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Förskolans läroplan Skolverket (2010) påvisar att ”förskollärare ska ansvara för att varje barn 

tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan.” (s.13). Vad är en god 

introduktion och hur resoneras samt arbetas det med de olika inskolningsmetoder som finns inom 

förskolan? Detta är frågor vi funderat på och Niss (2009) menar att enkla svar inte finns samt att 

forskning om inskolning är knapp. Studien syftar till att utveckla förståelse för fenomenet 

inskolning med anknytningsteorin som teoretisk grund.  

 

Det är en kvalitativ studie där sex förskollärare med lång arbetserfarenhet intervjuats. 

Intervjuerna har sedan transkriberats och vidare analyserats med hjälp av tematisk analys. 

Löfgren (2014) menar att tematiska analyser är bra om forskaren vill få en bild av hur olika 

människor förhåller sig till samma fenomen. Något som varit både relevant och intressant i vår 

studie. 

 

I studiens resultat presenteras tre rubriker; Inskolningsmetoder, Föräldrasamverkan samt 

Anknytning och trygghet. Dessa rubriker arbetades fram utifrån förskollärarnas tankar och 

reflektioner. Genomgående i studien gick det att se tydliga tankar om att varje barn och familj 

är unikt och en inskolningsmetod kanske inte passar alla. Det vi också kunde utläsa var 

förskollärarnas enighet i hur viktig föräldrars delaktighet under inskolningen är. I tankar om vad 

anknytning och trygghet innebär menade flera av förskollärarna att begreppen hörde ihop men 

de hade svårt att ge en förklaring på hur. Flera av förskollärarna belyser även vikten av att vara 

flexibel för att möta alla familjer och barn och det är därför vi valt att ha ett citat som rubrik då 

en av förskollärarna myntade ”Bäst av världar vore väl ändå att få välja metod efter varje nytt 

barn och familj”.  
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Inledning  
Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) menar att barnens anknytning vid inskolning är ” lika 

viktig som mat, vatten och värme.” (s.13). Barnens emotionella behov behöver tillgodoses 

precis som de fysiska behoven. Broberg, Hagström och Broberg (2012) samt Bowlby 

(2007) påvisar även hur trygghet1 vid inskolning är betydande för barnens stressnivå. 

Genom att möjliggöra för barnen att i första hand knyta an till en sekundär 

anknytningsperson på förskolan när föräldrarna inte längre är fysiskt närvarande har 

barnen bättre förutsättningar att börja utforska och undersöka närmiljön och förskolans 

verksamhet. Barnens sekundära anknytningsperson är den som kan fungera som en 

tillfällig anknytningsperson när den primära (ofta barnens förälder) inte finns tillgänglig. 

Termen förälder har i studien används istället för vårdnadshavare med motivering att både 

litteratur och intervjupersoner väljer att använda ordet förälder. 

 

Skolverket (2010) menar att ”förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med 

sina föräldrar får en god introduktion i förskolan.” (s.13). Även att pedagogerna i förskolan 

ska arbeta för att främja barnens välbefinnande och utveckling. Niss (2009) belyser att 

inskolningsperioden har en viktig roll för barnens fortsatta tid i förskolan och hon påvisar 

i Brodin (2017) en avsaknad av forskning om inskolning och dess påverkan på barnen. 

Hon menar även att det finns en komplexitet i hur inskolningen organiseras på bästa sätt.  

Då vi båda upplevt olika metoder för inskolning har vi reflekterat över hur förskollärare i 

verksamheten resonerar om valet av inskolningsmetod. En annan reflektion berör valet av 

att ha eller inte ha ansvarspedagog under inskolningsperioden. Denna studie har för avsikt 

att undersöka vilka inskolningsmetoder som råder i förskolan för barnen som är 1–2 år och 

vilka argument förskollärarna för fram. Avsikten är också att bidra med ny kunskap om 

hur förskollärare arbetar med inskolning för att skapa bästa förutsättningar för barnen i 

förskolan. Då Niss i Brodin (2017) som ovan nämnt påvisar en avsaknad om forskning av 

fenomenet inskolning i förskolan ser vi vikten av vad vår studie kan komma att bidra med.  

  

                                                 
1 Enligt Nationalencyklopedin definieras trygg som fri från oroande eller hotande inslag 

om företeelse som utgör en del av människans omgivning. (Trygg, u.å.)  
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Syfte 
Syftet med studien är att utveckla förståelse över fenomenet inskolning i förskolan ur ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv. Detta syfte utmynnar i följande frågeställningar:  

• Vilka tankar uttrycker förskollärare om olika inskolningsmetoder? 

• Hur kan inskolning inom förskolan organiseras? 
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Teoretisk utgångspunkt & tidigare 
forskning 

I följande kapitel presenteras först studiens teoretiska utgångspunkt. Sedan presenteras vad 

tidigare forskning anser om inskolning i förskolan.   

Anknytningsteorin 
Denna studie har som teoretisk referensram anknytningsteorin. Stycket som följer bygger 

på Bowlbys anknytningsteori så som Broberg et al. (2012) uppfattar den. 

Anknytningsteorins grundare John Bowlby utbildad psykoanalytiker utvecklade under 

1950-talet sin teori om små barns tidiga separationer. Tidigare forskning hade visat på 

risker med de små barnens tidiga separationer och hur deras utveckling påverkades av att 

byta omsorgspersoner. Utifrån detta analyserade Bowlby observationer av barn som under 

sjukhus och barnhemsvistelser separerats från sina föräldrar. Genom observationerna 

framkom att barn mellan ett och två år blev tydligt påverkade av separationerna och av 

mötet med en helt ny främmande miljö. Barnen visade tecken på förtvivlan att inte ha sina 

föräldrar nära, och genom Bowlbys forskning bevisades det att besök från barnens 

föräldrar gav en positiv påverkan på barnen. Bowlby kom att föra ett samarbete med Mary 

Ainsworth som med sin grundtanke menar att alla människor behöver en trygg bas. Med 

detta menas att barnen från sin familj har en trygg grund att utgå ifrån och en säker hamn 

att återgå till om barnen känner otrygghet. När barnen sedan börjar förskolan och barnens 

primära anknytningsperson och där med den säkra hamnen inte längre är fysiskt 

närvarande krävs det pedagoger som är lyhörda på barnens signaler. Därmed kan 

pedagogen fungera som en sekundär anknytningsperson som ingiver trygghet som också 

och erbjuder en säker hamn att komma tillbaka till vid oro och ängslan.  

Ordet anknytning kan beskrivas som "nära känslomässiga relationer" (Broberg et al. 2012, 

s.36). Broberg et al. (2012) påvisar utifrån Bowlbys forskning att små barn har förmåga att 

skapa nära anknytningsrelationer till mellan en till fem personer. De beskriver vidare att 

anknytningen sker utifrån olika anknytningsmönster som innefattar trygg eller otrygg 

anknytning. En trygg anknytning beskrivs som att föräldern besvarar barnets känslor, 

barnet är medvetet om att det alltid har en trygg och säker hamn att återkomma till om 

rädsla och oro uppstår. En otrygg anknytning å andra sidan ses utifrån två typer. 

Undvikande anknytning där föräldern inte besvarar barnets känslor och signaler vilket 

utgör att barnet begränsas i sitt utforskande då det inte har en säker hamn att återvända till. 
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Ambivalent anknytning innebär att föräldern är mer oberäknelig i sitt sätt att besvara 

barnets känslor och signaler. Detta gör det svårt för barnet att förutse hur föräldern kommer 

reagera då samspelet ofta sker på den vuxnes premisser. Slutligen beskrivs en 

desorganiserad anknytning som innebär att barnet känner rädsla för sin 

anknytningsperson. Barnet söker anknytning men blir rädd vilket gör det hela till en kaotisk 

tillvaro för barnet. Relevant att nämna är också primär och sekundär anknytningsperson 

vilket är ett begrepp som används återkommande inom anknytningsteorin. Barnets primära 

anknytningsperson är den person barnet skapar en första anknytningsrelation till, och den 

sekundära anknytningspersonen är den som fungerar som en tillfällig anknytningsperson 

till barnet, till exempel en pedagog på förskolan.  

Tidigare forskning 
I Barnstugeutredningen del 1 (SOU 1972:26) framkommer att barnen kunde introduceras 

i förskolan redan vid sex månaders ålder. Fortsättningsvis förklaras det att introduktionen 

(inskolning) lämpligast startar i ett lugnt tempo och introduktionen förläggs under flera, 

gärna fjorton dagar med kortare tid under vistelsetiden. Speciellt är detta viktigt för de 

yngre barnen då Barnstugeutredningen del 1 menar att om ett litet barn vänjs in för fort i 

förskolans verksamhet kan det resultera i att barnen känner oro och ångest. Personellt bör 

verksamheten utformas så att barnen i största möjliga mån tas om hand av en och samma 

pedagog under inskolningen så att barnen kan skapa relation och kontakt till ett fåtal 

personer. Det påvisas också att under introduktionen bör föräldrar vara delaktiga för att 

skapa tillitsfulla relationer och trygghet. Om barnen ser att föräldrarna uttrycker positiva 

känslor för verksamheten kan barnen självmant ta initiativ till kontakt med sina pedagoger. 

