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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med arbetet var att beskriva hur pedagoger resonerar kring inskolning i 
förskolan samt hur man som pedagog arbetar med anknytning under och efter 
inskolningen. Jag har gjort en kvalitativ undersökning med semistrukturerade 
intervjuer där sex förskollärare deltog. Det visade sig att alla respondenterna 
arbetade med den föräldraaktiva inskolningen i sin verksamhet. Det verkar däremot 
finnas ett ”problem” med hur de ska arbeta med denna metod. För de arbetar olika 
med organisationen av inskolningen, med anknytning och med separation. Det kan 
därför vara bra att de olika arbetslagen är väl medvetna om hur de arbetar med 
inskolning på deras avdelning. Det framkom också att föräldrarna är en betydelsefull 
del i inskolning för att göra barnet tryggt och för att göra en grund till 
anknytningsprocessen. Det är viktigt att pedagogerna anpassar inskolningar till 
individen och inte efter en speciell mall för att det är barnet som är den som ska bli 
trygg i verksamheten.  
__________________________________________________________ 
 
Nyckelord: Förskola, pedagog, anknytning, inskolning, förälder. 
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1 INLEDNING 
Jag har valt att göra ett traditionellt arbete om inskolning i förskolan där jag tagit 
reda på hur pedagoger resonerar kring inskolning i förskolan samt hur man som 
pedagog arbetar med anknytning under och efter inskolning. Jag har själv deltagit i 
ett par inskolningar under min verksamhetsförlagda utbildning. Vart efter jag sett 
och varit med på inskolningar har min nyfikenhet på inskolning, anknytning och 
separation blivit större. Anledningen till att jag valde att undersöka området 
inskolning är för att det är en viktig del i förskoleverksamheten och jag ville veta mera 
om hur man arbetar och tänker kring detta. I läroplanen gällande förskolan 
(utbildningsdepartementet, 1998/2010) står det bland annat att det är 
förskollärarens ansvar ”att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god 
introduktion på förskolan” (s.13). Det står också i utbildningsdepartementet att 
arbetslaget ”visar respekt för föräldrarna och ska känna ansvar för att det utvecklas 
en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnets familj”(s.13). Ollemark 
(2013) tydliggör att det kan vara jobbigare för föräldrarna att lämna barnet på 
förskolan än vad det är för deras barn. Utifrån detta förstår jag att pedagogernas 
uppgift är viktig för att få ett förtroende av både barn och föräldrar. Jag valde därför 
att ta reda på hur sex pedagoger resonerar kring inskolning och anknytning i 
förskolan. Detta har genomomförts genom intervjuer. 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med arbetet är att beskriva hur pedagoger resonerar kring inskolning i 
förskolan samt hur man som pedagog arbetar med anknytning under och efter 
inskolning.  
 
Frågeställningar: 

1. Vad är viktigt att tänka på under inskolningen? 
2. Hur resonerar pedagoger gällande anknytning i förskolan? 
3. På vilket sätt arbetar pedagoger med anknytning i sin verksamhet? 

  

1.2 BEGREPPSDEFINITIONER 
Anknytning = Motsvarar engelska attachment. Enligt NE.se betyder anknytning 
bindning mellan två individer, exempelvis mellan en förälder och ett barn. I detta 
arbete betyder anknytning hur ett barn och personal bygger upp en relation till 
varandra.  
 
Inskolning = Enligt NE.se benämns inskolning som den samverkan som finns mellan 
förskolan och skolan innan ett barn börjar i skolan. I min undersökning betyder 
inskolning den process som sker när barnet ska börja på förskolan. Perioden där 
trygghet skapas för att steget mellan hem och förskola ska bli lättare och tryggare.  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 BAKGRUND 

2.1.1 INSKOLNINGSMETODER 
Enligt Niss (1988) och Arnesson Eriksson (2010) handlar inskolning om att skapa 
relationer i verksamheten. Det är relationer mellan barn och barn, mellan barn och 
personal, och mellan personal och föräldrar. Niss (1988) och Wessman (2010) är 
båda överens om att pedagogerna på förskolan väljer att ha ett par kamrater inne 
tillsammans med det nya barnet. Författarna beskriver att dessa barn väljs ut med 
omsorg för att passa till den nya individen. Eftersom inskolning (Niss, 1988) alltid 
ska ha det nya barnet i fokus behöver verksamheten anpassas till just den individen. 
Niss belyser också att de nyinskolade barnen behöver bli trygga i en liten grupp innan 
de ka bli trygga i en större grupp. 
 
Det finns olika sätt att skola in barn i förskolan och jag har valt att ta med två olika 
inskolningsmetoder i min undersökning och dessa är den traditionella inskolningen 
som beskrivs som långtidsinskolning och den föräldraaktiva inskolningen som 
beskrivs som korttidsinskolning (Arnesson Eriksson, 2010). Inskolningen innebär att 
barnet och föräldern är och finns med i verksamheten och tränar på att vara i miljön 
och vänja sig vid nya vuxna, rutiner och miljön.  

2.1.1.1 FÖRÄLDRAAKTIV INSKOLNING  
Enligt Arnesson Eriksson (2010) kallas en metod för föräldraaktiv inskolning eller 
korttidsinskolning. Föräldrarna är med barnen i förskolan under ett par dagar i 
omfattningen 5 till 6 timmar per dag.  Föräldern sköter all slags omvårdnad och 
deltar i alla aktiviteter på förskolan under dessa dagar och är därför viktig i denna 
inskolningsmetod. Efter de föräldraaktiva dagarna lämnas barnet ensamt på 
förskolan och då har föräldrarna en jourperiod på ett visst antal dagar och det kan se 
olika ut på olika förskolor. Jourperiod innebär att föräldern ska vara så pass nära 
förskolan att föräldern direkt kan komma om personalen skulle behöva föräldern av 
olika anledningar. 

2.1.1.2 TRADITIONELL INSKOLNING 
Den traditionella inskolningsmetoden kallas också för långtidsinskolning och skiljer 
sig från den föräldraaktiva inskolningen. Eriksson Arnesson (2010) belyser att den 
traditionella inskolningen tar mellan två och tre veckor att genomföra. Detta på 
grund av att barnen endast deltar i verksamheten under ett fåtal timmar per dag 
under dessa veckor. Föräldrarna är deltagande under dessa timmar men inte lika 
mycket som i den föräldraaktiva inskolningen.  

2.1.1.3 GEMENSAMT FÖR INSKOLNINGSMETODER 
Arnesson Eriksson (2010) visar att en gemensam faktor för traditionell och 
föräldraaktiv inskolning är att föräldrarna är deltagande i båda metoderna och de är 
förebilder för barnet. Gemensamt för de båda inskolningssätten är också att 
föräldrarna fungerar som en trygghet för barnen.  
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Författarna påpekar att den föräldraaktiva inskolningen har föräldern som en 
viktigare del än vad de är i den traditionella inskolningsmetoden. Niss (1988) påvisar 
att det är vanligt att barn är tveksamma till nya vuxna och miljö i början av en 
inskolning. Här spelar föräldrarna en stor roll, både Arnesson Eriksson och Niss 
styrker att det därför är viktigt att föräldern är med som stöd för barnen under 
inskolningen.  

2.1.2 INTRODUKTION TILL FÖRSKOLAN 
Innan inskolningen startar kan man förbereda de nya föräldrarna, nya barnen och sig 
själv på olika sätt. Sandberg och Vuorinen (2007) anser att inskolningssamtal är en 
lämplig start med föräldrar och eventuellt det barn som ska börja på förskolan medan 
Eriksson Arnesson (2010) lyfter fram hembesök som en bra introduktion till 
förskolan.  

2.1.2.1 INSKOLNINGSSAMTAL 
Eriksson Arnesson (2010) beskriver att inskolningssamtalet oftast sker på förskolan 
och Enligt Sandberg och Vuorinen (2007) kan inskolningssamtal hållas antingen före 
eller under inskolningen.  Wessman (2010) beskriver att inskolningssamtal bidrar till 
att pedagogen får en uppfattning om den nya individen genom föräldrarnas 
berättelse. Det hjälper också till att göra en plan för att inskolningen ska passa denna 
individ. Wessman (2010) belyser även att det är viktigt att föräldrarna får 
information om hur de arbetar i förskolan och pedagogerna bör presentera övrig 
personal och nya föräldrar för varandra samt ge mer information om hämtning och 
lämning av barn för att föräldrarna ska bli tryggare i det momentet. 

2.1.2.2 HEMBESÖK 
Enligt Sandberg och Vuorinen (2007) sker ett hembesök i barnets hem och det 
fokuserar på samarbetet mellan förskolan och hemmet. En fördel med hembesök 
(Eriksson och Arnesson 2010) kan vara att det oftast blir en lugnare miljö och 
föräldrarna får tidig information om inskolningen och de hinner förbereda sig inför 
förskolestart. Pedagogen kan också få en uppfattning om vad barnet tycker är kul att 
leka med. En annan fördel är att föräldrar får lättare att ställa frågor hemma än att 
det är aktivitet runt omkring, samt att föräldrarna ska få kontakt och en relation med 
sitt barns kommande pedagoger. Ett hembesök hålls i god tid innan inskolningen för 
vad som komma skall.  

2.1.2.3 GEMENSAMT 
Gemensamt för inskolningssamtal och hembesök är att man ska försöka knyta 
kontakt mellan olika parter (Sandberg och Vuorinen, 2007 och Eriksson Arnessons, 
2010). Pedagogen som kommer att vara inskolningsansvarig håller oftast i samtalet.  
 
