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Preschool introduction  

“Investigation of two different induction methods” 

When the introduction starts for the child and their parents it holds many emotions. There are 

many emotions involved in the first meeting between preschool and home for both the 

children and their parents. So my purpose with this study is to focus on two introduction 

models educators at my selected preschool works by. The purpose of my study is to focus on 

the two introduction models that are used by educators at my selected preschool. 

I ´m going to view this two models by examining how the educators prepare before the 

introduction starts and look at their point of view. In my study I m also going to look at how 

the parents thought before the introduction, fast started and during it. My empirical material 

consists of four interviews with educators and two interviews with parents. 

The final result showed a number of important factors that both educators and parents 

consider of great importance to an introduction. Educators pointed out that a good 

collaboration and relationship with the child’s and parents was of great importance. But one 

mutually point that was shared by all the educators and parents was the importance of safety 

during the introduction. 
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Sammanfattning 

Inskolningsstarten för barnet samt för föräldrarna kan rymma många känslor. I föreliggande 

studie är mitt syfte att belysa två inskolningsmetoder som pedagogerna på min utvalda 

förskola arbetar med. Genom att undersöka hur pedagogerna förbereder sig innan 

inskolningen och vad de anser om detta vill jag utöka min kunskap. 

I min studie utgår jag ifrån anknytningsteori, den trygga basen samt separation.   

Studien undersöker även föräldrarnas tankegångar innan inskolningen startar samt under 

inskolningens gång. Mitt empiriska material utgörs av fyra kvalitativa intervjuer med 

pedagoger och två kvalitativa intervjuer med föräldrar. 

Av resultatet framkom ett antal viktiga faktorer som både pedagoger och föräldrar anser som 

en stor vikt vid inskolningen. Pedagoger uttryckte att väl fungerande samarbete och en god 

relation med föräldrarna var en stor betydelse kring barnet. Pedagoger och föräldrar har nämnt 

flera gånger att tryggheten var det största målet för inskolningen. 

Nyckelord: Förskola, inskolnings metoder, anknytning, separation. 
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1. Inledning och Bakgrund 
 

Enligt Lpfö 98 reviderad 2010 står det: 

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

och lärorik för alla barn som deltar. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, 

trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Förskolan ska erbjuda 

barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I 

samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar främjas (sid. 5). 

Att börja på förskolan kan vara en härlig period där föräldern får återvända till arbetet och 

vuxenumgänge. Det kan också vara roligt för ett barn att få umgås med andra barn och på så 

sätt utvecklas socialt och språkligt. Men det kan också vara en stor och plågsam omställning 

både för föräldrar och för barn. Föräldern kan få dåligt samvete för att denne lämnar ifrån sig 

sitt barn, eller saknar det för mycket under dagen. Barnet kanske inte känner sig tillräckligt 

självständigt eller tryggt för att klara sig utan föräldern. Hanteras inte mötet med förskolan på 

rätt sätt kan starten bli en negativ spiral för både förskola och familjen. Detta kan vara en av 

anledningarna till att skolverkets läroplan betonar vikten av mötet med förskolan och hur 

betydelsefullt det är att det blir så positivt som möjligt för alla inblandade parter. Det är också 

viktigt att både föräldrar och barnet får ett bra intryck redan första besöket på förskolan. 

Under inskolningsperioden lägger man grunden för tryggheten, tilliten samt att föräldrarna 

bildar sig en uppfattning om förskolans mål och riktlinjer. Därför bör vi pedagoger titta 

igenom våra inskolningsmetoder för att se hur väl de överensstämmer med vårt uppdrag. 

För tillfället använder sig de flesta förskolor av två olika inskolningsmetoder 

”Föräldraaktivinskolning” och den traditionella ”två veckors ” inskolningen. Jag vill 

undersöka föräldrars och pedagogernas syn på de olika inskolningsmetoderna. De två 

inskolningsmetoderna skiljer sig åt på flera olika sätt. Jag kommer att presentera dem mer 

ingående i mitt arbete men nedan följer en kort presentation av dem. 
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1.1Föräldraaktiv inskolning 

 

I Lärarnas nyheter publicerade Sundström en artikel (2009) ”Lugnare med snabb start”. 

Sundström menar att föräldraaktiv inskolning även kallad för heldagsinskolning eller 

tredagars inskolning. Den här modellen bygger på aktiva föräldrar. Föräldrarna leker, byter 

blöja, och tröstar barnet om det behövs. Personalen jobbar som vanligt med både nya och 

redan inskolade barn. Förskollärarna som blev intervjuade i artikeln tyckte att den gamla 

modellen ”två veckors” var trög och att de upplevde att mycket handlade om att skydda de 

nya barnen från de andra barnen. Men med den nya modellen (föräldraaktiv)får pedagogerna 

tillfälle att skaffa sig djupare kunskap om barnet, lära känna familjen bättre samt möjlighet att 

prata med föräldrarna om hur barnet reagerar på olika saker. I denna modell finns det inga 

”ansvarspedagoger” utan barnet ska lära känna/knyta an till alla pedagoger som arbetar på 

respektive avdelning. Förskollärarna som blev intervjuade i nämnd artikel ansåg att 

föräldraaktiv inskolning var en god inskolningsmetod eftersom föräldrarna blev mer insatta i 

förskolans verksamhet samt att barnet upplevdes som mer tryggt då barnet hade med sig 

föräldern i de aktiviteter som utfördes. Barnet upplevdes också som mer avslappnat gentemot 

pedagogerna eftersom det såg en god relation mellan pedagoger och föräldern. Pedagogerna 

ansåg dock att det finns brister med den metoden. De ansåg att den här metoden ställde höga 

krav på att man har koll på vad man gör på jobbet eftersom pedagogerna konstant blir synad 

av föräldrarna. De ansåg även att det blir trångt inne på avdelningen när det är många 

föräldrar som vistas där (Sundström 2009). De här intervjuerna har gjorts i en förskola 

(Källparkens förskola).  

 Arnesson Eriksson har skrivit boken ”En bra start- om inskolning och föräldrar kontakt i 

förskolan” (2010). Med denna bok delar hon sina erfarenheter som förskollärare. Hon 

beskriver den föräldraaktiva inskolningen där föräldern som deltar aktivt i allt som sker på 

avdelningen och att barnet då inte behöver oroa sig att bli lämnat skapar trygghet medan 

barnet vänjer sig vid pedagogerna. Det är centralt att det inte sker några avsked under 

inskolningen i den föräldraaktiva delen. Föräldrarna ska vara tryggheten under 

inskolningsperioden och barnet tränar sig på att vara i förskolan snarare än att bli lämnad där. 

Fördelen med den föräldraaktiva modellen menar författaren är att den ger föräldrarna en 

noggrann insyn i verksamheten och avdelningens rutiner. 
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Pedagogerna ska vara stationerade på olika platser inne på avdelningen samt aktiva i någon 

form av lek så att barnet kan lockas in i den. Inskolningen kräver att pedagogerna är lyhörda 

för de övriga i barngruppen speciellt när det är en föräldraaktiv inskolning där det är många 

vuxna finns på plats. Ett sätt är att dela på barngruppen, två av pedagogerna är inne på 

avdelningen med halva barngruppen och den tredje pedagogen är ute med en andra halva barn 

av gruppen. Ett annat knep kan vara att alla pedagoger är inne men att den tredje pedagogen 

inte behöver vara aktiv med de nya barnen utan vara upptagen med gamla barnen.  

Vidare menar författaren att man hinner skapa goda relationer barnen sinsemellan och mellan 

barn och pedagoger eftersom antalet timmar i förskolan är så pass många. Pedagogerna är 

hela tiden på golvet och delaktiga i barnens lek. Leken bör kompletteras av pedagogerna med 

mycket sång och musik eftersom det tilltalar många barn. Föräldrarna är med på avdelningen 

och är barnens trygga punkt i allt som sker (s.30-38). 

1.2Traditionell inskolning 

 

 När det gäller den traditionella inskolningen hävdar Niss och Söderström (1996) att 

samarbetet mellan föräldrar och pedagoger är av yttersta vikt för en god inskolning av barnet. 

Författarna anser vidare att huvudansvaret för ett positivt arbete mellan förskola och föräldrar 

ligger på pedagogerna. Pedagogerna bör förbereda föräldrarna inför inskolningen genom att 

informera dem om hur den praktiskt går till samt gradvis minska föräldrarnas delaktighet i 

den. Författarna menar att det är viktigt att barnet lär känna minst två pedagoger lite närmare 

under inskolningen. En av de viktigaste uppgifterna för pedagogerna är att få med sig barnen 

in i leken. Niss och Söderström pekar på att det är leken och leksakerna som intresserar 

barnen och att det därför är naturligt att använda leken som en naturlig väg för att få en god 

relation till barnet.  Pedagogerna hör till förskolan liksom leken och leksakerna, därför är det 

enligt författarna viktigt att föräldrarna inte deltar i leken med barnet under inskolningen. 

Föräldrarna som utgör barnens trygghet och måste vara passiva under inskolningstiden(s. 92-

96). 

Niss (1988) hävdar att det under inskolningen är barnet som ska stå i fokus för personalens 

arbetsinsats. Syftet med det skulle vara att kontakten mellan barnet och personalen ska byggas 

upp. Man bör ha utbytt den viktigaste informationen redan före inskolningens början. Niss 
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skriver vidare att fram till treårsåldern genomgår barn den mest grundläggande utvecklingen 

av sin egen identitet som kallas individuations -separationsprocess. Separation och 

individuation beskrivs i olika faser. Den första fasen innebär att barnet gradvis skiljer ut sig 

självt mer och mer från andra. Barnet övar på att ge sig iväg på längre i egna utflykter, men 

återvänder för att ”tanka” trygghet hos föräldern. Nyfikenheten hjälper barnet att övervinna 

sin rädsla och utforska världen. Under den andra fasen är barnet försiktigare i sina utflykter 

och har mer behov av att kontrollera om föräldern eller en annan trygg person finns kvar hela 

tiden. Barnet vill både släppa och hålla kvar personen som det känner sig tryggt med. När 

närmandefasen av utvecklingen är klar har barnet skaffat sig nya erfarenheter och en större 

säkerhet både kring omvärlden och om sig själv. Att utveckla jaget är en livslång process. Det 

är därför viktigt att pedagogerna är medvetna och tar hänsyn till var barnet befinner sig i sin 

separation och individuations utveckling. Det har stor betydelse för hur villigt barnet är att 

släppa eller hålla kvar sina föräldrar samt att lära känna nya personer. Man bör inte ha för 

bråttom när det gäller att skola in ett barn på förskolan eftersom det skulle kunna skada barnet 

i sin identitetsbildning (s.38-40). 