Även Barnstugeutredningen del 2 (SOU 1972:27) påvisar hur föräldrars delaktighet i 

verksamheten är betydande för barns trygghetsskapande i den nya miljön som förskolan 

utgör. Det ligger i pedagogernas ansvar att både barnen och tillika föräldrar ska känna sig 

välkomna och delaktiga i verksamheten. Det är också av vikt att pedagogerna tydliggör 

tidigt hur arbetet i verksamheten utformats då verksamheten ska präglas av en transparens. 

Där tillhör likaså att pedagogerna yttrar en önskan om att föräldrar är bidragande i 

verksamhetens utformning. Detta för att skapa ett samspel mellan förskolan och 

hemmiljön. I Barnstugeutredningen del 1 (SOU 1972:26) beskrivs hur inskolning kan 

hanteras och arbetas med tydligt och ger handfasta tips på hur både miljö och arbetssätt 

kan utformas för att gynna en god introduktion. I förskolans läroplan, Skolverket (2010) 

har den tydligheten om introduktionen till förskolan tagits bort och istället är innehållet 
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mer tolkningsbart. Tips om hur arbetet kan genomföras är helt borttaget men att föräldrar 

och barn ska ha en god introduktion och möjlighet till att påverka verksamheten och dess 

planering är tydligt utskrivet.   

 

I ett radioprogram från Skolministeriet; Hur skolar man bäst in ett barn i förskolan? 

(Brodin, 2017) kommenterar forskare och förskolepsykolog Gunilla Niss sin forskning om 

vad en god introduktion i förskolan innebär och vilka konsekvenser en dålig start i 

förskolan kan bidra till. Renblad och Brodin (2012) belyser att barnens tid i förskolan är 

en viktig period i deras liv och att det är av stor vikt att de möter engagerade pedagoger 

med varierad kompetens, som aktivt jobbar för att göra förskolevistelsen till en bra tid för 

barnen. Niss (Brodin 2017) förklarar fortsättningsvis att efter 1960-talets slut 

introducerades för första gången riktiga inskolningar och det var då till en början 

treveckorsinskolning med korta tider under dagen. Sedan minskades det till två veckor tills 

idag då det är nästan ingenting på vissa ställen. Med detta menar Niss 

tredagarsmetoden/föräldraaktiv inskolning där föräldern är ansvarig under inskolningen 

och där syftet mer handlar om att barnen ska träna på att vara i förskolan och inte på att bli 

lämnade där. Niss säger vidare att många pedagoger menar att exempelvis barnens gråt 

snabbt går över, att de vänjer sig men hon ställer sig frågande till detta. Är det så vi vill ha 

det, ska barnen bara överleva? Det bör istället vara en strävan att barnen ska ha roligt och 

trivas på förskolan.  Hon tycker själv att en bra inskolning innefattar en längre period, 

gärna tio dagar och att barnen har en ansvarspedagog. Hon förespråkar att barnen innan de 

kommer till förskolan fått bekanta sig med sin pedagog genom exempelvis hembesök. 

Detta för att barnen då vid inskolning ser ett igenkänt ansikte vilket gör det lättare för 

pedagogen att få med sig barnen. Även att det bästa vore att se individuellt på varje 

inskolning då det är en situation där alla barn och föräldrar har olika behov. Till skillnad 

från vad tredagarsmetoden/föräldraaktiv inskolning innebär, att föräldern är i fokus för 

barnet, anser Niss att föräldern bör vara mer ointressant så att barnet får uppleva att här 

finns det andra roliga vuxna som kan ta hand om mig. Niss (2009) belyser att pedagoger 

bör sträva efter att barnens start i förskolan blir så bra som möjligt eftersom 

inskolningsperioden är betydelsefull under lång tid framöver. Eftersom inskolningen ofta 

är ett första möte med förskolan för både barn och föräldrar är det viktigt att den första 

tiden där sätter en god prägel så att barnen vill vara där och att föräldrarna känner tilltro att 

de också vill lämna barnen och är trygga med det. Men enkla svar hur en inskolning 

utformas på bästa sätt är svårt att ge. Varje barn, förälder och familj är unikt vilket gör det 
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svårt att säga att en metod passar alla. Det är av vikt att barnen får möjlighet att knyta an 

till någon i personalen som finns nära barnen efter inskolningsperiodens slut. Niss menar 

"Målet med invänjningen är att barnet ska stå ut med att föräldern går och för detta krävs 

att barnet har en stark tilltro till personalen. Personalen som anknytningsperson blir en 

nödvändighet." (s.30).  Arnesson Eriksson (2010) belyser viktiga delar i arbetet med att 

möta föräldrar under inskolning. Hon menar precis som Niss (2009) att trygga föräldrar 

ger trygga barn. Arnesson Eriksson belyser att för många föräldrar är inskolningen en 

första bekantskap med förskolan och dess verksamhet. Det är därför av stor vikt att det 

allra första mötet sätter en god prägel som skapar trygghet hos föräldrarna. Hon menar 

fortsättningsvis att pedagogerna i ett arbetslag bör vara samspelta så inte föräldrar upplever 

dubbla budskap och där med blir förvirrade hur de ska förhålla sig till inskolningen. Hon 

menar även att det under inskolningen är positivt att ge föräldrarna personlig information 

om vad barnen gjort medan föräldrarna varit borta en stund under inskolningen. Detta 

skapar trygghet om att barnen kan ha roligt på förskolan och den tryggheten sedan kan 

överföras från föräldrarna på barnen.  

 

Ahnert, Gunnar, Lamb och Bathel (2004) belyser att barnen vid förskolestart kan uppvisa 

ökning av stresshormoner men att det inte går att koppla till inskolningens längd. Å andra 

sidan kunde de se koppling mellan anknytningens kvalité och längden på inskolning. De 

kunde också se att föräldrar till tryggt anknutna barn valde att skola in sina barn under en 

längre tid medan föräldrar till otryggt anknutna barn nöjde sig med färre dagar. De påvisar 

utifrån sin studie i och med detta att tryggt anknutna barn kan vara mer problematiska att 

skola in då de tydligare protesterar vid en inskolning när deras primära anknytningsperson 

lämnar, medan ett otryggt anknutet barn inte har den erfarenheten av att få sina behov 

tillfredsställda när det visar oro eller osäkerhet. Broberg et al. (2012) anser att det finns 

olika sätt att lägga upp inskolningen på. En del förskolor utser en så kallad ansvarspedagog 

där en pedagog har huvudansvaret vid inskolningen, medan andra förskolor har som 

utgångspunkt att hela arbetslaget ansvarar för inskolningen. Broberg et al. (2012) ser det 

själva som en självklarhet att barnen i första hand får tillgång till att skapa relation till en 

pedagog då det skapar trygghet för både barn och föräldrar.  Vidare betonar de vikten av 

att också lägga fokus på inskolning av föräldern då deras trygghet kan vara betydande för 

hur barnet känner för förskolan. Utifrån anknytningssynpunkt menar de även att oavsett 

vilken inskolningsmetod förskolan använder sig av är det betydande att pedagogen gör sig 

intressant för barnen. Detta för att möjliggöra utvecklingen av en relation till barnen. 
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Barnen behöver ha en närvarande förälder som stöttar barnen under inskolningen och de 

menar även att både dagar och separation från förälder bör börja i liten skala för att 

successivt öka. Slutligen, genom små barngrupper skapas större möjligheter för pedagogen 

att vara lyhörd och se och agera snabbt när barnens anknytningsbehov slås på. När barnens 

primära anknytningsperson inte finns närvarande i förskolan bör pedagogen som sekundär 

anknytningsperson hålla sig i barnens närhet för att möjliggöra för barnen att tanka 

trygghet om så behövs. Med tanka trygghet menar Broberg et al. (2012) att barnen vet att 

de kan återvända till sin trygga hamn när något känns farligt eller när de har behov av 

”känslomässig påfyllning” (Broberg et al. s.198).  

Arnesson Eriksson (2010) beskriver vad de två just nu rådande inskolningsmetoderna, 

traditionell tvåveckorsinskolning och föräldraaktiv inskolning innebär. Med föräldraaktiv 

inskolning är syftet att det är föräldern som sköter omvårdnaden av barnen vid 

inskolningen och de har ett aktivt deltagande under hela dagen. Genom denna metod är 

tanken att föräldern ska signalera till sitt barn att det är roligt att vara på förskolan. Det 

sker inga separationer under de första dagarna utan föräldrarna är med under hela barnets 

inskolningstider, dag ett till tre. Efter detta lämnas barnet på förskolan men föräldrarna ska 

finnas tillgängliga och ha möjlighet kunna infinna sig på förskolan snabbt vid behov. 

Därtill är syftet att föräldrar ges en tydlig insikt i vad förskolans verksamhet innebär och 

det ger bra möjligheter att skapa kontakt och goda relationer med både pedagoger och 

andra föräldrar. Vid en traditionell tvåveckorsinskolning sker inskolningen under en längre 

period med kortare dagar. Under de första dagarna är barnen ofta bara i förskolan någon 

timme. Till skillnad från föräldraaktiv inskolning är föräldrarna vid 

tvåveckorsinskolningen mer passiva och det är pedagogerna som är drivande vid 

inskolningen. Efter ett par dagar kan föräldrarna om barnen är redo, börja med korta 

avsked. Exempelvis kan det röra sig om kvart för att sedan successivt öka tiden då barnet 

blir lämnat på förskolan. Genom att ha en längre tidsperiod av inskolning ges barnen 

möjlighet att i lugn och ro knyta an till sina pedagoger samt känna in förskolans verksamhet 

och rutiner.  

