjukt. 
Det kan innebära att två veckor kan bli fler oavsett inskolningsmetod. Två deltagare 
synliggör detta: 

Om barnet blir sjukt mitt i förlänger vi inskolningen (Förskollärare 1). 

/.../ Det barnet var sjukt då (under inskolningen), då är det lite svårt, då måste man öka och 
vara beredd på en tredje vecka att ta emot barnet på (Barnskötare 2). 

4.3 Förälderns roll under inskolning 

Deltagarna i studien lyfter fram förälderns närvaro och delaktighet under inskolningen 
som betydelsefullt för barnet, oavsett vilken inskolningsmetod som beskrivs. 
Förälderns och barnets trygghet utgör fokus och en deltagare ser att en del av 
förälderns roll under inskolningen är att föräldern ska förstå samspelet mellan förskola 
och hem, det för att föräldern ska känna förtroende att lämna sitt barn till 
förskolepersonalen. Syftet med inskolning är att göra barnet och föräldern trygg, det 
påtalar samtliga deltagare, med det menar de att förskolepersonalen inte kan slita bort 
eller ta barnet ifrån föräldern, utan det måste ske gradvis efter barnets tillit till 
förskolepersonalen. Samtidigt uttrycker de flesta deltagarna att det är av betydelse att 
föräldern ska finnas till hands för barnet under inskolningen, vilket innebär att 
föräldern ska agera som en trygg punkt dit barnen kan gå och "tanka trygghet", som 
deltagarna uttrycker det, när de behöver. De deltagare som förespråkar den 
traditionella inskolningen menar att föräldern ska finnas som stöd för barnet under 
inskolningen men inte delta aktivt i aktiviteterna, utan det är förskolepersonalen som 
ska vara aktiva med barnet. När barnet behöver tanka trygghet ska föräldern finnas 
tillgänglig och ta emot barnet. En av studiens deltagare synliggör hur föräldern och 
förskolepersonalen får olika roller under inskolningen och hur hen resonerar kring 
detta: 

Föräldern ska absolut vara med men de behöver ju inte locka med sitt barn i leken utan sitter de 
i soffan så att barnet kan gå och tanka lite trygghet så är det bra. /.../ Första inskolningsdagen 
brukar vi vara ganska tydliga med föräldrarna att vi kommer inte vara på ditt barn jättemycket 
för nu är de här för att kolla läget, kolla oss, kolla kompisarna, kolla miljön. Ju längre tiden går 
desto mer försöker vi locka med barnet till aktiviteter vi har, både ute och inne. Vi försöker bara 
"connecta" med barnet och föräldern (Barnskötare 1). 

De deltagare som arbetar med den föräldraaktiva inskolningen anser att det är 
föräldern som aktivt ska skola in barnet i verksamheten under inskolningens tre första 
dagar. Förskolepersonalen ska fokusera på de övriga barnen i barngruppen och låta det 
barnet som inskolas utforska verksamheten med sin förälder. På det sättet menar 
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deltagarna att barnet och föräldern lär sig rutiner och blir trygga. En av studiens 
deltagare beskriver förälderns ansvar i den föräldraaktiva inskolningen:    

Det är föräldrarna som skolar in sitt barn och vi tar successivt kontakt med barnet. Det är för att 
barnet ska känna att är föräldrarna trygga så smittar det av sig på barnet. /.../ Det är föräldern 
som har ett ansvar för att delta med sitt barn på alla våra aktiviteter, allting som vi gör, sen är 
det självklart helt nytt för dem också. Vi brukar poängtera ganska ofta att ‘ni får inte tro att vi 
inte tar ditt barn när det är ledset eller att vi inte engagerar oss, vi engagerar oss genom att sakta 
men säkert närma oss barnet’. Det är förälderns ansvar under de här tre dagarna att visa hur det 
är här (Barnskötare 3). 

Förälderns roll i den traditionella inskolningen innebär att iaktta inskolningen och 
finnas till hands för barnet om det skulle behövas, det menar deltagarna i studien som 
förespråkar denna inskolningsmetod. En av de viktigaste aspekterna enligt dessa 
deltagare är att barnet är tryggt. En annan väsentlig del är att föräldern ska bygga ett 
förtroende till förskolepersonalen, det för att föräldern ska känna trygghet vid över-
lämningar av sitt barn. Två deltagare beskriver följande: 

Föräldern står och iakttar själva inskolningen, /.../ De iakttar väldigt mycket kan jag se. Väldigt 
många (föräldrar), alltså 90-95 % gör det faktiskt /.../ (Barnskötare 2). 

Att barnet blir tryggt, det tycker jag är jätte, jätteviktigt! /.../ Det viktigaste är att barnet känner 
sig tryggt och föräldern måste också känna sig trygg med att lämna barnet hos oss. /.../ 
Föräldern ska finnas där som en trygghet för barnet men de ska också kunna lämna över barnet 
mer och mer till mig som pedagog (Förskollärare 1). 

Några av deltagarna i studien beskriver att föräldern lika mycket som barnet ska skolas 
in i verksamheten. Oavsett vilken inskolningsmetod förskolan använder sig av 
beskriver fler deltagare att trygga föräldrar ger trygga barn vilket två av studiens 
deltagare berättar: 

Jag vet inte om man kan säga just en dag, en tid, utan när man känner att rutinerna sitter, när 
man ser att barnet och föräldern är trygg med oss. Trygga föräldrar ger trygga barn 
(Förskollärare 2). 

Föräldrakontakten är superviktig, att man får ett förtroende hos föräldrarna, att de känner sig 
trygga, för om inte de känner sig trygga så är barnet definitiv inte tryggt, det känner de direkt 
(Förskollärare 4). 

De deltagare som har föräldraaktiv inskolning menar att föräldern lika mycket som 
barnet ska lära känna verksamheten, bli trygga och få en förståelse för förskolans 
arbete. En deltagare i studien lyfter vikten av att inkludera föräldern i verksamheten: 

Vi tycker att det är viktigt att föräldrarna är delaktiga och får en insyn i verksamheten när de är 
med hela tiden. /.../ Man skolar ju lika mycket in föräldrarna, i alla fall förstagångsföräldrar, 
som man skolar in barnet. Det är ju ändå föräldrar som förmedlar tankar och känslor som 
barnet får ta del av. Det är superviktigt att man (som förskolepersonal) gör det bra (Barnskötare 
3). 

En deltagare beskriver om hur en otrygg anknytning mellan ett barn och sin förälder 
kan te sig:  

Men det (förälderns roll under inskolning) är ju att ta hand om sitt barn och trösta det om den 
är ledsen. Och det har jag också varit med om att vi hade en förälder som inte gjorde, det blev 
väldigt jobbigt, en jobbig situation, för att jag kan inte trösta det barnet som jag inte känner, och 
jag ser på honom att han (barnet) vill bli upplyft, han vill sitta i knät och så. I det avseendet tog 
jag beslutet, det beslutet kanske jag inte får ta utan min chefs godkännande, men att skicka hem 
föräldern efter tre dagar när vi egentligen har sagt fem. För jag kände att jag inte kan knyta an 
till det här barnet när föräldern är med. Det blev, ja det blev inte bra. Och den här föräldern var 
också lite skrämmande för de andra barnen, det var en pappa som var väldigt högljudd och han 
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liksom sa ifrån väldigt på skarpen till sitt barn om han tyckte han (barnet) stoppade saker i 
munnen och sådär, alltså nu pratar vi saker som inte är farliga utan han smakade lite sådär, då 
skrek han (föräldern) NEJ och sådär. Det var så att andra barn blev rädda faktiskt och då 
började de gråta och så, och hans eget barn också och då tog han (föräldern) inte upp barnet och 
liksom tröstade det, så då valde jag att skicka hem föräldern, och han (föräldern) ville ju inget 
annat heller (Förskollärare 4). 