Niss (1988) beskriver inskolningsprocessen i tre steg:  

Barn- personal: Barnet har stort behov av att föräldern finns med som en trygghet. Samtidigt 

börjar kontakten med personal och en del av barngruppen. Den process som barnet genomgår 

under inskolningen är att bygga upp relationer. Författaren hävdar att ”den ansvariga” 

pedagogen snabbt bör försöka skapa en god kontakt med barnet och att det ska finnas en 

”reserv” inskolnings pedagog som barnet känner igen.  

Barn- barn: kontakten med andra barn och med personalen blir alltmer intressant för barnet. 

Pedagogen väljer barn som ska vara i lekgruppen tillsammans med det nya barnet. Niss pekar 

på att de gamla barnen kommer att vara det nya barnets förebilder för hur man leker och vad 

man leker. 

Under det sista skedet av inskolningen när personal och barnet har en god relation är barnet 

till största del utan föräldern som nu kan minska ner sin tid på avdelningen. Författaren menar 

att det kan bli ett ”bakslag” när man tror att inskolningen går lätt för barnet. Kanske reagerar 

barnet efter inskolningen starkt på separationen, ett sätt kan vara för att motverka detta är att 
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inte luras av den reaktionen som barnet visar, utan man hanterar det som naturligt att det kan 

komma en sådan reaktion (s.40-44). 

1.3 Problemområde 

 

Under utbildningens gång har vi knappt berört ämnet inskolning, detta trots att inskolningen 

anses vara en viktig del av första mötet med förskolan. Anledningen till att jag valt att 

undersöka just detta område är att förskolepersonal lägger ner mycket tid på förberedelser 

inför starten på förskolan. Man lägger ner tid på att göra i ordning pärmar och namnskyltar åt 

barnen men är det verkligen rätt fokus utifrån det som står i läroplanen? I läroplanen står det 

att förskollärarna ska ansvara för: 

”att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan”( Lpfö 98.  

2010,s.13). 

Personalen försöker hitta olika strategier för att inskolningen ska flyta på så bra som möjligt 

och föräldrarna oroar sig över att lämna över sina käraste till främmande personer. Hur 

upplever samtliga inblandade barnets första möte på förskolan? Vad gör samtliga informanter 

för att det ska bli så bra som möjligt för det berörda barnet?  

Det jag vill ta reda på genom mitt arbete är vad som enligt föräldrar och pedagoger anses vara 

den största utmaningen för respektive parter när det gäller inskolningen. Jag vill också ta reda 

på hur bägge parter upplever inskolningen.  
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1.4 Syfte 

 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur de olika inskolningsmetoderna upplevs av 

föräldrar och förskolepersonal. 

 

1.5 Frågeställningar 

 

1.) Vad anser pedagoger om de två olika inskolningsmetoderna? 

2.) Vad anser pedagoger om sin roll som trygghetsskapare? 

3.) Vad anser föräldrar om de två olika metoderna? 
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2. Teori 
 

De teoridelar som jag kommer att lyfta fram är anknytningsteori, den trygga basen samt 

separation. 

2.1 Anknytningsteori 

 

Begreppet anknytning betonar betydelsen av något mindre som hänger ihop med och är 

beroende av något större. Broberg, Mothander, Granqvist & Ivarsson (2008) och Havnesköld 

& Mothander (2009) hävdar att det under de första månaderna i livet är ett spädbarn helt 

beroende av att en vuxen värmer, matar och beskyddar det. Redan under de första dagarna och 

veckorna använder spädbarnet alla sina sinnen för att lära känna sin omgivning och de 

personer som ständigt återkommer. De ovan nämnda författarna utgår ifrån Bowlby s teori 

och den teorin hävdar att grundläggande behov av skydd och närhet är gemensamma för alla 

barn. Anknytningen är som en process som under spädbarnstiden utvecklas i olika faser fram 

till skolåldern. De fyra faserna är: 

Förstastadium till anknytning: Spädbarnet börjar ge positiva signaler genom att le och jollra. 

Främmande personer får t.ex. byta blöja på barnet och barnet tittar intresserat på nästan allt 

och inget. 

Anknytningen påbörjas: När barnet träffar främmande är det nu svårare att framkalla de 

sociala leendena och barnet tillåter inte t.ex. blöjbyten av främmande människor. Barnet 

föredrar kända ansikten och börjar allt mer kunna styra sin förmåga att signalera sina behov 

och det accepterar inte heller lika lätt tröst från vem som helst.  

Anknytningsbeteendet når sin höjdpunkt: Barnet börjar nu reagera kraftfullt om det skiljs från 

sin förälder och det accepterar inte att bli omhändertaget av för barnet främmande personer. 

Vid 9-10 månader kan barnet leka obekymrat i förälderns närvaro. Men om det kommer in en 

främmande person i rummet kan det söka sin förälder. I takt med att barnets kognitiva 

förmåga utvecklats (minne, språk) får barnet fler möjligheter att hantera möten med 

främmande människor och separationer från föräldrarna. De flesta barn börjar visa upp ett 
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tydligt konsistent mönster för hur de handskas med stress och oro. Om föräldern lämnar 

rummet och barnet blir ledset, kan det utnyttja tidigare erfarenheter av tröst och gråta för att 

påkalla uppmärksamhet eller så kan barnet själv krypa efter föräldern för att reducera stressen. 

Den kognitiva och känslomässiga mognaden gör att barnet kan använda sina tidigare 

omvårdnadserfarenheter (Broberg m.fl.2008, s.15-20; Havnesköld & Mothander 2009,s. 184-

187). 

Utnyttjande av anknytning: Under förskoleåren kan barnet använda sig av sin kognitiva 

förmåga och utnyttja anknytningen på en högre mental nivå. Nu kan barnet börja tänka kring 

anknytning, det kan använda sina tidigare erfarenheter på ett mer medvetet sätt och skjuta upp 

sina behov av tröst. Barnet kan trösta sig själv i väntan på att få tröst eller tänka fram en 

”upplevd” kontakt med sin anknytningsperson (Havnesköld & Mothander 2009,s.187). 

Havnesköld & Mothander (2009) tar även upp fyra omvårdnadsvariabler som anses ha stor 

betydelse för de individuella skillnader som förekommer hos barn. 

Lyhördhet: att vara lyhörd för barnets signaler som behov av närhet eller avstånd. 

Tillåtelse: att erbjuda möjligheter till överlevnad, närhet och skydd mot fara samt att släppa 

taget när barnet vill utforska världen. 

Samarbete: att respektera barnets önskningar och stödja barnets utveckling. 

Psykologisk tillgänglighet: att anknytningspersonen ska vara tillgänglig både psykisk och 

fysiskt i det dagliga livet. 

Dessa variabler kan ses som ett mått på anknytningens kvalité (s.189-190). 

Författarna Kihlbom, Lidhott och Niss (2009) tar i boken Förskola för de allra minsta på gott 

och ont upp att barnet på förskolan ska utvidga sin anknytning från föräldrarna till nya vuxna 

och att finna trygghet i att vara en bland flera i en grupp. Relationen mellan barn och pedagog 

har en avgörande betydelse. Anknytning är den kroppsliga och psykiska förmågan att tåla 

stress och spänning samt förmågan att samspela med andra människor. Den viktigaste delen 

för barnets fortsatta utveckling är hur kapabla barnets anknytningspersoner är att få barnet att 

känna att det är förstått av sin omgivning. Detta kräver lyhörda och flexibla vuxna (s. 13). 
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 2.2 Den trygga basen 

 

Broberg m.fl. (2008) hävdar att en trygg bas är det mest centrala inom anknytningsteorin. 

Begreppet innefattar två aspekter av den vuxnas omsorgsförmåga: 

1.) Att vara en trygg bas för barnets undersökningar 

2.) Att vara en ”säker hamn” där barnet kan återvända när han/hon känner sig osäkert.  

Broberg m.fl. menar att om barnet upplever otrygghet bland föräldrarna påverkas också 

förmågan att undersöka världen negativt eftersom barnet inte kan lita på att föräldern kommer 

att finnas där när barnet behöver det. Då väljer barnet antingen att klänga sig fast vid föräldern 

och inte lämna basen eller att bete sig som om basen inte är nödvändig (s. 24-25). 

Bowlby (1994) hävdar att barnet ska känna sig tryggt och välkommet när det återvänder till 

basen. Som förälder ska man enligt Bowlby veta när det är nödvändigt att ingripa aktivt och 

när man ska avstå eller vänta på att ingripa vid tillfällen då barnet tillkallar stöd eller tröst. 

Författaren betonar vikten av att få stöd från föräldrarna när det är i verkligt behov av att få 

stöd. Då blir barnet mer självständigt när det gäller att fatta sina egna beslut och vågar 

utforska världen på egen hand. Som förälder ska man förstå och respektera barnets 

bindningsbeteende och inte resonera som ”beroende”( s.28-29). 

Bowlby (1994) tar upp tre huvudmönster för bindningsmönster och de villkor som bestämmer 

deras utveckling. 

1.) Det första är att barnet har trygg bindning där det litar på att föräldrarna är tillgängliga, 

deltagande och hjälpsamma om barnet stöter på svåra situationer. 

2.) Det andra mönstret är för orolig bindning där barnet är osäkert på om föräldrarna 

kommer att vara tillgängliga eller hjälpsamma. Denna osäkerhet leder till en rädsla för 

att utforska det som är runtomkring.  

3.) Det tredje mönstret är det för orolig undvikande bindning. Där får barnet gensvar när 

det söker omsorg men väntar sig att bli bortstött. När barnet gör sådana bestämda 

försök att leva sitt liv utan kärlek och stöd från andra strävar det efter att bli 

känslomässigt självtillräckligt. 
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Vidare skriver Bowlby att ett tryggt barn är gladare och mindre krävande än ett ängsligt barn. 

Ett ängsligt barn blir gnälligt, efterhängset och ett ängsligt undvikande barn håller sig på sin 

kant (s. 154-157). 

2.3 Separation 

 

Niss (1988) tar i boken ”att börja i förskolan” upp att det som ska avgöra vilken tidpunkt 

föräldern ska gå ifrån avdelningen är barnets kontakt med pedagogen. När pedagogen känner 

att barnet är tillräckligt stabilt och klarar av att vara utan föräldern kan denne lämna barnet. 

Men pedagogen ska vara säker i sin roll. Författaren betonar att barn är oerhört känsliga för 

vuxnas osäkerhet respektive säkerhet. När pedagogen är säker och trygg i sin roll kommer 

detta att kunna överföras till barnet också (s. 54-56). 

Niss (2009) hävdar att förmågan för ett barn att klara sig en stund utan föräldern växer med 

åldern. En förutsättning för att ett barn ska kunna finna tillvaron trygg och intressant när 

separationen sker mellan föräldern och barnet är att det har lagrat goda minnen av att vara 

tillsammans med sina anknytningspersoner. Då har barnet i sitt inre möjlighet till levande 

bilder av att vara tryggt omhändertagen. 