Niss (Brodin 2017) belyser avsaknad av forskning om inskolning av de yngre barnen. Hon 

menar dock att forskning oftast påbörjas men leder sällan någonstans utan faller i glömska 

eller ger inte några direkta resultat. Hon menar också att det med mätbara enkla metoder 

skulle vara möjligt att göra forskning på barnens stressnivåer under inskolning. Genom att 
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läsa ut stresshormonet kortisol i barnen skulle det vara möjligt att se hur ökade 

stresshormoner vid inskolning kan påverka barnen. Någon som undersökt detta ytligt är 

Richard Bowlby, son till anknytningsteorins grundare John Bowlby. Bowlby (2007) 

påvisar att små barns hjärnor är känsliga och det finns risker om barnens kortisolnivåer är 

ständigt höga. Riskerna handlar om att ökade stressnivåer kan påverka barnens humör och 

beteende. Ökningen av stressnivåerna kan ske när barnens primära anknytningsperson inte 

finns nära vilket stämmer överens med när barnen vistas på förskolan. Många barn har 

visat på stigande nivåer av kortisol när de är på förskolan, då det jämförelsevis går att se 

normala halter när den primära anknytningspersonen finns nära.  

Bowlby (2007) menar också att anknytningen till den primära anknytningspersonen har en 

betydande roll under inskolningen. I exempelvis England får barn inte börja förskolan 

innan 9 månaders ålder. Detta med motivering att barnens trygga bas ska ha fått möjlighet 

att utvecklas fullt ut till den primära anknytningspersonen, och barnen då i sin tur har lättare 

att utveckla anknytning till andra personer i sin omgivning. För att skapa en god sekundär 

anknytning mellan barn och exempelvis pedagog krävs det att barnens primära 

anknytningsperson finns nära för att stötta i relationsskapandet med den sekundära 

anknytningspersonen. För att vidhålla anknytningsrelationen med barnen krävs också att 

den sekundära anknytningspersonen finns nära barnen under en längre period. Det bör till 

en början vara kortare separationer från den primära anknytningspersonen för att sedan bli 

längre för att hålla ner stressnivån, och barnen bör till en början inte gå för långa dagar på 

förskolan.  
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Metod  
I metodkapitlet presenteras inledningsvis vilken metod som används i studien. Därefter 

vilka urval som gjorts, studiens genomförande, etiska aspekter samt vad som gjorts för att 

öka studiens tillförlitlighet. Avslutningsvis presenteras en analysmetod.  

 

Denna studie är en kvalitativ studie där djupintervjuer med semistrukturell grund tillämpats 

för att samla in data. Intervjuerna omfattade sex legitimerade förskollärare som arbetar på 

olika förskolor med varierande inskolningsmetoder. En semistrukturerad intervju beskrivs 

enligt Dalen (2015) som en intervju där forskarna i förväg har en förutbestämd frågemall 

och ett bestämt ämne som intervjun ska riktas mot. Vidare menar Dalen att vid en 

semistrukturerad intervju kan frågorna till en början vara öppna för att under intervjuns 

gång smalna av och bli mer detaljerade. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) påvisar att 

i en djupintervju eftersträvas personliga erfarenheter och aspekter. Valet av djupintervju är 

motiverad av det skäl att den ger utrymme åt intervjupersonen att framföra egna 

reflektioner. För att få möjlighet att utvinna likheter och skillnader utifrån intervjusvaren 

har det vid varje intervjutillfälle ställts ett visst antal planerade frågor till samtliga 

intervjupersoner (se bilaga 1). Intervjupersonerna fick inte tillgång till frågorna innan, då 

vi eftersträvade spontana svar utifrån deras egna erfarenheter. Intervjupersonerna erbjöds 

att läsa transkriberingen från intervjutillfället, men samtliga tackade nej. Som ovan nämnt 

är målet att komma åt intervjupersonernas personliga aspekter och där av utformades 

öppna intervjufrågor som erbjöd reflektion och följdfrågor under intervjuns gång. 

Exempelvis: Berätta vad du anser är viktigt under en inskolning? eller kan du utveckla och 

motivera det du just beskrev om trygghet för barnen?  

 

Urval 
Utifrån vad Bryman (2011) beskriver, gjordes ett målstyrt urval av intervjupersoner. Ett 

målstyrt urval förklaras som strategiskt urval där syftet är att få kunskap om en viss 

kontext. Med frågeställningarna i åtanke valdes det därför ut legitimerade förskollärare 

med lång arbetserfarenhet i förskolan samt erfarenhet av olika inskolningsmetoder som 

intervjupersoner. Med lång arbetserfarenhet menar vi minst tio år inom yrket. 

Motiveringen till detta är att få en så djupgående bild av fenomenet inskolning som möjligt 

utifrån förskollärarnas erfarenheter, även att ett pedagogiskt tankesätt, enligt oss bör finnas 

hos utbildade förskollärare som vi i studien eftersökte. Valet av att inte slumpmässigt välja 
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intervjupersoner, ett så kallat sannolikhetsurval motiveras genom att det hade medfört 

sämre kvalitet i studien att intervjua personer utan djup kompetens om frågeställningen 

som undersökts.  

 

Utifrån motivering att vi sedan tidigare erfarenheter av att söka intervjupersoner anser att 

det är lättare att få ett Ja-svar om personen i fråga vet vem som ska göra intervjun, ringde 

vi runt till för oss kända förskolor där vi antingen gjort verksamhetsförlag utbildning eller 

arbetat. För att säkerhetsställa förskollärarnas erfarenhet tillfrågade vi förskollärare vi 

redan visste hade lång erfarenhet, alternativt hörde vi av oss till en förskolechef och 

därefter gav hen ett namn som passade för intervjun. Vi berättade att vi i vårt 

examensarbete ämnade göra intervjuer som skulle handla om organisation om inskolning, 

inskolningsmetoder och erfarenheter om det. Samtliga förskollärare tackande ja till 

medverkan i studien med en gång. De förskollärare som ställde upp i intervjuerna 

presenteras nedan: (se Tabell 1).  

Tabell över intervjupersoner 
 

Informant 
År i 
yrket Rådande inskolningsmetod   

Erfarenhet av andra 
inskolningsmetoder 

• Förskollärare 
1: Kvinna 

40 

• Föräldraaktiv 
inskolning, 

• Ej ansvarspedagog 

• Traditionell 
tvåveckorsinskolning 

• Förskollärare 
2: Kvinna 

25 

• Föräldraaktiv 
inskolning, 

• Ej ansvarspedagog 

• Traditionell 
tvåveckorsinskolning,  

• Gruppinskolning 

• Förskollärare 
3: Kvinna 

36 

• Föräldraaktiv 
inskolning, 

• Ej ansvarspedagog 

• Traditionell 
tvåveckorsinskolning 

• Förskollärare 
4: Kvinna 

23 

• Traditionell 
tvåveckorsinskolning, 
Ansvarspedagog 

• Gruppinskolning 

• Förskollärare 
5: Kvinna 

19 

• Traditionell 
tvåveckorsinskolning, 

• Ej ansvarspedagog 
• Föräldraaktiv inskolning 

• Förskollärare 
6: Kvinna 

14 

• Traditionell 
tvåveckorsinskolning,  

• Ansvarspedagog 

• Föräldraaktiv inskolning, 
•  Gruppinskolning 

(Tabell 1). 
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Genomförande   
 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) hänvisar till Roth-Lisberger och Dickson som 

arbetat fram fem grundregler att stå på som intervjuansvarig. Dessa fem grundregler 

innefattar; Som intervjuansvariga lyssna tålmodigt på den som intervjuas. Inte påtrycka 

auktoritet eller personliga åsikter. Inte heller moraliska förmaningar eller tillrättavisningar 

mot den som intervjuas. Som intervjuansvariga endast prata för att föra samtalet framåt, 

ge intervjuaren trygghet i sina tankar eller för att leda tillbaka samtalet till det ämne som 

intervjun handlade om. Löfgren (2014) fortsätter att inför en intervju bör 

intervjupersonerna kontaktas tidigt då tid för att göra intervjuerna kan vara svårt att hitta. 

Även att platsen där intervjun hålls kan vara avgörande för hur avslappnad 

intervjupersonen känner sig. En avslappnad intervjuperson kan lättare ge utförliga svar på 

de frågor som ställs. Utifrån följande aspekter kontaktades varje intervjuperson tidigt i 

studien då tiden till studien är knapp. Intervjuerna utfördes också på deras arbetsplatser för 

att personerna i fråga skulle känna sig bekväma i miljön. 