4.4 Trygghetsskapande under inskolningen 

Samtliga deltagare i studien uppger att det mest centrala under inskolningen är att 
barnet och föräldern ska känna sig trygga i förskolans verksamhet vilket alla deltagare 
prioriterar högt. Kommunikation mellan hem och förskola anser samtliga deltagare är 
A och O i en bra relation. Vidare beskriver de flesta deltagarna att det också är 
väsentligt att lyssna till förälderns beskrivning av barnets rutiner och behov från 
hemmet, så att det inte blir alltför stora skillnader för barnet när hen börjar i förskolans 
verksamhet. Några deltagare menar att en del i deras arbete med trygghetsskapande 
är att förmedla till föräldern att det kan vara positivt för barnet att ta med sig ett 
föremål från hemmet. Deltagarna är alltså eniga om att ett tryggt föremål, som 
exempelvis napp, vagn eller gosedjur, samt samordnade rutiner mellan hem och 
förskola, kan bidra till en känsla av trygghet för barnet under inskolningsperioden i 
verksamheten. Deltagare i studien berättar: 

Vi har dialog med föräldrarna om vad barnen har för rutiner hemma, till exempel om de har 
snuttefilt, om de har napp, sover de i vagnen etc.? Vilan är oftast det momentet som är svårast 
på inskolningen och då brukar vi säga åt föräldrarna "jo men ta med dig vagnen", då kan vi ta in 
vagnen i vilorummet och stå och gunga dem (barnen) en stund, så att de (barnen) har trygghet 
steg för steg. Det är en dialog vi har med vårdnadshavarna, att hitta gemensamma rutiner. Om 
de dricker välling när de ska sova så får de göra det här också, så det inte blir alltför stora 
skillnader från hemmet (Förskollärare 3). 

/.../ det är till och med så att jag haft föräldrar där jag sagt att de behöver ta med sig gosedjur, 
även om de (barnet) inte använder det hemma, för att det är fortfarande min (barnets) och jag 
barnet) känner igen den från mitt (barnets) hem. För att ibland kan det faktiskt bli så att de 
(barnet) vill ha det (gosedjur) när de börjar i förskolan och ibland behövs den (gosedjuret) inte 
och då skickar vi hem den igen så, inte mer med det (Förskollärare 4). 

En deltagare uttrycker att det är centralt i inskolningsarbetet att vara härvarande, det 
vill säga att vara här och nu i momentet tillsammans med barnet, exempelvis finnas i 
barnets höjd, vilket kan skapa trygghet och lugn för barnet. Deltagaren fortsätter att 
berätta att det är viktigt med ett gott samarbete kollegor emellan så att den personal 
som är inskolningsansvarig inte behöver flytta sig från golvet där barnet vistas. En 
annan deltagare beskriver på liknande sätt: 

/.../ Är det så att något barn har krupit upp i en famn så har vi den förståelsen i arbetslaget att 
jag sitter där tills barnet är nöjd, aldrig i livet att jag går och tar disken eller liknande bara för att 
det är min uppgift. De andra förstår varför jag sitter kvar (Förskollärare 2). 

En central del av inskolningen handlar om att göra föräldern trygg i verksamheten och 
det kan enligt deltagarna ske genom att förskolepersonalen ger föräldern möjlighet till 
en inblick i verksamheten och därmed förståelse för förskolans arbete. 
Kommunikation, där både information och trygghetsskapande figurerar, är en stor del 
av en lyckad inskolning menar samtliga deltagare i studien. Vidare beskriver 
deltagarna att de delger allt från grundläggande information om verksamheten till 
föräldern i både muntlig och skriftlig form. Det är också vanligt, enligt deltagarna, att 
föräldrarna ställer frågor under inskolningen. Några av deltagarna berättar att 
samverkan och kommunikation med varje förälder är centralt och det därför kan vara 
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av betydelse att använda sig av hjälpmedel, exempelvis en tolk eller Google translate, 
om språket är ett hinder. En deltagare beskriver följande: 

/.../ Jag tycker det är viktigt att ha en god dialog med föräldrarna, därför bokar jag alltid tolk vid 
inskolningssamtal om jag har föräldrar som inte pratar svenska, även till föräldrar som inte 
pratar så bra svenska, för att det är så viktigt att den informationen jag ger första dan, att de 
förstår den (föräldern) ordentligt och att de kan ställa frågor. Och sen så erbjuder vi alltid tolk 
vid andra samtal och vi kan ju boka telefontolk om det är någon mindre grej som man behöver 
ta (Förskollärare 4). 

Deltagaren berättar vidare att det är betydande för barnets trygghets skull att föräldern 
finns lättillgänglig och finns i närheten av förskolan om barnet visar otrygga beteenden 
under inskolningen: 

Men, ja den (inskolningen) får inte vara förknippad med ångest, inte på något sätt. Det 
(inskolningen) ska va kul och trevligt, sen är det ju klart att barn kan bli ledsna men det är en 
annan sak, att vara ledsen och att ha ångest. Man måste skilja på det tror jag. Ledsen kan man 
va för att man slog sig eller för att man saknar sin mamma lite grann men det kan också gå över. 
Vi är också ganska tydliga med att första veckan, andra veckan, om vi skickar hem dem 
(föräldern) lite tidigare än de här fem dagarna, vilket händer ibland beroende på barnet, att de 
(föräldrarna) måste finnas tillgängliga, inom en halvtimme ska de kunna ta sig till förskolan ifall 
det (inskolningen) inte fungerar (Förskollärare 4). 

4.5 Individanpassad inskolning för barnet - ett alternativ? 

Studiens deltagare förespråkar två olika inskolningsmetoder, men samtliga deltagare 
uppger oavsett vald inskolningsmetod, att de vill uppnå samma mål, nämligen att 
barnet ska bli trygg i förskolan under inskolningen. De flesta av deltagarna anser att 
barn inte kan skolas in efter en mall utan de menar istället att inskolningen behöver 
individualiseras efter barnets behov. Deltagarna menar att föräldrarna behöver delta i 
sitt barns inskolning så länge barnet har det behovet. Oavsett inskolningsmetod vill 
förskolepersonalen att föräldern är tillgänglig i två veckor för att stödja sitt barn. Två 
av deltagarna som utövar den föräldraaktiva inskolningsmetoden beskriver: 

Att de (föräldrarna) är delaktiga och finns tillgängliga så länge barnen behöver och att det är 
individanpassad inskolning, så att om det tar två veckor, så ska föräldrarna finnas tillgängliga 
och vara delaktiga i inskolningen under den tiden. Ibland kan man släppa iväg dem 
(föräldrarna) efter två- tre dagar, men ibland behöver de vara delaktiga lite längre tid. /.../ 
(Inskolningen tar) allt från 4-5 dagar till två veckor. Oftast är de (inskolningarna) klara på 
ungefär en vecka. /.../ I och med att vi har individanpassat längden, ser vi hur mycket tid det här 
barnet behöver. /.../  Så vi anpassar oss efter vad vi upplever barnets behov är (Förskollärare 3). 