Sandberg och Vuorinen, Eriksson Arnessons och Wessman (2010) lyfter även fram 
att oavsett hembesök eller inskolningssamtal så är det viktigt att förmedla 
information och svara på frågor som föräldrarna har. Genom samtalen får också 
pedagogerna reda på barnens egenskaper och intressen som de sedan kan använda 
för att komma närmre barnen.  
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En gemensam faktor för den föräldraaktiva, - och den traditionella inskolning är 
enligt Arnesson Eriksson (2010) att pedagogerna har ett förhållningssätt som bygger 
på att skapa en relation. Det innebär att pedagogerna ska finnas närvarande för det 
nya barnet och dess föräldrar.  

2.1.4 PEDAGOGENS ROLL 

2.1.4.1 SKAPA TRYGGHET 
När man ska skapa trygghet hos barnen är det enligt Niss (1987) pedagogerna som 
har en stor roll. Det är tydligt i flera undersökningar att en pedagogs roll har mycket 
med trygghet att göra. Abrahamsen (2006), Niss och Arnesson Eriksson (2010) 
beskriver samtliga att trygghet är viktigt vid inskolning och de menar vidare att 
barnen behöver känna sig bekväma och välkomna till förskoleverksamheten. Niss 
(1988 och 2009) beskriver också att barnet till en början är i behov av en ansvarig 
inskolningspedagog som de kan känna sig extra trygg hos. Det är under inskolningen 
som pedagogen ska lära känna ett nytt barn. Niss beskriver även att det är bra om 
barnet redan från inskolningens start har en reservpedagog som har pratat med 
barnet under varje dag på inskolningen. Om den huvudansvariga pedagogen skulle 
vara sjuk under de första dagarna efter inskolningen blir det tryggare för barnet att 
ha någon de känner igen.   
 
Det är inte bara barnen som är i behov utan trygghet utan Wessman (2010) beskriver 
också att det är viktigt att pedagogerna gör föräldrarna trygga i förskolan.  När 
föräldrarna är trygga blir det lättare för föräldrarna att lämna över barnen till 
förskolan om barnen känner sig tryggare. I slutet av inskolningen ska enligt Niss 
(1988) det nya barnet, de nya föräldrarna och pedagogerna känna sig trygga och 
uppleva situationen stabil på förskolan.  

2.1.4.2 DJUP KONTAKT 
Enligt Niss (1987) uppstår den djupa kontakten först när barnet deltar i 
verksamheten utan sin förälder och pedagogerna tar över omvårdnadsrollen för 
barnet.  
 
Niss (2009) beskriver att inskolningens största roll är att få barnet att knyta an till 
pedagogerna. När pedagogen och barnet ska skapa en djupare kontakt tar det tid. De 
bygger upp relationen och det är viktigt att barn och pedagog får en bra kontakt med 
varandra. Som pedagog anser Niss (1987) att det är viktigast att bygga upp en relation 
som är tillräckligt stark för att barnet ska känna att den har en trygghet i förskolan 
som de kan söka tröst hos. Som pedagog kan man ta kontakt på olika sätt.  Ett sätt är 
att (Niss, 1988) göra någonting tillsammans med barnet, det kan vara att man bygger 
med lego, en tågbana eller någon annan gemensam aktivitet som man gör 
tillsammans. 
  
Niss (1988) menar att det är viktigt att pedagogen känner av att det är rätt tillfälle att 
ta kontakt med barnet. Medan Abrahamsen (2006) menar att det är först då barnet 
visar något slag av tillit till pedagogerna som de ska ta kontakt. Efter att inskolningen 
är slut påstår Niss att det fortfarande är viktigt att pedagogerna ger extra stöd för det 
nya barnet så att det kommer in och kan delta i barngruppen.  
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Författaren påpekar vidare att barnets kontakt går från avståndskontakt till att få 
nära kontakt under en längre tid.  

2.1.5 FÖRÄLDERNS ROLL 
Föräldern (Niss, 1987 och 2009) har en betydande roll under barnets inskolning och 
ska finnas med som en trygghet vid inskolningen. Enligt författaren ska föräldern visa 
nyfikenhet på ett lugnt och tryggt sätt för sina barn så de blir nyfikna på att delta i 
lekar och andra aktiviteter. Under inskolningen är det också förälderns uppgift att 
sköta allt som har med omvårdnad att göra som till exempel att byta blöja.  För 
barnet är det viktigt att ha sin förälder som en trygg bas där barnet kan gå i från 
föräldern och komma tillbaka. För att göra detta så lätt som möjligt för barnet är det 
bra om föräldern sitter på samma plats stora delar av inskolningen så barnet lätt kan 
gå tillbaka till den trygga famnen. Föräldern (Niss, 1988 och 1987) ska gå från aktiv 
till mer passiv under inskolningen så att barnet inte blir osäkert och tappar kontakten 
med pedagogen eller de andra barnen på förskolan. Det är viktigt att föräldern inte är 
en lekande person under inskolningen då pedagogerna lättast når fram till barnet på 
ett smidigt och enkelt sätt genom leken. 

2.1.6 ANKNYTNING 
Det är individuellt (Niss, 1988) hur barn tar sig an anknytningsprocessen och detta är 
påverkat av var barnets befinner sig i utvecklingsprocessen. Utvecklingsprocessen 
kan delas upp i två olika steg. I det första steget vågar barnet ta sig från föräldern av 
nyfikenhet och komma tillbaka för att fylla på tryggheten. I det andra steget är barnet 
försiktigare igen och ska ha kontroll på sin trygghet. I denna process är barnet 
tveksamt om den ska hålla sig kvar vid tryggheten eller släppa den. Det är viktigt 
under inskolningen att föräldern alltid finns tillhands för sitt barn som en trygg bas. 
Det finns även någonting som kallas för övningsfasen som barn från ett år och äldre 
ofta har. Detta innebär att barnet snabbt vågar släppa och gå ifrån sin trygghet för att 
utforska nya saker. Det kan därefter komma en period då barnet är i behov av att vara 
nära och ofta är klängiga på föräldern och trygghetspersonen.  
 
Som pedagog (Abrahamsen, 2006) arbetar man utifrån den takt som lämpar sig för 
det nyinskolade barnet. Även Niss (1988) belyser att det är viktigt att ta kontakt efter 
barnets känslor. Författaren beskriver att man som pedagog får avgöra vilken kontakt 
man har med barnet och att man först när denna är god, är det lämpligt att bli 
lämnad själv med barnet. Pedagogen behöver känna sig säker på kontakten för att 
inte barnet ska bli osäkert på grund av pedagogens osäkerhet när föräldern går i väg 
från förskolan. Abrahamsen beskriver vidare att ett barn som känner sina känslor 
besvaras av pedagogerna känner sig tryggt och kan vara med i andra barns lek. En 
känslomässig tillit till pedagogerna gör att barnet kan utforska förskolan i lugn och 
ro. Ett barn som får svar på sina känsloyttringar upplever lättare trygghet och tillit.  
 
Det finns ett antal (Stiftelsen Allmänna barnhuset, 2004) olika sätt för barn att knyta 
an och detta beror hur barnens känslomässiga beteenden blir bemötta av barnets 
vårdnadsperson. Den tryggaste anknytningen benämns som trygg anknytningen och 
innebär att barnets anknytning kan slå av och barnet fortfarande kan känna sig tryggt 
i situationen. Det vill säga att barnet vet att trygghet finns och var den finns. Detta 
gör att barnet kan utnyttja detta och utforska sin omvärld och veta att den är trygg i 
situationen och att trygghet finns där.  
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Vid den trygga anknytningen har föräldrarna visat att de förstår barnets positiva och 
negativa känslor och tar det till exempel i sin famn för att visa närhet.  
 
Det finns också någonting som heter undvikande anknytning (Stiftelsen Allmänna 
barnhuset, 2004) och ofta visas genom att barnet utan problem söker sin omvärld 
och barnet inte använder sin förälder eller vårdnadshavare som en trygg bas. Detta 
beteende framkallas ofta om barnet inte fått sina känslomässiga behov besvarade av 
sina vårdnadshavare. Den ambivalenta anknytningen liknar den undvikande 
anknytningen men vid denna anknytning är förälderns uppmärksamhet på barnet 
låg. Föräldern väljer när den ska vara bra förälder och lyssna på sitt barn och när den 
inte ska göra det. Genom att inte lyssna på ett barns signaler skapar man också en oro 
och mindre tilltro hos sina barn, vilket innebär att de inte litar tillräckligt mycket på 
föräldern eller vårdnadshavaren. En sista anknytningsaspekt är den desorganiserade 
anknytningen som skapar en rädsla för barnet hos föräldern. Det är en rädsla som 
barnet inte kan förstå, denna anknytning kan till exempel bero på att föräldern har en 
traumatisk upplevelse sedan tidigare och får en inre panik vilket utgör en rädsla för 
barnet. Det som anknyting innebär är trots allt att den vuxna personen ska finnas 
tillgänglig för barnet vid hotade situationer och beskydda barnet från faror, vilket den 
desorganiserade anknytningen inte bidrar till. 
 
Abrahamsen (2006) beskriver anknytningsteorin eller bindningsteorin som en 
känslomässig kontakt. Abrahamsen beskriver att de allra minsta barnen på förskolan 
är i speciellt behov av en så kallad omsorgsperson. Denna person finns alltid 
tillgänglig för barnet när det är oroligt eller ledset. Ett barn har ofta fler 
anknytningspersoner, men de binder sig olika mycket till de olika personerna. En 
förälder står till exempel många gånger högre upp i anknytningsgrad än vad en 
pedagog gör. Barn är individer som alltid knyter an till antingen en förälder eller en 
annan person som har tagit en förälders position.  