Intervjuerna spelades in på två inspelningsbara medier, i detta fall mobiltelefoner. För att 

undvika störmoment användes inställningen flygplansläge då både internet och 

telefonnätet stängs av i telefonen. Vi var båda med under alla intervjutillfällen men endast 

en ställde frågorna och den andra förde anteckningar under samtalet för att kunna 

återkoppla med följdfrågor under tiden. Detta tillvägagångssätt användes under alla 

intervjuer med den skillnaden att det byttes om vem som ställde frågorna och vem som 

antecknade. Varje intervju tog 30–45 minuter och efteråt gjordes transkriberingar vilket 

beskrivs i analysen nedan.  

Etiska aspekter  
Denna studie utgår ifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Inför 

varje intervju skrevs ett informerat samtycke på mellan oss studenter och 

intervjupersonerna (se bilaga 2). Med detta menas att intervjupersonerna informeras om 

studiens syfte samt godkännande från intervjupersonerna för att medverka i studien. 

Intervjupersonerna gjordes också medvetna om att de när som helst under studiens gång 

kunde avbryta medverkan i studien. Intervjupersonerna lovades konfidentialitet, det vill 

säga anonymitet i studien så att identitet och arbetsplats inte går att urskilja. Då det i 

resultatet är direkta citat från intervjupersonerna kommer de för att bibehålla anonymitet 
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benämnas följande: Förskollärare 1, Förskollärare 2, Förskollärare 3 och så vidare upp till 

antalet 6. Detta för att också skapa en tydlighet kring resultatet. Intervjupersonerna 

kommer även om intresse finns, få tillgångar till en färdig version samt att insamlad data 

från studiens gång kommer slutligen raderas efter färdigställandet av studien.  

Tillförlitlighet 
Svensson och Ahrne (2011) beskriver trovärdighet och generaliserbarhet. Begreppen 

beskrivs som viktiga i en kvalitativ studie. För att få en trovärdighet krävs att studien är 

transparent, samt att vara medveten om studiens svagheter för att lättare kunna granskas 

och kritiseras. Genom en detaljerad metodbeskrivning skapas en transparens i studien, 

samt med tydliga förklaringar kan läsaren också följa de olika resonemangen om de 

begrepp och situationer som förs. Därtill, utifrån de urval som gjorts där erfarenheten om 

inskolning är betydande skapas tillförlitlighet. Bryman (2011) belyser vidare att det som 

forskare är det omöjligt att vara helt objektiv i sin forskning. Vi är medvetna om att våra 

egna åsikter, tankar samt tidigare erfarenheter kan göra oss mindre objektiva, men har 

förhållit oss så neutrala som möjligt för att optimera tillförlitligheten. Studien påvisar en 

hög generaliserbarhet då det återkommer likande reflektioner och svar från 

intervjupersonerna trots olika arbetsplatser och inskolningsmetoder.  

 

För att vidare öka kvalitén i studien har Brymans (2011) checklista för kvalitetsbedömning 

tillämpats. Checklistan består bland annat av följande kriterier; "Hur pass trovärdiga är 

resultaten? Hur pass bra behandlar värderingen/bedömningen de ursprungliga målen och 

syftena? Hur pass bra är detaljer, djup och komplexitet (rikhaltighet) i data förmedlad?" 

(s.358–359).  

Analysmetod  
Analysarbetets början bestod av att transkribera intervjuerna. Innan transkriberingens start 

utformade egna regler för hur intervjuerna skulle transkriberas (se bilaga 3). 

Intervjumaterialet delades upp och vi transkriberade ordagrant tre intervjuer var. Efter 

transkriberingen skrevs dokumenten ut för att sedan kodas med hjälp av olika nyckelord 

för att få en översikt av innehållet i intervjuerna. Nyckelorden som användes var bland 

annat: föräldrar, samverkan, trygghet, inskolningsmetod, anknytning, ansvarspedagog.  

Fortsättningsvis för att utvinna det väsentliga ur den insamlade data har vi enligt Rennstam 

och Wästerfors (2011) läst transkriberingarna om och om igen för att hitta mönster, likheter 
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och olikheter samt sorterat materialet. Detta sätt att analysera kallas enligt Bryman (2011) 

för en tematisk analys. I en tematisk analys struktureras materialet upp och bildar olika 

teman som sedan används för att redovisa ett resultat. Löfgren (2014) menar att tematiska 

analyser är ”särskilt bra om man studerar flera olika människors berättelser och vill se hur 

de förhåller sig på olika sätt till samma fenomen.” (s. 152). Då vi i studien jämfört vad de 

olika intervjupersonerna framförde, ställt intervjusvaren i förhållande till varandra samt att 

deras egna åsikter och erfarenheter framkommer är tematisk analys relevant.  

 

Det sorterade materialet sammanställdes i form av tankekartor med olika rubriker där tre 

större teman framkom. Dessa tre teman presenteras i resultat och analyskapitlet. Under 

dessa teman sorterades olika citat in och på detta sätt gått att utläsa likheter och olikheter i 

relation till intervjupersoners svar men också i relation till vad litteratur och tidigare 

forskning säger.  
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Resultat och analys  
Denna studie syftar till att utveckla förståelse för fenomenet inskolning och vad 

förskollärare berättar samt anser om de olika inskolningsmetoder som finns. Utifrån detta 

kommer förskollärarnas berättelser presenteras i flertalet citat då studien bygger på deras 

upplevelser och erfarenheter. Kapitlet presenterar resultatet utifrån tre följande rubriker: 

Inskolningsmetoder, föräldrasamverkan samt anknytning och trygghet.  

Inskolningsmetoder   

Förskollärarna som intervjuats i studien har erfarenhet av tre olika inskolningsmetoder, 

traditionell tvåveckorsinskolning, gruppinskolning samt tredagars föräldraaktiv 

inskolning. Gruppinskolning där flera barn i grupp skolas in samtidigt är inget som någon 

av de intervjuande förskollärarna arbetar med för tillfället. Av det skälet berörs denna 

inskolningsmetod i ringa grad i studien. Förskollärare 1, 2 och 3 arbetar för tillfället med 

föräldraaktiv inskolning där föräldrarna under tre dagar mellan klockan 9–14 är med sina 

barn på förskolan och där föräldrarna är de som ansvarar för sitt barn under inskolningen. 

Syftet med denna inskolningsmetod är enligt förskollärare 1, 2 och 3 att föräldrar ska få en 

tydlig inblick i förskolans verksamhet och rutiner. Föräldrarna ska veta vad som sker under 

dagen då detta kan skapa en trygghet hos föräldrarna som sedan kan överföras på barnen. 

Då föräldrarna är med barnen under tre hela dagar mellan klockan 9–14 får barnen som 

Niss (Brodin 2017) menar mer träna på att bekanta sig med förskolans miljö snarare än att 

bli lämnade där. Förskollärarnas beskrivelser av vad deras syfte med inskolningsmetoden 

är överensstämmer med vad Arnesson Eriksson (2010) belyser. Nämligen att föräldrarna 

genom aktivt deltagande under barnens inskolning kan överföra en känsla till barnen av att 

förskolan är en rolig plats att vara på. Förskollärare 2 anser att det bästa är om föräldern 

hela tiden är med och utforskar miljön tillsammans med barnen för att visa att föräldern 

tycker det är kul och okej att vara här. Detta skapar återigen trygghet för barnen. 

Förskollärare 6 å andra sidan upplever utifrån sina erfarenheter att barnen inte hinner bli 

trygga med förskolans verksamhet under en tredagars föräldraaktiv inskolning. Hon anser 

att det är bra att förskolan har en bestämd inskolningsmetod men menar däremot att 

flexibilitet är viktigt vid alla inskolningar då det finns barn som känns färdiga med 

inskolningen tidigare vid en tvåveckorsinskolning och att inskolningstiden därmed bör 

variera utifrån barnens behov.  "Bästa av världar vore väl ändå att få välja metod efter varje 

nytt barn och familj" (Förskollärare 6). Förskollärare 1 av de tre som arbetar med 

föräldraaktiv inskolning just nu, förespråkar endast denna metod. Hon har sedan tidigare 
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sett att barnen under föräldraaktiv inskolning är mindre ledsna, föräldrar får en större 

inblick i förskolans verksamhet vilket i sin tur skapar trygghet hos både föräldrar och barn 

samt att relationen mellan pedagog och barn/förälder stärks. Hon förklarar:  

Förut hade vi två veckors inskolning utan att tänka på varför egentligen. Det var 

väldigt utdraget, barnen skrek och ja det var helt enkelt inte bra och första 

inskolningen när vi skiftade metod kände vi att detta är otroligt, det fungerade bra 

direkt alltså! (Förskollärare 1). 

 

Barnstugeutredningen del 1 (SOU 1972:26) däremot kom fram till att om barnen har en 

för snabb inskolning kan det resultera i att de kan känna ångest och oro. Barnen bör få tid 

på sig att i lugn och ro vänjas in i förskolan verksamhet och rutiner. Förskollärare 2 och 3 

som också arbetar med föräldraaktiv inskolning har en mer flexibel syn på metoder kring 

inskolning och uttrycker en önskan om att kunna anpassa inskolningen utefter varje nytt 

barn och familj som kommer till förskolan, förskollärare 2 säger: "Funkar inte en strategi 

är det viktiga att våga och få tillgång till att byta metod så det blir bra för varje enskild 

familj, man kan ju inte säga att så här ska det vara" (Förskollärare 2). Förskollärare 3 

uttrycker vidare: "Vi har haft barn som varit ledsna jättelänge så man har fått backa tillbaka 

och ta lite fler kortare tider, men så finns det ju barn som knappt bryr sig så det är så olika" 

(Förskollärare 3).   