/.../ Att låta barnet sakta men säkert få ta sin tid, alla är olika och behöver olika lång tid, vissa 
kanske är trygga efter en vecka medan andra behöver tre veckor. Vi behöver se det enskilda 
barnet mer (Barnskötare 4). 

En av deltagarna som förespråkar den traditionella inskolningsmetoden beskriver att 
om barnet inte känner sig trygg än i verksamheten, frågar förskolepersonalen om 
föräldern har möjlighet att stanna i verksamheten tillsammans med barnet, till barnet 
känner sig trygg. 

Enligt papperna är inskolningen över efter två veckor men är det så att barnet är jätteledset och 
föräldern har möjlighet att stanna kvar då gör vi en längre inskolning. Det viktigaste är att 
barnet känner sig tryggt och föräldern måste också känna sig trygg med att lämna barnet hos oss 
(förskollärare 1). 

En aspekt som kan påverka inskolningen enligt en deltagare, som utövar den föräldra-
aktiva inskolningsmetoden, är hur barnet är som individ. Hen beskriver att barn som 
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exempelvis är väldigt blyga kan behöva en längre inskolningsperiod. I följande 
beskrivning synliggörs det att inskolningen kan behöva individanpassas efter barnets 
behov och egenskaper: 

/.../ det kan man väl säga att många inskolningar inte fungerar, egentligen ibland. Men jag har 
en som jag tänker på mest, det var ett barn som var väldigt, väldigt, väldigt blygt. Och föräldern 
var ändå med i två veckors tid sen så valde de (föräldrarna) att inte börja förskolan då, utan va 
hemma ett halvår till, för att barnet inte var moget som de (föräldrarna) ansåg det. Det hade 
säkert gått att lirka fram lite till men föräldern hade definitivt behövt vara med i säkert en 
månad. Väldigt blygt. Jag har inte träffat något annat barn som varit så blygt. Det var lite tufft. 
Men de (familjen) kom tillbaka sen, ett halvår senare (Förskollärare 4).   

4.6 Resultatsammanfattning 

Deltagarna i studien berättade vid intervjutillfället att de använde två olika metoder 
vid inskolning av barn i förskolans verksamhet, föräldraaktiv inskolning samt 
traditionell inskolning. I resultatet framkom det att ytterligare en inskolningsmetod 
figurerade bland deltagarnas svar, de berättade att de individanpassade inskolningen 
efter barnet. Som avslutning på intervjun fick deltagarna sammanfatta vilka tre ord 
som de tyckte förklarade det mest centrala aspekterna under en inskolning. Ordet 
trygghet var det första ordet som samtliga deltagare nämnde och det var ett åter-
kommande ämne i svaren när deltagarna berättade om sina inskolningsmetoder.  
 
I resultatet framkom det även att erfarenhet inom inskolning är en central del i hur 
förskolepersonalen resonerar kring vald inskolningsmetod. Deltagarna berättade att 
Stadsdelsförvaltningen var med i bestämmandet av vilken inskolningsmetod som 
skulle användas på förskolan. Genom ett uppföljningssamtal efter inskolningen fick 
föräldern möjlighet att utvärdera inskolningen, men deltagarna påpekade att detta 
sällan utnyttjades. Deltagarna beskrev för- och nackdelar med inskolningsmetoderna, 
samt att trygghet är den mest centrala aspekten under inskolning, både för barn och 
förälder. Båda inskolningsmetoderna, menar deltagarna, behöver en deltagande 
förälder för barnet, men på olika vis, den föräldraaktiva inskolningsmetoden menar 
deltagarna kräver en aktiv förälder medan i den traditionella inskolningen anser 
deltagarna att föräldern ska vara passiv. Deltagarna beskriver att kommunikation 
mellan hem och förskola är A och O i en bra relation. Trygghetsskapande för barnet är 
väsentligt under inskolning och ett föremål från en trygg plats, som hemmet, kan 
generera ett lugn för barnet liksom samordnade rutiner mellan hem och förskola.  

5 Analys  

I nedanstående avsnitt analyserar vi vårt resultat utifrån anknytningsteori och från 
tidigare forskning från bakgrundsavsnittet. 

5.1 Vem är det som skolas in i förskolans verksamhet? 

En av förskolepersonalens mest centrala roller är att bli anknytningsperson till barnet 
och därmed en trygg bas för barnet. Balaban (2006) påtalar att läraren som blir barnets 
anknytningsperson och trygga bas, även kan fungera som en trygg bas för barnets 
familj, vilket kan bidra till en trygg relation mellan hem och förskola. Utifrån resultatet 
framkom det att olika inskolningsmetoder genererar olika strategier för vem förskole-
personalen ska lägga fokus på vid inskolning för att skapa trygghet, på barnet eller på 
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barnets förälder. Resultatet visar att beroende av vald inskolningsmetod har barnets 
anknytningsperson, föräldern, olika roller under inskolningen, en passiv- och en aktiv 
roll. Enligt anknytningsteorin är barnet en social varelse redan från födseln och 
anknytningspersonen, föräldern, ska stödja barnet att bygga upp sin anknytnings-
förmåga till andra individer (Hart & Schwartz, 2010). I den föräldraaktiva inskolningen 
ligger fokus från förskolepersonalen till stor del på att göra föräldern trygg innan 
barnet blir det. Anknytningspersonen är den Hart och Schwartz (2010) menar aktivt 
ska uppmuntra och stödja barnet när barnet visar anknytningsbeteenden som 
exempelvis gråt och skrik. När barnet behöver tanka trygghet, så vänder barnet sig till 
sin trygga bas det vill säga sin anknytningsperson, Hart och Schwartz (2010) menar att 
det är väsentligt för barnets tillit till sig själv och till andra att ha denna trygga bas att 
vända sig till. Anknytningspersonen ska utstråla trygghet som i sin tur ska generera att 
barnet känner detsamma och vill fortsätta utforska verksamheten.  
 
En central aspekt under inskolningen, utifrån den föräldraaktiva inskolningen, är att 
föräldern är en aktiv aktör, det för att barnet efter tre dagar lättare ska knyta an till en 
annan person än sin förälder, exempelvis en förskolepersonal. Att förskolepersonalen 
gör barnets förälder till en aktiv aktör under inskolningen kan ha en positiv inverkan 
hos barnet, eftersom anknytningspersonen visar att verksamheten är en lustfylld och 
spännande plats att vistas på. Skulle anknytningspersonen däremot inte vara en aktiv 
aktör under barnets inskolning finns det en risk att barnet inte känner att förskolan är 
en trygg plats och därmed kan inskolningen bli mer krävande för barnet, med andra 
ord kan barnets inre arbetsmodell tala om att förskolan inte känns trygg (Hart & 
Schwartz, 2010). Niss (2009) påtalar att barnet lägger sina erfarenheter i sitt minne 
och de jobbiga och obehagliga minnena från en krävande inskolning kommer göra att 
barnet förknippar förskolan med negativa minnen. Därför är det inom anknytnings-
teorin väsentligt att barnets anknytningsperson är den som framställer förskolans 
verksamhet som något positivt. Ett blygt barn som inte vågar ta för sig och utforska 
förskolemiljön vidgar inte heller sin inre arbetsmodell om inte anknytningspersonen 
stödjer barnet att undersöka och känna tillit till sig själv och till sin omgivning. Om 
anknytningspersonen är aktiv under inskolningen kan barnet som är blygt skydda sig 
hos sin förälder och istället för att utforska omgivningen kan barnet bli passiv hos sin 
förälder. 
 