En annan viktigt aspekt som Niss tar upp är separationens längd. Vad som är bäst för barnet 

beror på barnets ålder och individuella utveckling. Författaren betonar att en trygg anknytning 

till personalen är en förutsättning för att barnet ska kunna känna sig tryggt på förskolan. En 

annan aspekt som kan försvåra inskolningen är om föräldern har svårt att skiljas från barnet 

och velar alltför länge eller uttrycker oro och ångest på något sätt vid överlämnandet. Men 

både pedagoger och föräldrarna ska samarbeta och prata kring om hur barnet ska lämnas och 

bemötas inför avskedet så att det underlättar för barnet under resten av dagen på förskolan (s. 

27-29). 

Abrahamsen (1999) skriver i sin bok Det nödvändiga samspelet att barnets reaktioner för 

separationerna kan säga oss en hel del om kvaliteten på de emotionella band som finns mellan 

barnet och omsorgspersonerna. För att barnet ska klara av att vara ensamt eller ”i sig själv” 

som författaren menar måste barnet ha utvecklat inre bilder av tröstande och goda 

omsorgspersoner samt att barnet ska ha erfarenheter av att omsorgspersonerna inte ha svikit 
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eller lämnat det. Förskolebarn måste ha hunnit bygga upp tillit och en kontaktrelation till 

pedagogen. Kvaliteten på de nya relationer kommer att bero på barnets tidigare erfarenheter 

av relationer samt på den kontakt och inlevelseförmåga som pedagogen erbjuder. Pedagogen 

bör helst sitta på golvet för att vara närmare barnets ögonhöjd. Enda sättet att ge barnet 

trygghet och tillit är att pedagogen måste förbereda barnet på separationer och förändringar. 

Oron försvinner först när barnet erfar att vi alltid säger till t.ex. när vi lämnar avdelningen. 

Pedagogerna fungerar som en ”trygg bas” för barnet medan föräldrarna är borta och utgör den 

trygghet som barnet behöver ha med sig för att kunna möta nya utmaningar i lek och lärande. 

Författaren skriver vidare om vikten att förbereda barnet inför övergångssituationer samt 

vilken betydelse det har för barn och vuxna. Får barnet i god tid höra att det ska börja på 

förskolan och träffa nya barn och vuxna får detta ofta en positiv inverkan på hur barnet tar sig 

igenom den nya situationen. Detta förberedelsearbete bör enligt Abrahamsen vara en 

långvarig process (s. 18-37). 

3. Tidigare forskning 
 

Att hitta tidigare forskning om ”tio dagars” inskolning samt om ”föräldraaktiv” inskolning har 

inte varit lätt. ”Föräldraaktiv” inskolning är relativt ny inskolningsmetod och vetenskaplig 

forskning är ännu inte aktuell. Jag kommer därför att presentera den tidigare forskning som 

gjorts inom detta närliggande område som är relevant för min studie. 

Den första studien är Hagström (2010) som i sin avhandling har skrivit om ”Kompletterande 

anknytningsperson på förskola”. Den andra studien som är relevant är Hårsman (1994) som 

också har skrivit en avhandling om ”dagliga separationer och tidig daghemstart”. Den tredje 

studien är ett forskningsprojekt från Hårsman (1982)som har skrivit ” Om små barns 

separationsreaktioner”. Den fjärde som jag kommer att ta upp är från Niss som har skrivit 

olika böcker om inskolning. Niss har inte skrivit om forskningsstudie men författaren har 

skrivit flera böcker om inskolning och hon har arbetat som barnpsykolog så jag anser att 

hennes böcker inte baseras enbart på hennes erfarenheter. Den femte avhandling som jag 

kommer att använda mig av är Ivarson Jansson (2001) som har skrivit en avhandling om ” 

intentioner och uppfattningar om förskolans uppgift att vara komplement till hemmet” . 
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3.1. Kompletterande anknytningsperson på förskola 

 

Hagström (2010) har i sin avhandling - kompletterande anknytningsperson på förskolan 

skrivit om pedagoger som kompletterande anknytningspersoner för barn till föräldrar med 

psykisk ohälsa. Hagström hävdar att för barn som upplever en omsorgsbrist hemma, kan 

förskolevistelsen ha betydelse för utvecklingen. Utifrån detta antagande startades ett projekt 

på en förskola, där pedagoger fick fortbildning i syfte att utveckla sin kompetens för att arbeta 

som kompletterande anknytningsperson för barn med otrygg anknytning i förskolan (s. 13-

19). 

Hagström har sammanställt de olika begrepp som förekom genom pedagogernas arbete utifrån 

anknytningsteori. Jag kommer att ta upp det som är relevant för min studie.  

Kontinuitet och struktur: Genom att skapa kontinuitet och struktur i vardagen t.ex. vid 

mottagandet på morgonen, måltiderna, vila och avslutning på dagen på ett likartat sätt 

underlättades det för barnen att minnas vardagsritualerna från en dag till en annan. Detta 

medförde att barnen förväntade sig vissa återkommande händelser och att de kan ses som en 

grund för vidare relationsutveckling (s. 166-167). 

Tecken på tillit: att barnens tillit till anknytningspedagogen växte fram och såg olika ut för 

barnen. Gemensamt för alla var att tilliten växte och var beroende av tillgängligheten från 

pedagogens sida. Då var det tydligt att se hur barnen i vissa situationer av rädsla och 

osäkerhet använde sig av pedagogen som den trygga basen. 

Samspelsutveckling: i utvecklingen av samspel har kontinuitet och tillit en stor betydelse. De 

enskilda planerade stunderna för lek är viktiga för vidare utveckling. Då får barnet 

erfarenheter av kontakt och samspel och pedagogen anpassar sitt handlande efter barnets 

utvecklingsnivå. En annan viktig del är att kunna förstå den ordlösa kommunikationen som 

uttrycks via känslor och att uppmärksamma känslor, tolka dem och svara på de känslor som 

uttrycks. I takt med att relationen till anknytningspersonen utvecklas börjar barnens 

nyfikenhet för andra barn att öka (s. 172-176). 
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Lek med andra barn: när relationen till anknytningspedagogen utvecklas börjar nyfikenhet för 

andra barn att öka. Denna nyfikenhet är en förutsättning för utveckling av barnens sociala lek. 

Barnens behov av lekkamrater blir tydligt först när den känslomässiga tryggheten är säkrad. 

Barnens föräldrar och anknytningspedagoger: att föräldrar och pedagoger är medvetna om 

varandras betydelse för barnet är viktigt. Föräldrarnas positiva samtal för barnet om 

anknytningspedagogen hjälper till att hålla kvar barnets relation till sin anknytningspedagog. 

Då får barnet förälderns godkännande att både prata om och längta efter sin 

anknytningsperson (s.177-178). 

3.2. Dagliga separationer och tidig daghemsstart 

 

Hårsman (1994) skriver i sin avhandling om barn i åldern 6-12 månader, om deras första tid 

på förskolan samt en uppföljningsperiod på fem månader. Syftet med författarens arbete är att 

belysa de problem som berör små barns socio- emotionella reaktioner. Hårsman tar upp olika 

modellfaktorer, bland annat tar författaren upp modellfaktorer utifrån Bowlbys 

anknytningsteorier. Med yttre faktorer avses faktorer som inte är direkt relaterade till en 

person utan berör den fysiska och materiella aspekten av en pedagogisk miljö. Författaren har 

delat in modellfaktorerna i olika kategorier, jag kommer ta upp de som jag anser är väsentliga 

för min studie. 

Den första modellen är de yttre faktorerna och kategoriseras som: 

Separationens omfattning eller längd: Detta har att göra med vistelsetiden på förskolan per 

dag samt om barnet ska vistas på förskolan heltid eller deltid. Separationens längd leder till att 

barnet får sorgreaktioner. 

Situationens obekanthet: Här syftar författaren på barnets tidigare erfarenheter av separationer 

samt den främmande miljön på förskolan och den nya anknytningspersonen. Detta kan leda 

till att barnets separationsreaktioner kommer att bli starkare (sid. 76). 

 



~ 14 ~ 
 

3.3. Om små barns separationsreaktioner 

 

 Hårsman (1982) studie syftar till att teoretiskt och empiriskt belysa 6-12 månaders gamla 

spädbarns emotionella och sociala reaktioner vid en placering på daghem från att tidigare ha 

vårdats i hemmet. 

I boken Om små barns separationsreaktioner har författaren undersökt hur barn anpassar sig 

till förskolan samt hur de kan reagera på inskolningen. Författaren har undersökt barns 

anpassning och reaktioner på inskolningen under en uppföljningsperiod på ca fem månader. 

Hårsman sammanfattar i sin studie att barnen går igenom tre faser i sina 

separationsreaktioner. Dessa är protest, förtvivlan och avvisande reaktioner. 

Protestfasen: Förekom vanligen under de första dagarna och karaktäriserades av att barnet 

grät intensivt. Det var en avvisande inställning mot personalen, även om en del barn kunde 

visa ett behov av kroppskontakt. Stört mat och sömnbeteende var också vanligt. 

Despair, Förtvivlan: Efter ett par dagar förändrades barnens beteende och barnen var inne i 

den andra fasen ”förtvivlan”. Barnens intensiva gråt minskade, de blev mer tyst och stilla. 

Samtidigt var inte barnet lika avvisande mot personalen. 

Avvisande: Det tredje fasen kom efter någon vecka och karaktäriserades av en ytlig 

anpassning till miljön, barnen kunde le och ta kontakt med personalen, men på ett oengagerat 

sätt. Om mamman kom och besökte barnet, då visade barnet inga positiva känslor mot henne 

utan verkade vara ointresserad av kontakt (s. 176-178). 

3.4. Trygg relation 

 

Niss skriver i boken förskola för de allra minsta på gott och ont att bemötandet är avgörande. 

Författaren syftar på att i den dagliga närvaron utvecklas en känslomässig bindning mellan 

barnet och pedagogen. En bra och trygg relation är en förutsättning för ett positivt samspel. 

Det är under de dagliga rutinerna/situationerna som viktiga relationer byggs upp och 

utvecklas. I arbete med de yngsta barnen upptar den fysiska omvårdnaden en stor del av den 
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tid som ägnas åt barnen, och den känslomässiga relationen mellan vuxna och barn utvecklas 

vidare där. Det är i dessa dagliga sammanhang som barnets självkänsla skapas, vidare får 

barnet erfarenheter att vara tillsammans med andra vuxna/barn. När de vuxna ser och 

respekterar barnens olika signaler får de barnens förtroende (s. 18-19). 