Förskollärare 4, 5 och 6 arbetar utifrån traditionell tvåveckorsinskolning där barnen under 

en längre period med kortare dagar vänjs in i förskolans verksamhet. De berättar att barnen 

under de första dagarna bara besöker förskolan någon timma och att tiderna sedan 

successivt ökar. Efter ett par dagar börjar föräldern gå iväg en kortare stund för att i ett 

lugnt tempo vänja barnet vid separationer. Tiden för separationen ökar allt eftersom och 

vid slutet av den andra veckan är förhoppningen att föräldern kan vara borta större delen 

av dagen. Barnstugeutredningen del 1 (SOU 1974:26) ser helst att en inskolning gärna sker 

under 14 dagar. Niss (Brodin 2017) samstämmer med detta och anser också att då 

inskolningen är individuell för varje familj bör den helst anpassas utifrån varje unik 

situation.  Med tvåveckorsmetoden berättar förskollärare 6 att barnen i en lugn och i sin 

egen takt får bekanta sig med förskolans rutiner och en ny främmande miljö.  Förskollärare 

4 av de tre som arbetar med tvåveckorsinskolning just nu förespråkar endast 

tvåveckorsinskolning med argument som: "Sen vet jag att tvåveckorsinskolning kan vara 

svårt ur ett samhällsperspektiv men jag står fast vid att jag anser att det är det som är det 

bästa för barnen, inte minst ur ett anknytningsperspektiv" (Förskollärare 4).  
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Broberg et al. (2012) anser att separationer mellan barn och föräldrar bör börja i lugnt 

tempo och liten skala. Förskollärare 4 menar också att barnen måste få chans att smälta 

alla nya intryck och att under längre tid kunna skapa en bra relation till sina 

förskolepedagoger. Ur anknytningssynpunkt menar hon även att det blir svårt för barnen 

att skapa relation då barnen samtidigt ska bekanta sig med en helt ny miljö, nya kompisar 

och nya rutiner. Om allt detta ska ske på bara några dagar anser hon att barnen inte hinner 

bearbeta alla intryck och det kan bli en stressande situation för barnen. Hon förklarar vidare 

att även vuxna vid nya situationer behöver tid för att bearbeta nya intryck, så hur blir det 

för en liten ettåring om allt ska ske på bara några få dagar. Det är stressande nog för dem 

att bara separeras överhuvudtaget från sina föräldrar, och minst lika stressande för 

föräldrarna menar hon. Så att lämnas helt och hållet så snabbt anser hon inte är förenligt 

med hennes tankar om barnens anknytning. Detta styrks av vad Bowlby (2017) påvisar, 

nämligen att barnets primära anknytningsperson bör närvara på förskolan under den första 

tiden samt att separationerna bör inledningsvis vara korta för att minska barnens stressnivå. 

Förskollärare 5 har utifrån tidigare erfarenhet av tredagars föräldraaktiv inskolning, 

upplevt att tvåveckorsinskolning ibland blir långdragen då vissa barn redan efter en kortare 

period funnit sig tillrätta och bekantat sig med förskolans verksamhet. Hon uttrycker dock 

inte att en tvåveckorsinskolning är dålig då den ger barnen chans att i lugn och ro hitta sin 

plats på förskolan men utifrån egna erfarenheter, motiverar hon en önskan om att istället 

ha föräldraaktiv inskolning med följande: "Inskolningen börjar ju ändå egentligen på 

riktigt när föräldrarna gått härifrån" (Förskollärare 5). 

 

Vid intervjuerna om inskolningsmetoderna pratar också samtliga förskollärare om valet av 

att ha eller inte ha en ansvarspedagog. Broberg et al. (2012) anser det självklart att arbeta 

med ansvarspedagog ur anknytning och trygghetssynpunkt. Studiens intervjupersoner har 

delade åsikter. Förskollärare 1, 2, 3 och 5 använder sig inte av ansvarspedagog vid 

inskolning medan förskollärare 4 och 6 använder sig av det. Förskollärare 4 och 6 uttrycker 

starkt att ansvarspedagog är viktigt vid inskolning av den anledningen att det skapar en 

trygghet för barn men framförallt föräldrar att veta att det är en specifik person som är 

extra ansvarig för deras barn. Förskollärare 1, 2, 3 och 5 menar å andra sidan att 

ansvarspedagog är sårbart eftersom den ansvariga pedagogen inte finns närvarande för 

barnen varje dag. De anser alla fyra att föräldrar och barn från första början ska få en 

förståelse för att alla i arbetslaget har lika stort ansvar. Förskollärare 5 och 3 uttrycker dock 
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att de kan förstå att det ur föräldrasynpunkt kan vara tryggt att ha en ansvarspedagog men 

att de trots det hellre ser att alla i arbetslaget har gemensamt ansvar. Ur ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv har små barn enligt Broberg et al. (2012) förmåga att 

skapa en anknytningsrelation till en handfull personer. Bowlby (2007) och Niss (2009) 

anser att barnen för att skapa en tillitsfull sekundär anknytningsrelation behöver en 

pedagog som under en längre tid efter inskolning finns nära barnet för att vid behålla 

anknytningen. Förskollärare 4 uttrycker förståelse för att andra kan uppleva det sårbart 

med ansvarspedagog men menar att alla pedagoger kommer ha olika betydelse för barnen. 

En pedagog kan vara den är den som är rolig för barnen, då går de till den när de vill ha 

kul. En annan kan utstråla trygghet för barnen, då går de till den när de behöver en kram 

eller tröst. Hon menar att det kan bli rörigt för barnen att inte ha en fast punkt på förskolan 

och att det är svårt för ett litet barn att knyta an till för många personer samtidigt. 

Förskollärare 4 säger även att: 

Alla andra som inte är ansvarspedagog går ju inte runt som några suddiga figurer och 

att barnet bara ska vara hos mig, utan relationer skapas ju även om det är en speciell 

pedagog som har ansvar under själva inskolningen och barnen kommer gå till alla så 

småningom, det är jag helt övertygad om (Förskollärare 4).  

 

 Föräldrasamverkan  
Gemensamt för samtliga förskollärare är att de lyfter vikten av att involvera föräldrarna 

under en inskolning, de menar att föräldrars trygghet eller otrygghet lätt kan överföras på 

barnen. Arnesson Eriksson (2010) förklarar att många föräldrar vid inskolning möter 

förskolan och dess verksamhet för första gången. På grund av detta är det av vikt att det 

blir ett bra första möte. Förskolans läroplan Skolverket (2010) påvisar också att 

"Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god 

introduktion i förskolan" (sid.13).  Förskollärare 5 menar att: 

 

Man ska lägga stort fokus på föräldrabiten och ha tydlig information som är 

gemensam på hela huset så vi inte säger olika för det kan bli en förvirring och det i 

sin tur kan skapa en onödig oro som de kan råka överföra på barnen som egentligen 

inte är relevant (Förskollärare 5). 

 

Arnesson Eriksson (2010) anser i likhet med vad förskollärare 5 säger, att pedagoger vid 

inskolning bör vara samspelta för att skapa tydlighet för att undvika förvirring hos föräldrar 

som sin tur kan påverka barnen. Förskollärare 1, 2 och 3 som arbetar med föräldraaktiv 

inskolning belyser under intervjuerna flertalet gånger att det skapas en större förståelse för 
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verksamheten när föräldrar är med under större delen av dagen. Detta medför att relationen 

mellan pedagog-förälder fördjupas, vilket i sin tur gör att föräldern tillåter barnet att också 

skapa en relation till sina pedagoger. Det är av stor vikt att föräldern känner sann tilltro till 

sitt barns pedagoger och att de vill lämna sitt barn på förskolan menar förskollärare 1. 

Kopplat till detta framkommer det i barnstugeutredningen del 1 (SOU 1972:26) att barn 

med föräldrar som visar en positiv inställning gentemot förskolans verksamhet har lättare 

att skapa relation till sina pedagoger. Barnstugeutredningen del 2 (SOU 1972:27) menar 

också att det är förskollärarens ansvar att både föräldrar och barn känner sig välkomna i 

förskolans verksamhet.  

Förskollärare 2 som arbetar på en mångkulturell förskola lyfter också aspekten av att 

inskolning och föräldrasamverkan kan variera beroende på om det är en svensk eller 

utländsk familj. Det kan röra sig om barn som varit med om traumatiska händelser eller att 

språkliga svårigheter finns. Hon lyfter också att hon anser det viktigt att i den mån det går 

även få med icke-svensktalade föräldrars tankar och åsikter för att skapa gemenskap som 

i sin tur skapar trygghet.  

Om man tänker kulturellt så skiljer sig det svenska samhället väldigt mycket mot vad 

många är vana vid, och många är bara så hjärtligt glada att någon tycker om och tar 

hand om deras barn men det betyder inte att vi ska nöja oss med det, för mig är det 

viktigt att alla är med på samma premisser - (Förskollärare 2).  