2.1.7 UPPFÖLJNINGSSAMTAL 
En viktig del för inskolningen är ett uppföljningssamtal och Wessman (2010) 
beskriver det som en utvärdering av inskolningsprocessen. I uppföljningssamtalet 
utvärderar man hur allt gått under inskolningen för att förskolan och pedagogerna 
ska kunna förbättra sig och förstå hur föräldrarna upplevt inskolningen. Man kan 
både utvärdera ur ett pedagogiskt perspektiv och ur ett föräldraperspektiv i 
uppföljningssamtalet. Som arbetslag eller pedagog kan man innan detta samtal ge ut 
ett frågeschema där föräldrarna utvärderar barnets inskolning och sedan tillsammans 
gå igenom det som beskrivits. Detta ger förskolan bättre förutsättningar att utvecklas 
och bli bättre på inskolningsdelen.  

2.1.8 SEPARATION FÖRÄLDER OCH BARN 
Enligt Niss (2009) är det tydligt att föräldern påverkar hur det går att lämna barnet i 
förskoleverksamheten. Om en förälder drar ut på lämnandet eller visar att den har 
ångest eller känner oro blir det svårare för både barn och förälder att skiljas åt.  
Ett barn måste i en sådan separation få bearbeta sina känslor och viss risk finns att 
man som pedagog blir okänslig för att underlätta lämnandet. I sådana situationer är 
det viktigt att föräldrarna och pedagogerna lär sig att samarbeta för att underlätta 
separationerna. För vissa familjer går det bra att lämna barnen och för andra familjer 
är det en jobbigare process.  
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Enligt Abrahamsen (2006) är pedagogen betydelsefull och bör alltid finnas tillhands 
extra mycket för barnet i början. Som pedagog bör man tänka på att man låter barnet 
bearbeta sorgen som kan uppstå när barnet skiljs från sina föräldrar. Eftersom man 
ska undvika att avleda barnet från denna bearbetning bör man undvika att 
tillexempel distrahera med leksaker för att göra processen kort. Det är därför mera 
lämpligt att arbeta i barnets tempo med bearbetningen och avläsa hur moget barnet 
är för att ta nästa steg. Enligt Niss (1988) är det viktigt att pedagogen pratar med 
barnet och visar på en förståelse för sorgen och beskriver att mamma och pappa 
kommer och hämtar dig när dem har arbetat och du har ätit lunch och så vidare. 
Detta kan upprepas flera gånger under en och samma dag.  
 
Enligt Abrahamsen (2006) kan barnen använda någonting som heter 
övergångsobjekt och detta används för att barnet ska kunna återuppleva den trygga 
känslan av sina föräldrar etc. Detta kan även bidra till att barnen bygger upp en 
tillfällig närhet, det kan tillexempel vara att barnet känner återskapande av att hålla 
på med sitt egna hår eller sin örsnibb. Detta övergångsobjekt ska alltid finnas 
tillgängligt för barnet. 

2.2 TIDIGARE FORSKNING 

2.2.1 ÖVERGÅNG TILL FÖRSKOLA 
Tidigare har det genomförts en studie som heter ”Early Childhood Education 
Journal” (McIntyre, Eckert, Barbara, Florence och Wildenger, 2007) där målet var att 
undersöka övergången till förskolan för barn och föräldrar. Deras syfte var även att 
beskriva familjens olika frågor och oro för att barnen skulle börja en ny förskola och 
perspektivet på övergången.  Studien har även undersökt hur miljöns variation kan 
relateras till familjens engagemang i planeringen. I studien skickades det ut enkäter 
som var frivilliga och anonyma att delta i. I denna undersökning kom forskarna fram 
till att de föräldrar som har ekonomiskt stöd från staten inte är lika mycket 
engagerade i barnens inskolning som de familjer som inte är i behov av ekonomiskt 
stöd. Dessa familjer är också mindre villiga att delta i förskolan på möten och andra 
slags besök. Studien kom även fram till att många föräldrar var oroliga för 
övergången till förskolan och att oro fanns för att beteendeproblem skulle uppstå hos 
barnen.  
 
Denna artikel är en internationell forskning, och jag är medveten om att det är svårt 
att jämföra med hur det ser ut i det svenska samhället. Jag menar att ekonomiska 
stöd kanske skiljer sig, vilket även gör att det kan se annorlunda ut i deltagandet av 
föräldrar i förskola och skola. 

2.2.2 EN TRYGG BARNGRUPP 
En annan studie som heter ”Early Child Development and Care” (Sandberg och 
Eriksson, 2010) handlar om barns delaktighet i förskolan. Syftet med studien är att 
utgå från förskolepersonalen och analysera och beskriva deras definition av barns 
vardag i förskolan samt deras delaktighet. Man ville också undersöka vilka 
erfarenheter som finns om barns sätt att agera.   
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I studien användes framförallt intervjuer med förskolepersonal för att komma fram 
till resultatet. Utifrån resultatet från studien framhävs det att personalen vill ha en 
professionell kontakt med föräldrar och få stöd i sitt arbete med delaktighet av barn. 
En annan del i undersökningen visar att barn som visar att de inte är helt deltagande 
i förskolans aktiviteter visar osäkerhet. Denna osäkerhet kan i värsta fall leda till 
utanförskap och i detta fall är det viktigt att förskolläraren har en bra och positiv 
inställning till barns olika delaktighet. Studien visar också att förskollärarna bör ge 
barnen i förskolan bra värderingar och att förskollärarna ska känna ansvar för sitt 
yrke.  

2.2.3 SEPARATIONSHANTERING  OCH BEARBETNING 
Hårsmans (1997)  avhandling ” Dagliga separationer och tidig daghemsstart” har till 
syfte att exemplifiera vilka problem som kan uppstå när små barn börjar i förskolan. 
De olika känslomässiga reaktionerna och de problem som kan uppstå samt den 
anpassning som krävs av barnen när de börjar på förskolan. De har också haft i syfte 
att få fram den variation som finns hos barnen både i anpassningsförmåga och vid 
separation. De som deltog i undersökningens observationer var två stycken olika 
barngrupper (26 barn i varje grupp). Den ena gruppen var förskolebarn och i den 
andra gruppen var hemmabarn. I grupperna deltog alla barn tillsammans med sina 
föräldrar beskriver att hemmabarnen fick vara en kontrollgrupp medan 
förskolebarnen var experimentgruppen. Det skickades ut enkäter till föräldrarna efter 
att inskolningen var avslutad. 
 
Ett par resultat som Hårsman (1997) presenterar vid inskolningen var att det oftast 
var mamman som hade det stora ansvaret vid inskolningen. De flesta barnen gick 
även igenom tre olika faser under inskolningen. Nyorienteringsfasen är den som 
innebär att föräldern är med i verksamheten och sedan arbetar man med korta och 
långa separationer. Många barn reagerar vid separationer med gråt vilket kallas för 
separationsprotest och detta sker under den andra fasen som är initialperioden. 
Anpassningsperioden är den tredje fasen och under denna process ökar 
separationsprotesten markant och Hårsman beskriver att detta kan bero på barnens 
socioemotionella utveckling. Vidare skrivs det att den känslomässiga bindningen 
växer hos många förskolebarn.  

2.2.4 SAMMANFATTNING AV FORSKNING 
Studierna jag tagit del av är olika varandra för att jag ska få en bredare syn på 
inskolning och skolväsendet. Skillnaderna är att studierna ha haft olika syften vilket 
innebär olika resultat. Det mest väsentliga för min studie utifrån forskningen är som 
Hårsman (1997) beskriver att barnen går igenom tre olika faser under inskolningen 
och att separationsångest uppstår och bryter ut i gråt och protest. Sandberg och 
Eriksson (2010) är också viktig för min studie då undersökningen visar att barn som 
inte är helt deltagande i förskolans aktiviteter visar osäkerhet som kan leda till 
utanförskap och i detta fall är det viktigt att förskolläraren har en bra och positiv 
inställning till barns olika delaktighet. Studien som McIntyre et.al (2007) har 
väsentligheten i att många föräldrar är oroliga när de ska skola in sina barn på 
förskolan samt att ekonomin kan påverka föräldrarnas deltagande i förskolan. 



12 

 

3 METOD 

3.1 FORSKNINGSSTRATEGI 
Jag valde en kvalitativ metod till min undersökning utifrån att Denscombe (2009) 
beskriver att kvalitativ data kan bestå av flera olika metoder eller enskilda metoder. 
Intervjuer är ett exempel som författaren nämner på ett kvalitativ data och detta sker 
genom att man har ett intervjusamtal med en respondent. Kvalitativ data ska alltid 
sättas i en tolkningsprocess i den synen att man tolkar rådata. En kvalitativ 
undersökning ska också kunna jämföras hela tiden och kategoriseras och ha olika 
begrepp i fokus. Eftersom min undersökning ska kunna tolkas och jämföras och vara 
rörlig under tiden jag undersöker mina frågor anser jag att metoden är passande. 

3.2 DATAINSAMLINGSMETOD 
Utifrån undersökningens syfte valde jag att intervjua sex stycken förskollärare. Jag 
anser också att mina frågeställningar kräver intervjuer för att bli ordentligt 
besvarade. En enkätstudie hade i denna undersökning bidragit till för smala svar och 
genom att göra intervjuer får jag en bra uppfattning av pedagogens sätt att arbeta och 
resonera kring inskolning och anknytning.  
 
