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Abstract 

I have written an experiential essay about my role as a preschool director and the important work 

decisions that I face. What is best for the child? That is something that I think is important to take into 

consideration. 

In the narrative, I describe how an induction occurs at my preschool. We use an "old" tried and true 

method which spans two to three weeks, which I believe is best for children under the age of two. They 

need to first connect with one educator who they are comfortable with before they are secure enough to 

play and explore the environment of the preschool. 

 

In recent years, another method has emerged which is shorter and which has quickly became popular in 

many preschools. Parents speak favorably of it. Is it because they do not have the time to spend on 

acclimatization before returning to work? Teachers are also positive, is it to avoid having parents that 

come and go for several weeks? 

This affects me and has made me feel pressured to reconsider my decision on which method we should 

use for acclimatization. The question is whether the short version really is the best seen from a child's 

perspective? 
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Sammanfattning 

Jag har skrivit en erfarenhetsbaserad essä som handlar om min roll som förskolechef och de viktiga 

beslut som jag måste ta i mitt arbete. Vad är bäst för barnet? Det är något som jag tycker är viktigt att ta 

hänsyn till. 

 

I berättelsen så beskriver jag hur en inskolning brukar gå till på min förskola.  Vi använder oss av en 

”gammal” beprövad metod som sträcker sig över två- till tre veckor, som jag anser är det bästa för barn 

under två år. De behöver först knyta an till en pedagog som de blir trygg med innan de kan börja leka 

och utforska miljön på förskolan.  

 

I samhället har det på senare år uppstått en annan variant som är kortare och som snabbt blivit populär 

på många förskolor. Föräldrar uttalar sig positivt, men är det för att de inte har mer tid att lägga på 

inskolningen innan de börjar arbeta? Pedagoger är också positiva, är det för att slippa ha föräldrar som 

kommer och går under flera veckor? 

Detta påverkar mig och gör att jag har börjat känna en press över att eventuellt ändra mitt beslut 

gällande vilken metod vi ska använda vid inskolningen. Frågan är om den korta varianten verkligen är 

det bästa sett ur ett barnperspektiv? 

 

Nyckelord: Föräldrakooperativ, inskolning, anknytning, separationer, trygghet 
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Förskolechefens beslut 

 – att välja inskolningsmetod? 

 

Inskolningen av Alma 

Det är måndag morgon när jag kommer till förskolan en dag i juni. Klockan är åtta och ute på gården har 

det redan kommit många barn. Solen skiner och det kommer att bli en fin dag. Jag njuter av den här 

årstiden, inga tjocka kläder eller galonbyxor. Barnen har tagit fram cyklarna och är i full gång med att 

köra fram och tillbaka. Idag ska jag ringa hem till en ny familj som tackat ja till en plats på vår ”lilla” 

avdelning från mitten av augusti. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ och alla familjer som har 

barn på förskolan är medlemmar i en ekonomisk förening. Föräldrar har därför ett mycket stort 

inflytande i verksamheten och deras synpunkter tas alltid i beaktande. Alma är familjens första barn och 

hon kommer att vara fjorton månader när hon börjar på vår förskola och det är jag Lena som kommer att 

vara hennes ansvarspedagog. 

 

Det är Almas pappa Tobias som svarar när jag ringer för det är han som är föräldraledig och hemma på 

dagarna. Jag presenterar mig och bjuder in dem till ett besök på förskolan.  

Veckan därpå kommer Alma och hennes pappa till oss på ett besök och får träffa mig, Sara 

den andra pedagogen som arbetar på avdelningen, och de övriga barnen. Jag ser att Alma precis har 

börjat gå själv utan att hålla i sig, skönt, tänker jag, då har hon hela sommaren på sig att öva och bli 

säkrare på det. De flesta barn lär sig gå när de är mellan tolv och arton månader och genom den 

motoriska färdigheten får de en helt annan överblick över sin omvärld. Att Alma lärt sig gå kommer att 

underlätta för henne när hon börjar utforska på förskolan. Hon kan då också snabbare ta sig till sin 

anknytningsperson om hon blir osäker och behöver tröst. 