 

Förskollärare 2 menar att det handlar om resurser för att kunna möta alla olika familjer så 

det inte skapas en barriär på grund av språket. Här har förskollärarnas olika kompetens en 

betydelse vilket Renblad och Brodin (2012) berör. De menar att olika kompetens berikar 

en verksamhet och att det ger en positiv aspekt för att kunna möta alla olika, unika barn. 

Förskollärare 2 berättar även att på den förskolan hon arbetar finns personal som är 

flerspråkiga som gör att förutsättningarna för en god inskolning förenklas. Hon uttrycker 

en medvetenhet om att alla förskolor inte har den möjligheten och att det då som hon 

tidigare nämnde kan skapa svårigheter i att få med alla på samma premisser.  

 

Anknytning och trygghet  
Vid intervjuerna låg största fokus på de olika inskolningsmetoderna och förskollärarnas 

erfarenheter kring dem. Något som fick ett annat stort fokus under intervjuernas gång och 

som samtliga förskollärare förde resonemang om var barnens trygghet och anknytning. 

Samtliga förskollärare var också enade om att barnens trygghet var den viktigaste aspekten 
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vid en inskolning. Förskollärare 1, 2, 4 och 6 framförde även att anknytning och trygghet 

är sammankopplat och att det inte är konstigt att barnen skulle vara ledsna när föräldern 

går men att tecken på att de är trygga är att barnen sedan lugnar sig och återvänder till 

pedagogen/pedagogerna de anknutit till och visar glädje att vara på förskolan. 

Förskollärare 3 menar att anknytning för henne vid inskolning handlar om att barnen ska 

kunna känna sig så trygga att det kan acceptera pedagogen som en anknytningsperson, en 

ställföreträdare när inte föräldrarna som är den primära anknytningspersonen finns där. 

Bowlby (2007) belyser att barnen under inskolningen behöver sin primära 

anknytningsperson nära för att kunna utveckla en sekundär anknytning till någon av sina 

pedagoger. Han menar vidare att barnens stressnivåer kan öka om den primära 

anknytningspersonen inte finns nära barnen tills de känner sig bekväma och kan acceptera 

en pedagog som en tillfällig anknytningsperson. Enligt Broberg et al. (2012) skapar barnen 

lättare relationer och vågar utforska förskolans verksamhet mer om de har sin trygga bas 

och säkra hamn att återvända till om de känner otrygghet. Förskollärare 4 säger: "Målet är 

att barnen ska kunna knyta an till någon pedagog när föräldern går iväg och då är det viktigt 

att både barn och förälder känner trygghet till den personen" (Förskollärare 4). 

 

Både förskollärare 2 och 4 använder uttrycket tanka trygghet och med det menar de att 

barnen kan leka och utforska men att de ibland behöver sätta sig hos en pedagog för att 

tanka lite trygghet för att sedan fortsätta med leken. En sådan uppfattning finnes stöd hos 

Broberg, et al.  som också menar att barnen under dagen behöver en pedagog med en säker 

hamn att återvända till när barnen har behov av detta. Förskollärare 5 väljer att inte använda 

ordet trygghet när hon pratar om barnen i förskolan då hon utrycker att det är ett laddat ord 

som egentligen handlar om att det blir pedagogens värdering på barnet som gäller. Genom 

att säga att barnet är tryggt menar hon att inget annat ifrågasätts. Hon menar att om 

pedagogen förutsätter att barnen är trygga nöjer man sig många gånger där och ifrågasätter 

inget annat. Hon väljer istället att använda ord som "landat eller vågar visa sig själv" 

(Förskollärare 5). Hon säger däremot att ordet trygghet ibland slinker med i samtalen med 

föräldrar i alla fall då det inte finns något adekvat ord att ersätta det med.  

Förskollärare 2 och 6 menar att trygghet är förknippat med tydliga ramar och gränser och 

att barnen behöver få en känsla av sammanhang. De behöver veta vad som ska ske och vad 

som förväntas av dem, för finns det något att förhålla sig till skapar det trygghet hos barnen.  
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Jag ser typ det hela som ett räcke på balkongen och att veta vart gränsen går. Finns 

inte gränser måste barnen fundera över - vad är det som gäller här, vems ord är det 

som gäller och får jag göra så här? Om barnen redan från början har tydliga ramar 

och gränser skapar det en trygghet som gör att de vågar gå fram till det där räcket, 

de vet vad som förväntas av dem och vad som är okej, de kanske till och med vågar 

luta sig lite över räcket för de får en trygghet i vad som är okej eller inte och de vet 

vart gränsen går (Förskollärare 2).  

 

Förskollärare 5 tänker att utifrån hennes erfarenheter är ett barn tryggt när barnet vågar 

uttrycka missnöje och utmana förskolans gränser. Alla barn gör inte så menar hon, men ser 

det inte som ett bakslag utan mer som ett sundhetstecken att barnen känner sig så trygga 

att de ifrågasätter vad de gör och ska göra. Resterande förskollärare i studien anser alla att 

trygghet i förskolan handlar om att barnen är trygga i förskolans miljö samt att de vågar 

utforska förskolans verksamhet. Ahnert et al. (2004) menar att det kan vara mer 

problematiskt att skola in tryggt anknutna barn då de oftare protesterar när den primära 

anknytningspersonen lämnar barnen på förskolan, till skillnad från otryggt anknutna barn 

som inte får sina behov vid oro eller osäkerhet besvarade och därav inte protesterar. 

Förskollärare 4 reflekterar om hur det går att utläsa om barnen är trygga eller otrygga och 

har under sina år som förskollärare stött på kollegor som uttrycker att självständiga barn är 

tecken på trygga barn. Hon ser på det tvärt om. Möter hon ett barn i ettårsåldern som ofta 

vandrar iväg helt själva skulle hon bli orolig för det barnet då hennes åsikt är att allt för 

självständiga barn, kan istället tyda på otrygga barn. Slutligen säger hon att en ettåring inte 

ska klara sig själv, de behöver en trygg bas och en säker hamn.  
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Diskussion 
I diskussionskapitlet presenteras inledningsvis en sammanfattning och resultatdiskussion. 

Sedan en diskussion om studiens metodiska val, och slutligen förslag till vidare forskning.  

Resultatdiskussion  
Syftet med studien har varit att utveckla förståelse över fenomenet inskolning i förskolan 

ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Där till få en bild av hur förskollärare arbetar med 

olika inskolningsmetoder samt ställa deras tankar i förhållande till varandra, tidigare 

forskning och anknytningsteoretiska begrepp. Vi är medvetna om att forskare och 

förskolepsykolog Gunilla Niss tankar har stort utrymme i studien. Detta motiveras med att 

hon är en av få som forskat om inskolning i förskolan. Vi är därtill medvetna om att 

Barnstudieutredningen del 1 (SOU 1972:26) och del 2 (SOU 1972:27) är föråldrade 

referenser. Valet av att använda oss av det i studien är i likhet med Niss att det är ett av få 

dokument som berör inskolning i förskolan.  

 

Utifrån analysen av den insamlade intervjudata framkom tre rubriker som presenteras i 

resultatkapitlet: Inskolningsmetod, Föräldrasamverkan samt Anknytning och trygghet. De 

intervjuade förskollärarna arbetar för tillfället med två inskolningsmetoder vilka är 

föräldraaktiv inskolning och traditionell tvåveckorsinskolning. Om föräldraaktiv 

inskolning går det följa ett resonemang utifrån förskollärarnas tankar om hur det skapar 

trygghet för barnen när föräldern är aktiv i inskolningen och de vet vad som sker under 

dagen i verksamheten. Vid tvåveckors inskolning menar förskollärarna att barnen i ett 

lugnt tempo vänjs in i förskolans verksamhet och rutiner och att de under en längre period 

får möjlighet att knyta an till sina pedagoger. Om valet av att ha eller inte ha 

ansvarspedagog är tankarna skilda. Två förskollärare menar att det är viktigt att ett litet 

barn får chans till att först och främst knyta an till en av sina pedagoger, medan resterande 

fyra förskollärare menar att det kan vara skört om barnet bara tyr sig till en pedagog. 

Föräldrasamverkan är något samtliga förskollärare understryker är en viktig del för en 

lyckad inskolning då de säger att trygga föräldrar ger trygga barn. Även trygghet och 

anknytning är något samtliga förskollärare berör under våra intervjuer. De menar att 

trygghet är grundläggande vid inskolning och att trygghet och anknytning hör ihop. 