Jag transkriberade intervjuerna efter att de spelats in. Enligt Stúkat (2005) betyder 
transkribering att intervjuerna skrivs ut i sin helhet. Vidare beskriver han att man 
kan välja att skriva ur det mest intressanta och relevanta i intervjuerna. Jag har valt 
att plocka ut det viktigaste ur mina intervjuer, det vill säga att jag tagit bort skratt 
med mera men noterat när de varit tveksamma (för mig själv). Jag har också valt att 
putsa citaten av respondenterna för att de inte ska bli förlöjligade eller liknande i min 
undersökning.  
 
Jag har använt mig av en semistrukturerad intervjumetod och Denscombe (2009) 
påpekar att en semistrukturerad metod innebär att forskaren har klara frågor med en 
specifik ordningsföljd som behandlas under intervjun. Forskaren ska och är flexibel 
och kan komma ändra ordningsföljd på frågorna. Den semistrukturerade metoden 
gör att forskaren och respondenten får en direkt personlig kontakt. Vid direkt kontakt 
med sin respondent kan forskaren även se och känna av om respondenten kommer 
med inkorrekt information till skillnad från om man håller i en telefonintervju. En 
annan positiv upplevelse med intervjumetoden är att intervjuerna till stor del blir 
mer informationsrika och mer detaljerade jämfört med telefonintervju.  Genom att ha 
en semistrukturerad metod finns det större möjlighet att forskaren kan låta sina 
respondenters tankar bli mer utförliga. Detta innebär också att intervjun ska 
innehålla öppna svar och respondenten ska kunna berätta hur den tycker och tänker. 
Intervjuerna har genomfört intervjuerna på pedagogernas arbetsplatser och i ett 
enskilt rum ansikte mot ansikte. Vid intervju ansikte mot ansikte finns det också en 
större möjlighet för forskaren att fånga respondentens samarbetsförmåga och 
utnyttja den för ett så bra resultat som möjligt. 
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3.3 URVAL 
När jag valde vilka pedagoger jag skulle intervjua valde jag utbildade förskollärare 
som har erfarenheter från yrket och dessa arbetar på två olika förskolor. Jag ringde 
runt till förskolorna och fick snabbt svar att många ville vara med och delta. Dessa 
pedagoger var därmed lätta att få tag i och de var öppna för att delta i min studie. Jag 
valde denna urvalsgrupp på grund av begränsad tid och tyckte det var lämpligt att ta 
de pedagoger som var intresserade av undersökningen därför valde jag dessa sex 
pedagoger. I urvalet ville jag också utgå från professionalitet och valde därför att 
endast fråga utbildade förskollärare för att på förhand få så bra kvalitet på resultatet 
som möjligt.  Enligt Denscombe (2009) kallas detta för bekvämlighetsurval och 
beskriver detta som ett fördelaktigt alternativ för forskare. Denna urvalsgrupp är de 
personer som är lätta att komma åt och de är öppna för den undersökning man 
genomför.  

3.4 DATABEARBETNING OCH ANALYSMETODER 
Jag har bearbetat intervjuerna genom att transkribera och bearbeta samtalen inför 
mitt arbete. Sedan har jag valt att ta fram den viktiga information som är kopplad till 
mina frågeställningar för att se tydliga mönster efter intervjuerna. Därefter har 
intervjuerna analyserats och resultat har tagits fram genom att kategorisera 
intervjuerna. Kategoriseringen utgår från mina frågeställningar och syfte. 
Undersökningens respondenter presenteras genom fiktiva namn och under tiden jag 
bearbetade informationen används färger på intervjuerna för att kunna se likheter 
och skillnader i mitt intervjumaterial. Jag valde sedan att analysera och diskutera 
utifrån de resultat som jag anser är mest relevanta för mitt arbete. Därefter har 
resultatet analyserats, diskuterats och kopplats till litteratur och annan tidigare 
forskning.  

3.5 RELIABILITET OCH VALIDITET 
Enligt Stukát (2005) betyder reliabilitet tillförlitlighet och med detta menar han 
kvaliteten på undersökningen och dess mätinstrument. Jag ansåg att jag bör få bra 
kvalitet på undersökningen genom att leta efter lämplig litteratur, lämplig forskning 
och genomföra intervjuer. Jag anser också att kvaliteten höjs med intervjuer och 
speciellt när jag har sex stycken intervjuer.  
 
Stukát (2005) beskriver validitet som giltighet. Med detta menas att man mäter det 
man tänkt mäta från första början. Jag anser att jag bör får svar på mina frågor 
genom intervjuer och genom att relatera och reflektera mot litteraturen jag har valt 
att använda i undersökningen. Validiteten ökar också genom att jag byggt 
intervjufrågorna utifrån tidigare forskning. 

3.6 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 
Inom forskningen finns det fyra grundläggande huvudkrav (Vetenskapsrådet 2002) 
som man måste följa. De grundläggande kraven är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär bland annat att du som forskare informerar respondenten vad den har för 
innebörd i undersökningen och vad den har för förutsättningar.   
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Den deltagande respondenten ska också informeras om att den är fri att delta och har 
möjligheten att avsluta sin medverkan när som helst under intervjun. 
Samtyckeskravet innebär att respondenten själv bestämmer om den vill delta i 
undersökningen eller inte. Det innebär också att man som forskare ska söka samtycke 
från minderårigas föräldrar om ämnet som ska undersökas är ett etiskt känsligt 
ämne. En respondent (Vetenskapsrådet 2002) i en undersökning ska enligt 
konfidentialitetskravet inte kunna identifieras av obehöriga personer. Det betyder att 
det är i nära kontakt med sekretess. Ingen utifrån ska kunna identifiera personen och 
underlaget för undersökningen ska därför avrapporteras när undersökningen är över. 
Nyttjandekravet innebär att man som forskare endast får använda den insamlade 
informationen till sin egen forskning och ingenting annat.   

3.6.1 UPPNÅENDE AV KRAVEN 
Jag har tagit hänsyn till samtliga krav under arbetets gång. Jag gav respondenten 
informationen om de olika kraven innan jag började intervjua dem. Detta för att 
respondenten skulle vara medveten om vad jag ska använda undersökningen till och 
utifrån vilka villkor de är med i undersökningen. Kraven uppnåddes genom att jag 
informerade respondenten vad den har för innebörd i undersökningen och vad den 
hade för förutsättningar för deltagandet. Respondenten informeras också om att den 
var fri att delta i undersökningen och kunde avsluta sin medverkan när som helst 
under intervjun, samt att den valde själva om den ville delta i intervjun eller inte.  
 
Jag har även informerat att personen inte kommer kunna identifieras av obehöriga 
personer och att informationen endast kommer att användas för undersökningen.  
Jag har även använt mig av fiktiva namn för att försvåra identifikation av 
medverkande personer samt heller inte skrivit ut vart personerna arbetar eller något 
annat som skulle kunna binda informationen till dessa personer. (När jag var klar 
med arbetet raderades intervjuerna och allt annat material som visar personens 
”identitet” eller arbetsplats). Jag kommer heller inte att använda informationen 
vidare i andra projekt.  
 
4 RESULTAT 
 
I resultatet kommer jag presentera olika perspektiv på inskolning, separation och 
anknytning utifrån de intervjuer som gjorts. Resultatet har jag delat upp efter 
kategorierna inskolning, anknytning och separation. Citat som görs kommer från 
respondenterna.  

4.1 FÖRÄLDRAAKTIV INSKOLNING  
Av de pedagoger jag intervjuat arbetar samtliga med den föräldraaktiva 
inskolningsmetoden. De är också överens om att barnen är på förskolan tre dagar 
tillsammas med sina föräldrar mellan två specifika tider. Sedan var det individuellt 
för vad barnet och föräldrarna är i behov av. Ett par pedagoger nämner att de kollar 
hur mogna barnen och föräldrarna är för att lämna barnet ensamt på förskolan. De 
arbetar dock lite olika efter dessa tre dagar. En del förlänger de föräldraaktiva 
dagarna och andra provar att lämna kvar barnen för att se hur det går.   
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”Känner vi att det här kommer bli jobbigt för det här barnet så förlänger vi 
inskolningen och har kortare dagar under en längre tid.”. – Ylva 
 
”…Vi har utvärderat det där och förut hade vi barnen mellan 9 och 14 men 
nu har vi från 9 till efter lunch för att vi har märkt att det fungerar lite 
bättre om hoppar över sovstunden med barnet direkt.”– Lisa 
 
”Och meningen med den föräldraaktiva inskolningen är att barnen ska 
vänja sig vid miljön med föräldern.”. – Lisa 

 
I undersökningen framkommer det från tre stycken respondenter att föräldrarna är 
med som en trygghet för barnen. Under de tre första dagarna ska föräldrarna visa 
barnen trygghet i den nya miljön och i de rutiner som är på förskolan för att barnen 
ska känna att förskolan är en trygg plats att vistas på. 
 

”Föräldrarna är med på alla rutiner för att det ska bli tryggt för barnen”. – 
Britta 

 
”I lugn och ro känner vi att vi kan ta kontakt med barnet och har då 
föräldern som ett stöd bakom sig”. – Ylva 

 
Två av studiens respondenter samtalar kring behovssaker och trygghet. En 
respondent nämner att det kan vara napp och vagn och en annan respondent 
förklarar att de använder trygghetskort som innehåller bilder på betydelsefulla saker 
eller personer för barnet. Dessa behovssaker brukar respondenterna ta fram om 
barnet är ledset. Ett annat sätt att hantera det ledsna är som alla respondenter 
beskriver att bekräfta barnens sorg men samtidigt försöka avleda genom att hitta 
någonting annat att göra  
 

”Vi brukar finnas där för barnet och de får sitta i knät och att vi visar att 
man får vara ledsen. Sen brukar vi försöka att avleda barnen lite genom att 
”ska vi titta här borta” eller ”ska vi göra det här”. – Sara 

 
Pedagogerna som deltagit i studien framhäver att föräldern är betydelsefull i den 
föräldraaktiva inskolningen. Samtliga respondenter lyfter fram att det är föräldern 
som sköter omvårdnaden av barnet under de aktiva dagarna och sedan är det 
pedagogerna som sköter omvårdnadsdelen också.  

