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Summary  

 
Starting at preschool is a big step in the child's life, that is when the child is forced to create 

affiliation with other adults and children. From being at home in a safe environment with their 

parents /guardians to come to a whole new environment with new people to associate. The 

purpose of the study was to see educators' thoughts about in-school education and related 

education, what they emphasize as extra important in meeting a new child, but also how their 

education goes on. The survey is based on qualitative interviews with 5 educators. The results 

show that the reason is that the parents are safe and that they have a good contact. In order to 

build a safe connection with the new children, educators raise the importance of making an 

attachment to the child's initiative. Pre-schools use different education models, but the reason 

is the same that schooling takes place at the child's rate.  
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Förord 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till de pedagoger som jag fått chansen 

att intervjua och ta del av era erfarenheter och kunskaper, utan er hade det aldrig 

gått att genomföra denna studie. Genom intervjuerna med er har jag fått nya 

kunskaper och inspiration. Jag vill också tacka min handledare Magnus Rodell 

för all vägledning och stöttning genom denna resa.  

 

Västerljung 2018 

 Jenny Nilsson  
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Inledning	  

	  	  
Förskolestarten är för många barn en stor händelse, eftersom det är då barnet möter nya vuxna 

och barn att förhålla sig till. Därför är det viktigt med en trygg anknytning till de nya vuxna 

och att inskolningen sker i barnets egen takt. Inskolningen ser olika ut på olika förskolor och 

arbetssättet varierar. En del förskolor har föräldraaktiv inskolning, där föräldrarna är med den 

första tiden i förskolan och tar hand om sitt barn, för att sedan ge över ansvaret till pedagogen 

som skolar in. Andra förskolor använder sig av den traditionella inskolningen, där föräldrarna 

är med de tre första dagarna för att sedan pröva att gå ifrån. Det som är grunden i de olika 

arbetssätten med inskolning är att barnet känner sig tryggt och kan knyta an till den person 

som skolar in i sin takt, samt att pedagogerna har en bra kontakt med barnet föräldrar. 

 

I läroplanen för förskolan står det att: 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande 

samt erbjuda en trygg omsorg (Skolverket 2016, s. 5).  

 

Under våren har en förnyad version av läroplanen börjat ta form men jag har utgått ifrån 

läroplanen från 2016.  

 

Genom intervjuer och tidigare forskning vill jag höra pedagogernas tankar kring inskolning 

och anknytning. Jag vill även undersöka vad de använder sig av för strategier i ett möte med 

ett nytt barn. Jag har valt detta ämne för att jag själv arbetat inom förskolan några år och sett 

många olika versioner av inskolning. Av denna anledning vill jag se närmare på hur olika det 

kan se ut och vad de finns för tankar bakom planeringen inför en inskolning. Tanken med 

studien är att den ska kunna ge pedagoger inspiration till vad man behöver tänka på när man 

skapar anknytning till ett nytt barn. 
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Begrepp:	  	  
	  
Jag har valt att använda mig av formuleringen pedagog och gör ingen skillnad mellan 

barnskötare och förskollärare. Jag har gjort det valet då jag anser att båda yrkesrollerna har en 

viktig del i inskolningen och jag är intresserad av deras tankar och funderingar kring 

inskolning. I läroplanen står det att ”Förskolläraren har ansvaret för barnets inskolning och 

samverkan med föräldrarna. Det står även att arbetslaget har ett gemensamt ansvar att skapa 

en bra relation mellan hem och att förskola och samtala med föräldrarna om barnets trivsel 

och utveckling (Skolverket 2016, s. 11).” Med grund i detta har jag fokuserat på arbetslaget i 

helhet, hur de ser på inskolning och vad de använder för strategier för att knyta an till ett nytt 

barn.  
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Syfte	  och	  frågeställningar:	  	  
 

Syftet med studien är att undersöka pedagogernas syn på inskolning och anknytning i 

förskolan. Detta är ett viktigt ämne att belysa då inskolning är en stor händelse i barnets liv 

och då barnet behöver skapa anknytning till nya vuxna.  

 

 

➢ Hur upplever pedagoger i förskolan anknytning i samband med inskolning?	  

➢ Vad använder pedagogerna för strategier i ett möte med ett nytt barn? 	  
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Teoretiska	  utgångspunkter	  	  
 

John	  Bowlby	  anknytningsteori	  	  
 
Min teoretiska utgångspunkt är John Bowlbys anknytningsteori. John Bowlby var en 

psykoanalytisk barnpsykiatriker som även var aktiv författare under hela sin levnadstid (Perris 

2006,s.12). Enligt Bowlby handlar anknytningsteorin om att förklara våra beteendemönster, 

exempelvis beteendet hos ett barn som hamnar på en främmande plats med främmande 

människor. Bowlby understryker hur viktiga föräldrarna är för barnet och för barnets förmåga 

att skapa relationer till andra människor utanför familjen (Bowlby 2010, s.144-145). Bowlby 

nämner vikten av en trygg bas, där barnet har möjlighet att få stöd även i svåra situationer 

(Bowlby 2010,s.164).  

Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg menar att det viktigaste för att en 

anknytningsrelation ska kunna utvecklas, är att ha regelbunden kontakt med barnet och finnas 

där för barnet i svåra situationer. Om anknytningspersonen inte lyssnar på barnets signaler 

eller visar intresse för barnet, kan en otrygg anknytning skapas. Broberg och Hagström tar 

upp att om barnet har en sämre anknytningsrelation till sina föräldrar eller ena föräldern 

kommer det att påverka barnets förmåga att skapa anknytning till andra vuxna, till exempel 

pedagoger i förskolan (Broberg och Hagström 2013,s.67- 73). Jag har valt att utgå från 

Bowlbys anknytningsteori för att den ger en djupare förståelse för hur viktigt det är med en 

trygg bas och ger förklaring till vissa beteende mönster som kan uppstå vid en inskolning.  

 

Fenomenografisk	  didaktik	  	  
 
För att analysera pedagogernas tankar och känslor kring anknytning i samband med 

inskolning har jag använt mig av fenomenografisk didaktik. Enligt Tomas Kroksmark handlar 

fenomenografisk didaktik om att ta reda på hur andra människor ser och uppfattar exempelvis 

en situation. Här vill forskaren få fram det som personen upplevt. Vidare tar Kroksmark upp 

att fenomenografi är en form av kvalitativ analys. Som Kroksmark tagit upp tidigare handlar 

det om att förstå andras uppfattningar, känslor och tankar. Begreppet uppfattning handlar om 

att få en förståelse för något speciellt, som till exempel känslor, tankar eller hur vi handlar. 

Kroksmark förklarar att fenomenografiska uppfattningen handlar om två aspekter, vad och 

hur aspekt. Där vad-aspekten handlar om fysiska eller psykiska aspekter.  
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Hur  aspekten handlar om förklaringen till varför aspekterna förekom. Till exempel varför 

personen kände som den gjorde (Kroksmark 2007, s. 5- 10). Han förklarar att det handlar om 

att förstå andras tankar och känslor, i det här fallet pedagogernas upplevelser och erfarenheter 

kring anknytning (Kroksmark 2007,s.4-7).  

 

 

Metod	  och	  material	  

Kvalitativ	  metod	  	  
	  
Jag har genomfört en kvalitativ studie med intervjuer som grund för att samla in empiriska 

data. Mitt syfte var att få en förståelse för pedagogernas tankar om anknytning i samband med 

inskolning i förskolan. Av denna anledning valde jag att utföra en kvalitativ studie, där jag 

fick möjlighet att gå in djupare på pedagogernas tankar. Enligt Staffan Stukát ger en kvalitativ 

studie möjligheten att tolka och förstå svaren från till exempel intervjuerna. Han menar att 

genom en kvalitativ studie kan författaren få en förståelse genom att gå djupare in i det svar 

som dyker upp (Stukát 2011,s.36).  