I den traditionella inskolningsmetoden visade resultatet att fokus från förskole-
personalen handlade om att successivt introducera barnet in i verksamheten för att 
barnet på så vis skulle uppnå trygghet. Barnets förälder hade en passiv roll i den 
traditionella inskolningsmetoden och skulle vara en trygg bas på avstånd i rummet. 
Förskolepersonalen har därmed det kompetenta barnet i fokus och vill att barnet ska 
känna tillit till sig själv och till andra. Hart och Schwartz (2010) menar att barnet 
kommer och tankar hos sin anknytningsperson när barnet känner sig otrygg, är 
föräldern passiv under inskolningen lämnas utrymme för barnet att utmana sitt tillits-
skapande. Förskolepersonalen ska stegvis närma sig barnet och ta över anknytnings-
personens roll och bli den trygga bas som barnet kan vända sig till vid behov. I och med 
den här inskolningsmetoden blir inte separationen mellan barnet och anknytnings-
personen lika påtaglig för barnet eftersom att förskolepersonalen utgår ifrån barnets 
villkor och förmåga att separera, det vill säga att förskolepersonalen avvaktar och är 
uppmärksamma på barnets anknytningssignaler. Broberg m.fl (2012) och Hagström 
(2016) beskriver att det är centralt för förskolepersonalen att tillgodose barnets behov 
och omsorg för att separationen mellan barnet och anknytningspersonen ska möjlig-
göra ett bra överlämnande. Anknytning och separation är något som Balaban (2006) 
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påstår är en stor del av livet, barnet kommer att behöva knyta an till olika människor i 
sitt liv, därmed kommer separationer också att vara oundvikliga. Förskolan kan bli den 
första plats som föräldrar lämnar sitt barn på utan att själv vara närvarande, vilket 
innebär att förskolepersonalen får en betydande roll. Balaban (2006) anser att det är 
betydande för barnets bearbetning i sin separation från föräldern att få lov att visa 
känslor, anknytningsbeteenden. Under inskolningen är det då väsentligt att som 
förskolepersonal finnas till hands och berätta för barnet att föräldern kommer tillbaka. 
Det är då en förutsättning att förskolepersonal vet vad losskoppling är för någonting 
och hur losskoppling fungerar. Därmed är det betydelsefullt att förskolepersonalen 
låter barnet stanna i famnen och tanka trygghet så länge som barnet behöver det.  

5.2 Tidsaspekt - på barnets villkor 

Samtliga deltagare i studien, oavsett vilken inskolningsmetod de använder, arbetar 
efter att inskolningstiden pågår i två veckor. Utifrån deltagarnas svar behövs det ges 
en tidsperiod till föräldern så att de har ett riktmärke till när inskolningen är över. 
Vilken inskolningsmetod som är den mest rationella vad gäller trygghetsskapande kan 
bero på förskolepersonalens erfarenheter och förståelse för barns anknytnings-
förmåga. En central del under inskolningen, enligt deltagarna, var hur tiden 
disponerades, det framkom olika resonemang om hur många dagar som krävdes för 
att barnet skulle knyta an till en ny person än sin förälder. En del i Månssons (2011) 
studie redogjorde för hur barnet positioneras in i förskolans verksamhet för att 
normaliseras efter verksamhetens struktur. Resultatet visade att förskolepersonalen 
ansåg att ju snabbare barnet anpassade sig och lärde sig förskolans rutiner desto 
snabbare var inskolningen över. Med andra ord innebär detta att barnets anknytnings-
förmåga kan bli rubbat eftersom inskolningen i vissa fall påskyndas. Cugmas (2010) 
menar att barnets anknytningsförmåga till en ny person berodde på om barnet hade 
en trygg anknytning till sin förälder eller inte. I Huntlys (2008) studie redogjordes det 
att bland det viktigaste under ett inlärningstillfälle, som man kan säga att inskolningen 
är, var att som lärare ha förmågan att välja en lämplig metod som passade barnet. 
Några deltagare påpekade att de ville individanpassa inskolningen efter barnets behov, 
men utgå från sin huvudsakliga inskolningsmetod, därmed anpassade de inlärnings-
tillfället efter vad som passade barnet bäst. Utifrån anknytningsteorin är det 
anknytningspersonens uppgift i samspel med barnet att svara på barnets anknytnings-
beteenden samt att vara med och visa barnet att förskolan är en spännande och en 
lustfylld plats. Balaban (2006) menar att inskolning ska ske i barnets takt, efter barnets 
behov. I deltagarnas svar kunde det utläsas att förskolepersonalen ansåg att barnet 
skulle få den tid som barnet behövde för att skapa en trygghet till verksamheten, men 
enligt deltagarna var detta svårt att genomföra eftersom inskolningstiden var för kort. 
En deltagare påpekade att barnet behövde tid att få uppleva förskolan som en trygg 
plats. Fler av deltagarna antydde att förälderns roll var väsentlig i denna 
trygghetsprocess och en deltagare menade att barnet mår bättre om föräldern deltar 
under en längre period under inskolningen. Det är då av betydelse att föräldern vet att 
den är en trygg anknytningsperson som ska stödja sitt barn under inskolningen i 
utforskandet av verksamheten. Hart och Schwartz (2010) och Niss (2009) menar att 
när anknytningspersonen har ett positivt samspel med barnet skapar det bra 
förutsättningar för barnet att bilda nya positiva erfarenheter och barnets inre 
arbetsmodell kan därmed växa. En av deltagarna beskrev en negativ situation när en 
förälder inte svarade på sitt barns anknytningsbeteenden, i och med detta utgjorde 
förälderns närvaro att övriga barn i barngruppen blev otrygga. Visar anknytnings-
personen ett negativt beteende vid inskolning blir det svårt för barnet att ta till sig 
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inskolningen på ett positivt sätt. Barnet kan i detta fall konstruera om sin inre 
arbetsmodell och tappa tilltro till sin egen förmåga (Hart & Schwartz, 2010), därför bör 
förskolepersonalen under inskolning fokusera på att skapa trygghet för barnet, samt 
att förskolepersonalen lär känna barnet och barnets anknytningsbeteenden. Balaban 
(2006) menar att det är väsentligt att läraren lär känna barnet och barnets beteenden 
samtidigt anser Huntly (2008) att en del i att vara en professionell lärare handlar om 
att kunna läsa av barns beteenden och hantera dem. Deltagaren som berättade om 
föräldern som visade ett otryggt beteende inför sitt barn, skickade hem föräldern 
tidigare än inskolningen var över. Deltagaren ansåg det mer centralt att barnen i 
barngruppen fick sina anknytningsbeteenden besvarade och kunde känna sig trygga i 
verksamheten, än att inskolningstiden pågick som planerat. När barn visar otrygga 
anknytningsbeteenden till sin förälder menar Hagström (2010) att det är av vikt att 
förskolepersonalen är en kompletterande anknytningsperson som uppmärksammar 
barnets beteenden, eftersom det är av betydelse för barns relation- och 
trygghetsskapande samt för tilliten till sig själv. Under inskolning när föräldern visar 
otrygga anknytningsbeteenden mot sitt barn är det centralt att förskolepersonalen vet 
hur de ska agera för att stödja barnet och föräldern. Hagström (2010) visar vikten av 
att som förskolepersonal vara en kompletterande anknytningsperson för barnet med 
en otrygg anknytningsperson. Det ska vara barnets anknytningsperson, föräldern, som 
ska svara på barnets anknytningsbeteenden under inskolning, men förmår föräldern 
inte detta, som i deltagarens berättelse, kan det bidra till försvårande omständigheter, 
vilket kan utveckla en ambivalent eller undvikande anknytning hos barnet. Vill barnet 
exempelvis sitta i sin förälders knä under inskolningen men föräldern skickar iväg sitt 
barn för att leka, behöver förskolepersonalen vara ett stöd för föräldern genom att 
förklara varför det är viktigt för barnet att föräldern lyssnar och mottar barnets 
anknytningsbeteenden. När barnet får sina anknytningsbeteenden besvarade 
genererar det också trygghet och barnet utvecklar sin inre arbetsmodell (Hart & 
Schwartz, 2010). Om en förälder under inskolning utstrålar ett negativt beteende bland 
barnen i barngruppen kan det generera otrygga barn som kommer att visa 
anknytningsbeteenden till förskolepersonalen genom att söka närhet. Föräldern, som 
en deltagare berättade om, skulle med sitt obehagliga beteende kunna ändra barnen 
som hunnit bli trygga och inskolade i verksamheten, till att utlösa en motsatt effekt i 
barnens inre arbetsmodeller, det vill säga att barnens inre arbetsmodeller ändras från 
att tycka verksamheten är trygg till att bli otrygg. För att motverka detta behöver 
förskolepersonalen kunna läsa av situationer och agera utifrån det. 
Förskolepersonalens roll i att träffa en ny individ, barnet, under inskolning blir att lära 
känna barnet och uppmärksamma barnets beteenden. När barnet sedan ska lämnas i 
förskolan anser Balaban (2006) att läraren ska stödja barnet i separationen mellan 
barnet och föräldern. Svarar barnets anknytningsperson inte på barnets 
anknytningsbeteenden behöver förskolepersonalen stötta barnet i separationen genom 
att bli en kompletterande anknytningsperson.  