Slutligen framför de att det vid inskolning krävs engagerade pedagoger som kan fungera 

som tillfällig/tillfälliga anknytningspersoner när barnets primära anknytningsperson inte 

finns närvarande.  
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Inskolningsmetod  
Utifrån den föräldraaktiva inskolningsmetoden som pågår under tre dagar ställer vi oss ur 

ett anknytningsperspektiv frågande till den metoden och reflekterar om hur barnen på 

endast tre dagar hinner knyta an till sina pedagoger. Fördelen vi ser är att barnet under 

många sammanhängande timmar får möjlighet att knyta an och skapa relation till sina 

pedagoger, samtidigt som vi å andra sidan undrar om det inte kan bli tröttsamt för en 

tvååring att vara fem timmar på förskolan redan första dagen. Relaterat till vad 

barnstugeutredningen del 1 (SOU 1972:26) framför om inskolning ser vi en koppling till 

våra tankar då de anser att barnens inskolning lämpligast startar i ett lugnt tempo samt att 

den bör vara gärna fjorton dagar med kortare tider. Förskollärare 1, 2, 3 och 5 anser att alla 

pedagoger vid inskolning bör ha gemensamt ansvar för alla barn och att det är skört att 

arbeta med ansvarspedagog. De menar att om barnet bara tyr sig till sin ansvarspedagog 

och den pedagogen inte är på förskolan när barnet är där, kan barnet ha svårt att acceptera 

andra pedagoger. Förskollärare 4 och 6 anser å andra sidan att ansvarspedagog ger barnen 

möjlighet att i första hand knyta an och skapa nära relation till en av sina pedagoger då 

detta kan skapa trygghet hos både barn och föräldrar. Broberg et al. (2012) anser att små 

barn i början kan ha mellan en till fem fungerande anknytningsrelationer och att barnen 

först och främst bör få tillgång till att knyta an till en pedagog på förskolan. Vår slutsats av 

detta är att om barnet innan förskolestart har anknytningsrelation till exempelvis sina 

vårdnashavare, ett syskon och mor eller farföräldrar blir det helt enkelt för mycket för 

barnen att skapa anknytningsrelation till flera pedagoger samtidigt på förskolan.  Vi anser 

också att det skapar en trygghet för föräldern att ha en specifik person som de vet ansvarar 

för deras barn under inskolningen, samt att de vet att deras barn har skapat en tillitsfull och 

trygg relation till en pedagog när separation från föräldern ska ske. Med detta sagt menar 

vi inte att arbetet utan ansvarspedagog aldrig fungerar. Våra tankar stämmer överens med 

samtliga förskollärare i studien. Å ena sidan kan det bli problematiskt om barnen bara 

knyter an till en pedagog och om barnet då skulle vara oroligt, ledset och otryggt när den 

pedagogen inte finns nära. Men precis som Niss (2009) påvisar så är pedagogen som en 

anknytningsperson nödvändigt för barnen på förskolan. Hur blir det då om barnen erbjuds 

för många anknytningspersoner och därav inte skapar en nära anknytning till någon av 

dem. Kopplingar går också se utifrån vad förskollärare 4 säger:  

 

Alla andra som inte är ansvarspedagog går ju inte runt som några suddiga figurer och 

att barnet bara ska vara hos mig, utan relationer skapas ju även om det är en speciell 
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pedagog som har ansvar under själva inskolningen och barnen kommer gå till alla så 

småningom, det är jag helt övertygad om (Förskollärare 4). 

 

Vår reflektion blir att de andra pedagogerna som inte är ansvarspedagoger inte blir helt 

okända för barnen, men om en ansvarspedagog finns nära barnet utgör den en trygg hamn 

när den primära anknytningspersonen inte finns nära. Detta skapar trygghet för barnen på 

förskolan.  

 

Forskning om inskolning i förskolan och dess olika metoder är enligt Niss (2009) knapp, 

något vi tydligt upptäckt under studiens gång. Utifrån den föräldraaktiva 

inskolningsmetoden ser vi det inte förenligt med vad Barnstugeutredningen del 1 (SOU 

1972:26) samt Broberg et al. (2012) anser om inskolning. De beskriver att inskolningen 

bör förläggas under flera dagar, gärna med en ansvarspedagog och att separationen från 

föräldern startar i liten skala för att sedan successivt öka. Å andra sidan säger samtliga 

förskollärare samt Niss (Brodin 2017) att inskolningen är något som är individuellt för 

varje enskilt barn och familj. Våra slutliga tankar om inskolningsmetod är att då 

inskolningen just är unikt för varje barn känns det svårt att säga att en metod passar alla. 

Ramar behövs för hur en inskolning ska gå till, men att önskvärt är att ha stor flexibilitet 

för att kunna möta alla barn och föräldrars olika behov.  

Föräldrasamverkan  
Genom att lägga stort fokus på föräldrarna under inskolningen skapas förutsättningar för 

trygghet som kan överföras på barnen (Arnesson Eriksson, 2010). I likhet med vad 

Arnesson Eriksson samt förskollärare 1, 2 och 3 säger kan även vi se fördelarna med att 

föräldrarna i den föräldraaktiva inskolningen får en bred inblick i förskolans verksamhet 

och rutiner då föräldrarna är med under tre hela dagar, jämförelsevis med tvåveckors 

inskolning där föräldrarna får se korta delar av förskolans innehåll under fler dagar. Genom 

att få helhetsbilden som förälder menar förskollärare 1, 2 och 3 att det skapas en större 

förståelse för verksamheten och dess struktur. Barnstugeutredningen del 1 (SOU 1972:26) 

belyser att föräldrarnas positiva inställning till verksamheten skapar goda relationer till 

pedagogerna samt att barnstugeutredningen del 2 (SOU 1972:27) belyser förskollärarens 

roll för att skapa en välkomnande miljö för både barn och föräldrar. Fördelen är enligt 

tidigare nämnda förskollärare att föräldrarna oftast blir mer trygga vilket i sin tur kan 

överföras på barnen. Samtliga förskollärare understryker vikten av att involvera föräldrar 

under inskolningen och att föräldrarnas trygghet speglar sig i barnen. Vi tolkar i likhet med 
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Niss (2009), att barnen långsamt behöver vänjas in i verksamheten för att kunna hitta en 

trygg hamn utifrån den kontexten. Niss uttrycker vidare att barnen vid två veckors 

inskolning som tidigare nämnt får bekanta sig med förskolan i ett lugnt tempo. 

Förskollärare 4 påvisar också vikten av att låta inskolningen ske i lugn takt och menar att 

de flesta människor, vuxna som barn, behöver tid för att ta in och bearbeta nya miljöer och 

intryck. Detta förenas med vad Arnesson Eriksson (2010) säger då det för många föräldrar 

är ett första möte med förskolan under inskolningen. Fortsättningsvis tolkar vi att det kan 

bli en stressande situation för både föräldrar och barn sett utifrån den föräldraaktiva 

inskolningen då redan de första dagarna på förskolan är långa, samt att barnen efter några 

få dagar ska lämnas på förskolan utan att först vänjas in med korta separationer från 

föräldern.  

 

Bowlby (2007) beskriver hur barnen visar på högre kortisolhalter vid otrygga 

anknytningar. I relation till föräldraaktiv inskolning, där det är långa dagar och snabb 

invänjning av både lämning och nya människor jämfört med tvåveckors inskolning där 

barnen i lugnare tempo får bekanta sig med miljö och personal samt under längre period 

får vänja sig vid att bli lämnade skapas en mindre stressande miljö och kortisolhalterna bör 

därmed vara lägre. Det vi ändå kan se och vara överens om oberoende av vilken 

inskolningsmetod som används är föräldrars roll och vikten av att de känner tilltro till 

verksamheten vilket är en betydande faktor för barnen och kvaliteten på inskolningen.  

 

Anknytning och trygghet 
Ordet trygghet är något vi båda från utbildningens verksamhetsförlagda del och vikariat 

har erfarenhet av används mycket inom förskolan och vid inskolning. Inför studien 

reflekterades det över vad ordet trygghet egentligen står för och vår önskan om 

förskollärarnas uppfattning om trygghet framkom. Flertalet förskollärare i studien säger att 

trygghet och anknytning hör ihop. Något vi under studiens gång också skapat förståelse 

för. Inom anknytningsteorin beskrivs trygg respektive otrygg anknytning där en trygg 

anknytning kortfattat innebär att barnet får sina känslor och behov tillgodosedda genom 

exempelvis tröst och närhet när barnet känner oro. En otrygg anknytning och närmare 

bestämt en undvikande anknytning innebär kortfattat att barnet inte får sina känslor och 

behov tillgodosedda. När barnet känner oro och otrygghet får det inte den uppmärksamhet 

och tröst det behöver (Broberg et al. 2012).  Vi tolkar utifrån våra intervjuer och analys att 
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förskollärarna pratar om trygghet, som att barnen är trygga i förskolans miljö och inte att 

det handlar om att barnen är mer eller mindre trygga beroende på anknytning till 

pedagogerna. Vår reflektion om varför fokus mer hamnar på trygghet i miljön istället för 

anknytning kan bero på kunskap om barnens anknytning. Exempelvis beskrivs i slutsatsen 

att bara en av de sex förskollärarna vi intervjuade kopplade sina svar till någon teori eller 

forskning. Vi tänker också kopplat till oss själva och vår utbildning att det lilla som berört 

inskolning har hamnat på arbetet med att barnen känner sig trygga i förskolans miljö. 

Däremot upplevs inte att utbildningen någon gång haft fokus på hur pedagoger kan arbeta 

för att stärka trygga anknytningsrelationer i förskolan.  