 

Kvalitativa	  intervjuer	  
	  
Allan Bryman beskriver kvalitativa intervjuer som mindre strukturerade. Han menar att 

kvalitativa intervjuer intresserar sig mera av intervjupersonens egna tankar och synsätt. 

Intervjun är öppen och den kan gå åt olika riktningar menar Bryman. Intervjun blir då mer 

flexibel och intervjupersonen får vara med och påverka i vilken riktning svaren går (Bryman 

2011, s.413). Under intervjuerna försökte jag att ha ett avslappnat samtal mellan mig och den 

intervjuade. Jag använde med av semistrukturerade intervjufrågor, då jag ville få ett öppet 

samtal kring ämnet. Där den intervjuade hade möjligheten att tolka frågan öppet och det fanns 

inget rätt eller fel svar. Om jag märkte att den intervjuade tolkade frågorna på ett annat sätt än 

vad jag hade tänkt, påpekade jag inte det, utan lät personen berätta om sin tolkning och sina 

tankar. Detta gjorde intervjun väldigt intressant, då jag ville höra pedagogernas olika tankar 

och tolkningar. Enligt Bryman får den intervjuade tolka frågorna fritt i en semistrukturerad 

intervju. En semistrukturerad intervju handlar om att frågorna inte behöver komma i exakt 

samma ordning och även frågor som inte är planerade kan läggas till menar Bryman (Bryman 
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2011,s. 415). Från början hade jag en ordning på frågorna. Jag sa numreringen högt, för att 

när sen jag lyssnade på inspelningen, lättare skulle kunna sära på frågorna. Om jag märkte att 

den intervjuade mer var inne på till exempel fråga 2 istället för 4, så antecknade jag bara detta 

och bytte plats på dem senare. Men under själva intervjun behövde inte frågorna komma i 

samma ordning som det var tänkt från början.  

Urval	  	  
	  
Jag valde att intervjua fem pedagoger från fem olika förskolor för att få en bredare förståelse 

om deras tankar kring anknytning. Förskolorna ligger i olika kommuner och det valet gjorde 

jag för att få en helhetssyn kring pedagogernas tankar. Samtliga pedagoger arbetar på 

avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år. Om jag hade valt att genomföra fler intervjuer, hade 

jag fått en ännu bredare syn om pedagogers tankar, men med den tid jag hade utsatt för 

examensarbetet, fanns inte den möjligheten. 

Jan Trost menar att materialet blir lättare att arbeta med och att se mönster i om inte urvalet är 

för stort (Trost 2010,s.137). I min studie har jag intervjuat både förskollärare och barnskötare. 

Det valet gjorde jag då jag anser att båda yrkesrollerna har en betydelsefull roll i förskolan. På 

de förskolor jag varit på, håller både barnskötare och förskollärare i inskolningen och båda 

parter är därför lika insatta i ämnet. Förskollärare har en akademisk utbildning och förväntas 

därför att ha större kunskap i till exempel inskolning. I förskolan är det brist på förskollärare 

just nu därför har barnskötare också mycket ansvar. Det är då viktigt att lyfta fram båda 

yrkesrollerna.  

Genomförande	  	  
	  
Jag började min studie med att formulera en forskningsfråga och det gjorde jag med hjälp av 

att söka efter vad det fanns för litteratur kring ämnet. När jag sedan valt forskningsfråga 

började jag utforma frågeställningarna och syftet för studien. Sedan sökte jag efter 

avhandlingar, böcker och tidigare forskning för att skapa mig en grundförståelse kring ämnet 

och av det utformade jag intervjufrågorna.  

Innan jag utförde mina intervjuer, skickade jag ut ett mejl till respektive förskolechef på de 

förskolor jag var intresserad av. I mejlet beskrev jag kort syftet med studien och ställde frågan 

om jag fick intervjua pedagoger på deras förskola. Jag berättade även lite kort om mig själv 

för att förskolechefen skulle veta vem jag var. Två av förskolorna har jag haft kontakt med 
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tidigare sen innan och till de förskolecheferna skickade jag ut endast syftet med studien. 

Intervjufrågorna skickade jag inte ut i förväg, eftersom jag inte ville att pedagogernas skulle 

förbereda sig då det kunde ha påverkat svaren och blivit planerade svar. Jag gjorde detta val, 

då jag ville ha så ärliga svar som möjligt och för att inte få de svar som pedagogerna trodde 

att jag ville ha.  

Intervjuerna såg olika ut, men till stor del satt jag ostörd med pedagogen i ett rum. Jag började 

samtalet med att kort ta upp syftet med studien igen och gav även information om att de när 

som helst kunde avbryta intervjun och sin medverkan. Sedan frågade jag om jag fick använda 

mig av ljudinspelning och förklarade hur det skulle gå till. Intervjuerna tog ungefär 30 

minuter och i vissa fall tog vi en paus mitt i. Under intervjun frågade jag de intervjuade om de 

ville att jag skickade svaren på frågorna till dem, så att de själva kunde se om det var något de 

ville ta bort eller lägga till. Det gjorde jag för deras egen trygghet, då det kan vara svårt att 

komma på vad man vill svara i en intervju. Många av de intervjuade ville även att jag 

skickade studien när den var klar.  

Bearbetning	  	  
	  
När jag utförde mina intervjuer gjorde jag en ljudinspelning för att få så precisa svar som 

möjligt. Runa Patel och Bo Davidson menar att när författaren ska analysera ljudinspelningen 

och skriva ner materialet är det oftast omfattande mycket, vilket gör det tidskrävande även om 

det är begränsat med intervjuer (Patel & Davidson 2011, s.120). Det tog ungefär 1,5 timme 

för mig att bearbeta materialet efter en intervju på ca 30 min. Jag valde att bearbeta en 

intervjuinspelning i taget för att kunna fokusera på svaren från varje enskild intervju. Fördelen 

med att bearbeta en inspelning i taget menar Patel och Davidson är att materialet kan ge idéer 

på hur man ska fortsätta arbeta, om det är något som behöver läggas till eller förtydligas 

(Patel & Davidson 2011,s. 121).  Jan Trost nämner att när man spelar in intervjun och sedan 

spelar upp den, kan man höra om det är något man bör ändra på i sitt sätt att intervjua (Trost 

2010,s.74). När jag spelade upp den första intervjun kunde jag höra att jag hade lite för 

bråttom, att jag behövde tänka på att ge den intervjuade mer plats. Jag la också märke till flera 

saker som jag behövde tänka på, till exempel på hur jag ställde frågorna.  

	  

Etiska	  principer	  	  
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Stukát tar upp fyra huvudkrav som är viktiga när man skriver en vetenskaplig studie. 

Informationskravet handlar om menar författaren att det är viktigt att informera de 

medverkande om studiens syfte och hur deras medverkan kommer att användas. Vidare tar 

Stukát upp samtyckeskravet vilket han menar handlar om att de deltagande har rätt att själv 

bestämma om de vill medverka i studien och att de kan avbryta när de vill. Det tredje 

huvudkravet heter konfidentialitetskravet och handlar om hur den medverkandes information 

hanteras. Sista huvudkravet som Stukát tar upp är nyttjandekravet som innebär hur den 

samlade informationen hanteras (Stukát 2011,s.139-140). Jag skickade ut ett mejl till varje 

berörd förskolechef där jag beskrev studiens syfte och att jag var intresserad av att intervjua 

en pedagog på någon av hens förskolor. När jag hade fått godkännandet av förskolechefen 

ringde jag till förskolan för att boka in en intervju. Under samtalet berättade jag igen syftet 

med studien och frågade om hen ville medverka i en intervju. När jag sedan skulle genomföra 

intervjun informerade jag den medverkande på plats vad det innebar och att hen kunde 

avbryta sin medverkan i studien. Med hänsyn till konfidentialitetskravet var jag noggrann med 

att inte använda några namn eller annat som kunde avslöja identitet, till exempel kön. Jag 

skrev endast deras utbildning och vilken åldersgrupp de arbetade med, samt hur länge de hade 

arbetat inom förskolan. Det material och information som jag fått fram hanterar jag med 

försiktighet med hänsyn till nyttjandekravet. Jag har sparat intervjuerna i ett enskilt dokument 

på min dator. Många av de intervjuade ville att jag skickade ut svaren på frågorna så att de 

själva fick kolla igenom vad de svarat. Efter att jag mejlat slängde jag lappen med adressen 

på.  
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Bakgrund,	  tidigare	  forskning	  	  	  
	  
	  
När jag påbörjade sökandet efter tidigare forskning till min studie, var det svårt att hitta 

tidigare forskning om inskolning. Jag bestämde mig då för att fokusera på sådant som på olika 

sätt kan relateras till inskolning, till exempel anknytningsperson, anknytning, trygghet och 

föräldrakontakt. Jag har delat in den tidigare forskningen i rubrikerna anknytningsperson, 

anknytning och samspel mellan hem och förskola.  