3.5. Komplement till hemmet 

 

Ivarson Jansson (2001) skriver i sin avhandling om intentioner och uppfattningar om 

förskolans uppgift att vara komplement till hemmet. Författaren belyser i sin avhandling 

relationen mellan hem och förskola under tidsperioden 1990-1995, där undersöker även 

författaren relationen mellan hem och förskola och föräldrarnas och anställdas uppfattningar 

om det. Ivarsson lyfter även upp frågan om ”komplement till hemmet” i förskolans 

styrdokument, och hur detta uppfattas av förskolans personal och utav föräldrar (s.1). 

Ivarsson hävdar i sin avhandling att hemmet behöver kompletteras på olika sätt. 

Komplementet ansågs gälla de otillräckliga lekmöjligheterna i hemmet och de allt för få 

sociala kontakterna.  

Författaren betonar även vikten de sociala motiven som förskolan hjälper hemmen med så att 

barnet börjar ta kontakt med jämnåriga kamrater på förskolan, även att barnet möter nya 

människor i en ny omgivning och vänjer sig att vara i andra miljöer (s. 28-30). 

Ivarsson (2001) tar även upp vikten av att relationen mellan föräldrarna och anställda ska 

etableras för att verksamheten skall vara ett ”komplement till hemmet”. Där betonas vikten av 

att skapa förutsättningar för fungerande föräldra- och personalrelationer. Några viktiga 

tillfällen för föräldrasamarbete är under inskolningen, enskilda samtal, föräldrar samtal samt 

den dagliga kontakten (s. 122-123). 
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4. Metod och material 
 

I denna studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod. Jag har 

intervjuat två förskollärare som arbetar utifrån den ”föräldraaktiva” inskolningsmetod och två 

förskollärare som arbetar utifrån ”tiodagars” inskolningsmetod. De fyra förskollärarna är 

verksamma vid olika förskolor bland de yngre åldersgrupperna. Sedan har jag intervjuat två 

föräldrar. En förälder som har haft inskolning för sitt barn genom den ”föräldraaktiva” 

metoden, och en som har haft inskolning för sitt barn genom den ”traditionella” metoden. Jag 

hade med mig penna, block och min mobiltelefon för att kunna spela in informanternas svar. 

4.1 Kvalitativ metod 

 

Larsen (2009) skriver att nackdelen med kvalitativa metoden är att informanterna inte alltid är 

seriösa med sina svar i kvalitativa intervjuerna. Det är svårare att vara ärlig när forskaren 

sitter framför än när man är helt anonym och kryssar i en enkät. Intervjueffekten är den mest 

uppenbara nackdelen hos kvalitativa intervjuer. Intervjuaren själv eller själva metoden kan 

påverka intervjuresultatet. Informanten kan svara det hon tror att intervjuaren vill höra för att 

ge ett gott intryck eller för att dölja en eventuell brist på kunskap (s. 27-28). 

Anledningen till att jag valt intervjuer som kvalitativ undersökningsmetod var, att jag liksom 

Patel och Davidson(1994) samt Kullberg (2004) anser att det leder till att man förstår det man 

undersöker bättre. Enligt dem är syftet med kvalitativ granskning att skaffa sig djupare 

kunskap än den uppdelade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder. 

Ambitionen är att försöka förstå och undersöka helheter (Patel & Davidson 1994, s. 90-100; 

Kullberg 2004, s. 15).   
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4.2 Avgränsning och Tillvägagångssätt  

  

Jag uteslöt observationer som metod eftersom det fanns risk för att mängden barn och 

föräldrar inne på avdelningen skulle kunna leda till att jag missade viktiga faktorer i 

observationen och inte skulle kunna komma in på djupet när det gäller förståelsen för hur 

barnet och föräldern verkligen upplevde inskolningen.   

Jag avgränsade min undersökning till västerort. På grund av att själv hade arbetat där i flera år 

och därför visste ungefär vilka förskolor som hade ”föräldraaktiva” respektive ”tiodagars” 

inskolningsmetod . Jag började ringa till förskolecheferna dels för att försäkra mig om de hade 

kvar den inskolningsmetod som jag trodde att de hade samt för att få förskolechefens 

godkännande. Sedan har jag i förväg via mail skickat intervjufrågorna så att förskoleläraren 

kunde reflektera över dem inför intervjun. 

4.3 Intervjuerna 

 

Med en intervjuguide blev det enklare för mig att ställa mina frågor samt följdfrågor. Larsen 

(2009) skriver i sin bok metod helt enkelt att vid strukturerade intervjuer används ofta en 

intervjuguide. Det är en lista med frågor eller stödord. Intervjuaren får inte styra intervjun för 

mycket utan informanten ska få tala fritt. Att anteckna informantens svar fungerar inte bra 

utan det är lättare att spela in samtalen (s. 83). 

Jag ringde och bokade ett möte med respektive förskollärare. De fick bestämma tid och plats 

för intervjun. Larsen (2009) menar att fördelen med kvalitativa metoden är att forskaren 

träffar informanterna. Detta ger en fördel genom att forskaren då kan gå på djupet och ställa 

sina följdfrågor och få kompletterande samt fördjupande svar under intervjun. Missförstånd 

kan redas ut på plats. Informanten kan tala fritt och forskaren kan be om ytterligare 

förklaringar. Observationer av informanten under intervjun kan bidra till att det blir enklare 

att tolka svaren (s. 26). 
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4.4 Urval 

 

Förskollärare 1 har arbetat inom förskolan i 32 år. Då hon har jobbat som förskollärare i över 

30 år har hon en lång arbetserfarenhet av olika inskolningsmetoder förutom den 

”föräldraaktiva”. Hon arbetar i en mångkulturell förskola med barn 1-3 år. Hon arbetar idag 

utifrån ”tiodagars” inskolningsmetod. 

Förskollärare 2 har arbetat inom förskolan i snart 10 år, hon är utbildad och verksam 

förskollärare sedan 2005. Hennes förskola skolar in barn utifrån den traditionella ”tiodagars” 

metoden. Hon arbetar med barn 1-5 år i en mångkulturell förskola. 

Förskollärare 3 har arbetat inom förskolan i 11 år. Hon tog examen för två år sedan. Tidigare 

hade hennes förskola ”tiodagars” inskolningsmetod men efter det hon tog sin examen och 

blev avdelningsansvarig har hon ändrat till den ”föräldraaktiva” inskolningsmetoden. Hon 

arbetar med barn 1-4 år i en mångkulturell förskola. 

Förskollärare 4 har arbetat inom förskolan i ungefär 15 år. Hon är nyexaminerad. Tidigare 

hade de på hennes arbetsplats ”tiodagars” inskolningsmetod men hon har ändrat till den nya 

”föräldraaktiva” metoden. Hon arbetar på en privat förskola med barn 1- 4 år.  

Förälder 1 (en mamma) som har skolat in sin pojke genom den ”föräldraaktiva” metod. 

Pojken var 1 år och 1 månad när de började på förskolan. Idag är pojken 3 år och 3 månader. 

Förälder 2 (en pappa) som har skolat in sin pojke via ”tiodagars” inskolningsmetod. Pojken 

var 11 månader och tre veckor när de började på förskolan. Idag är han ungefär 4 år. 

Varje intervju varade ca 30 minuter. Under intervjun med informanternas tillåtelse spelade jag 

in samtalet in i min mobil och samtidigt hade jag skrivit det som jag tyckte var viktigast. Efter 

intervjun tackade jag för mig och efteråt började jag transkribera. Sedan försökte jag markera 

med anteckningar det som var relevanta aspekter eller åsikter som jag tyckte skulle belysa 

min undersökning. 
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4.5 Validitet 

 

Eftersom jag har valt en kvalitativ metod till min undersökning tycker jag att validitet passar 

bra. Larsen (2009) menar att validitet handlar om betydelsen eller giltighet att samla in data 

som är relevanta för den frågeställningen man har valt. Genom exempelvis intervjuer kan man 

göra ändringar under arbetets gång om man märker att det är andra detaljer som är viktiga för 

frågeställningar (s.80-81).  

 

4.6 Etik 

 

I denna studie har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som Hartman (2003)har 

skrivit i sin bok skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Jag tog kontakt med 

förskolecheferna för ett godkännande mailade iväg frågor till informanterna i förväg så syftet 

blev tydligt för dem. Detta helt i enlighet med Hartmans informationskrav. 

Hartman (2003) hävdar att det finns grundläggande rättigheter i forskningssammanhang och 

det innebär att man har rätt att skyddas mot skada, förödmjukelse, kränkande behandling och 

annat obehag. Detta ställer forskaren inför fyra krav när material ska samlas in från 

uppgiftslämnaren. 

Öppenhet: En forskare ska muntligt eller skriftligt informera om hur undersökningsmaterialet 

kommer att behandlas. De berörda deltagarna ska få information om dess syfte samt varför de 

intervjuas. 

Självbestämmande: De medverkande ska ha rätt att bestämma över sin medverkan om hur 

länge och på vilka villkor det ska ske. Hartman betonar vikten av att det inte bör finnas något 

beroendeförhållande mellan forskaren och de medverkande. 

Konfidentiell behandling av forskningsmaterialet: Det innebär att uppgifter om personer ska 

samlas in, behandlas och besvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det. Alla 

personer som har att göra med hanteringen har tystnadsplikt.  
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Autonomikravet: Insamlade forskningsmaterial får endast användas för forskningsändamål. 

Det innebär att man inte får använda materialet till annat än vad man har informerat om (s. 

129-131). 

5. Resultat och analys 
 

Nedan redovisar jag det insamlade materialet som jag fått utifrån de intervjuer som jag har 

gjort. Jag har valt att benämna förskollärarna som pedagog 1-4 och föräldrarna som förälder 

1-2 för att tydligt redogöra för respektive persons uppfattning. Avsnittet är uppdelat i fem 

olika underrubriker som ska skapa en lätthanterlig resultatredovisning med koppling till 

teorier angående anknytning, den trygga basen samt separation. 

5.1 Pedagogernas uppfattningar kring tiodagars 

inskolningsmetod  

 

När jag bad informanterna att berätta vad de ansåg om tiodagars inskolning och hur det gick 

till kunde jag märka att pedagogerna 1 och 2 hade likartade tankar och åsikter kring vilka 

positiva fördelar det fanns med tiodagars inskolning samt olika förberedelser som skulle 

föregå en sådan inskolning . 

Niss (1988) betonar i sin text vikten av att bjuda in föräldrarna till förskolan utan att barnet är 

närvarande och innan inskolningen startar kan vara början av ett gott samspel. När barnet är 

med kan man inte på samma sätt fokusera på samtalet och det som finns i barnets blivande 

vardagsmiljö. Författaren betonar också vikten av att personalen behöver ges utrymme och 

möjlighet att kunna sitta ihop och planera inför de nya barnens start på avdelningen och att det 

krävs ett samspel mellan alla närvarande vuxna på avdelningen så att de alla är delaktiga på 

ett eller annat sätt i barnets inskolning (s.26-30). 