 
 ”…De gör allt, byter blöjor, är med och äter och sover” .– Anna 
 
 ”… då sköter de nästan allting”. – Mia 
  
   ”…och även söver och är med vid maten och allting sånt”. – Ylva 

 
Samtliga deltagande pedagogerna belyser att det är viktigt att föräldrarna skolas in 
lika mycket i förskolan som deras barn. En del av dessa uttrycker sig om att en 
förälder som är trygg gör att barnet lättare känner sig trygg på förskolan.  
 

”Det är olika för olika barn och vissa föräldrar behöver det.  
En del föräldrar kan överföra sin oro till barnen och då blir det ännu 
svårare att lämna barnet i förskolan”.– Britta 
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”… föräldern är lika viktigt som barnen, för har föräldern ångest när den ska 
lämna sitt barn då smittar det av sig på barnet. Och det är så vi gör”. – Lisa 

 
En respondent påpekar att de testar sig fram och anpassar verksamheten efter 
barnets och förälderns olika behov.  

 
”Vid sövningen får vi testa oss fram.  Fungerar det inte med madrass då tar 
vi in vagnen och det tycker vi fungerar jättebra”. – Britta 

 

4.3 PEDAGOGENS ROLL UNDER DE AKTIVA DAGARNA I INSKOLNINGEN 

4.3.1 ORGANISATION AV INSKOLNING 
Majoriteten av mina respondenter redogör för hur de arbetar med inskolningssamtal 
innan inskolningen startar. Pedagogerna arbetar på olika sätt med 
inskolningssamtalen. En pedagog brukar ringa och be den nya familjen komma och 
hälsa på samtidigt som de går igenom praktiskt information och kollar på lokalerna. 
Det framkommer också att ett föräldramöte anordnas om det är många barn som ska 
skolas in samtidigt. En annan pedagog brukar också erbjuda inskolningssamtal men 
att de har ett öppet hus på förskolan om det är många barn som ska skolas in 
samtidigt. Pedagoger och föräldrar har då en öppen dialog med varandra. Till skillnad 
från dessa pedagoger beskriver en pedagog att de inte brukar ha inskolningssamtal 
men att de ibland kommer och hälsar på innan de börjar på förskolan.  Denna 
pedagog redogör för att de samtalar mycket med föräldrarna under de aktiva 
dagarna. 
 

”När vi får anmälning om att det är barn på väg in, gör vi så att vi ringer 
föräldrarna och bokar ett första samtal så vi får den första kontakten och att 
man får ett ansikte på personerna. Då bestämmer vi en dag innan 
inskolningen börjar och visar runt och så på förskolan. När de kommer och 
hälsar på så har vi förberett med papper till föräldrarna…” .– Britta 
 
”På tredje dagen då brukar vi gå in lite mera och tillexempel säga ”kom och 
kör bilen med mig eller kom och kolla vad nallen gör”. Det fungerar väldigt 
bra då för då har de haft två hela dagar att vänja sig vid miljön”. – Lisa 

 
 
Hälften av de pedagoger jag intervjuat beskriver att de brukar rotera arbetslaget för 
att barnen ska få kontakt och se ansiktena på alla pedagoger. De brukar vara tre 
personal på deras olika avdelningar och därmed vara med barnet under en 
föräldraaktiv dag vardera.   
 

”… Ena dagen tar jag barnet och gör saker med den och sen byter vi att 
någon annan gör det nästa dag. Så man har en dag själv med barnet så alla 
träffar barnet och får vara med den under en hel dag samtidigt som 
föräldrarna är med i verksamheten”. – Sara 

 
” …vi jobbar hårt med att barnet ska få se alla ansikten. Det blir annars 
svårt den dagen jag inte är här och någon annan öppnar eller är tidigt på 
plats. Men det är ändå lite att en person klivet in först.”. – Lisa 

 



17 

 

En annan pedagog berättar att de endast har en personal inne vid syskoninskolningar 
men att de annars försöker ha två pedagoger inne tillsammans med barnet/barnen 
och föräldern. Detta är dock inte alltid är praktiskt möjligt. 
 

”Oftast turas vi om att vara inne och när vi skolat in ett syskonpar har vi 
varit två inne bitvis”. – Anna 

 
Tre respondenter beskriver att uppföljningssamtalet kan vara utvärderande och 
utvecklande för deras verksamhet. Två respondenter beskriver att de brukar avvakta 
någon månad efter att de börjat på sitt dagliga schema innan de bokar in ett 
uppföljningssamtal. En pedagog arbetar med ett fråge schema som fylls i efter varje 
inskolning. Det nämndes också av två respondenter att uppföljningssamtal är en bra 
utvärdering av inskolningen och att de utvecklas av denna feedback.  

 
”Vi brukar låta det gå någon månad då de oftast är lite ledsna när de ska 
lämna i början. Vi brukar vänta till detta lagt sig lite så det blir lite lugnare 
för föräldrarna och vi kollar även hur de ser ut och vad de tyckte och vad 
som kändes bra respektive mindre bra under inskolningen så vi får lite 
feedback.” – Mia 
 
”Lite som en utvärdering av inskolningen Det är även nyttigt för oss. Om de 
tycker att det var en okej variant av inskolning eller om de hade önskat att 
det var på ett annat sätt”. – Anna 

 
Vid intervjuerna beskriver flertalet av pedagogerna att de brukar ha andra barn inne i 
verksamheten när det kommer nya barn till förskolan. Pedagogerna väljer ut dessa 
barn med omsorg och ser till att det är ”goda lekkamrater”, ungefär samma ålder och 
barn som tycker om att visa leksaker för det nya barnet. Dessa barn är till för det nya 
barnet. 
 

”Vi brukar ha några som är ungefär samma ålder och så de är på samma 
nivå”. – Sara 
 
”… det är klart vi tänker på att det ska vara barn som fungerar lite smidigt 
med de andra. För så är det ju. Och så kanske man inte ska ta barn som kan 
ta över allt heller…” - Anna 
 
”Vi brukar alltid ha i tanken vad det är för barn som kommer vilken ålder 
det är på barnet. Vi försöker matcha vilka barn som är inne tillsammans 
med barnet. /…/ Så det ska bli mer naturligt så de inte är inne själva. Och 
då försöker vi ta de barnen som är bra lekkamrater”. – Mia 

4.4 ANKNYTNING MELLAN BARN OCH PEDAGOGER I FÖRSKOLAN 

4.4.1 VARIATION I ANKNYTNING 
I resultatet beskriver en respondent att man som personal märker när barnet börjar 
släppa kontakten med föräldern och att de då brukar prova om de till exempel kan få 
byta blöja på barnet. Respondenten är också tydlig med att det inte är någon brådska 
med detta då barnet tyr sig till pedagogerna när föräldern inte är med. En annan 
respondent klargör att man inte ska vara för på barnen utan att barnen ska få komma 
till pedagogen och söka kontakt först.   
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”Som jag tycker så som vi jobbar gäller det att inte vara på för mycket under 
de första dagarna…” ”... men vi sätter oss gärna i närheten men inte så att vi 
lockar eller så på uppmärksamheten och det ska komma från barnet självt”. 
– Lisa 
 
”Jag försöker att inte vara för på utan jag låter barnen komma själva. För 
när de väl har gjort detta brukar det gå ganska bra”. – Mia 

 
På en respondents förskola har småbarnsavdelningar en gemensam frukost. 
Respondenten menar att det är bra för att barnet får en chans att knyta an till alla 
vuxna som de kan tänkas möta på förskolan.  
 

”… det som är bra med gemensam frukost på förskolan för alla barn 
försöker knyta an till alla så det inte ska bli så jobbigt för barnet vid 
hämtning och lämning. Men en del behöver mera tid.” – Britta 

 
Överlag är pedagogerna överens om att man ska ta kontakt försiktigt med barnet och 
i barnets takt. Ylva beskriver att pedagogen som sitter vid samma matbord blir 
automatiskt den som är största trygghet på förskolan i början av förskole tiden. På 
grund av att den både äter och lägger barnet vid sovstunden.  

 
”Jag tycker att man oftast får förtroendet men det är viktigt att man inte 
kastar sig över barnet utan att man väntar in det. Så det blir på barnets 
villkor i början”. – Ylva 
 
”Vi försöker finnas där för barnet och vill den vara hos mig får den ju vara 
det. Men vi försöker göra så att de hittar en kompis och att de ska börja 
leka. Men man får känna av lite hur de känns”. – Anna 

 
En respondent beskriver att anknytning handlar mycket om att försöka lära känna 
barnet sakta men säkert och att de arbetar mycket på golvnivå med små barn.  
Respondenten menar också att man behöver ha fingertoppskänsla för hur snabbt 
man kan gå fram med att söka kontakt. Det framkommer också av de flesta 
respondenterna att vissa barn är lättare att knyta an till än andra och det kan bero på 
olika saker. Flera pedagoger påstår att anknytningen kan var lättare om barnet varit 
bortlämnat eller träffat många människor.  
Det kan även vara svårare att knyta an till barn som har ett annat modersmål vilket 
gör att man som pedagog får ta till olika strategier.  