 

Det finns flera olika modeller att använda vid inskolning av små barn i förskolan, men man talar nu mest 

om två olika modeller. Dels den traditionella ”gamla” metoden med två till tre veckors inskolning som 

funnits sedan 1970- talet och det är den vi fortfarande har som utgångspunkt när vi skolar in barn på min 

förskola. En annan ”nyare” metod som kallas föräldraaktiv inskolning, eller tredagarsinskolning, börjar 

med att en förälder och barnet är på förskolan tillsammans under 5-6 timmar i tre dagar. Pedagogerna 

erbjuder olika aktiviteter och visar hur olika rutiner går till. Efter det så börjar föräldern att lämna 

barnet. Sen finns det olika varianter däremellan.  
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Som förskolechef får jag ofta frågor om inskolningsmetod, mest från föräldrar, men även från 

pedagoger. Eftersom jag arbetar i ett föräldrakooperativ så har föräldrarna ett stort inflytande i 

verksamheten och deras synpunkter väger tungt. Formellt är det jag som förskolechef som planerar och 

har ansvaret att det pedagogiska arbetet, som sedan utförs tillsammans med övrig personal, utifrån de 

nationella målen. Jag har under de senaste 4- 5 åren läst om tredagarsinskolning och hur bra pedagoger 

och föräldrar tycker den fungerar, men vi har tillsammans kommit fram till att vi fortsätter med den 

inskolningsmetod som vi haft sedan länge. Barnen får på så sätt mer tid att bearbeta alla nya intryck de 

fått på förskolan under de veckor inskolningen pågår.  De får också i lugn och ro knyta an till en 

pedagog. Varför ändra något som jag tycker är bra? Är det rätt beslut jag tagit att fortsätta skola in våra 

små barn enligt den längre traditionella metoden? Jag börjar alltmer känna en press att införa kortare 

inskolning, fast jag inte tror det är bra för de yngsta barnen. Är jag en bromskloss som är emot 

förändringar? Allt ska gå så fort nu för tiden. 

 

 

Jag informerar pappa Tobias om hur inskolningen går till hos oss och att han bör räkna med att avsätta 

tre veckor. Jag berättar också att under den tredje veckan kan de flesta föräldrar börja arbeta och barnet 

vara på förskolan mellan cirka halv nio och tre, men de måste finnas tillgängliga om vi behöver ringa 

och be dem att hämta tidigare. 

– Det var lång tid, är det verkligen nödvändigt, frågar Tobias?  

– Vi anser att en längre inskolning fungerar bra för de flesta små barn eftersom de får tid att knyta an till 

sin pedagog men vi anpassar den individuellt utifrån barnets tidigare erfarenheter av att bli lämnat till 

andra vuxna än föräldrarna. Den kan alltså bli lite kortare än tre veckor, men bara om vi märker att det 

fungerar för Alma, svarar jag. 

– Almas faster arbetar på förskola. Hon har sagt att personal och föräldrar så nöjda och tycker det 

fungerar så bra när inskolningen inte drar ut på tiden. Det kommer säkert att räcka med en vecka för 

Alma. 

 

Nu får jag försvara vårt val av en längre inskolning igen. Almas pappa är medlem i kooperativet, kan 

hans tveksamhet till vår inskolning påverka styrelsen, och därigenom mitt beslut om vilken 

inskolningsmetod vi ska använda oss av? Än så länge lyssnar föräldrarna i styrelsen på min åsikt när 

det gäller hur det pedagogiska arbetet ska ske runt inskolningen. Men varje år så väljs nya föräldrar in, 

med nya åsikter. Jag vet inte hur det kommer att se ut i framtiden och det känns jobbigt. 
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Innan Alma och Tobias går hem erbjuder jag dem en tid för hembesök dagen innan inskolningen börjar. 

Jag berättar att jag som är Almas ansvarspedagog kommer hem till dem och det är bra om båda 

föräldrarna har möjlighet att vara med. Jag ber Tobias att de ska skriva ner frågor och funderingar som 

dyker upp till dess så kan vi prata igenom dem när jag kommer. En viktig funktion med att göra 

hembesök är att Alma får träffa mig i sin hemmiljö där hon är trygg. Men där även föräldrarna känner 

sig trygga och får tillfälle att berätta vad Alma är van vid och vad hon tycker om när det gäller de 

dagliga rutinerna. Jag ger Tobias en mapp med information om förskolan och avdelningen. Där står 

beskrivet hur en dag på vår avdelning kan se ut och vad det är bra att ta med till förskolan. Jag har också 

gjort i ordning ett vykort med en katt på den ena sidan. På den andra sidan har jag skrivit datum och tid 

för hembesök och satt dit ett foto av mig, som Alma kan titta på under sommaren. 

 

 

Hembesöket och första veckan 

När augusti kommer så är det dags för mig att gå hem till Alma och hennes föräldrar för att prata 

igenom allt och svara på deras frågor. Klockan är fyra på eftermiddagen när jag ringer på dörren till 

radhuset. När jag väntar på att de ska öppna så undrar jag om Tobias kommer att prata mer om 

tredagarsinskolning. Jag har inom mig laddat upp med massor av argument för hur bra det är för små 

barn med en längre inskolning om det skulle bli en diskussion. Innan jag kliver in så tänker jag att jag 

verkligen vill göra mitt bästa för att Almas föräldrar ska känna sig trygga inför att lämna Alma på 

förskolan. Om de är trygga och litar på mig så överför de den känslan till sitt barn. 