Pedagogerna hade ingen träff med föräldrarna före inskolningens start, de skickade istället ett 

välkomstkort per post där det stod angivet vilket datum och vilken tid barnet skulle börja på 

förskolan. All informationsutväxling kring barnet mellan pedagoger och föräldrar skedde 
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under första dagen medan inskolningen pågick. Informationen till föräldrarna var hur många 

timmar de och barnet skulle vara på förskolan, ett så kallat ”inskolnings schema”.  Personalen 

gav även föräldrarna information kring användandet av läroplanen, hur en vanlig dag på 

förskolan kunde vara och bad föräldrarna om att de skulle vara passiva och sitta i soffan så att 

personalen kunde leka med barnen. Personalen delade ut eventuella blanketter som skulle 

fyllas i av föräldrarna och fick på så sätt en del av den viktigaste informationen om barnet 

t.ex. eventuella allergier. 

P-1 tyckte att det här var en välfungerande metod som fungerade väl både för barnet och för 

personalen eftersom inskolningen ökade barnets närvaro på förskolan gradvis. Innan 

inskolningarna började kom personalen under avdelningsmöten överens om vem som skulle 

ansvara för vad under inskolningen. De delade upp ansvaret mellan personalen så att det blev 

klart och tydligt för alla, vem som skulle göra vad. Ansvarsfördelning mellan pedagogerna var 

vanligtvis att en av dem skulle vara ute med de ”gamla” barnen som redan var inskolade och 

att resterande två pedagoger skulle vara inne och introducera förskolan för de nya barnen och 

deras föräldrar. Pedagogerna hade en mall som de följde. P-1 poängterade att det var efter att 

barnet gick hem under inskolningsveckan som pedagogerna fick tid att fixa det nya barnets 

pärmar, namnskyltar, organisering av verksamheten etc. Första veckan var barnet tillsammans 

med föräldern och lekte under ca en timme.  Under andra veckan lämnade föräldern sitt barn 

under kortare stunder och barnet fick pröva på att äta och sova på förskolan. På den sista 

dagen under den andra inskolningsveckan fick barnet vara utan föräldern mellan kl. 09.00-

15.00. P-1 menar att,  

Med tio dagars inskolning satsar vi mer på att få en djupare kontakt och relation med 

barnet. Vi människor lever redan i en stressad miljö där både föräldrarna och 

förskolepersonalen påverkar barnen med stress. Vi stressar inte oss själva och inte 

heller barnet. Därför tycker jag att den här metoden är bra (Pedagog-1). 

Kihlbom (2009) skriver i boken förskola för de allra minsta på gott och ont om att stress är en 

del av individens reaktioner på att möta olika och akuta utmaningar. Då både hjärnan och hela 

kroppen berörs utav detta har man kunnat konstatera att barnet vid sådana situationer ofta får 

sömnproblem (s, 38). 
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P.2 hade inga planerade aktiviteter under inskolningarna, utan pedagogerna försökte fokusera 

på inskolningsbarnet. De hade en mall som de skulle följa under inskolningen men de var 

flexibla och anpassade sig efter situationen. Om pedagogerna tyckte att inskolningen hade gått 

bra för barnet kunde de skicka hem föräldern redan den tredje dagen. Pedagogen betonade 

dock för föräldern att denne skulle vara lättillgänglig under de första två veckorna ifall att 

barnet var otröstligt. 

inskolningarna är individuella och det är en fingertoppskänsla, när man träffar barnet 

första gången vet man ungefär hur inskolningen kommer att gå för just det barnet. 

Man vet ungefär vilka barn som har starka band med föräldern och vilka barn som är 

vana vid att leka med andra barn vilket förmodligen kommer att underlätta deras 

inskolning (Pedagog 2).  

P-2 ansåg också att det ibland kunde komma ett slags ”bakslag” efter inskolningens slut. 

Enligt Niss (1988) skulle pedagoger efter inskolningen ta ett sådant ”bakslag” som något 

naturligt och inte luras av den anpassning som barnet tidigare uppvisat (s.45). P-2 menar att 

det är naturligt att barnet gråter efter sina föräldrar och att det är en självklar reaktion som 

barnet uppvisar men att de med tiden vänjer sig vid att bli lämnade på förskolan. Pedagogerna 

kallade inskolningen för tiodagars inskolning men P-2 betonade att inskolningen kunde vara 

både kortare eller längre än tio dagar beroende på hur det gick för barnet.  

 
Det jag kunde uttolka från det P-1 och P-2 ansåg angående det första mötet med förskolan var 

att ett informationsmöte före inskolningsstarten inte var en viktig faktor för inskolningens 

lyckande. Enligt de intervjuade pedagogerna var det av större vikt för inskolningens lyckande 

att föräldrarnas första intryck av förskolan var positiva samt att barnet knöt an och kände sig 

tryggt med sin ansvarspedagog. 
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5.2 Pedagogernas uppfattningar kring den föräldraaktiva 

inskolningen 

 

I detta avsnitt tänker jag ta upp P-3 och P-4 samt deras uppfattning kring föräldraaktiv 

inskolning. Jag kommer att ta upp deras åsikter samt hur det praktiskt går till vid deras 

förskolor.  

Det som de både pedagogerna hade gemensamt var att båda förskolorna hade ett 

informationsmöte innan inskolningarna startade. Niss (1988) hävdar i sin bok ”att börja i 

förskolan” att syftet med ett föräldramöte innan inskolningen bör vara att ge föräldrarna 

information om inskolningen och tiderna för den (s.35). 

 P-3 och P-4 ansåg att föräldramötet är ett bra tillfälle att träffa de nya föräldrarna före 

inskolningens början eftersom de då kunde ge information om hur föräldrarna förväntades 

agera under inskolningen samt att föräldrarna då fyllde i nödvändiga blanketter. Föräldrarna 

fick då information om inskolningsschema och att föräldrarna också kunde ge särskild 

information om barnet då pedagoger satt enskilt med föräldrarna i ungefär 10 minuter. P-3 

och P-4 tyckte att samarbetet mellan föräldrarna började redan under föräldramötet. 

Pedagogerna fick möjlighet att visa att de brydde sig om det nya barnet samt fick information 

om vad barnet gillade att leka med så att samarbetet med barnet också underlättades. 

Föräldrarna var oftast med mellan kl. 09.00-15.00, de åt och vilade tillsammans med sina 

barn. Det som skiljde sig åt från det som står i boken kring den föräldraaktiva inskolningen 

som Arnesson Eriksson (2010)  skrivit och verkligheten var dock märkbart. Författaren menar 

att i en föräldraaktiv inskolning sköter föräldrarna all omvårdnad av sitt barn då det är på 

förskolan och är aktiva i alla aktiviteter som sker på avdelningen. På detta sätt signalerade 

föräldrarna för sina barn att det var rolig att vara på förskolan (s.30). Men på de förskolorna 

där jag har intervjuat pedagogerna var föräldrarna enligt P-3 och P-4 passiva, det vill säga 

föräldrarna var närvarande på förskolan men pedagogerna gjorde allt när det gäller barnets 

omvårdnad. Pedagogerna antydde till föräldrarna att barnet skulle leka med pedagogerna och 

inte med föräldrarna och att det därför var viktigt att föräldrarna satt passiva i soffan och vid 

behov var trygghetsladdare för barnen. Pedagogerna kallade ändå inskolningen för 



~ 24 ~ 
 

”föräldraaktiv” inskolning eftersom de ansåg att föräldrarna var aktiva genom att föräldrarna 

faktiskt tillbringade så pass många timmar med sina barn på förskolan. P-3 och P-4 påpekade 

att de inte ville kalla denna form av inskolning för ”tre dagars” inskolning heller, detta 

eftersom de ville markera att inskolningen inte endast pågick i tre dagar.  

P-3 och P-4 hade på sina förskolor två ansvarspedagoger per barn när de skolade in nya barn. 

Dock var pedagogerna tydliga med informationen som gick ut till föräldrarna var de var tre 

pedagoger som ansvarade för barnet på berörd avdelning och att föräldrarna kunde vända sig 

till någon av dessa tre om de hade frågor eller funderingar. 

Niss och Söderström (1996) betonar vikten av att det är två pedagoger som skolar in barnet så 

att barnet kan knyta an till två personer redan från första början. Då är enligt författarna 

sannolikheten stor att någon av dem finns till hands när inskolningen är över samt att 

pedagogerna har ett gemensamt ansvar för alla nya barn och inte var sin grupp (s.94). 

Pedagogerna tyckte att det var viktigt att vara två ansvarspedagoger under inskolningen 

annars fanns det risk att både föräldrar och barn endast knöt an till enbart en av pedagogerna 

och vände sig samt sökte efter sin ”ansvarspedagog” när de t.ex. hade frågor. Det var därför 

pedagogerna gav ut informationen att alla pedagoger var lika ansvariga på respektive 

avdelning och att föräldrarna kunde vända sig till vilken pedagog som helst där med 

eventuella frågor. 

P-3 och P-4 informerade mig vidare att två veckor efter inskolningen hade båda förskolorna 

ett uppföljningssamtal med föräldrarna där pedagogerna tillsammans med föräldrarna 

utvärderade inskolningen. På så sätt blev det alltid en utveckling tyckte informanterna. Både 

pedagog P-3 och P-4 har haft ”tiodagars” inskolning tidigare men hade strävat efter att ändra 

inskolningsmetoden under de senaste åren. Syftet med ändringen var enligt P-3 och P-4 att 

involvera föräldrarna mer i verksamheten så att de skulle ha en förståelse för att det inte är 

barnpassning som det har varit tidigare utan att man hade planerade aktiviteter med ett tydligt 

syfte och mål som strävade efter att utveckla barnets fulla potential när det gäller tilltro till 

den egna förmågan och nyfikenhet på samt samspel med omgivningen. Pedagogernas främsta 

mål var att ändra på det gamla synsättet om förskolan där man mer ansåg att det var just 

barnpassning man sysslade med.  
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P-3 och P-4 tyckte att det var viktigt att föräldrarna hade en inblick i hur pedagogerna 

bemötte, lekte med samt hur de tröstade barnet. När föräldrarna började få förtroende för 

pedagogerna fortlöpte inskolningarna enligt de intervjuade pedagogerna för det mesta utan 

några större hinder.  När pedagogerna var upptagna med de nya barnen så kunde föräldrarna 

ta sig tid att ta del av läroplanen, arbetsplanen och förskolans styrdokument, Och hade 

föräldrarna frågor kunde de ställa dem på plats. En viktig aspekt som P-3 och P-4 lyfte fram 

under intervjuerna var att föräldrarna var en viktig person för sitt barn under inskolningen. 