 

Anknytningsperson	  
	  
Birthe Hagström har arbetat som förskollärare och speciallärare, men har även disputerat i 

pedagogik. Hon är också författare till boken anknytning i förskolan. Hagström har utfört en 

studie där hon studerat hur pedagoger genom fortbildning kan utvecklas till en bra 

anknytningspedagog. Studien visar att det pedagogerna nämnde som viktigast var att barnen 

kände sig trygga. Pedagogerna nämnde också att det är viktigt att visa kärlek, glädje och 

förståelse, även att det är viktigt att barnen får rätt att uttrycka sina känslor. De nämnde också 

att det är viktigt att föräldrarna känner sig trygga. En annan pedagog i studien nämnde att hon 

som anknytningsperson lägger en grund för barnen, för deras självkänsla och hur de vågar ta 

plats i barngruppen (Hagström 2010, s. 99). I studien nämner en pedagog att det är viktigt att 

ha tålamod och se olika situationer ur barnets perspektiv, om det finns en bakgrund till varför 

barnet gör på ett visst sätt (Hagström 2010, s.109).  

Mie Josefsson har skrivit en avhandling om det ansvarsfulla mötet i förskolan. Som underlag 

för avhandlingen har hon läst tidigare forskning om ämnet och utfört intervjuer på olika 

förskolor. Josefson beskriver hur en inskolning kan vara väldigt intensiv och att det är viktigt 

att fokusera på att skapa ett lugn i barngruppen, till exempel genom att dela in barnen i mindre 

grupper. Pedagogerna som Josefson har intervjuat nämner att det är viktigt att ha en 

ansvarspedagog som ansvarar för inskolningen. Hon menar att pedagogen då har möjlighet att 

se och uppmärksamma det nya barnet (Josefson 2018,s.113). Magnus Kihlbom, Birgitta 

Lidholt och Gunilla Niss tar upp att stora barngrupper och lite personal även ökar stressnivån 

hos barnen (Kihlbom, Lindholt & Niss 2009,s.43). 
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Anknytning	  	  
	  
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har skrivit en artikel om hur viktig anknytning är för små barn. 

De tar upp att det är viktigt att barnet har minst en trygghetspunkt, som de kan återvända till 

och känna trygghet. De menar att när barnen har en trygg punkt vågar de utforska mera 

(Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2007,s. 35). Pedagogerna lyfter vikten av att utse en 

ansvarspedagog och ha fokus på att knyta an med det nya barnet. En anknytningspedagog är 

den pedagog som har ansvar för inskolningen. Den pedagogen ansvarar för kontakten med 

föräldrarna och planeringen av inskolningen, men även tillsyn av det nya barnet. Anledningen 

till att ha en anknytningspedagog är att barnet ska ha minst en trygg punkt att knyta an till och 

för att det inte ska bli för många nya kontakter samtidigt. Tor Wennerberg skriver att barnen 

blir mer självständiga när de har skapat en trygg anknytning till någon (Wennerberg 

2010,s.16). 

Maria Fredriksson Sjöberg skriver i sin avhandling, att forskning visar på att en god relation 

mellan barn och pedagog påverkar barnet positivt i sitt fortsatta lärande. Sjöberg tar också upp 

vikten av att barnet har förtroende för pedagogen. Hon menar att genom förtroende kan det 

skapas en trygg relation mellan barn och pedagog (Sjöberg 2014,s.11). Dessutom tar Jesper 

Juul upp att om vuxna visar respekt för barnens gränser, hjälper de barnen att se andras 

gränser (Juul 2010,s.52). De pedagoger jag pratat med upplever att barnet blir mer tryggt i sig 

själv när det fått en bra anknytning till någon av pedagogerna och det påverkar även barnet 

senare i förskolan. Om barnet känner sig tryggt vågar det testa på nya saker och även skapa 

nya relationer.  

 

Samspel	  mellan	  hem	  och	  förskola	  
	  
Ann-Marie Markström och Maria Simonsson har skrivit en avhandling om samspelet mellan 

hem och förskola med fokus på inskolning. Avhandlingen visar på att föräldrakontakten blivit 

allt viktigare. Pedagogerna i avhandlingen lyfter fram att det är viktigt att göra föräldrarna 

medvetna om hur de arbetar och vad förskolans styrdokument säger. När det kommer till 

inskolningen upplevde pedagogerna att många föräldrar har bråttom med att lämna sina barn 
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på förskolan. De vill att det ska gå fort, så de kan börja arbeta igen. Något som pedagogerna 

anser är viktigt i en inskolning är att lära känna barnet bra innan föräldrarna lämnar barnet, så 

att barnet får förtroende för dem. Det pedagogerna nämner som fokus i inskolning är att 

barnet ska ha roligt och känna sig trygg. Därför är det viktigt med en bra kommunikation 

mellan hem och förskola, då föräldrarna vet bäst vad deras barn tycker är roligt.  

Förväntningarna på föräldrarna är att de ska vara aktiva och hjälpa sitt barn att känna sig 

tryggt med att skapa relationer till de andra barnen och pedagogerna. Pedagogerna nämner att 

det är lättare att lära känna barnet när föräldrarna är aktiva, genom att se deras samspel och att 

samtala med föräldrarna. Pedagogerna avslutar med att ta upp hur viktigt det är att föräldrarna 

känner sig trygga och att vi lyfter meningen med deras roll som föräldrar (Markström & 

Simonsson 2017,s.3-7)  

 

Resultat	  och	  Analys	  
 

I den här delen av texten kommer jag att presentera resultatet. Jag har delat in resultatet i olika 

rubriker, inskolning, föräldrakontakt och trygghet/barns inflytande. Rubrikerna har formats 

efter det som pedagogerna i min studie har lyft fram som centralt för begreppet anknytning. 

Pedagogerna har arbetat inom förskolan mellan 6- 35 år, så de har olika lång 

arbetslivserfarenhet. Samtliga arbetar med barn i åldrarna 1-3 år och har därför varit med om 

många inskolningar och är mycket insatta i ämnet.  

 

Inskolning	  	  
	  
På de förskolor jag besökt ser inskolningen olika ut. Två av förskolorna använde sig av 3 

dagars inskolning och en förskola använde sig av föräldraaktiv inskolning. En annan förskola 

använde sig av en mix mellan föräldraaktiv inskolning och 3 dagars inskolning. Sista 

förskolan som jag besökte använde sig av 14 dagars inskolning, där föräldrarna var med de 

två första veckorna.  