5.3 Substitut och rutiner för trygghetsskapande  

Några deltagare påpekar att det är betydelsefullt för barnet att både förälder och 
förskolepersonal finns delaktiga under inskolningen, det för att förskolepersonalen 
succesivt ska överta ansvaret om barnet, som barnets anknytningsperson, på ett tryggt 
sätt. Det är väsentligt för barnets anknytningsförmåga att barnet har positiva 
erfarenheter från nya möten och relationer med andra människor än familjen, 
eftersom positiva minnen inom anknytningsteorin beskriver att barnets inre 
arbetsmodell kan komma att påverkas (Niss, 2009). Att som anknytningsperson, eller 
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blivande anknytningsperson, vara tillåtande och finnas till hands för barnet när barnet 
signalerar anknytningsbeteenden, är därför en viktig nyckel för att barnet ska känna 
sig trygg under inskolningen. Två deltagare påpekar att det är centralt att 
förskolepersonalen finns i barnets nivå för att göra det möjligt för barnet att själv 
bestämma när hen behöver tanka trygghet. Cugmas (2010) beskriver att ju starkare 
barnets anknytningsförmåga är till sin anknytningsperson desto större förutsättningar 
har barnet att knyta an till en annan person, exempelvis en förskolepersonal under 
inskolningen i förskolan. Deltagarna beskriver att barnet i sitt trygghetsskapande 
under inskolningen gärna får använda napp, vällingflaska, gosedjur eller vagn om 
barnet har det behovet. En deltagare uppger att vilan är den känsligaste perioden under 
inskolning och då behöver barnet alla tänkbara föremål som kan kopplas ihop med 
trygghet. Månsson (2011) menar att substitut för trygghet ofta förekommer i förskolans 
verksamhet, det för att distrahera barnets anknytningsbeteenden. När barnet visar 
anknytningsbeteenden som gråt och skrik, exempelvis vid vilan under inskolning, kan 
det erbjudas en napp eller en vällingflaska till barnet av en vuxen. Inom 
anknytningsteorin skulle man kunna säga att när barnet dricker välling under vilan är 
det något som barnets inre arbetsmodell känner igen, något som är tryggt (Hart & 
Schwartz, 2010). I och med detta skulle situationen kunna upplevas trygg för barnet. I 
annat fall kan man utgå från att en losskoppling sker, det vill säga om barnet är ledsen 
innan vilan men får flaskan, precis som när barnet får en napp vid uppvisande av 
negativa anknytningsbeteenden (Hart & Schwartz, 2010). Barnet fokuserar i sådana 
fall på den trygga flaskan med välling och stänger därmed av sitt anknytningssystem 
som talar om att vilan känns otrygg. I många fall kan barnet omedvetet blockera den 
del i hjärnan som berättar för barnet att hen är otrygg och därmed stänga av 
anknytningsbeteendet för att fokusera på nappen eller vällingflaskan, det vill säga att 
det som av Hart och Schwartz (2010) benämns som att losskoppling sker. När nappen 
används som ett substitut för att göra barnet tryggt, kan den vuxne uppleva barnet som 
tryggt eftersom att barnet har slutat visa anknytningsbeteendena, men i själva verket 
har det skett en losskoppling. En annan aspekt deltagarna lyfte som kunde bidra till 
trygghetsskapande för barnet var att ha samordnade rutiner mellan hem och förskola 
samt att förskolepersonalen stöttade barnet i förskolans dagliga rutiner. Balaban 
(2006) påtalar att rutiner hjälper barnet att ta sig igenom separationen från sin 
förälder. 

6 Diskussion 

Nedanstående avsnitt inleds med en resultatdiskussion för att sedan följas av metod-
diskussion och studiens relevans för förskollärarprofessionen. Avsnittet avslutas med 
ett förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion  

Utifrån resultatet och analysen har vi valt att i diskussionen fokusera på några aspekter 
som vi fann intressanta, nämligen; vad utgör en god kvalitet i förskolan i förhållande 
till inskolning; erfarenhet och kompetens inom förskolepersonalen; samt vad som 
menas med ett tryggt barn utifrån anknytningsteorin.  
 