P-3 tyckte att nackdelen med en föräldraaktiv metod var att det blev många vuxna inne på 

avdelningen samt att pedagogerna måste vara på sin vakt hela tiden. Föräldrarna är enligt P-3 

som kontrollanter som observerar varje aktivitet vilket utgjorde ett stressmoment för berörd 

pedagog. P-3 som hade tiodagars inskolningsmetod tidigare ansåg följande om det, 

Tiodagars inskolning var för mig som en slags lek som aldrig tog slut. Det var en 

timme per dag och man ökade sedan successivt barnets närvaro. När vi äntligen trodde 

att barnet var klart med inskolningen blev det plötsligt sjuk. När barnet återkom till 

förskolan var det ännu en ny början på inskolningen. Jag såg nästan ingen utveckling 

på inskolningen, det gick liksom inte framåt (Pedagog 3). 

Under uppföljningssamtal med föräldrar har P-3 fått information om att några av föräldrarna 

haft tidigare ”tiodagars” inskolning med sina äldre barn tidigare. Föräldrarna uttryckte enligt 

P-3 att den nya föräldraaktiva metoden var bättre än den tidigare eftersom de ansåg att det var 

bra att man som förälder slapp komma fram och tillbaka för lämning och hämtning med så 

kort tid emellan och att man fick en bättre dialog med personalen genom den föräldraaktiva 

metoden.  

 P-4 ansåg det vara viktigt att föräldrarna var med och såg hur man arbetade med deras barn 

och varje enskild individ.  

Nackdelen är att föräldrarna observerar allt. De blir särskilt oroliga när de ser barn 

som är utåtagerande mot de övriga barnen i gruppen. Men det finns ju nackdelar med 

bägge inskolningsmetoder. Det andra som kan vara lite besvärande är att det blir så 

många vuxna inne på avdelningen vilket gör att de barn som redan går på avdelningen 

kan bli lite oroade eller stressade över(Pedagog 4). 
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Det som skiljde sig åt mellan P-3 och P-4 var att P-4 hade uteaktiviteter med barnet som var 

på inskolning redan på den tredje dagen, det vill säga att de nya inskolade barnen var ute med 

sina föräldrar. P-4 tyckte att barnen skulle bekanta sig med förskolans naturliga utemiljö 

också. Enligt Arnesson Eriksson (2010) kan nackdelen med utevistelse för inskolningsbarn 

vara att barnet tyr sig till föräldrarna i ett mer splittrat sammanhang och med/eller på en större 

fysisk yta (s.38). 

Det jag kunde uttolka utifrån det P-3 och P-4 ansåg kring samarbetet med föräldrarna är att 

det viktigaste var att först skapa ett förtroende för pedagogerna. Sedan skulle man enligt 

pedagogerna försöka skapa/bygga goda relationer till barnet. Just därför tror jag att P-3 och P-

4 betonade vikten av ett föräldrasamtal innan inskolningen började och ett uppföljningssamtal 

för att utvärdera inskolningen. 

 

5.3 Förälderns uppfattning kring föräldraaktiva 

inskolningsmetod  

 

F-1 berättade att hon kanske var mer nervös än vad hennes barn var inför den nya spännande 

ändringen men att ett informationsmöte strax innan inskolningen skulle börja hade lugnat ner 

henne enormt. Under mötet hade hon bl.a. fått information om hur inskolningen kunde gå till, 

att föräldrarna skulle sitta i matsalen och komma fram till sina barn om det skulle behövas. 

Den viktigaste informationen för henne var att vissa barn kunde få sömnproblem de första 

veckorna, som första barns mamma var det jätte viktigt för henne att få veta det. Redan under 

informationsmöte fick hon förtroende, respekt och tillit för pedagogerna kring deras kunskap 

om småbarn.  

F-1 och barnets första dag under inskolningen var väldigt välkommande, pedagogernas 

engagemang och deras varma leende genomsyrade hela verksamheten menar mamman. Hon 

hade fått information om varför det endast var 5 barn inne på avdelningen med två pedagoger 

och resten av barngruppen var ute med en pedagog. Hon tyckte att det var genomtänkt 

eftersom pedagogerna som var inne hade fått mera tid att närma sig och leka med de nya 

barnen. Här instämmer F-1 med det som P-3 och P-4 ansåg om vikten av att dela 
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barngruppen. Det som var av vikt för modern och för hennes son enligt F-1var att hennes son 

hade jämnåriga runtomkring sig och intresseväckande leksaker samt att det även var vuxna 

som lekte med honom vilket ibland mamman sällan hann göra.  

F-1 hade suttit och observerat både pedagoger och barngruppen under den första 

inskolningsdagen. Pedagogernas insatser, sättet att vara mot barnen, hur det pratade lugnt och 

tydligt hade lugnat ner hennes oro inför inskolningen. F-1 talade om för mig varför hon noga 

observerade pedagogerna, hon gjorde det inte för att leta brister utan mer för att få tips på hur 

hon skulle kunna bygga vidare på det hemma för barnets optimala utveckling.  

På den fjärde dagen kunde jag vinka adjö till min son utan att ha dåligt samvete, för att 

jag visste och såg hur väl personalen tog hand om barnen och det kändes jätteskönt 

(Förälder 1). 

Efter den tredje veckan som barnet hade börjat på förskolan hade mamman tillsammans med 

en pedagog ett uppföljningssamtal. Där hade de samtalat och utvärderat inskolningen samt hur 

det gick för hennes son på förskolan. F-1 tyckte att bägge mötena både det innan och efter 

inskolningen pekade på hur pedagogerna var engagerade i sitt arbete och brydde sig om både 

barnets och förälderns trivsel på förskolan samt att personalen var övertydliga med 

information när det gällde vad som skulle hända under inskolningen. 

5.4 Förälderns uppfattning kring tiodagars 

inskolningsmetod 

 

F-2 Jag hade själv valt tiodagarsinskolningsmetoden som inskolning för mitt barn, jag 

valde det på grund av att jag hade hört talas om att den föräldraaktiva metoden var för 

rörig med många vuxna inne i verksamheten (Förälder 2).  

Citatet ovan från F-2 går att koppla till vad P-3 och P-4 ansåg vara nackdelen med den 

föräldraaktiva metoden vilket enligt dem kunde vara att det blev trångt inne på avdelningen 

med så många vuxna (Pedagog 3-4). F-2 hade inte någon form av föräldramöte innan 

inskolningen och fick inte heller något kort med posten där han fick information om när hans 

barn skulle börja förskolan, utan det enda F-2 hade fått var ett papper från stadsdelsnämnden 
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där det stod att de som föräldrar skulle svara och tacka ja till platsen om de var intresserade av 

den till sitt barn. F-2 tog även initiativet att besöka förskolan på eget bevåg tillsammans med 

sin son efter när han hade tackat ja. Abrahamsen (1999)  tar i sin bok om det nödvändiga 

samspelet vikten av att föräldrarna börjar förbereda barnet inför övergångssituationer. 

Föräldrarna ska i god tid informera/förbereda barnet att det kommer hända något nytt och 

främmande. De ord som föräldrarna använder ska vara begripliga och anpassade efter det 

enskilda barnets gränser och tolerans. Samt att föräldrarna förbereder barnet i små och 

anpassande doser (s.20-21). F-2 tyckte att det var viktigt för barnet att veta och besöka platsen 

innan barnet började. 

Under den första dagen under inskolningen hade F-2 fått många blanketter som skulle fyllas i 

och sedan gått hem med sin son. F-2 upptäckte flera nackdelar med denna inskolningsmetod 

och att vissa nackdelar som fanns i den föräldraaktiv metoden och han hade försökt att 

undvika genom att aktivt välja tiodagarsmetoden för inskolning ändå uppenbarade sig. En av 

nackdelarna var att barnet under de första dagarna endast var på förskolan under en timme och 

att endast en pedagog tillsammans med 2 andra barn lekte med hans son. Han betonar att en 

timme gick så fort och att sonens lek avbröts hela tiden.  Samtidigt som F-2 var det 2 andra 

förälder som inskolade sina barn på samma avdelning. Detta ledde till att F-2 upplevde att det 

blev väldigt rörigt för hans del. Pedagogen skolade alltså in tre nya barn samtidigt. F-2 

betonade för pedagogerna att han skulle vilja vara med när barnet fick prova på att äta och 

vila första gången på förskolan men att hans önskan hade avfärdats med att han inte behövde 

oroa sig och att pedagogerna skulle se till att mata barnet om barnet inte åt på egen hand.  

Vad jag kan utläsa av F-2 här är att F-2 uttrycker en oro inför att lämna sitt barn inför 

kommande aktiviteter som barnet inte tidigare hade erfarenhet av samt att F-2 inte kunde 

försäkra sig om att hans barn kände sig tryggt.  

Det som var bra för F-2 del var det att man enligt honom ökade timmarna för barnets närvaro 

på förskolan successivt och att man inte hade bråttom med att skilja föräldern och barnet åt. 

Personalen var enligt F-2 väldigt trevliga och att han när han kom med något förslag blev 

konstruktivt bemött. F-2 hade enligt honom kommit med ett förslag om att dela upp 

inskolningsbarnets schema som förmiddags- och eftermiddagsinskolning, Pedagogerna hade 

då provat att ha det redan under samma vecka, vilket ledde till att det hade blivit lugnare på 

avdelningen.  
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F-2 ansåg att han hade fått tillräckligt bra information om hur dagarna på förskolan såg ut, hur 

personalen leker och om det temaarbete som de senare skulle ha. Förskolans regler och rutiner 

hade pedagogen enligt F-2 berättat tydligt. Pappan tyckte även att det är positivt att det är ett 

ansvars pedagog och inte två. Det skulle vara rörigt med två tyckte han, med informations 

utbyte och vem man skulle vända sig när man hade frågor etc.   

5.5 Pedagogernas roll som trygghetsskapare 

 

Grunden för en lyckad inskolning för samtliga inblandade parter var att arbetslaget var 

välförberedda inför inskolningen, det vill säga att pedagogerna i arbetslaget var överens om 

hur de skulle arbeta under inskolningen och vilka uppgifter respektive pedagog skulle ha. 

Enligt Niss (1988) är barn väldigt känsliga för vuxnas trygghet i sina roller som 

trygghetsförmedlare. Som pedagog ska man vara säker i sin roll och kunna hantera de olika 

situationerna som kan vara besvärliga för barnet när föräldern vinkar adjö (s.54-55). 