En pedagog berättar att de har föräldraaktiv inskolning, som innebär att föräldrarna är med de 

första dagarna och tar hand om barnet. Syftet är att barnet då ska ha chansen att bli tryggt och 

på eget initiativ söka kontakt med pedagogerna men även att föräldrarna ska få en inblick hur 

en dag på förskolan kan se ut.  
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-Vi har valt föräldraaktiv inskolning för att föräldrarna ska förstå hur en dag på förskolan ser 

ut, att det inte är som hemma, det går inte att jämföra. Vi upplever att det blir en mjukare 

övergång för barnen, just att de får chansen att komma till oss själva.  

 

Pedagogen är mycket mån om att barnet ska få en lugn och trygg övergång och det ska ske på 

barnets initiativ. Jag använder mig utav fenomenografisk didaktik som teoretisk bakgrund och 

det handlar om att uppfatta andras känslor. Pedagogen svarar bestämt på frågan och jag 

uppfattar att hon tänker på barnets bästa. Hon upplever att barnet med stöd av föräldern, 

hinner bekanta sig i förskolans miljö.  

En av förskolorna hade en mix av 3 dagars inskolning och föräldraaktiv inskolning. 

Inskolningen pågick i 3 dagar, då föräldrarna var med och tog hand om barnet och följde med 

på förskolans rutiner. En annan förskola använde sig av 14 dagars inskolning, där föräldrarna 

var med de två första veckorna. Pedagogen hade tidigare erfarenhet av 3 dagars inskolning, 

vilket hon inte var nöjd med. Hon berättade att föräldrarna var med de 3 första dagarna och 

tog då hand om barnet. Under 3 dagarna var det ingen pedagog som var ansvarspedagog. Alla 

pedagoger var närvarande och barnet fick själv välja ansvarspedagog. Dag 4 lämnade 

föräldern barnet och var borta i ungefär 5 timmar. Veckan efter gick barnet på sitt riktiga 

schema. Pedagogen hade ingen bra erfarenhet av detta och tycker bättre om den metoden som 

de använder sig av nu. Jag upplever att pedagogen blir lite irriterad när hon lägger fram sitt 

gamla arbetssätt, att hon inte alls tycker det är en bra inskolningsmetod. Enligt Kroksmark 

handlar fenomenografisk didaktik om att tolka andras upplevelser i en viss situation, i det här 

fallet 3 dagars inskolning (Kroksmark 2007,s.5-10).  

Två av förskolorna använde sig av 3 dagars inskolning och upplevde att det fungerade bra för 

barnen, då de var öppna med att inskolningen kunde ta längre tid. Tre av förskolorna hade en 

sak gemensamt, att alla fokuserar på att föräldrarna ska vara delaktiga i inskolningen, vilket 

jag går in mer på under rubriken föräldrakontakt.  

Att inskolningen är en stor del i barnets liv verkar alla pedagoger vara överens om och att det 

är en stor händelse som kan ta olika lång tid för barnet att smälta. En pedagog nämner att det 

är en helt ny värld som öppnas för barnen när de börjar på förskolan:  

 

-Det här är en helt ny värld för barnet, även om de varit på öppna förskolan och Kyrkis, så är 

det här något helt annat, så det är viktigt att barnet får tid på sig.  

 



17	  
	  

Broberg och Hagström skriver att när barnen börjar i förskolan ser miljön helt annorlunda ut 

än hemma. Hemma är barnet van med en lugn trygg miljö med vuxna de känner (Broberg & 

Hagström 2012,s.149). I en barngrupp kan det vara upp till 20 barn och 3-4 pedagoger, som 

det nya barnet inte känner. Tempot är högt och det är många nya intryck för barnet att ta in. 

Några av pedagogerna nämner att de kan ha upp till 5- 6 barn samtidigt vid en inskolning, 

även om det inte är så vanligt. Detta kan tänkas vara stressande för ett barn då allt är nytt. 

Förskolans miljö är helt ny för barnet och även att skapa relation till så många nya barn och 

vuxna.  

Ylva Ellneby skriver att det kan vara påfrestande för barnen att vistas med många barn och att 

dela på några enstaka pedagoger. Hon menar att forskningen säger att barnen i en stressande 

miljö visar på ett ökat aggressivt beteende. Barnet tvingas skapa många nya relationer 

samtidigt, vilket inte alla små barn klarar. Ett sätt att minska stressen menar Ellneby är att 

dela in barnen i mindre grupper (Ellneby 1999, s.43). När det är stora barngrupper är det även 

svårt för pedagogerna att räcka till och se varje barn. Pedagogerna som Hagström har 

intervjuat till sin avhandling, berättar att om de ska ha möjlighet att vara en bra 

anknytningspedagog behöver barngrupperna vara mindre och det behövs mer personal 

(Hagström 2010,s. 109).  Några av de pedagoger jag intervjuat nämner att de delar in barnen i 

små grupper, när det nya barnet ska komma.  

 

-Vi brukar vara två pedagoger och några av de andra barnen som är med det nya 

barnet i början.  

 

Här får det nya barnet chansen att knyta an till några barn och pedagoger i taget och även 

miljön blir lugnare med mindre barngrupp. En annan pedagog nämner att de har som mål att 

dela in barnen i mindre grupper vid en inskolning men att det inte alltid är möjligt i praktiken.  

 

-Inskolningarna kan se olika ut, om vi har en stor barngrupp och många nya barn, kan det 

vara svårt att få till lugna stunder i mindre barngrupper. Vi pedagoger känner lite stress över 

att få till det här lugnet för det nya barnet.  

 

Pedagogerna känner sig i det här fallet stressade över att inte kunna erbjuda en lugnare miljö 

för det nya barnet och de känner sig otillräckliga. Jag förstår hur pedagogen känner, då jag 

upplevt samma situation flera gånger i förskolan. I många fall är barngrupperna stora och det 

är ofta brist på personal. Kihlbom, Lidholt och Niss skriver att stora barngrupper och lite 
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personal även ökar stressnivån hos barnen (Kihlbom, Lindholt & Niss 2009,s.43). När 

pedagogerna känner sig stressade, påverkar de även barnen och det kan då skapas en otrygg 

miljö. För att minska stressen nämner pedagoger att de kan använda sig av rutiner som kan 

hjälpa det nya barnet att hålla reda på alla förändringar som sker när de börjar i förskolan.  

Något som de flesta pedagoger nämner är vikten av att ha samma rutiner i börjar, till exempel 

vid matsituationen. Broberg och Hagström tar upp att matsituationen kan vara en av de största 

förändringarna hos barnet i början (Broberg & Hagström 2012,s.169). Samtliga pedagoger 

nämner att om föräldern är med och äter i början, hinner barnet komma in i rutinen 

tillsammans med föräldern som fungerar som en trygghet. På alla förskolor jag besökt så är 

föräldern med de första dagarna och är då med på alla rutiner. En pedagog benämner extra 

vikten av att ha återkommande rutiner i början.  

 

-En bra strategi i början är att ha återkommande rutiner. Vi sitter på mattan och sjunger 

innan maten, sjunger matramsan. Barnen vilar och äter på ungefär samma plats i början.  

 

Här har pedagogen försökt skapa rutiner både innan och efter matsituationen för att barnet ska 

bli så tryggt som möjligt. Barnet får äta och sova på samma plats med samma barn omkring 

sig.  På det här sättet får barnet en lugn början där de kan skapa relation till några barn och en 

pedagog i taget för att sedan när de känner sig tryggare, kunna skapa fler nya kontakter. Jag 

har erfarenhet av att det är under matsituationen och vilan som man får mest kontakt med 

barnen. Under matsituationen sitter man ner vid ett bord med några barn och hinner se barnet 

på ett annat sätt. På vilan får man chansen att varva ner tillsammans med barnen och får en 

närmare kontakt. Genom att då skapa ungefär samma rutiner i början bidrar det till tryggare 

barn som har lättare att skapa anknytning till andra. I läroplanen står det att vi ska erbjuda 

barnen en trygg miljö:  

 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta 

vuxna som ser varje barns möjligheter och engagerar sig i samspel med både det enskilda 

barnet och barngruppen (Skolverket 2016,s.7). 