Skolverket (2016) påpekar att om förskolans verksamhet ska nå god kvalitet behövs 
utbildad förskolepersonal med goda kompetenser inom barns utveckling och lärande 
samt om barns omsorgsbehov. Det innefattar att förskolepersonal ska kunna anpassa 
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och planera verksamheten, både efter det enskilda barnets behov samt för 
barngruppens behov. I resultatdelen påpekade några deltagare att Stadsdels-
förvaltningen hade inverkan på vilken inskolningsmetod förskolepersonalen skulle 
använda vid inskolning. I förhållande till detta är det relevant att fundera över hur 
förskolepersonalens utbildning och kompetenser beaktas av Stadsdelsförvaltningen 
utifrån en kvalitetsaspekt. Förskolepersonal arbetar i den dagliga verksamheten och 
därför kan det vara rimligt att anta att de också har erfarenhet av vilken inskolnings-
metod som är bäst lämpad för barnet och som genererar bäst resultat i form av barns 
anknytningsförmåga och trygghetsskapande. Med tanke på att några av deltagarna i 
vår studie nämnde att deras inskolningsmetod redan var förutbestämd från Stadsdels-
förvaltningen, innebär det att förskolepersonalen inte har möjlighet att välja 
inskolningsmetod själva, därför kan det vara av betydelse att synliggöra vilka tankar 
Stadsdelsförvaltningen har om förskolepersonals utbildning och därmed kvaliteten på 
förskolorna. Åberg och Lenz Taguchi (2005) påtalar vikten av att tillsammans i 
arbetslaget, reflektera och diskutera olika inskolningsmetoder för att kunna utarbeta 
en lyckad sådan. I och med detta bör förskolepersonalen ta del av tidigare forskning 
vad gäller inskolningsmetoder och barns anknytningsförmåga redan innan barnet 
kommer till sin inskolning, för att därefter ha ett kollegialt lärande för att diskutera hur 
inskolningen kan gå tillväga. Även Skolverkets (2016) styrdokument påvisar 
betydelsen av systematiskt kvalitetsarbete som innebär att förskolans verksamhet ska 
analyseras, dokumenteras och utvärderas. I och med detta kan en bristande sam-
stämmighet uppstå mellan förskolepersonalens arbete och Stadsdelsförvaltningens 
satta inskolningsmetod om det inte sker en kontinuerlig dialog mellan parterna. 
 
Utifrån vårt resultat framkom det att förskolepersonalen erbjuder uppföljningssamtal 
till föräldern, det för att ge föräldern möjlighet att utvärdera inskolningen. Ur en 
kvalitetsaspekt är uppföljningssamtalet en väsentlig hjälp för förskolepersonalen att 
förändra och förbättra inskolningsmetoden för nya barn som senare ska inskolas i 
verksamheten. Studier visar på att lärarkompetens är centralt för att öka kvaliteten i 
förskolan. Sheridan m.fl. (2011) påtalar att förskollärare i Sverige bör besitta olika 
former av kompetenser, bland annat den sociala och den didaktiska kompetensen, 
eftersom det ökar kvaliteten i verksamheten. I Australien vill man höja lärar-
kompetensen genom att utöka lärarutbildningen samt låta nya lärare få ta del av 
erfarna lärares olika yrkeskompetenser (Huntly, 2008). Sheridan m.fl. (2011) menar 
att en lärare bör vara genuint intresserad av barnets liv, eftersom det kan vara 
betydelsefullt i samspelet med yngre barn. Det kan vara av betydelse under inskolning 
att förskolepersonalen lär känna barnet och barnets intressen. Balaban (2006) påpekar 
att forskning har visat att goda relationer mellan barn och lärare, där läraren blivit 
barnets anknytningsperson, är väsentligt utifrån en kvalitetsaspekt eftersom det lägger 
grunden för barnets relationsskapande. Utifrån resultatet framgår det att studiens 
deltagare som har haft möjlighet att välja inskolningsmetod själva, utgår från deras 
tidigare inskolnings erfarenheter. I och med detta kan det vara av relevans att svenska 
förskolor tar del av Australiens syn på lärarkompetens och använder kollegialt lärande 
för att ta till vara på praktiska erfarenheter som utövas i verksamheten. Förskole-
personalens erfarenhet är en väsentlig del av inskolningen men det är även 
betydelsefullt att reflektera tillsammans i arbetslaget om forskning och studier inom 
inskolning och barns anknytningsförmåga. Hagström (2010) påvisar att barns 
anknytningsförmåga beror på relationen till barnets förälder. En otrygg relation 
mellan barnet och anknytningspersonen kan påverka barnet negativt i anknytnings-
förmågan till andra individer, därför menar Hagström (2010) att förskolepersonalens 
utbildning och kompetens är avgörande för hur de tar sig an varje barn. En 
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kompletterande anknytningsperson kan stödja barnet med otrygg anknytnings-
förmåga i barnets relationsskapande för att barnet ska få möjlighet att utveckla sitt 
anknytningssystem på nytt. Om föräldern inte ger barnet de förutsättningar som krävs 
för att skapa trygga relationer, behöver en annan kompetent person, exempelvis en 
förskolepersonal, bryta det negativa anknytningsmönstret och stödja barnet till att 
utveckla och använda sitt anknytningssystem igen. Vid inskolning av barn i förskolans 
verksamhet kan kompetent och erfaren förskolepersonal notera barnets anknytnings-
förmåga och hur barnet visar anknytningsbeteenden, vilket kan vara betydelsefullt i 
barnets fortsatta tid på förskolan. Broberg m.fl. (2012) och Hagström (2016) påtalar 
att förskolepersonal som har goda erfarenheter av anknytning ofta har bättre förmåga 
att skapa goda förutsättningar för barnet med en otrygg anknytning i grunden. 
Förskolepersonalen kan också ha lättare att sätta sig in i barnets situation samt förstå 
barnets behov.  
 
"Trygga föräldrar ger trygga barn" är ett påstående som har återkommit flera gånger i 
vårt resultat. Det är av betydelse att fråga vad trygga barn innebär i praktiken relaterat 
till anknytningsteorin. I anknytningsteorin talar man om losskoppling, det vill säga att 
barnet omedvetet fokuserar på ett föremål eller en person för att tränga bort obehagliga 
anknytningsbeteenden (Hart & Schwartz, 2010). Det kan vara av relevans att den 
vuxne har en förståelse för vad losskoppling innebär och att inte ta för givet att barnet 
är tryggt när barnets anknytningsbeteende avtar för att barnet exempelvis ges ett 
substitut för att bli trygg. Niss (2009) menar att förskolepersonalens erfarenhet och 
kompetens är avgörande för hur inskolningen kommer att bli och om barnet får den 
tid som krävs för att knyta an till en förskolepersonal. Utifrån resultatet kan det vara 
motiverat att väcka en fråga om förskolepersonal är medvetna om anknytningens 
betydelse för barnet, när några deltagare i studien påpekade att barnet hunnit knyta 
an till förskolepersonalen under den inskolningstid som förekom hos deltagarna. 
Samtidigt menade vissa av deltagarna att inskolningstiden var för kort för att barnet 
skulle hinna knyta an och bli trygg. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att 
förskolan ska vara en verksamhet som är likvärdig för varje barn i Sverige. Samtidigt 
står det att förskolepersonalen ska utgå ifrån individens behov och förskolans arbete 
kan därför inte framställas likadant överallt. Med detta i åtanke bör inskolningen inte 
genomföras efter en specifik metod utan individualiseras efter varje enskilt barn, då 
det möter upp Skolverkets (2016) riktlinjer. 
 