 
”Sen kan man se också vi har haft några barn som kommer som har annat 
modersmål och svensk som inte är förstående alls. Så där kan man behöva 
tänka att man inte använder språket så mycket för det kan nästa bli mer 
orolig.” – Lisa 
 
”En del barn är svårare och vissa barn kliver bara in som de alltid har varit 
här sen är det full fart direkt”. – Ylva 
 
”vissa barn knyter lättare an till vuxna men det beror också lite på 
anknytningsprocessen som man gör i inskolningen”.  – Anna 

 



19 

 

Två av mina respondenter tycker att anknytningen går bra men det beror lite på hur 
barnet är. Vissa är svårare att ta kontakt med än andra. Pedagogen nämner att vissa 
barn kan kliva in på nya ställen och direkt känna sig bekväma och andra är mer 
reserverade och tillbakadragna.  

 
”Jag tycker det är jätteviktigt och jag tycker att man kan se olika för vissa 
barn har jättelätt med anknytning. Om man kommer in på en avdelning så 
kommer det barn man inte känner och kryper upp i knät”. – Mia 

 
Respondenterna i min undersökning beskriver att man arbetar med att bekräfta 
barnets eventuella ångest och sorg samtidigt som man försöker få barnet på andra 
tankar.  

”I vissa fall är barnen ledsna i omgångar under dagen och då kanske de 
kräver mer att få ha en egen famn under en period och sådär. Vilket man 
kanske inte alltid känner att man räcker till för”. – Anna 

 
En respondent framställer separationsångesten som olika hos barn och att det beror 
lite på ålder för hur man hanterar detta. De äldre barnen kan man prata med och det 
är lättare att bekräfta och beskriva vart föräldrarna tog vägen och att de kommer 
tillbaka senare i eftermiddag och hämtar. Respondenten beskriver att den bekräftar 
de yngre barnen med ord och sen försöker avleda med någonting som barnen tycker 
är roligt för att inte älta sorgen. Även en annan respondent beskriver att de pratar 
med barnet om vart mamma och pappa tog vägen och sen förr eller senare försöker 
avleda med att göra någonting annat.  
 

”Att man liksom försöker förklara och försöker leda in barnen på någonting 
annat för att de ska få någonting annat att tänka på att man hittar på 
någonting.”. – Ylva 

 
Separation sker dagligen på förskolor och det är viktigt med en anknytnings grund. 
Majoriteten av de respondenter jag intervjua nämner att de gör ett kort och tydligt 
avsked till föräldrarna. En respondent beskriver att de brukar se till att samma 
rutiner följs varje morgon oavsett vem som lämnar för att det ska bli tryggt för 
barnet. Några respondenter nämner också att de kan gå iväg och vinka åt föräldrarna 
om de tror att det ska hjälpa barnen i sorgen.  

 
”Det blir mera ett snabbt avslut eller ett snabbt hejdå”.  – Ylva 
  
”Vi är ofta väldigt noga med att dom ska säga hej då tydligt och sådär så att 
barnen ser. Sen är det bra om de försöker gå direkt”. – Anna 

 
En respondent beskriver att det är svårt att vet hur man ska behandla barnens 
föräldrar. Hon beskriver vidare att det också är svårt för föräldern att veta hur de ska 
agera när deras barn gråter när de ska lämna förskolan. Respondenten är tydlig och 
beskriver att de talar om för föräldrarna hur de ska agera och att de kan ringa 
förskolan om de är oroliga för hur det har gått. 
 

”… Föräldrarna vet inte om de ska trösta sitt barn om det gråter. Jag brukar 
säga att föräldern gärna får ringa och jag kan berätta hur de gick och om de 
tycker att det är jobbigt.” – Britta 
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Samma pedagog beskriver att det är bra att hålla rutiner vid lämning för att barnen 
ska veta vad som sker. Vidare beskriver respondenten att det bara brukar ta en kort 
stund innan barnet är igång och leker på förskolan.  
 

”… Det kan det vara olika beroende på vem som lämnar barnet för att de 
lämnar på olika sätt då vi försöker göra samma procedur med barnet 
oavsett vem som lämnar det blir lättare och tryggare då/…/ Oftast tar det 
bara fem minuter sen leker de”. – Britta 

5 RESULTATANALYS  
Utifrån det resultat jag fått fram kan jag se att många delar följer ett mönster som 
redan finns i tidigare forskning och litteratur. Utifrån samtliga intervjuer kan jag 
tolka och tydliggör att de arbetar olika med den föräldraaktiva inskolningen utifrån 
en gemensam grund. Det finns däremot en viss variation och en del pedagoger 
förlänger de föräldraaktiva dagarna medan andra provar att ha barnet kvar även om 
det kan verka osäkert. Arnesson och Eriksson (2010) belyser att barnen ska ha roligt 
på förskolan och tillsammans med sin förälder träna på att vara deltagande i 
verksamheten. Dessa författare och Niss (1988) är också överens om att det ska 
skapas relationer mellan alla parter under inskolningens gång. Däremot arbetar alla 
pedagogerna med att ta stöd och hjälp av de barn som redan går på förskolan för att 
introducera det nya barnet. De är också överens om att barnen ska vänja sig vid 
förskolans miljö under inskolningsperioden. Niss nämner också liksom Wessman 
(2010) att andra kompisar är betydelsefulla under inskolningen för att barnet ska 
känna sig välkommet och lättare bli trygg på förskolan. I kontrast till detta nämner 
Hårsman (1997) att det kan vara problematiskt och jobbigt för vissa barn då det kan 
vara svårt att hantera nya vuxna. Det finns en viss variation för hur barn klarar av att 
anpassa sig till nya situationer. Det vill säga att en del barn som redan går på 
förskolan kan uppfatta situationen som jobbig när det kommer nya barn och nya 
föräldrar. Därför är det viktigt som pedagog att känna av vilka barn som är lämpliga 
att delta i det nya barnets inskolning.  
 
Niss (1988) och Arnesson Eriksson (2010) belyser att det är viktigt att föräldrar är 
med under inskolning för att ger trygghet. Arnesson Eriksson och Niss (1987) 
förklarar också att föräldrarna ska vara med och delta i alla aktiviteter och sköta 
omvårdnaden av barnet. Niss beskriver att det är viktigt att barn som är tveksamma 
och osäkra får stöd under inskolningen därför att barnets föräldrar är mycket 
betydelsefulla under denna period. Någonting som framgår i mina intervjuer är att 
alla mina respondenter arbetar med övergångsobjekt. Detta går i likhet med det som 
Abrahamsen (2006) beskriver om att ett övergångsobjekt fungerar som en trygghet 
och att barnet kan återfå känslan av trygghet när föräldern inte längre är med som 
stöd.  I kontrast till detta så framgår det i McIntry et.al (2007) att barn som bor i 
familjer som är i behov av ekonomiskt stöd har många gånger föräldrar som är 
mindre villiga att delta i förskolans olika aktiviteter. När föräldrar inte är villiga att 
delta i förskolans verksamhet kan de inte vara en förebild på samma sätt som en 
förälder som är deltagande.  
 
Jag har under mina intervjuer förstått att mina respondenter arbetar olika när det 
gäller val av introduktionen om de har inskolningssamtal, använder sig av öppet hus 
och om använder sig av uppföljningssamtal.  
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Vid ett inskolningssamtal blir det tydligt att pedagogen och föräldrarna och barnet 
ska försöka skapa en relation och lägga upp en plan för inskolningen. I kontrast till 
detta verkar ett öppet hus skapa en ytlig kontakt där allmänna ämnen framkommer. 
Jag kan utifrån litteraturen förstå att det är liksom Sandberg och Vuorinen (2007) 
uttrycker sig lämpligt att förälder och barn kommer och har ett samtal innan eller 
under pågående inskolning på förskolan. I kontrast till inskolningssamtalet nämner 
författarna att ett hembesök sker i familjens hem och i god tid innan inskolningen ska 
startas. Däremot är både hembesök (Sandberg och Vuorinen, 2007) och 
inskolningssamtal (Eriksson Arnesson, 2010) till för att skapa en relation mellan 
olika parter. 
 
Wessman (2007) framhäver däremot att det kan vara bra om föräldrarna blir visade 
omkring på förskolan och får information om hämtning respektive lämning. 
Samtidigt uttrycker sig författaren om att föräldrarna bör bli presenterade för andra 
pedagoger på förskolan. En annan motsvarighet till detta är att pedagogerna 
(Sandberg och Eriksson, 2010) ska skaffa sig en professionell kontakt med barnets 
föräldrar för att de ska kunna få stöd i barnets delaktighet i förskolan. En annan 
likhet mellan hembesök och inskolningssamtal (Wessman) tolkar jag som att 
budskapet i alla samtal är att informera föräldrarna om inskolningen samt svara på 
de frågor som föräldrarna har.  
 
Utifrån mina intervjuer förstår jag att det är viktigt att knyta an till barnet i lugn takt. 
Det framkommer också att man som pedagog bör låta barnet vara den som tar 
initiativ till kontakten och att man möter barnet på den nivån där den befinner sig. 
Däremot finns det en kontrast i pedagogernas arbete gällande att ta kontakt. 
Majoriteten av mina respondenter låter barnet ta kontakt medan andra försöker ta 
kontakt med barnet. 
 