Abrahamsen (1999) hävdar att när pedagogerna väl står inför ett barn som sörjer separationen 

från föräldrarna reagerar pedagogerna trots sin professionalism helt olika. Pedagogens privata 

emotionella historia, det vill säga samspelet med pedagogens närmaste anknytningspersoner 

kommer att prägla sättet att bemöta barnet i olika situationer (s.19). Pedagog 4 menar att 

pedagogernas stress, oro, okunnighet och okunskap kommer att spegla sig i stämningen och 

att det är pedagogens uppgift att förmedla tillit och förtroende till föräldrar samt barn.  

Som pedagog på förskolan är det viktigt att man är trygg i sin roll och inte velar fram 

och tillbaka. Föräldern och barnen känner av när man är trygg i sin yrkesroll. Det är 

viktigt att skapa en relation till föräldern under informationsmötet och att tala kring 

samarbetet mellan det enskilda barnet(Pedagog 4). 

Det andra gemensamma svaret som samtliga pedagoger har angett var att den största 

tryggheten för barnet var att föräldern var med under inskolningen. Att barnet kunde vända 

sig till och tanka trygghet när det kände sig osäkert samt att när barnet kunde känna av på 

vilket sätt pedagogerna kommunicerade med föräldrarna och blev ännu tryggare. 

Det Pedagogerna i min undersökning tagit upp när det gäller den trygga basen kan kopplas till 

det Bowlby (1996) tagit upp kring samma ämne. När barnet upplever oro eller fara är det till 
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föräldern barnet vänder sig. Som förälder ska man förstå och respektera samt ge det stöd 

barnet behöver (s.28-29). Både Broberg (2008), Niss (1988)och Abrahamsen (1999) betonar 

vikten av den trygga basen för barnet. Pedagogerna i min undersökning var enligt dem själva 

noga med att förmedla förälderns roll som trygghetsbärare dit barnen vid behov skulle kunna 

vända sig under inskolningen för föräldrarna. Det var viktigt att vinka till barnet när 

föräldrarna skulle gå så att barnet inte kände en besvikelse från förälderns sida. Pedagogerna 

var medvetna om att det kunde ta tid att de själva blev de som skulle ha den rollen som den 

trygga basen då föräldern slutade vara med på förskolan. 

Pedagogerna tyckte att det var viktigt med ett övergångsobjekt för barnet om det redan hade 

ett eller att barnet kunde ta med sig något annat objekt som kunde representera hemmet för 

barnet med sig hemifrån på förskolan. P-1 och P-2 informerade om detta på första dagen 

under inskolningen medan P-3 och P-4 talade om detta under informationsmötena. Enligt 

Havnesköld & Risholm Mothander (2011)  kan övergångsobjekt vara en nalle, en filt eller 

någon form av ”snuttetrasa” det existerar mellan den inre och den yttre världen. Det är barnet 

som äger det och dess lukt och som tilldelar föremålet en speciell betydelse. 

Övergångsobjektet fyller en viktig funktion genom att det lindrar barnets separationsångest 

(s.273-275). Pedagogerna menar att barnen knyter an till sina övergångsobjekt och samma 

sorts trygghetskänslor som barn har till sina föräldrar. Det blir en länk under inskolningen 

som hjälper barnet i den främmande miljön och nya vuxna. Vikten av övergångsobjektet 

framgår av att så fort barnet känner sig tryggt på förskolan försökte pedagogerna att lägga 

övergångsobjektet på barnets hylla så att barnet kunde lita till den egna förmågan samt för att 

kunna lägga fokus på lek och inte på objektet. 

Enligt P-1,P-2,P-3 och P-4 var det av största vikt att man som pedagog när man talade till 

barnet använde en låg och lugn ton samt att man befann sig i ögonhöjd. Abrahamsen (1999) 

betonar vikten om varför det är viktigt att pedagogen sitter på golvet i barnets ögonhöjd då 

barnet genom ögonkontakten kan försäkra sig om att få påfyllning av sådant som bekräftelse 

och trygghet (s.36). Vidare tog ovan nämnda pedagoger upp vikten av att inte försöka tvinga 

barnet till något på något sätt. Med detta menade de att till exempel att flytta på barnet till ett 

annat rum eller att tvinga in barnet in i leken.  Alla intervjuade pedagoger var ense om att det 

var gynnsamt att inte ha så många barn och vuxna inne i avdelningen så att det nya barnet inte 

distraherades på något sätt utan barnet skulle vara upptaget av den nya miljön samt 
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pedagogen. Att visa intresse för barnets lek, lyhördhet för barnets signaler och leende och tala 

med barnen var viktiga punkter enligt alla intervjuade pedagoger i mitt arbete. Vidare var det 

enligt de intervjuade pedagoger viktigt att barnen hade bestämda platser vid matbordet, under 

samlingen samt på vilan.  Även att tvätta händerna före och efter maten var av vikt ur ett 

trygghetsperspektiv. När barnet hade tvättat händerna skulle barnet sätta sig på 

samlingsmattan. Pedagogerna tycke att dessa rutiner samt liknande upprepningar ledde till att 

barnen kände sig tryggare när de i förväg visste vad de skulle göra. Vardagsrutinerna undvek 

pedagogerna att ändra tills barnet hade hunnit komma in i barngruppen och kände sig tryggt. 

P-1 och P-2 ansåg att tiodagars inskolning gav god tid för både barnet och föräldern så de 

hann bekanta sig med den nya miljön och att börja tycka om förskolan. När det var dags att 

lämna barnet och vinka adjö var det viktigt att det skulle vara ett kort avsked. P-1 och P-2 

påpekade att inskolningen ofta var svårare när det var förälderns första barn. Havnesköld m.fl. 

(2011) tar upp omvårdnadsvariabler som föräldrarna erbjuder för sina barn och det är 

lyhördhet, tillåtelse, samarbete och psykologisk tillgänglighet. Detta har jag tagit upp i 

teoridelen samt att dessa variabler ses som en kvalité i anknytningen (s.189-190). När det är 

en stark anknytning mellan föräldern och barnet kan inskolningen försvåras och förlängas. 

Enligt Niss (1988) är det så att när föräldern har svårt att skiljas från barnet, velar alltför länge 

eller uttrycker oro och ångest blir överlämnandet svårt och plågsam för barnet (s.27-29). För 

P-1 och P-2 var det viktigt att prata kring och samarbeta om hur avskedet skulle gå till med 

föräldern. 

P-3 och P-4 gemensamma aktivitet för att skapa anknytning var att de sjöng och dansade med 

barnen under inskolningsperioden. Arnesson Eriksson (2010) antyder i sin bok att sång och 

musik tilltalar många barn (s.38). Pedagoger menar att inga barn kan stå emot att sjunga/dansa 

och spela med instrument och att vi lockar barnen så att de tycker att det är roligt att vara här 

på förskolan menade pedagogerna.  

P-3 och P-4 jobbade intensivt med dokumentation, de fotograferade barnen och föräldrarna 

under inskolningen och satte upp fotografierna på väggen. Niss (1988) anser att för att ett barn 

bättre ska kunna klara vardagen utan sina föräldrar är det en förutsättning att barnet har samlat 

goda minnen av att vara med sina anknytningspersoner (s.27-29). Även Abrahamsen (1999) 

lyfter upp att barnet ska ha inre bilder om tröstande och pålitliga omsorgspersoner i minnet 

där minnena kan vara till en hjälp när barnet är ensamt (s. 35). Fotografierna som 
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pedagogerna hängde upp på väggen kunde underlätta någorlunda för barnen att vara utan 

föräldern. Barnet kunde om det ville ta ner fotografiet, krama och pussa på det eftersom det 

representerade en trygghet för barnet. 

Vi tar inte barnet ifrån mamman utan leker och erbjuder lek bredvid 

föräldrarna(Pedagog 4).   

Ur ett anknytningsperspektiv kan det ses som ett plus att föräldrarna var med under 

inskolningarna. Enligt Bowlby (1996)  ska föräldern vara ”en säker hamn” välkomna och 

representera trygghet för barnet. När barnet litar på att föräldrarna är tillgängliga och 

hjälpsamma när barnet stöter på svårigheter blir barnet mer självständigt och vågar utforska 

världen på egen hand (s.28-30). P-4 menade att förälderns närvaro inne på avdelningen gav 

barnet en trygghet där barnet kunde ta sig in i andra rum och utforska innemiljön på egen 

hand med pedagogens samvaro. Det var av vikt att inte påskynda inskolningsprocessen genom 

att föräldern förtidigt börjar lämna förskolan och barnet upplever en separation genom att 

vinka av det. P-4 menade att pedagoger som har arbetat en längre tid inom förskolan vet 

ungefär när det är dags att ta avsked för dagen. Niss (1988) betonar i sin bok att när barnet 

börjar samspela med pedagogerna och samtidigt med andra barn på avdelningen innebär detta 

en början på relationsutveckling dem emellan (s.54-56). P-4 syftar på att man bygger på den 

viktiga relationen under leken medans pedagogen leker med barnet, då de hade samtal, 

ögonkontakt samt fysisk kontakt.  

Sedan var det enligt alla intervjuade pedagoger i min undersökning viktigt att ringa och tala 

om för föräldern hur det har gått för barnet efter avskedet. Pedagogerna betonade att det är 

viktigt med förälderns trygghet så att det inte påverkar barnet på något sätt. De menar att när 

föräldern är orolig kunde de ställa sådana frågor om förskolan inför barnet som kunde påverka 

barnet negativt.  

Min tolkning av pedagogernas roll som trygghetsskapare var beroende av förskolans faktiska 

pedagogiska möjligheter. Genom det material som fanns på förskolan gavs pedagogerna olika 

förutsättningar att locka barnet in till förskolans värld. Föräldern som närvarade vid 

inskolningen var också en viktig faktor eftersom denne var barnets primära trygghetsskapare 

och en bro som barnet använde sig av för att knyta an till pedagogerna.  
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6. Slutdiskussion och sammanfattning 
 

Avsikten med min studie har varit att undersöka hur de olika inskolningsmetoderna upplevs 

av föräldrar och förskolepersonal. För att kunna tolka och förstå pedagogernas upplevelser 

kring inskolningarna har jag använt mig av den trygga basen, anknytningsteori och separation. 

I detta avsnitt har jag kopplat min undersökning till närliggande forskning på området 

inskolning. 

Det jag kunde utröna av mina intervjuer med både föräldrar och pedagoger är att de två 

inskolningsmetoderna inte har en färdig mall som strikt följs utan de är en utgångspunkt för 

de olika tillvägagångssätten på de olika förskolorna. Förskolorna hade alltså en egen lokal 

metod som grundade sig i någon av de två metoderna som jag tagit upp i mitt arbete. En 

annan viktig faktor som genomsyrade intervjuerna med alla inbladade pedagoger var att 

barnets trygghet alltid kom först. Det var först när barnet kände sig tryggt som det kunde ha 

tilltro till sin egen förmåga när det gäller olika aktiviteter samt att ha en god självkänsla. Det 

var alltså enligt pedagogerna förskolan som la grunden för att individer kände sig trygga inför 

framtiden. 