 

För att miljön ska bli trygg och pedagogerna ska hinna se varje barn är det viktigt att dela in 

barnen i mindre grupper som Ellneby nämnde tidigare. Om det är mindre barngrupper får 

pedagogerna större utrymme till att hinna se varje enskilt barn.  
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Något som nämnts av samtliga pedagoger är längden på inskolningen och hur den kan variera 

från barn till barn. De använder sig av olika versioner av inskolning men har samma 

erfarenheter om att inskolningen kan ta olika tid. Broberg och Hagström tar upp vikten av att 

låta inskolningen ta tid. De menar att både barnet och pedagogen då hinner skapa en trygg 

anknytning till varandra. Om barnet är i förskolan några timmar taget har barn och pedagoger 

energi till att utforska lek och lärande tillsammans (Broberg & Hagström 2012,s.168). Något 

som pedagogerna är överens om är att det är bra att trappa upp tiderna långsamt i början. De 

rekommenderar föräldrarna att barnet kan behöva lite kortare tid i början. En pedagog berättar 

hur de lägger på tid vart efter.   

 

-Första dagen kommer föräldern och barnet på besök i ca 1 timme. Dagen efter stannar 

föräldern och barnet över lunchen, sen ökar man på lite vart efter. Efter några dagar kan det 

gå till så att föräldern vinkar och går iväg i ca 15 min.  

 

Som Broberg och Hagström nämner så ger kortare dagar även personalen mer energi för att 

knyta an till det nya barnet. De pedagoger jag intervjuat är väldigt bestämda med att de små 

barnen fort blir trötta och de upplever att barnen får mest ut av dagen när de börjar med korta 

dagar.  När inskolningen går till som ovan minskar det även stressen som jag nämnde tidigare. 

Det blir inte lika tuffa dagar för barnet och barnet hinder landa i alla nya intryck.  

 

Föräldrakontakt	  
	  
När jag ställt frågan till pedagogerna om hur man på bästa sätt kan skapa anknytning till ett 

nytt barn i förskolan, har föräldrakontakten kommit upp som något viktigt. Samtliga 

pedagoger tog upp att kontakten med föräldrarna och vikten av att föräldrarna känner sig 

trygga är grunden för att barnet ska få en bra inskolning i förskolan. Markström och 

Simonsson tar upp i sin studie att det är viktigt att visa tillit till både föräldrarna och barnet. 

De talar om ett relationellt förtroende som menas att vi som pedagoger ska visa respekt och 

intressera oss för barnet, för att det ska kunna skapa nya relationer. För att kunna hjälpa barnet 

på bästa sätt är det viktigt att ha föräldrarnas förtroende och visa dem att vi bryr oss om deras 

barn (Markström och Simonsson 2017,s.7).  

Pedagogerna berättar att de tar kontakt med föräldrarna innan barnet ska börja på förskolan. 

De tar kontakt på lite olika sätt men med samma syfte, att informera föräldrarna om hur det 

går till när barnet börjar förskolan och föräldrarna har då möjlighet att ställa frågor.  
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En pedagog berättar att de har ett inskolningssamtal med föräldrarna, där de tar upp rutiner 

och om hur de ska lägga upp inskolningen.  Hon lägger till att det även är föräldrarna som 

skolas in i förskolan, speciellt om det är förstabarnsföräldrar.  Pedagogen och pedagogens 

kollegors mål är att inskolningen ska fungera för hela familjen och de försöker att anpassa sig 

efter det genom att till exempel reglera tiderna. 

 På en annan förskola berättar pedagogen att de först skickar ut ett mejl till föräldrarna och 

bjuder in dem att tillsammans med barnet utforska miljön på förskolan. Något som utmärkte 

sig i intervjuerna var när en pedagog berättade att de brukar ha ett föräldramöte i juni innan de 

stänger inför sommaren.  

 

-Om vi har flera inskolningar brukar vi ha ett föräldramöte i juni innan vi stänger för 

sommaren.  Då bjuder vi in de nya föräldrarna innan för att hinna prata med dem ordentligt, 

då man inte alltid hinner det på själva inskolningen. Då kan föräldrarna fokusera på att 

lyssna och de hinner träffa oss.  

 

Här ger pedagogerna föräldrarna möjligheten att även träffa varandra när de är flera som 

skolar in sina barn samtidigt. Pedagogen berättar även hur viktigt det är att lyfta föräldrarnas 

känsla för att de ska känna sig trygga. Här får föräldrarna information innan sommaren vilket 

gör att de hinner prata med varandra och förbereda sig inför kommande inskolning.  

 

-Föräldrarna blir trygga då de får träffa andra föräldrar som också skolar in sina barn. En bra 

fråga att ställa till föräldrarna är: Hur känner du? Att lyfta föräldrarnas känsla, hur det känns 

om de känns bra. Så att föräldrarna får säga vad de känner.  

 

När pedagogen lyfter fram det viktiga med att föräldrarna får känna att allt känns bra, visar 

hon att hon är övertygad om att dessa möten är otroligt viktiga för föräldrarna och något som 

uppskattas. I läroplanen för förskolan står det:  

 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för fostran, utveckling och växande. 

Förskolans uppgift innebär att samarbetet med föräldrarna ska verka för att varje barn får 

möjligheten att utvecklas efter sina förutsättningar (Skolverket 2016,s.5).  

 

Föräldramötet innan sommaren som pedagogen berättar om, visar att de nått målet i 

läroplanen. Genom att i tid ge ut information och ge föräldrarna chansen att ställa frågor innan 

sommaren, visar pedagogerna sitt stöd. En annan pedagog berättar att de har ett föräldramöte 
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innan inskolning där de ger ut information med hjälp av ett bildspel. Genom bildspelet tar de 

upp kommunens och deras mål.  På det här sättet blir det tydligt för föräldrarna att se och höra 

målen samtidigt.  Under tiden har föräldrarna även möjlighet att ställa frågor. I läroplanen står 

det att arbetslaget ska:  

 

Samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler 

och förhållningssätt i förskolan (Skolverket 2016,s.9).  

 

Pedagogerna på den här förskolan berättar om förskolans regler med hjälp av ett bildspel och 

föräldrarna har även här möjlighet att ställa frågor.  

Förskolorna som jag har besökt använder sig av olika inskolningsmetoder som jag nämnt 

tidigare. Några av förskolorna hade föräldraaktiv inskolning. Även de förskolor som inte hade 

föräldraaktiv inskolning hade som mål att föräldrarna ska ta hand om barnet de första 

dagarna. Föräldrarna får då ta hand om de områden som är viktigt att barnen är tryggt i, 

exempel blöjbyte och matsituationen. Vilan ser lite olika ut på förskolorna. På en förskola är 

inte föräldrarna med på vilan. Dom satsar istället på att barnet känner sig ordentligt tryggt 

innan föräldrarna lämnar till vilan. Något som samtliga pedagoger tar upp som viktigt är 

föräldrakontakten och att föräldrarna känner sig trygga. När föräldrarna är trygga menar 

pedagogerna att även barnet blir tryggt. Bowlby menar att föräldrarna ska vara den trygga 

basen, dit barnet kan gå när det behöver trygghet eller tröst (Bowlby 2010,s.33). Några 

pedagoger nämner att barnen känner av om föräldrarna känner sig otrygga och att det svåra 

ofta är att få föräldrarna trygga. Barn är bättre på att anpassa sig. En pedagog berättar att de 

har en gemensam mejlgrupp där alla föräldrar är med. I mejlgruppen skickar de bland annat 

bilder och namn på alla barn i barngruppen. Då kan föräldrarna och barnen tillsammans, lära 

sig namnen på alla barn och på så sätt skapas en samhörighet mellan alla föräldrar och barn i 

barngruppen, menar pedagogen. Vidare tar pedagogen upp att de skickar ut ett SMS till 

föräldrarna om barnet varit ledsen vid lämning.  