Deltagarna nämnde att barnen erbjöds substitut för att bli trygga. Nappen var ett 
klassiskt substitut att använda för att distrahera barnets anknytningsbeteenden. 
Månsson (2011) menar att barnen under ordnade former fick använda sig av nappen, 
när lärarna identifierade att barnet hade det behovet. Samtidigt skriver hon att barnet 
ska ingå i en normaliseringsprocess när barnet börjar i förskolan. Barnet ska med 
andra ord positioneras in i förskolans rutiner och regler för att bli så självständig som 
möjligt. Detta rimmar ont med barnets självständiga val av att använda sin napp, ska 
barnet ingå i en normaliseringsprocess där hen blir självständig borde barnet också få 
bestämma när nappen ska användas eller inte. Bestämmer förskolepersonalen när 
barnet ska få substitutet, när de anser att barnet har det behovet, blir barnet per 
automatik passiv i sin normaliseringsprocess. Förutom att deltagarna i studien 
nämnde att de använder sig av olika substitut vid inskolning för att skapa en 
trygghetskänsla för barnet, nämnde de också att samordnade rutiner med barnets hem 
var väsentligt för barnets trygghetsskapande. Barnet känner med andra ord igen några 
av rutinerna som sker under inskolning, exempelvis om barnet får välling under vilan. 
En annan aspekt resultatet visade var att förskolepersonalen arbetade med att bygga 
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upp rutiner under inskolning. Rutiner kan bidra till att barnet, under vanliga 
situationer som förekommer i förskolans verksamhet, kan känna trygghet genom att 
barnet exempelvis känner igen sånger under samlingar, vet att händerna ska tvättas 
innan lunch, eller att barnet vinkar tillsammans med en förskolepersonal till sin 
förälder när föräldern lämnar förskolan. Under en separation, exempelvis när 
föräldern lämnar sitt barn till förskolepersonalen, påpekar Balaban (2006) att det är 
nödvändigt att barnet får lov att visa sina anknytningsbeteenden. Blir varje lämning 
påfrestande för barnet och barnet visar negativa anknytningsbeteenden kan barnets 
inre arbetsmodell ha lagrat minnen av att lämningarna är obehagliga (Niss, 2009). Det 
blir därmed väsentligt för förskolepersonalen att fokusera på positiva saker under 
denna rutin, exempelvis på föremål som barnet har uppvisat goda anknytnings-
beteenden till, även om det då skulle ske en losskoppling. Fokuserar förskole-
personalen på det positiva kan barnets inre arbetsmodell byta fokus från det som 
upplevs jobbigt och i stället koncentrera sig på det som känns positivt, därmed kommer 
separationen från föräldern inte kännas lika jobbig för barnet. Blir rutinerna positiva 
för barnet och anknytningen fungerar mellan barn och förskolepersonal, det vill säga 
att barnet upplever en trygghet mellan dem, menar Broberg m.fl. (2006) och Broberg 
m.fl. (2008) att det sker en utveckling hos barnet genom att det bildas ett psykologiskt 
band mellan barnet och förskolepersonalen. Samtidigt kan det vara avgörande att 
förskolepersonalen svarar på anknytningsbeteendena för att kunna lägga bygg-
stenarna för en trygg anknytning dem emellan (Hart & Schwartz, 2010). Månsson 
(2011) menar att det är viktigt för barnets trygghet att det är en förskolepersonal som 
sköter inskolningen för barnet och som agerar anknytningsperson när föräldern inte 
närvarar, men påtalar också att förskolans rutiner kan begränsa barnets egna val och 
önskningar i förskolan, exempelvis över sitt inflytande i bestämmandet om de vill 
använda sin napp eller inte. Även Hagström (2010) påtalar vikten av att barnet får en- 
eller få anknytningspersoner när föräldern lämnar sitt barn i förskolan. Det kan uppstå 
otrygga situationer för barnet om den inte kan skapa någon varaktig anknytning till 
någon förskolepersonal på grund av stor personalomsättning. Genom att barnet visar 
anknytningsbeteenden mot fler vuxna kommer troligtvis anknytningsbeteendena 
också mottags på olika sätt, det är då relevant att undra om detta gör barnet otryggt 
och därmed visar ett otryggt beteende. I och med detta kan rutiner för barnet stärka 
deras trygghetsskapande då barnet känner igen mönstret. 

6.1.1 Slutsats 

Oavsett inskolningsmetod så går det inte att följa en färdig mall utan alla metoder bör 
individualiseras efter barnets behov och förmåga att knyta an till förskolepersonal för 
att bli trygga i förskolans verksamhet. För många barn är föräldern, barnets 
anknytningsperson, den enda trygghet barnet har vid inskolningstillfället. Om 
anknytningspersonen inte deltar aktivt eller om föräldern av olika anledningar inte 
deltar under inskolningen, kan det generera en påfrestande separation för barnet där 
förskolepersonalen kan ge ett substitut för att distrahera barnets anknytnings-
beteenden. En trygg anknytningsförmåga hos barnet skapar goda förutsättningar för 
barnets framtida relationsskapande till andra individer. 

6.2 Metoddiskussion 

I vår studie valde vi att använda kvalitativa intervjuer som metod för att synliggöra och 
diskutera förskollärares och barnskötares val av inskolningsmetoder i förskolans 
verksamhet, relaterat till anknytningsteori. Genom att vi använde kvalitativa intervjuer 
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genererade det data som gjorde att vi kunde besvara våra forskningsfrågor. För att vi 
skulle hinna utföra intervjuer, transkribera materialet och sedan skriva fram resultatet 
var åtta deltagare tillräckligt i förhållande till studiens tidsram. Tidsramen för denna 
studie begränsade vår möjlighet att genomföra observationer. Vi fick även ha i 
beaktande att vårt deltagande under en inskolning skulle kunna ha genererat till att 
barnet som inskolas upplevs mer otrygg. Om vi hade närvarat under en inskolning 
skulle barnet behövt tagit intryck av oss också vilket enligt anknytningsteorin skulle 
betraktas som ogynnsamt eftersom barnet först och främst ska knyta an till ett fåtal 
personer. Om vi hade kompletterat våra intervjuer med observationer hade vi haft 
möjlighet att studera inskolningar i förskolan och sedan kunnat jämföra det med 
deltagarnas beskrivningar av deras valda inskolningsmetoder. Det hade gett oss 
möjlighet att få en mer tillförlitlig bild om deltagarnas beskrivningar överensstämde 
med våra observationer (Bryman, 2011). En annan avgörande del i att observationer 
uteblev, var på grund av att studien genomfördes under våren då inskolningar i 
förskolans verksamhet inte förekommer lika ofta som under höstterminen. Vid genom-
förande av observationer hade vi kunnat få möjlighet till en rikare bild av förskole-
personalens anknytningserfarenheter samt hur anknytningsförmågan mellan barnet 
och förskolepersonalen skulle kunna te sig i verkligheten.  
 
Urvalet av deltagare valde vi med anledning av att de vid intervjutillfället arbetade i en 
barngrupp med yngre barn där inskolningar förekommer. Deltagarna fick ett 
missivbrev med medföljande intervjuguide skickade till sig för att kunna ge genom-
tänkta, fria svar vid intervjutillfället (Bryman, 2011). En aspekt vi fick ta i beaktning 
var att syftet och vårt teoretiska perspektiv stod med i missivbrevet, det medförde att 
deltagarna haft det teoretiska perspektivet och vårt syfte i fokus när de besvarade 
frågorna, vilket vi ser som en fördel i vårt arbete eftersom det var det ämnet som vi ville 
att deltagarna skulle fokusera på.  
 
I och med studiens syfte, att fokusera på inskolningsmetoder, såg vi att anknytnings-
teorin var ett bra teoretiskt perspektiv att använda. Anknytningsteorin syftar på barns 
relationsskapande och beteenden och under inskolning var detta relevant att studera. 
Om vi hade valt ett annat teoretiskt perspektiv hade analysen troligtvis blivit 
annorlunda.  