När det gäller föräldrarnas åsikter kring hur trygga deras barn var på förskolan samt hur de 

upplevde inskolningen kunde jag uttolka att de viktigaste faktorerna för föräldrarna var 

faktorer som att barnen kunde komma till ro och somna och att de var trygga nog att äta med 

andra barn och pedagogerna. Dock var enligt föräldrarna den relation barnet hade till den 

ansvariga pedagogen på förskolan den viktigaste trygghetsfaktorn. 

6.1 Samarbete 
 

På min första frågeställning om vad pedagoger anser om de två olika inskolningsmetoderna 

har jag kommit fram i följande resultat: 

Mitt resultat har visat att pedagogerna på samtliga förskolor oavsett inskolningsmetod ansåg 

att syftet med inskolningen var att det skulle vara så bra som möjligt med fokus på barnet. 

Barnets samt föräldrarnas trygghet skulle genomsyra hela verksamheten och att barnet skulle 

känna att förskolan är ett lekfullt, intressant och roligt ställe att vara på. Barnen skulle 
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utveckla en ”vi” känsla i barngruppen med en god självkänsla. Alla pedagoger hade 

förväntningar på föräldrarna och dessa utryckte sig i att föräldrarna skulle vara öppna med att 

ställa frågor kring sådant de undrade, visa ömsesidig respekt samt att de stöttade sina barn 

under inskolningens gång. Detta kan kopplas till Niss (1988) som har skrivit om målet för en 

lyckad start.  Författaren anser att en lyckad start innebär att föräldrarna får förtroende för 

förskolans personal redan innan inskolningens start samt att de ger sitt stöd till sina barn 

genom att ta kontakt med pedagogerna (s.10). 

En annan viktig punkt som jag har tolkat från alla pedagoger som blev intervjuade var att 

inskolningen skulle vara välorganiserad. Det skulle vara klart för alla inblandade hur 

inskolningen skulle gå till. Alla inblandade skulle veta sina arbetsuppgifter. Niss (1988) 

betonar att arbetslaget skulle förbereda ett gemensamt förhållningssätt när det gäller 

mottagandet av det nya barnet. Författaren menar att det inte går att göra en bra inskolning 

utan samarbete och planering i personalgruppen (s.26). Samarbetet mellan föräldrar och 

pedagoger hade en stor roll i förskolans verksamhet något P-1, P-2, P-3 och P-4 uttryckt var 

en självklarhet inom den verksamhet där de själva var verksamma. Ivarsson (2001) skriver i 

sin avhandling att för att barnet ska kunna känna sig tryggt och känna sig som en del av 

barngruppen på förskolan så krävs det ett samarbete mellan föräldrar och personal. Författaren 

betonar att ett viktigt forum för föräldrasamarbete under inskolningen kan vara ett kvällsmöte 

med föräldrarna(s. 122). 

6.2 Trygghets skapare 
 

Min andra frågeställning var vad pedagoger anser om sin roll som trygghetsskapare. 
 

Enligt Bowlby (1994) fungerar föräldrar som en trygg bas för sina barn (s.29).  Utifrån min 

studie har jag kommit fram till att det under de första dagarna var föräldrarna som skulle 

utgöra den trygga basen för barnen. Förälderns närvaro skulle ge barnet en trygghetskänsla 

där barnet vågade ta kontakt och leka samt förmedla förtroende för barngruppen och 

pedagoger . Föräldrarna skulle sitta på en och samma plats då barnet kunde vända sig när de 

kände sig orolig. Under tiden skulle pedagogerna bygga den ”trygga basen” som barnet skulle 

vända sig mot dem när föräldrarna inte fanns närvarande på förskolan. Hagström (2010) 

menar i sin avhandling att barnets tillit för pedagogen växer och blir mer beroende av 
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tillgängligheten från pedagogens sida. I vissa situationer av rädsla och osäkerhet barnet 

använder sig av pedagogen som den trygga basen (s.172). Något som jag kan tolka från min 

studie är vikten av att vara lyhörda för barnets signaler samt rollen som trygghetsskapare 

vilket förmedlades via den pedagogiska lekfulla miljön. Föräldern var den största tryggheten 

under inskolningsperioden och deras närvaro under inskolningen samt pedagogernas lek med 

barnen skapade en relation mellan barnet och pedagogen. När barnet började visa intresse för 

den nya miljön och andra barn på förskolan byggdes nya relationer mellan barnet och 

pedagogerna samt med andra barn. Detta var enligt de intervjuade pedagogerna tecken på att 

barnet visade trygghets känslor. Detta överensstämmer med Hagström (2010) som i sin 

avhandling kommit fram till att när relationen till anknytningspersonen utvecklas börjar 

nyfikenhet för de andra barnen på förskolan att öka kraftigt (s.177).  Ivarsson (2001) pekar 

också på att förskolan hjälper hemmen genom att barnet träffar jämnåriga kamrater och börjar 

ta kontakt med dem i de obegränsade lekmöjligheter som förskolan erbjuder (s.122-123). En 

viktig faktor var de återkommande arbetsritualer som barnet skulle känna sig tryggt i att 

utföra. Hagsröm (2010) kom i sin avhandling fram att vardagsritualerna såsom ta emot barnen 

på morgonen, vilan, lunchen etc. utgjorde viktiga trygghetsaspekter för barnet. Längre fram 

när barnet hade kommit igång med att utföra ritualerna kunde barnet förvänta sig samma 

ritualer till nästkommande dag och det var en grund för vidare relationsutveckling med de 

övriga på förskolan(s. 166-167). 

Mina uppfattningar enligt tiodagars inskolningsmetod att fördelen är att barnets timmar ökar 

successivt och att både föräldern och barnet hinner lära känna pedagogerna samt 

verksamheten. Hårsman (1994) tar i situationens obekanthet upp vikten av barnets tidigare 

erfarenheter, att befinna sig för barnet på okända miljöer samt erfarenheter av separationer 

och hur dessa kunde leda till starkare separationsreaktioner hos barnet (s76). Vidare tar 

Hårsman(1994) i den yttre faktorn som handlar om separationens längd (s, 76) att detta kan 

ses som en fördel inom tiodagarsmetoden då barnet upplever alltfler och kortare avsked vilket 

leder till att barnet så småningom vänjer sig vid separationer i små doser. Detta innebär alltså 

att barnet tränas på separation från föräldrarna. 

En viktig aspekt som är starten till att skaffa goda relationer med föräldrarna är ett 

informationsmöte innan inskolningen startar som informanterna i den föräldraaktiva 

inskolningsmetoden hade. Detta för att ge en riklig information kring inskolningen. Efter 
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inskolningen hade informanterna ett uppföljningssamtal med föräldrarna där föräldrarna 

kunde få information om pedagogernas genomförda arbete. Enligt Niss (1988) är det en 

nödvändighet för att arbetsmetoderna ska kunna utvecklas att arbetet utvärderas. 

Utvärderingen behöver göras både i personalgruppen och av föräldrarna. Under samtalet bör 

barnet och samarbetet mellan föräldern och pedagogerna vara i fokus (S.62-63).  

Utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv kan den traditionella inskolningsmetoden anses 

vara den mest lämpliga.  Detta överensstämmer med Bowlbys (1994) användande av 

anknytningsteori där en gradvis separation och att barnet endast knyter an till en pedagog när 

det är i åldern 0-2 år (s.43). De flesta barn skolas in mellan 1-2 års ålder och det skulle då 

innebära att utifrån Bowlby s teori att de inte kan knyta an till flera pedagoger under 

inskolningen.  

 

6.3 Förälderns upplevelser  
 

Min tredje frågeställning var att vad föräldrarna anser om de två olika metoderna som de har 

haft inskolning med sina barn. 

Föräldrarna ansåg att pedagogerna gjorde sitt yttersta för att locka in barnen in i leken så att 

både föräldern och barnet skulle känna sig trygga. F-1 tyckte att hon hade fått tillit för 

personalen redan på informationsmöte bl.a. hade hon fått information om att barnet kunde få 

sömnproblem. Detta överensstämmer med det Hårsman (1982) kommit fram i sin avhandling 

om att barn som en slags separationsprotest kunde utveckla ät- och/eller sömnsvårigheter 

(s.177). Men mina uppfattningar var att F-1 inte var säker på sin roll som mamma. Föräldern 

verkade anse att pedagogerna visste mer om hennes barns bästa än vad hon själv gjorde. 

F-2 hade aktivt valt tiodagarsinskolning eftersom han inte kände sig redo att lämna sitt barn 

på förskolan inom så kort tid som tre dagar vilket man fick göra vid föräldraaktiv inskolning. 

Pappan uttryckte även att tiodagarsinskolningen verkade ännu mer rörig än vad hans vänner 

hade beskrivit den röriga föräldraaktiva inskolningen som.  Hagström (2010) har i sin 

avhandling kommit fram till att när föräldrarna pratar positivt om anknytningspedagogerna 

samt om hur roligt det är att vara på förskolan kunde bidra till att barnet saknade sin 
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anknytningspedagog (s.178). Här betonar Hagström hur viktigt det är för barnet att 

föräldrarna också tycker att förskolan är rolig. 

 

En brist i min rapport är att jag borde ha intervjuat fler föräldrar för att kunna se om jag hade 

kommit fram till en annan slutsats än den jag har kommit fram till nu. 
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7.4 Bilaga 1 

 

INTERVJU GUIDE: TILL FÖRÄLDRAR  

1.) Vilken metod av inskolning hade ni?   

2.) Känner du till att det finns en annan inskolningsmetod?  

2.A) Om du visste det- gjorde du ett aktivt val? Byggt på vad?  

2.B) Om du inte visste det- hade du velat veta det och hade ditt val sett annorlunda ut i sådana 
fall? 

3.) Kan du beskriva hur ditt barns inskolning gick till, från första kontakten.  

4.) Vad anser du om denna metod?  

5.) Vad fungerade bra för ditt barn?  

6.) Vad fungerade bra för dig/föräldern?  

7.) Var det något som du tycker borde varit annorlunda?  

TILL PEDAGOGER:  

1.) Vilken metod av inskolning används?  

1.A) Hur länge har du jobbat inom det här yrket?   

2.) Vad tycker du om denna?(Inskolningsmetod)  

3.) Hur har ni haft det tidigare när det gäller inskolning, har det alltid varit på samma sätt?  

4.) Vad gör ni praktiskt för att skapa trygghet hos barnet vid inskolningen? Är det tydligt för 
alla hur ni ska göra? Varför är det viktigt med trygghet? Vad kännetecknar/märker när ett barn 
är trygg?  

5.) Om du fick bestämma, hur skulle en inskolning gå till?  

 