 

-Om barnet exempel varit ledsen vid lämning, skickar vi ett SMS med bild till föräldrarna 

när barnet sedan är glad igen och leker eller äter. Under de första veckorna så skickar vi ofta 

en bildhälsning eftersom vi vet att föräldrarna tänker mycket på sitt barn. Det handlar också 

om att bygga en relation till föräldrarna. Att skicka foton är så enkelt men väldigt viktigt. 
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Pedagogen utstrålar glädje när hon berättar om hur enkelt det är att skicka ett SMS till 

föräldrarna och hur mycket det uppskattas. När Kroksmark pratar om fenomenografiska 

uppfattningar menar han att det handlar om vad/hur aspekten. Vad aspekten handlar om vad 

situationen handlar om och hur aspekten handlar om förklaringen till varför personen kände 

som den gjorde i situationen (Kroksmark 2007,s.5-10). Pedagogen känner i det här fallet 

glädje då hon upplever att det uppskattas av föräldrarna när de får ett SMS om att allting gått 

bra.   

Hon tar även upp att nyckeln till att skapa anknytning till barnet, är kontakten med föräldrarna 

och att visa att man förstår att de tycker det är jobbigt att lämna sitt barn. Genom att skicka en 

bild till föräldern visar pedagogerna en förståelse för föräldern. 

En annan pedagog tar upp att det kan se om ett barn har en svagare anknytning till sina 

föräldrar och hur det påverkar barnet att skapa nya relationer. 

 

-Föräldrar och pedagoger är viktiga för att barnet ska känna sig tryggt och kunna skapa nya 

relationer. Om barnet inte har en stark anknytning till sina föräldrar, kan vi se att det barnet 

har svårare att skapa nya relationer.   

 

Bowlby skriver att om barnet har en otrygg anknytning till sina föräldrar påverkar det hur 

barnet skapar relationer till andra (Bowlby 2010,s.17). Pedagogen tar upp att de kan känna av 

om ett barn har en otrygg anknytning till sina föräldrar. Då är det extra viktigt att barnet får ta 

den tid de behöver för att skapa anknytning till dem som pedagoger. Här är tiden extra viktig 

menar pedagogen, eftersom barnet från början har en otrygg anknytning är det viktigt att de 

nya relationerna blir trygga.  

 

Trygghet	  och	  barns	  inflytande	  	  
	  
De pedagoger jag intervjuat nämner hur viktigt det är att barnen är trygga innan de kan skapa 

en anknytning till varandra. Två av pedagogerna nämner att utan en bra anknytning känner sig 

barnet inte tryggt. De tillägger också att det är viktigt för barnet att ha en trygg punkt att gå 

till, där barnet kan andas ut och söka närhet. En annan pedagog lyfter vikten av att barnet litar 

på någon, när allt omkring är nytt. Pedagogen menar även att barnet vågar visa mer känslor 

när det känner sig tryggt. Wennerberg menar att när barnen har skapat en trygg anknytning till 

någon, vågar de att vara självständiga och utforska miljön i förskolan (Wennerberg 



23	  
	  

2010,s.16). Pedagogerna tar upp det som Wennerberg nämner, att när barnet hittat sin trygga 

punkt, vågar barnet utforska den nya miljön och de nya relationerna i förskolan.  

Något som samtliga pedagogerna tar upp är hur viktigt det är att låta barnet knyta an på eget 

initiativ. Pedagogerna nämner olika strategier som de använder sig av, till exempel genom att 

söka kontakt genom lek eller att befinna sig på en och samma punkt. En pedagog säger 

bestämt att det är barnens trygghet i första hand och viktigt att följa dem på deras villkor. 

 

-I början försöker jag vara neutral och befinner mig där barnet är men jag tvingar inte barnet 

till mig. Jag försöker istället ta kontakt med barnet genom att till exempel bjuda in till lek 

men även att jag pratar med föräldern så barnet ser att jag är okej.  

 

Samma pedagog berättar att hon långsamt försöker skapa en relation till barnet, utan att tränga 

sig på och att det ska vara i barnets egen takt. Hagström skriver i sin avhandling att de 

pedagoger som hon har intervjuat lyfter vikten av att tolka barnet och anpassa sitt handlande 

efter vad barnet anser är okej. Det är viktigt att ta barnens perspektiv och vara lyhörd för deras 

signaler, exempelvis genom att se ansiktsuttryck (Hagström 2010,s. 119). Genom att 

pedagogen väljer att vara passiv och invänta barnet, hinner hon läsa av vad barnet vill. Hon 

har här möjlighet att se vad barnet tycker är roligt och sen bjuda in barnet till lek, efter barnets 

intresse. Barnet väljer då själv om det vill komma fram och leka eller inte. Pedagogerna 

nämner att det är viktigt att lära känna barnet ordentligt för att kunna läsa av vad barnet vill. 

En del barn vill ha närhet och andra är mer observerande. I förskolans läroplan står det att:  

 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt 

(Skolverket 2016,s.5).  

 

För att kunna uppnå målet i läroplanen är det viktigt att, som pedagogerna nämnt tidigare, 

känna av barnet och låta barnet skapa anknytning i sin takt men också att känna av det 

individuella barnet och vad som just det barnet vill. Om det ett barn som vill observera på håll 

eller ett barn som behöver närhet.  

 

Många av pedagogerna tog upp att barnet själv har fått välja ansvarspedagog. Att de anpassar 

efter barnet ifall personkemin inte stämmer överens mellan barnet och pedagogen. En 
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pedagog berättar att om man inte anpassar inskolningspedagog efter barnet kan det bli en 

jobbig kamp för barnet. Om inskolningen redan är en jobbig situation för barnet, kan detta bli 

ett tufft moment. Därför ansåg de flesta av pedagogerna att det är bäst att låta barnen själva 

välja ansvarspedagog. En pedagog jämförde det med oss vuxna, att personkemin inte alltid 

stämmer.  

Pedagogerna har under intervjuerna berättat vikten av att barnet har en trygg anknytning till 

någon. Ingrid Pramling pratar om daghem, förskolans titel för många år sedan. Enligt 

Pramling är trygghet viktigt för att barnet ska klara den nya miljön på daghemmet. Att 

trygghet är samma sak som tillit till sig själv. Hon menar att barn känner tillit till vuxna och 

det är därför viktigt att behålla den tilliten (Pramling 1993,s.25). Som jag nämnt ovan har 

många av förskolorna arbetat med att barnen själva fick välja sin ansvarspedagog. Genom att 

barnen själva får välja ansvarspedagog, visar pedagogerna att de respekterar barnens känslor 

och får stark tillit från barnen.  

En pedagog nämner att det är viktigt att läsa av barnet för att se vad de vill. Juul tar upp att 

om vuxna visar respekt för barnens gränser, hjälper de barnen att se andras gränser (Juul 

2010,s.52). Små barn har inte alltid förmågan att visa var gränser går enligt Juul och därför är 

det som pedagogen här lyfte fram, viktigt att läsa av barnet. Genom att läsa av barnet och lära 

känna barnet på djupet kommer vi också få reda på vad just det barnet tycker om och var 

gränserna går.  

 

Att man ska vara en lugn och närvarande pedagog verkar vara något som samtliga pedagoger 

är överens om. De lyfter även vikten av att vara en medforskande pedagog, att visa ett intresse 

för det barnet vill göra. En pedagog lyfter en väldigt viktig fråga som hon menar är viktigt att 

ställa till sig själv.  

 

-För vems skull? Jag är här för barnens skull, därför är det viktigt att vara en närvarande 

pedagog.  