6.2.1 Trovärdighet och pålitlighet 

Vi har i vår kvalitativa studie haft för avsikt att synliggöra förskollärare och 
barnskötares val av inskolningsmetoder i förhållande till anknytningsteori. Två viktiga 
kvalitetsaspekter som vi har försökt att stärka under processen berör studiens 
trovärdighet och pålitlighet. Det finns enligt Bryman (2011) flera sätt att stärka en 
studies trovärdighet och pålitlighet och i vår studie har vi valt att använda oss av 
respondentvalidering. Genom semistrukturerade intervjuer undersökte vi åtta 
yrkesverksamma förskollärare och barnskötares val av inskolningsmetoder. I 
kvalitativa studier används begreppet trovärdighet istället för validitet, Bryman (2011) 
menar att begreppet står för "mätning" av trovärdigheten i studien, att vi tar oss an det 
vi har sagt att vi ska mäta. Genom våra intervjuer fick deltagarna ge sina åsikter och 
perspektiv av deras inskolningsarbete i förskolans verksamhet. För att vi skulle kunna 
ge ett trovärdigt resultat fick deltagarna efter transkribering av intervjuerna godkänna 
materialet. Att deltagarna fått ta del av transkriberingen gav dem möjlighet att 
kommentera eller censurera delar i den, vilket Bryman (2011) menar är väsentligt 
eftersom att vi som intervjuare under transkribering kan begå misstag i att höra eller 
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tolka fel i ljudinspelningarna. Intervjuerna försiggick på de platser deltagarna valt, där 
de kände sig trygga och bekväma.  

6.3 Studiens relevans för förskollärarprofessionen  

Vi anser att studien är av betydelse för all verksam förskolepersonal då det borde vara 
en självklarhet för alla som arbetar med inskolning av barn i förskolans verksamhet att 
förstå barns anknytningsförmåga och anknytningsbehov. Vi anser att anknytnings-
teorin ska finnas med som innehåll i förskollärarprogrammet för att få denna kunskap. 
Det är av vikt att utveckla en förståelse för anknytningens betydelse, vad barnet går 
igenom i samband med en separation från sin anknytningsperson, samt hur barnets 
anknytningsbeteenden kan komma till uttryck. Att förskolor har utbildad förskole-
personal med denna kompetens kan vara betydande i arbetet med barns trygghets- och 
relationsskapande. 

6.4 Fortsatt forskning 

Vi har i samband med denna studie fått en förståelse för att det kan vara relevant att 
förskolepersonal får en tydligare bild av vad inskolning i förskolans verksamhet har för 
betydelse för barn utifrån ett anknytningsperspektiv. Genom fortsatt forskning skulle 
det vara intressant att utföra intervjuer och observationer i syfte att undersöka om och 
hur kvaliteten, ur ett anknytningsperspektiv och trygghetsskapande, skiljer sig på 
förskolor där förskolepersonalen själva bestämt inskolningsmetod i förhållande till de 
förskolor där inskolningsmetoder beslutats centralt.  
 
I förskolan idag finns det förskolepersonal med olika utbildningar, kompetenser och 
erfarenheter. Är all erfarenhetsbaserad kompetens vad gäller inskolning bra 
kompetens? Det är viktigt att ställa frågan eftersom förskolepersonal just besitter så 
olika kunskaper. Inskolningen lägger grunden för barns framtid på förskolan och det 
är då barnet kan skapa sina första anknytningar utanför hemmet och genom det sina 
första relationer. Om förskolepersonal inte har rätt kunskaper om barns anknytnings-
förmåga kan det bidra till att barnet upplever förskolan som otrygg. För att undvika 
otrygga inskolningar är det då väsentligt att det utarbetas riktlinjer grundat på en 
kontinuerlig utvärdering av praktiken? 
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Missivbrev  

Hej, 
 
Vi är två studenter som går 7:e och sista terminen på förskollärarprogrammet vid 
Mälardalens högskola i Västerås. Just nu ska vi skriva vårt examensarbete som syftar 
till att synliggöra och diskutera val av inskolningsmetoder relaterat till 
anknytningsteori. Vi riktar oss till dig som arbetar i förskolan och som ansvarar för 
inskolning av nya barn i verksamheten. Vi värdesätter dina erfarenheter av 
inskolning med nya barn och hoppas därför att du vill dela med dig av dem.  
 
Urvalet kommer att bestå av 8-10 förskollärare/barnskötare som har erfarenhet av 
inskolning i förskolans verksamhet. Samtliga intervjuer kommer att spelas in för att 
senare transkriberas. När studien är examinerad kommer ljudinspelningarna att 
raderas. 
Intervjun tar cirka 30- 45 minuter. Resultatet kommer att publiceras på DiVA 
http://www.diva-portal.org. 
 
Vi kommer att tillämpa de forskningsetiska reglerna formulerade av Vetenskapsrådet 
(2011). Det betyder att allt material kommer att behandlas konfidentiellt och det 
kommer därför inte att framgå i resultatet vilka som deltar i studien. Det betyder 
också att du när som helst kan avbryta din medverkan i studien. Intervjusvaren 
kommer vidare endast användas i studiesyfte.  
 
Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor. 
Med vänlig hälsning:  
 
Sofia Lilja och Emelie Carlsson 

Sofia Lilja  
xxxxxxxx@student.mdh.se  
07xxxxxxxx  
xxxxxxxx, 20170327 
 

Emelie Carlsson  
xxxxxxxx@student.mdh.se  
07xxxxxxxx  
xxxxxxxx, 20170327 
 

Handledare vid Mälardalens högskola:  
Tuula Vuorinen  
xxxxxxxx@mdh.se  
xxx-xxxxx xxxxxxxx 
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Intervjuguide 

Intervjufrågor: 

Personalens roll 

1) Vill du berätta lite om hur en inskolning går till på er avdelning?  
2) Hur kommer det sig att ni använder er av just den här 

inskolningsmetoden och hur länge har ni använt er av den?  
3) Har ni använt andra inskolningsmetoder tidigare? Hur kom det sig att 

ni bytte inskolningsmetod?  
4) Hur har ni diskuterat er fram till vilken inskolningsmetod ni ska använda er 

av? 
5) Har ni någon ansvarig personal för inskolningarna? Hur väljer ni det? Har 

det hänt att ni har bytt ansvarsperson?  
6) Hur länge pågår en inskolning hos er? 
7) När uppfattar ni att barnet är inskolad i verksamheten? 
8) För vem/vilka anser ni att er inskolningsmetod är den mest gynnsamma? 

(nytt barn, barn på avdelningen, föräldrar, pedagoger).  
9) När inskolningen är över har ni något uppföljningssamtal? 
10) Har du varit med om någon inskolning som inte har fungerat? Vad var det 

som inte fungerade? 
11) Vilka aspekter upplever du är viktiga vid inskolning? 
12) Hur ser den ideala inskolningen ut enligt dig? 
13) Vad vill du uppnå med inskolningen?  
14) Hur arbetar ni med trygghetsskapande för barnet under inskolning? 
15) Vad har enligt dig inskolningen för betydelse för barnets fortsatta förskoletid? 
16) Har valet av inskolning enligt dig någon betydelse för om barnet ska 

kunna etablera goda relationer? 

Förälderns roll 

17) Vad anser du är förälderns roll under inskolningen? 
18) Vilken information får föräldern inför och under inskolningen? 

 

19) Vilka tre ord anser du beskriver det mest centrala under inskolning? 
20) Har du något du vill tillägga? 

 

 

Tack för din medverkan!  

 