 

Broberg et al. (2012) menar att något som är betydande för barnens trygghet och 

anknytning på förskolan är trygg bas och säker hamn. De påvisar att barn med en trygg 

bas, det vill säga en trygg anknytning hemifrån kan ha lättare att utforska förskolans miljö 

då de vet att de vid oro och otrygghet kan återvända till sin säkra hamn. Den trygga hamnen 

är ofta föräldern om de finns där vid inskolningen eller en trygg hamn hos den pedagog de 

knutit an till. Den trygga hamnen kan stötta barnen i utforskandet eller finnas där för att 

tanka trygghet vid behov. Barn med en otrygg anknytning kan ha svårare att utforska 

förskolans verksamhet då de vid oro eller otrygghet inte är vana vid att få sina 

anknytningsbehov tillgodosedda och kan därför begränsas i sitt utforskande. Utifrån detta 

tolkar vi att kunskap om barnen trygghet och anknytning är nödvändig för att kunna vara 

vaksam och tolka barnens anknytningssignaler på rätt sätt. Detta kopplas till vad 

förskollärare 4 säger om att självständiga barn kan ses som trygga, men att hennes åsikt är 

tvärt om. Med anknytningsteorin som grund, uppfattar vi det som att barn genom gråt och 

skrik ibland kan ses som otrygga, men det kan också istället vara uttryck för trygghet. 

Barnen visar genom protest att de behöver få sina anknytningsbehov tillgodosedda. Å 

andra sidan kan barn som inte protesterar ses som tryggt, men kan istället tyda på otrygghet 

då det som ovan nämnt inte är vana vid att få sina anknytningsbehov tillgodosedda. (Ahnert 

et al. 2004). 

 

Att barnen inte otröstliga under en längre period, skrattar och leker i samspel med andra 

barn och pedagoger är något vi genom denna studie kommit fram till att vi själva kan se 

som tecken på en god inskolning. Avslutningsvis menar Niss (Brodin 2017) kopplat till 

våra tankar att barnen ska känna glädje och trivas på förskolan. Signaler på att barnen är 

trygga säger förskollärare 1, 2, 4 och 6 är att de trots gråt kan lugna sig och återvända till 
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pedagogen/pedagogerna de är trygga med samt att barnen upplever det roligt att vistas på 

förskolan.  

Slutsats 
Utifrån det resultat vi arbetat fram och den analys vi gjort uppfattar vi att förskollärarna 

arbetar utifrån vad de har för kunskaper och erfarenheter om barn och barns trygghet som 

de anser är fördelaktigt. Endast en av de sex förskollärarna vi intervjuade pratade om någon 

form av teori eller forskning som styrkte hennes åsikter. Då det saknas forskning om ämnet 

inskolning och hur barnen påverkas är det svårt eller närmare bestämt omöjligt att säga vad 

som är bäst för barnen, men det vi vet är att barnen behöver trygghet för att våga utforska 

och utvecklas. Varje familj är unik och har egna behov som behöver mötas i en förskolas 

verksamhet. Idag ser vi det som att varje förskola arbetar med inskolning utefter beprövad 

erfarenhet och utifrån diskussioner i verksamheten då forskning om inskolningsmetoder är 

näst intill obefintlig. En koppling till detta är att fyra av sex förskollärare i studien 

förespråkar föräldraaktiv inskolning trots att det inte finns några vetenskapliga grunder till 

metoden.  

 

Vi saknar i stor utsträckning forskning på hur inskolning i förskolan påverkar barn under 

längre tid och även vilka konsekvenser de olika inskolningsmetoderna skapar för barnen. 

Detta gör det svårt att hitta bra riktlinjer och tips på hur en bra inskolning ska se ut.  

Metoddiskussion 
Valet att ha djupintervjuer med semistrukturerad grund gjorde att vi kunde hålla 

intervjuerna inom de ramar som vi ville studera. Fördelen med denna metod var att genom 

några förutbestämda grundfrågor så riktades fokus mot studiens syfte och frågeställningar. 

Metoden gav också utrymme för intervjupersonerna att uttrycka egna reflektioner och 

tankar vilket vi såg som mycket relevant för studien. En nackdel vi reflekterat kring var att 

genom en så pass öppen intervju kunde fokus ibland ändras, men vi som intervjuansvariga 

försökte då på ett respekterande sätt leda tillbaka till aktuellt ämne. Som Löfgren (2014) 

påvisar, det vill säga, vikten av att ha intervjun på en trygg plats, i detta fall 

intervjupersonernas arbetsplats, upplevde vi att vi mötte avslappnade intervjupersoner som 

gav utförliga svar och tankar. Vi är också medvetna om att vi valt en liten intervjugrupp 

där resultatet kan uppfattas som regionbaserat. För att göra studien mer generaliserbar 

skulle en intervjustudie med fler förskollärare från olika städer och kommuner vara att 
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föredra. Däremot kunde vi se utifrån de svar vi fick att det finns stora likheter i hur 

förskollärarna resonerar om inskolning och dess betydelse och därför anser vi att denna 

studie är i hög grad generaliserbar i sydvästra Sverige. Transkriberingarna tog lång tid att 

utföra och i efterhand insåg vi att mer tid för transkribering i planeringen av studien hade 

varit en fördel för att kunna hålla den tidsplanering vi gjorde upp.  

I studien intervjuades förskollärare med lång arbetserfarenhet och erfarenhet av olika 

inskolningsmetoder. Vi upplever att det berikade studien för att kunna få en så djupgående 

uppfattning av fenomenet inskolning som möjligt. Observation som metod anser vi hade 

varit både intressant och givande. Men då vi med egna erfarenheter vet att inskolning av 

barn i förskolan kan vara en jobbig situation för både barn och föräldrar kändes det av 

etiska skäl inte rätt att observera en sådan situation. Att använda fokusgrupper hade varit 

en intressant metod för att låta förskollärarna tillsammans fördjupa och problematisera 

begreppen kring inskolning och anknytning. Hade mer tid till studien funnits hade både 

enskilda intervjuer och fokusgrupper varit att föredra, men valet föll på att använda 

enskilda intervjuer då vi har erfarenhet kring det sedan tidigare. Att använda ett annat urval, 

exempelvis intervjua nyexaminerade förskollärare utifrån samma studie hade också varit 

en intressant infallsvinkel för att se om liknande intervjusvar framkommit.  

Vidare forskning 
Då inskolning i förskolan är ett stort område med många möjliga infallsvinklar och 

perspektiv är det möjligt att undersöka ämnet under lång tid. Det finns endast lite forskning 

om inskolning och då det är en betydande del för barnen i förskolan har vi många gånger 

under studiens gång haft egna funderingar kring olika forskningsområden om ämnet i 

fråga. Bland annat har vi funderat på hur den föräldraaktiva inskolningen har blivit en 

populär inskolningsmetod utan någon forskningsgrund. Vår teori är att metoden grundar 

sig i beprövad erfarenhet. Intressant hade därför varit att undersöka vad den beprövade 

erfarenheten säger mer djupgående och att göra en studie som bara fokuserar på 

föräldraaktiv inskolning. Vårt fokus har också legat på förskollärarnas syn och tankar om 

inskolning men vad tänker föräldrarna, hur upplever de inskolningen? Vi har också 

funderat om varför anknytningsteorin inte fått ta större plats i reflektioner om inskolningen 

och hur det har påverkat utformandet av inskolningsmetoderna. Där ser vi ytterligare ett 

område att forska vidare om - Hur utformas inskolningen bäst för att skapa goda 

anknytningsrelationer mellan pedagog och barn på förskolan?   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor  
 

Inledningsfrågor: 

• Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

• Vilka inskolningsmetoder har du erfarenhet av? 

 

1. Berätta hur ni arbetar med inskolning på er förskola. 

2. Hur har ni kommit fram till att använda just er metod?  

3. Utifrån barnens upplevelser och behov, vad anser du är viktigt under en 

inskolningsperiod?  

4. Är ordet anknytning något som är bekant för dig? Följdfråga – vad betyder 

anknytning för dig och diskuteras det i arbetslaget? 

5. Är ordet trygghet något som är bekant för dig? Följdfråga – vad betyder det för 

dig och diskuteras det i arbetslaget?  

6. Hur tänker du att inskolning organiseras bäst personellt?  

7. Utifrån de erfarenheter du har kring olika inskolningsmetoder, går det att påvisa 

för och nackdelar?  
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Bilaga 2 
 

 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 

 
 
Rebecka Johansson och Emma Nyman genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen 
för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att 
undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer 
specifikt handlar denna studie om att utveckla kunskap kring inskolning i förskolan. 
 
Rebecka Johansson och Emma Nyman genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap 
om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom 
utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 
förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 
University. 
 
Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller 
flera av följande aktiviteter: 
 
____ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 
____ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan.  
____ [FYLL I ANDRA FORSKNINGS/OBSERVATION/DOKUMENTATION AKTIVITETER] 
 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 
förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  
 
Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan 
några påföljder.  
 
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 
kursansvarig,  
Cathrine Ryther (cathrine.ryther@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson 
(monica.nilsson@ju.se) 
 
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 
 
Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller 
email:___________________________________ 
 
________________________________     
Datum 
 
________________________________   ________________________________
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Bilaga 3 
 

Transkriberingsregler 
 

RJ = Rebecka  

EN = Emma  

(Exempelvis) AK = förskollärare Anneli Karlsson  

… = paus 1-5 sekunder  

……= paus 5-10 sekunder  

**=suck  

Genomstruken linje = pratar samtidigt 

 

 