 

Det lyser i pedagogens ögon och hon ställer frågan med glädje. Ur ett fenomenografiskt 

perspektiv vill jag undersöka pedagogernas känslor och upplevelser. Jag kan tydligt se på 

pedagogen att hon utstrålar glädje, genom hennes kroppsspråk. Hon har svårt att sitta still och 

hon ställer frågan med ett stort leende. Frågan är väldigt intressant och något som vi ibland 

lätt kan glömma bort. För att kunna skapa anknytning till ett barn behöver vi vilja lära känna 

barnet och följa barnets intresse. Som jag tidigare nämnt är det viktigt att läsa av barnet för att 
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se vad det tycker är okej. Om vi ska kunna läsa av barnet behöver vi hela tiden vara 

närvarande och vilja lära känna barnet.  Broberg och Hagström tar upp begreppet som nämnts 

mycket i Bowlbys anknytningsteori, en trygg bas. Begreppet handlar om enligt Broberg och 

Hagström att barnen har sin trygga bas hos sina föräldrar och det är viktigt för de att hela 

tiden kunna komma tillbaka till sin trygga bas, efter att de har utforskat omgivningen 

(Broberg & Hagström 2012,s. 44). Flera av pedagogerna berättar att de försöker få föräldrarna 

att sitta på en och samma punkt.  

 

-När vi märker att barnet närmar sig oss är vi noggranna med att säga till föräldrarna att de 

kan till exempel sätta sig i vår röda soffa. Då vet barnet att mamma/pappa sitter i röda soffan 

och att de kan gå tillbaka dit om de behöver tanka en liten stund.   

 

-När barnet börjar släppa föräldern, ger vi rådet att de ska sitta på en punkt som barnet lätt 

hittar och kan gå tillbaka till föräldern.  

 

Genom att pedagogen ber föräldern att sitta på en fast punkt kan barnet snabbt hitta föräldern 

och återgå till sin trygga bas. Broberg och Hagström tar också upp att avstånden mellan 

punkten där föräldern sitter och där barnet utforskar inte får vara för stora. Om avståndet är 

för långt kan barnet börja känna sig osäkert och även föräldern kan påverkas (Broberg & 

Hagström 2012,s.45-46). När jag har pratat med pedagogerna så verkar de veta precis var 

föräldrarna ska sitta. En pedagog svarade att föräldrarna får sitta i deras röda soffa som står 

mitt i rummet. Här har de tänkt igenom avståndet och sett till att barnet har mycket utrymme 

till utforskande samtidigt som föräldern är nära. Vilket avstånd barnet klarar av att ha till 

föräldern kan variera menar Broberg och Hagström. Avståndet kan påverkas av om barnet är 

trött, att det är ny miljö eller beroende på vilka andra barn och vuxna som befinner sig där 

(Broberg & Hagström 2012,s.46).   

Tidigare har jag nämnt att pedagogerna brukar dela in barnen i mindre grupper när ett nytt 

barn ska komma.  Om det är färre barn, får det nya barnet lättare att utforska den nya miljön 

och de nya relationerna. När det är färre barn inne har barnet också lättare att hela tiden se sin 

förälder – den trygga basen. Flera pedagoger har även nämnt vikten av att dagarna inte får 

vara för långa, då små barn ofta blir fort trötta. Om barnet går kortare dagar får de mer energi 

till att utforska när de är på förskolan. Ett annat sätt är att låta barnet se miljön tillsammans 

med sin förälder i lugn och ro, innan inskolningen. Då får barnet möjlighet att landa i miljön 

och ha den för sig själv, med enbart sin förälder och ansvarspedagogen nära.  
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Diskussion	  
	  
Jag kommer nu utifrån resultatet tolka och diskutera det jag kommit fram till utifrån mitt syfte 

och frågeställningar. Mitt syfte med studien var att ta reda på pedagogernas uppfattning om 

inskolning och anknytning i förskolan. Frågeställningarna handlade om pedagogernas 

uppfattning om anknytning och vad de använder för strategier. Jag kommer att gå tillbaka till 

den litteratur jag använde i bakgrunden och mina egna tolkningar av resultatet.  

 

Metoddiskussion	  	  
	  
Jag använde mig av kvalitativa intervjuer när jag undersökte resultatet till min studie. 

Anledningen till detta var att få fram pedagogernas tankar och åsikter om anknytning i 

förskolan. Jag var noggrann med att vara inlyssnande och att visa intresse under intervjun. För 

mig var det även viktigt att den intervjuade kände sig trygg och därför försökte jag hålla ett 

flytande samtal genom hela intervjun. För att försöka få ett flytande samtal lät jag 

pedagogerna få möjlighet till fri tolkning av frågorna. Bryman beskriver hur kvalitativa 

intervjuer gör att den intervjuade kan bli mer öppen för egna tankar (Bryman 2011,s.413). 

Frågorna var semistrukturerade, vilket gjorde att pedagogerna kunde tolka frågorna öppet och 

jag påpekade inte om de tolkat frågan fel. På så sätt fick jag ett mer avslappnat samtal och gav 

den intervjuade mer plats i intervjun. Mitt mål var att pedagogerna inte skulle känna sig 

obekväma eller få press på sig i samband med intervjun och jag upplevde att samtalet flöt på 

bra. Efter intervjun gav jag pedagogerna möjligheten att få gå igenom frågorna och svaren för 

att se om jag tolkat deras svar rätt och fått fram det som de ville förmedla. Jag gjorde detta 

genom att maila ut intervjun och de av pedagogerna som ville kunde komma med synpunkter 

och ändra saker, men det var inte alla som valde att ta den möjligheten.   

 

Resultatdiskussion	  	  
	  
I Hagströms avhandling nämner hon att pedagogerna i hennes intervjuer tar upp trygghet som 

det viktigaste när det kommer till att vara en bra anknytningspedagog. Pedagogerna tog upp 

att det är viktigt att barnen känner sig trygga när de ska skapa anknytning till dem (Hagström 
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2010, s.99).  Att trygghet är viktigt för att kunna skapa anknytning, var något pedagogerna i 

mina intervjuer också tog upp. Samtliga av pedagogerna upplevde att det är viktigt att barnen 

känner sig trygga dessutom att anknytningen ska ske på deras initiativ. För att skapa trygghet 

hos barnet hade många pedagoger som strategi att sitta stilla på en och samma punkt för att ge 

barnet chansen att komma till dem. Någon pedagog tog upp att hon brukar försöka skapa 

relation till barnet genom att bjuda in till lek. Ett annat sätt att skapa trygghet på är som 

många av pedagogerna tog upp, att barnet själv får välja sin ansvarspedagog. På så sätt fångar 

pedagogerna barnets tillit och de kan skapa anknytning i sin egen takt. De pedagoger Josefson 

intervjuade nämnde att det är viktigt med en ansvarspedagog vid inskolningen. Anledningen 

till detta var för att de då kunde planera efter det och skapa möjlighet för ansvarspedagogen 

att se och uppmärksamma det nya barnet (Josefson 2018,s.113). De pedagoger jag intervjuade 

såg det inte som ett problem att inte ha ansvarspedagog. Några bestämde ansvarspedagog men 

om de sedan upptäckte att barnet trivdes bättre med en annan pedagog bytte de. Miljön kring 

barnet vid en inskolning påverkar också anknytning. Josefson förklarade hur en inskolning 

kan vara väldigt intensiv för det lilla barnet och det därför är viktigt att fokusera på att skapa 

en lugn miljö (Josefson 2018,s.113). Några av pedagogerna i min studie tog upp att de 

försöker att dela in barnen i mindre grupper för att få en lugnare miljö för det nya barnet. En 

pedagog tog upp att det inte alltid fungerar praktiskt men att deras mål är att kunna dela in 

barnen i mindre grupper. När de delade in barnen i mindre grupper fick de även chansen att 

hinna se det nya barnet. Rutiner påverkar också miljön och klimatet kring barnet under en 

inskolning. Att skapa samma rutiner i början för det nya barnet är också en strategi som några 