I och med att en respondent nämner att de har gemensam frukost på förskolan 
förstår jag att det är för barnens skull som detta verkar vara ordnat för att de ska få 
möjlighet att knyta an mer eller mindre till all personal på förskolan. Att vissa barn 
har lättare att knyta an framkommer också tydlig i mitt resultat. I likhet med detta 
går Hårsman (1997) som framhäver att det är svårt med anpassning och det finns risk 
att känslomässiga reaktioner förekommer.  Det kan också bero på som Niss (1987, 
1988) beskriver att anknytningsprocessen är påverkad av vart i utvecklingsprocess 
barnet befinner sig i för närvarande. Samtidigt som det kan påverkas av (Stiftelsen 
allmänna barnhuset, 2004) vilken slags anknytning barnet har sedan tidigare. Det vill 
säga om det vågar utforska eller inte. Genom inskolningen ska pedagogerna lära 
känna ett nytt barn och som Wessman (2007) beskriver är det viktigt att både 
föräldrar och barn känner sig trygga i verksamheten och att man som pedagog kan i 
kontrast till mitt resultat (Niss, 1988) leka sig till barnets nyfikenhet och ta kontakt 
på rätt sätt. I kontrast till den trygga anknytningen (Stiftelsen allmänna barnhuset, 
2004) finns det den desorganiserade och ambivalenta anknytningen som är mer 
orolig för barnen.  
 
Föräldern bör som Niss (1988, 2009) beskriver vara en förebild för barnet och visa 
att den är nyfiken och att föräldern påvisar ett lugn i verksamheten. I kontrast till 
mitt resultat där det inte nämns någonting om omsorgspersoner nämner 
Abrahamsen (2006) att en omsorgsperson alltid ska finnas tillgänglig och kan vara 
vem som helst.  
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Men även barn har olika nära kontakt till människor och har en närmre relation till 
vissa. Jag kan utläsa av mina intervjuer att barnen och pedagogerna inte får någon 
djupare kontakt under de tre föräldraaktiva dagarna och jag ser likhet mellan Niss 
(1987) och mitt egna resultat av att den djupa relationen uppstår först då pedagogen 
tar över omvårdnaden av barnet och föräldern inte längre är med i verksamheten.    
 
Utifrån de intervjuer jag har gjort tolkar jag det som att separationen mellan barn och 
föräldrar ska göras kort, samt att man bekräftar barnets sorg och beskriver att 
mamma och pappa kommer sen. Jag tolkar det vidare som att alla mina respondenter 
försöker avleda eller leda in barnet på roligare tankar. Det beskrivs bland annat att 
det är viktigt med tydliga rutiner då det ger en ökad trygghet. Niss (2009) bekräftar 
även att pedagogerna bör beskriva hur föräldrarna ska göra vid lämning i och med att 
föräldrar och pedagoger ska samarbeta med lämningen. I kontrast till det ser jag i 
mina intervjuer att respondenterna bekräftar Abrahamsen (2006) som påpekar att 
man ska hjälpa barnet i bearbetning av sorgen men att man ska undvika att avleda 
barnet från bearbetningen. Detta är i likhet med vad Niss (2009) beskriver att man 
ska låta barnet bearbeta samt att man kan i likhet med respondenternas åsikt 
beskriva vad mamma och pappa gör och att de kommer tillbaka senare. Som pedagog 
kan det också vara viktigt att man gör som respondenterna beskriver med att man 
berättar hur det går till. Som Niss beskriver påverkar föräldern barnet och om 
föräldern känner ångest och oro smittar det av sig till barnet. Hon styrker också att 
korta avsked är bäst precis som mina respondenter nämner för att annars kan det bli 
svårt för föräldern att ta sig ifrån förskolan. Innan lämningen sker är det viktigt att 
bygga upp en kontakt (Niss, 1987) som är tillräckligt stark för att barnet ska klara av 
separationen och känna sig trygg på förskolan.  

6 DISKUSSION 

I diskussionen knyter jag ihop min undersökning med utgångspunkt av syfte och 
forskningsfrågor. Vidare kommer jag också diskutera de slutsatser jag fått fram, och 
till sist ge förslag på vidare forskningsområde och vilken pedagogisk relevans som 
finns i studien. 
 
Inskolningsperioden i förskolan sker för att barnet ska vänja sig vid verksamheten, de 
andra barnen och de rutiner som finns. Barnen behöver en ordentlig inskolning och 
inte bli lämnade innan de känner sig trygga på förskolan. Innan barnet börjar i 
verksamheten kan ett inskolningssamtal eller ett öppet hus där flera föräldrar som 
ska skola in sina barn kommer samtidigt hållas. Dessa introduktionsmetoder är till 
för att skapa en relation mellan föräldrar, barn och pedagoger. Min uppfattning är att 
det är viktigt med dessa samtal för att få en första relation till varandra och för att 
skapa en början på anknytningsprocessen. Jag får uppfattningen att ett 
inskolningssamtal gör att pedagogen kommer närmre ett barn än vid ett öppet hus. 
Hembesök är en annan metod som används för att introducera barn och föräldrar i 
förskolan men mina respondenter har samtliga valt bort denna metod.  
En fördel med introduktionssamtal är att pedagogerna kan spara tid då föräldrar och 
barn kommer till förskolan och vid ett hembesök krävs det mera tid av pedagogerna.  
En annan fördel med hembesök är att barnen och föräldrarna är i en lugn och trygg 
miljö som gör att barnet och föräldrarna kan slappna av och koncentrera sig på den 
informationen de får av pedagogerna och ställa de frågor de har.  
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Hembesök och inskolningssamtal har båda fördelen att pedagogen kan sitta ner och 
prata med föräldrarna och få en uppfattning om vad det är för individ som ska 
komma till verksamheten. Ett öppet hus har däremot fördelen att många föräldrar får 
samma information samtidigt och de sparar både tid och pengar genom att många 
föräldrar är där samtidigt. Däremot kan jag tänka mig att ett öppet hus skulle kunna 
vara mer oroligt för ett barn för att det blir många vuxna och nya personer samtidigt 
och det kan vara svårt för barnet att sortera alla intryck på en gång. Å andra sidan får 
föräldrarna en möjlighet att lära känna andra föräldrar vilket de inte får genom 
inskolningssamtal och hembesök. Som pedagog behöver man ta hänsyn till både barn 
och föräldrar och jag har fått uppfattningen att man behöver förbereda både föräldrar 
och barn väl för verksamheten och vad som ska ske.  
 
Jag anser att det är bra med den föräldraaktiva inskolningen då den går att 
individanpassa och inte endast gå efter en mall. Alla barn är olika och är i behov av 
olika saker och det framkommer också i mitt resultat att majoriteten av 
respondenterna förlänger inskolningens aktiva dagar om det behövs. Detta borde 
vara ett av de mest väsentliga som en pedagog tänker på vid upplägget av en 
inskolning i och med att alla individer är olika. Jag tror också att det är en fördel att 
inte berätta för barnets föräldrar att tre aktiva dagar är det normala för den 
föräldraaktiva metoden. Detta på grund av att vi lever i ett samhälle där man inte 
”ska” vara utanför normen vilket föräldrarna kan tro att deras barn är om deras barn 
inte följer den mall som förskolan har för inskolning. En fördel med den 
föräldraaktiva inskolningen jämfört med den traditionella inskolningen är att den går 
snabbt och pedagoger och föräldrar kan spara tid genom att bara vara med under 
några dagar. Den traditionella inskolningen tar lång tid och en nackdel kan bland 
annat vara att föräldern inte kan börja arbeta lika snabbt som vid den föräldraaktiva 
inskolningen.  
 
Verksamheten kan också drabbas ”negativt” av den traditionella inskolningen för att 
de måste planera in inskolningen under flera veckor och kan hindra barn och 
pedagoger att göra saker i verksamheten så som utflykter eller andra mer krävande 
aktiviteter. I den föräldraaktiva inskolningen krävs det bara ett par dagar och sedan 
kan de fortsätta planera verksamheten utifrån de barn som befinner sig på förskolan 
och de är inte i behov av att ta samma hänsyn till att ett nytt barn skolas in. Fördelen 
med den föräldraaktiva inskolningen är också att barnet får vara med och se de flesta 
rutiner som förskolan har i och med att föräldrar och barn är med under 5-6 timmar 
per dag, och i den traditionella får barnet inte se rutinerna på samma sätt på grund av 
att de endast är med i verksamheten under någon timma per dag.  
 
Det framkommer även i undersökningen att föräldrarna är med i verksamheten som 
en trygg bas och barnen ska kunna hämta trygghet från föräldrarna för att sedan 
utforska förskolan, de andra barnen och pedagogerna. Mina respondenter nämner att 
barnet får se alla ansikten under de föräldraaktiva dagarna vilket är till fördel när 
barnet ska börja på förskolan utan sina föräldrar.  
Barnet har genom detta bekantat sig och känner igen alla pedagoger i verksamheten 
vilket jag tycker är en fördel framförallt vid den första separationen från föräldrarna 
men också om en pedagog är sjuk. Jag tolkar det också som att den allmänna 
kontakten mellan barnet och pedagogen är viktig för att skapa en första relation i 
anknytningen. 
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Fördelen med att föräldrarna är med i förskolan är att barnen kan vänja sig med de 
nya pedagogerna, de nya barnen och de nya rutinerna i lugn och ro tillsammans med 
sina föräldrar. Detta är bra för att skapa en trygghet och ett lugn för barnen när de 
deltar i verksamheten och starta en anknytningsprocess.  
 