av pedagogerna nämnde. Det kunde handla om att barnet hade samma plats vid matbordet och 

vilan. Stiftelsen allmänna barnhuset tog upp hur viktigt det är att barnet har minst en trygg 

punkt att gå tillbaka till. Om barnet har en trygg punkt vågar barnet utforska förskolans miljö 

mer (Stiftelsen, allmänna barnhuset 2007,s. 35). Som jag nämnde ovan, försökte pedagogerna 

att sitta stilla på en och samma punkt. Några av pedagogerna nämnde att de även brukar säga 

till föräldern och sitta stilla på en och samma plats. Anledningen till detta var för att barnet 

lätt skulle kunna återkomma till sin trygga bas. Det kopplar jag till Bowlby anknytningsteori 

där han talar om den ”trygga basen”. Där föräldrarna ska agera den trygga basen så att barnet 

vågar utforska men även kan återgå till den trygga basen. När föräldern sedan lämnar är 

pedagogen barnets trygga bas och de ska skapa en relation till varandra. Pedagogerna i min 

studie tog upp att anknytningen påverkar barnet i hela dess vardag på förskolan. Sjöberg tog 

upp att en god relation, påverkar barnet positivt i sitt fortsatta lärande (Sjöberg 2014,s.11). Att 
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anknytning påverkade barnet positivt, var också något pedagogerna i min studie tog upp. De 

menar att barnet med en bra anknytning vågar visa mer känslor och utforska sitt lärande.  

Markström och Simonsson har skrivit en avhandling som handlar om samspelet mellan hem 

och förskola. De tar också upp att det är viktigt att göra föräldrarna medvetna om hur de 

arbetar och vad deras styrdokument säger. Något som de anser var viktigt vid en inskolning är 

att lära känna barnet bra innan föräldrarna lämnar barnet. Att föräldrarna är aktiva vid 

inskolningen är något som underlättar inskolningen. Författarna tar också upp att det är viktigt 

att föräldrarna känner sig trygga (Markström Ann-Marie & Simonsson Maria 2017,s.3-7). 

Pedagogerna som deltog i min studie tog upp föräldrar kontakten som avgörande för 

anknytning. Några pedagoger tog upp att om föräldrarna är trygga blir även barnen trygga. De 

pratade om att även skola in föräldrarna i förskolan. Samtliga pedagoger berättade om hur de i 

första kontakten med föräldrarna gav ut information om hur de fungerar i förskolan och vad 

som förväntas utav dem. En pedagog beskrev hur de gav ut information via bildspel och en 

annan pedagog berättade hur de hade ett inskolningssamtal innan de stängde inför sommaren.   

 

Att föräldrarna var aktiva under inskolningen var självklart för många av pedagogerna. Med 

aktiva föräldrar menas att föräldrarna gör det mesta med barnet i början. De situationer där det 

är viktigt att barnet är tryggt exempel blöjbyten och vilan. På en av förskolorna använde de 

sig av föräldraaktiv inskolning. Där var föräldrarna med de första dagarna och gjorde allt med 

barnet och följde förskolans rutiner. Pedagogen upplevde att det blev en mjukare övergång för 

barnet och barnet själv kunde styra när det ville släppa föräldern. Även de förskolor som inte 

hade föräldraaktiv inskolning försökte ändå se till att föräldrarna var aktiva de första dagarna. 

Skillnaden som jag upplevde var, att den förskolan med föräldraaktiv inskolning hade fler 

dagar som föräldern var med.  

Att lära känna barnet genom föräldern var också en viktig punkt som pedagogerna tog upp. 

En pedagog nämnde att det är föräldern som känner sitt barn bäst och då kan vi genom 

föräldern se vad barnet tycker om. Det kan handla om att lära sig vad barnet tycker om att 

leka eller hur de fungerar när de behöver tröst. Enligt min erfarenhet är barn precis som vi 

vuxna väldigt olika. Vi träffar ständigt på nya individer med olika behov. Om vi då tar hjälp 

av föräldrarna kan vi möta barnet på deras nivå och bygga en relation efter det.  

Som jag tidigare har nämnt använde jag mig utav fenomenografisk didaktik som verktyg för 

att analysera pedagogernas tankar och känslor. Kroksmark skriver att fenomenografisk 

didaktik handlar om att ta reda på hur andra människor ser och uppfattar olika situationer. Det 

handlar även om att förstå och uppfatta andras uppfattningar, känslor och tankar (Kroksmark 



29	  
	  

2007, s. 5- 10). Genom fenomografi kan man se ett mönster om olika uppfattningar av samma 

begrepp hos olika människor (Kroksmark 2007,s.4-7). Jag ställde samma frågor till alla 

pedagoger, ändå fanns det skillnader men även likheter på hur de tolkade frågorna. Till 

exempel frågan om vilka strategier som används och frågan om första mötet. En del av 

pedagogerna tolkade frågan om strategier, som vilken inskolningsmetod de använde medan 

andra svarade på det i frågan om hur första mötet såg ut. Jag kunde känna att samtliga 

pedagoger gick in i intervjun med en god inställning och positivt tänkande. Det jag märkte var 

att vissa frågor berörde mer än andra. Frågan om varför anknytning är viktigt, var en fråga 

som väckte starka känslor. Jag kunde se på samtliga pedagoger hur de verkligen brann för 

ämnet. Sen kunde en del frågor väcka en frustration, som till exempel frågorna om strategier 

och om att dela in barngruppen i mindre grupper, vilket några av pedagogerna upplevde att 

det inte alltid är möjligt i praktiken.  

 

 
 

Sammanfattande	  diskussion	  	  
 

Mitt syfte med studien var att ta reda på pedagogernas syn på inskolning och anknytning i 

förskola och vad de använder för strategier i mötet med ett nytt barn.  Eftersom jag enbart har 

utfört intervjuer på 5 olika förskolor, behöver inte resultatet stämma överens på alla förskolor. 

Trots detta kan mitt resultat ge en inblick i hur man som pedagog kan tänka kring mötet med 

ett nytt barn och få inspiration kring de olika strategierna pedagogerna i min studie använder.  

Resultatet visar att föräldrakontakten är avgörande för att skapa en god anknytning till ett nytt 

barn. Genom föräldrarna kan pedagogen lära känna barnet och se dess behov. Som strategi 

har det framkommit att det allra viktigaste är att vara inlyssnade och låta barnet ta initiativ till 

anknytning. Att skapa en lugn miljö genom att dela resterande barngrupp i mindre grupper 

och skapa samma rutiner för barnet i början, är också viktiga strategier att tänka på. Oavsett 

inskolningsmodell har det framkommit att det är viktigt med aktiva föräldrar under 

inskolning. Det stämmer överens med Bowlby anknytningsteori, där han nämner hur viktig 

den ”trygga basen” är för barns förmåga till anknytning. Föräldern ska vara den ”trygga 

basen” som barnet kan återkomma till när det känner sig otryggt.  

Denna studie skulle kunna bidra med kunskap om vad man ska tänka på inför en inskolning 

och vilka strategier som är bra i första mötet med ett nytt barn. Studien kan även ge 
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inspiration om hur andra pedagoger tänker och vad forskningen säger. Om pedagoger som 

skolar in ett nytt barn har grundkunskaperna kring inskolning, kan de förbereda sig mer. Det 

kan skapa en tryggare och enklare inskolning för barnet. Vid vidare forskning av studien 

skulle man kunna undersöka föräldrars tankar kring inskolning i förskolan. För att som det har 

framkommit i denna studie, är föräldrarna en stor del av inskolningen. Därför kan föräldrars 

tankar kring inskolning och anknytning vara viktigt för pedagoger att se. Inskolning och 

anknytning är enligt mig ett viktigt ämne då jag anser att det är grunden för en bra fortsatt 

vistelse i förskolan.  
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