Anknytningen handlar om att barnet ska vara tryggt och vid behov kunna få sina 
känslor bekräftade. Det är bra att bekräfta barnets känslor för att man som pedagog 
ska få en tillit av barnet och genom detta få en starkare relation till varandra. 
Anknytningens processen fortsätter också efter inskolningen och med tiden blir 
barnet mer och mer trygg och visar mindre separationsångest när föräldern går från 
förskolan. Efter en tid kan man se att barnet tittar och vänder sig till pedagogen och 
blir tryggare i förhållande till pedagogen och pedagogen får ge tröst. Som mitt 
resultat framhäver så fortsätter pedagogen att ge barnet sina känslomässiga behov 
bekräftade både genom positiva kommentarer och genom tröst.  
 
Alla barn är olika generellt och jag kan utifrån min undersökning konstatera att den 
djupare kontakten och relationen uppstår då pedagogen tar över omvårdnadsrollen 
av barnet och föräldern inte längre är med i verksamheten. Fördelen med att vara 
ensam med barnet utan dennes föräldrar är att barnet kommer till pedagogen för att 
samla trygghet och tröst vid behov. Jag uppfattar det som att pedagoger vill ha den 
trygga anknytningen till barnen för att barnet ska kunna vara i verksamheten och 
utforska i lugn och ro. Vidare förstår jag att ett barn som har en desorganiserad eller 
ambivalent anknytning har svårare att knyta an till pedagoger och svårt att utforska 
verksamheten i lugn och ro. En nackdel med detta är att barnet blir stressat och 
oroligt vilket i sin tur kan överföras både på pedagoger, andra barn och tillslut 
verksamheten. Det är som jag förstått det pedagogens uppgift att läsa av hur 
relationen till barnet är samt förstå hur man kan nå fram till barnet på bästa sätt. Om 
en individ är osäker och orolig kan det bero på att föräldrarna är osäkra och oroliga. 
Det kan också vara som det beskrivs i den tidigare forskningen att familjen har det 
svårt på andra plan.  Det kan vara svårt med ekonomi vilken kan ge svårigheter att 
fokusera på barnets behov.  
 
Jag förstår att sådana saker kan spegla av sig på barnet och bidra till att inskolningen 
kan ta längre tid för att de har svårt att slappna av i verksamheten. Anknytning är en 
process som tar olika lång tid för olika barn. I min utbildning anser jag att vi däremot 
inte läst så mycket om detta, vilket jag utifrån min undersökning tycker är konstigt då 
det är en viktig del i processen för ett barns trygghet och utveckling. Min uppfattning 
är likt resultatet att man förberett föräldrarna väl inför att barnet ska börja på 
förskolan så att de känner sig trygga i situationen. Det är trots allt förskollärares 
uppdrag att se till ”att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god 
introduktion i förskolan” (Utbildningsdepartementet, 1998/2010: s.13). Känner sig 
föräldrarna trygga i förskolan kommer barnen bli trygga i verksamheten också för att 
barnen läser av föräldrarna och hur de känner inför verksamheten. 
 
Nästan alla pedagoger i min undersökning resonerar att barnet ska ta kontakt med 
dem innan du tar kontakt med barnet. Skillnaden vad gäller detta är att en del 
pedagoger söker aktivt kontakt i stället för att låta barnet söka kontakt.  
En fördel med att pedagogerna låter barnet ta kontakt är att det sker efter barnets 
mognad och nyfikenhet och inte av pedagogens nyfikenhet och behov.  
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Nackdelen med att låta barnet ta kontakt är att det kan ta lång tid innan barnet tar 
kontakt med pedagogen av olika anledningar tillexempel blyghet.  
 
Jag anser att det är viktigare att låta barnet ta kontakt i den föräldraaktiva 
inskolningen än vid den traditionella inskolningen för att vid den traditionella 
inskolningen behöver pedagogen och barnet bygga upp ny kontakt varje dag för att 
barnet är deltagande i verksamheten under en kort tid. Skillnaden i den 
föräldraaktiva metoden är att man kan låta barnets nyfikenhet styra kontakten för att 
barnet kommer in i verksamheten på ett annat sätt gentemot vid den traditionella 
metoden.  

6.1 METODDISKUSSION 
Forskningsprocessen har gått bra men jag anser att jag kunde ha utfört fler intervjuer 
på flera olika förskolor för att höja reabiliteten på mitt arbete. Jag kunde även ha 
utfört ett antal observationer för att ytterligare få bättre reliabilitet. För att ytterligare 
få ett bredare och säkrare resultat hade det varit bra att intervjua ett par förskollärare 
som arbetar med den traditionella inskolningen för att se andra likheter och 
skillnader. Detta visste jag inte på förhand men jag hade kunna kolla av detta och på 
så sätt fått de önskade metoderna. Detta för att kunna se likheter och skillnader på 
olika inskolningsmetoder. I efterhand hade det varit bra om jag tagit reda på vad 
inskolning hade för innebörd för de olika respondenterna då detta skulle kunna vara 
varierade för olika personer. Det som höjer validiteten är att jag haft tydliga 
intervjufrågor som utgår från mitt resultat och som gör att man skulle kunna utföra 
undersökningen igen och få samtliga resultat utifrån förskolorna.  Jag har undersökt 
det jag ville undersöka från första början och anser att jag fått fram resultat som gett 
svar på mina frågor.  

6.2 SLUTSATSER 
I min undersökning har jag kommit fram till att man arbetar och kan arbeta på 
många skilda sätt med inskolning. Mina respondenter arbetar alla med den 
föräldraaktiva inskolningen men arbetar på sex olika sätt utifrån samma mall. Jag är 
även förvånad över att litteraturen säger att föräldrarna ska vara passiva i 
inskolningen och att pedagogerna inte ska ta för stor plats samtidigt som föräldrarna 
ska sköta all omvårdnad. Jag förstår inte hur man ska kunna uppfylla alla dessa krav 
men detta kan nog endast vara riktlinjer som är bra att följa för att skapa anknytning 
mellan barn och pedagog.  
 
En annan slutsats jag har kommit fram till är att resultatet troligen hade sätt 
annorlunda ut om alla pedagoger eller en del av pedagogerna hade arbetat med den 
traditionella inskolningsmetoden. För att den traditionella inskolningsmetoden 
skiljer sig en hel del gentemot den föräldraaktiva inskolningsmetoden. Det som hade 
kunna sätt annorlunda ut är till exempel förälderns roll, anknytningens 
tillvägagångssätt och hantering av separation. 
 
Jag har även kommit fram till att barnets inskolningsperiod skulle kunna påverkas av 
ekonomi, arbetstider eller annat fokus än barnets behov. Vilket skulle kunna påverka 
ett barns möjlighet att anknyta till en pedagog. Som McIntyre et.al (2007) beskriver i 
sin studie kan föräldrars ekonomi styra för hur föräldrarna väljer att delta i förskolan. 
Detta skulle därför kunna påverka barnets inskolningsperiod. 
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6.3 NYA FORSKNINGSFRÅGOR 
Under min undersökning har jag funderat kring varför det inte finns så mycket 
forskning kring området inskolning. I och med att jag kom fram till att 
inskolningsmetoderna inte följs så strikt utan att alla har samma grund men 
utvecklar den föräldraaktiva inskolningen till sin egna. Därför har jag tänkt att det 
vore relevant att forska vidare på hur man kan utveckla denna process i och med att 
mallen verkar vara otydlig för hur man ”ska arbeta” med denna metod. Hur kommer 
det sig att det arbetas så olika med metoderna och hur skulle metoden kunna 
förbättras. 
 

• Hur kan man förbättra och tydliggöra arbetet med föräldraaktivinskolning? 
• Vilka fördelar respektive nackdelar har olika inskolningsmetoder? 

6.4 PEDAGOGISK RELEVANS 
Denna undersökning bidrar till att jag fått en ökad förståelse för hur man arbetar 
kring inskolning ute på förskolorna. Den har också bidragit till att jag förstår att man 
kan forma sin egen inskolningsmetod med utgångspunkt i en redovisad 
inskolningsmodell. I och med att jag ska arbeta på förskolan i framtiden har detta 
varit ett nyttigt arbete för att jag har fått en ökad förståelse för hur man skapar 
trygghet för barnet och föräldern samt hur man bör arbeta för att knyta an till barnet 
på bästa sätt. Jag har också lärt mig att det är en fördel att ha inskolningssamtal och 
uppföljningssamtal för att anpassa inskolningen till individen och för att kunna 
utveckla sitt sätt att arbeta med inskolningen på förskolan.  
 
Det jag också förstått är att föräldern är den som ska vara den tryggaste punkten 
under inskolningen och att vi pedagoger bör se till att föräldrarna blir inskolade i 
verksamheten precis som barnen. Detta har gett mig en stadigare grund och en 
starkare förståelse för varför och hur man går till väga med inskolning till mitt 
kommande arbetsliv.  
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8 BILAGOR 

8.1 INTERVJUFRÅGOR 
 

1. Hur arbetar ni med inskolning/invänjning? Finns det andra alternativ?  
2. Vad bör man tänka på under inskolningen? 
3. Hur resonerar ni när ni lägger upp en plan för inskolning/invänjning? 

 
4. Hur arbetar ni med anknytning? Både under och efter inskolningen? 
5. Finns det olika anknytningsmetoder? Är vissa barn lättare att knyta an till än 

andra? 
6. Vad anser du om anknytning? Utveckla gärna ditt svar.  

 
7. Hur förbereder ni/du ett barn för separation? 
8. Hur tänker du kring separation? Hur brukar ni agera? 
9. Hur pratar/hanterar/bearbetar ni med barnen om en jobbig separation 

uppstår? 
 

 