Dörren öppnas och jag går in. Både Tobias, Alma och mamma Maria tar emot mig i 

hallen. Vykortet som de fick innan sommaren sitter på kylskåpet och mamma Maria berättar att de har 

tittat mycket på det under sommaren. Vi sätter oss i soffan och Alma sitter först i pappas knä, men tittar 

nyfiket på mig hela tiden. Efter en stund så går hon fram till en korg med leksaker och kastar ut några på 

golvet, sen tar hon en nalle och sträcker fram den till mig. Jag säger tack, tack, och vi verkar ha fått en 

första kontakt. Alma fortsätter att hämta saker ur korgen och sträcker fram dem till mig. 

Det är skönt att Alma så fort har accepterat mig och att vi fått en bra kontakt. Vissa barn 

är avvisande och vill inte alls samspela med mig fast jag är utsedd till deras ansvarspedagog. Jag 

upplever att om samspelet mellan barn och pedagog fungerar så är nog val av inskolningsmetod mindre 

viktig. 

 

Almas mamma talar om att under sommaren så har de lämnat Alma hos mormor några gånger och hos 

hennes faster och kusiner och det har fungerat bra, ingen gråt eller skrik.  
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Vi tittar på det förslag jag gjort om hur inskolningen kan se ut för Alma och jag frågar också hur de 

känner inför den längre traditionella inskolningen som vi använder oss av, eftersom Tobias hade frågor 

om det vid det första besöket. Maria säger att hon litar på oss och vår erfarenhet av att skola in barn på 

förskolan, Tobias säger ingenting. Om vi tar oss tid att i lugn och ro svara på föräldrarnas frågor före 

inskolningen, så lägger vi en grund för att de ska känna tillit till oss pedagoger. När barnet sen börjar så 

kan vi lägga störst fokus på barnet. Jag försöker få ögonkontakt med Tobias för att få någon bekräftelse 

på att han också håller med, men han undviker min blick. Det känns lite konstigt för det är ändå Tobias 

som kommer att ha hand om Almas inskolning. Betyder hans tystnad att han samtycker? Jag funderar 

på det när jag är på väg hem efter hembesöket. 

 

Alma och Tobias började med att vara hos oss på förskolan några timmar under de tre första dagarna. 

Om det går bra och jag känner att jag och har fått kontakt, så börjar vi med att Tobias vinkar och går 

ifrån en stund och på så sätt ökar vi på den tid när Alma är i barngruppen utan sin pappa. 

 

Den första dagen Alma och hennes pappa kommer till förskolan så är jag inne på avdelningen med fyra 

barn så hon får bekanta sig mer med mig, innemiljön och några barn i taget. Joel som precis fyllt två år 

blir väldigt blyg för Almas pappa och håller sig på ett behörigt avstånd från honom i bollrummet 

bredvid. Tobias är passiv och deltar inte i lekarna, precis som vi kommit överens om utan han sätter sig 

ner på en pall, men finns där som en trygg punkt dit Alma kan gå när hon själv känner att hon behöver.   

Alma verkar glömma sin pappa och går runt bland hyllorna och undersöker och lyfter på sakerna, hon är 

nyfiken och intresserad och går från hylla till hylla och hon använder även munnen för att utforska. Hon 

bryr sig inte om sin pappa särskilt mycket utan är nyfiken på omgivningen. Jag tar fram lådan med 

bollar i ett angränsande rum och Alma följer med mig och de andra barnen dit. Hon stannar där med mig 

och barnen en lång stund och hämtar och kastar bollar. 

När Alma ska hämta en boll som rullar iväg så snubblar hon och slår huvudet mot en stol 

och börjar gråta. Jag försöker trösta henne, men Alma går bort och sträcker upp armarna mot sin pappa 

som fortfarande sitter på pallen. Nu var det tydligt att pappa var den som Alma i första hand valde att få 

tröst av.  Jag funderar på om hon hade kommit till mig om hennes pappa inte varit där? 

 

När klockan närmar sig elva så gnuggar Alma sig i ögonen och gäspar stort, hon verkar trött. Det är dags 

för henne att gå hem med sin pappa. Hon protesterar högljutt när de går ut i hallen för att ta på skorna. 

Jag hör hennes gråt när Tobias går ut genom dörren och sätter ner henne i vagnen. 
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Tobias berättar att Alma vaknar väldigt tidigt på morgnarna, före klockan sex och därför brukar hon 

sova en stund på förmiddagen. Vi bestämmer att nästa dag ska de komma en halvtimme tidigare och sen 

gå hem lite tidigare, för att hon ska orka med bättre. 

 

De följande två dagarna så träffar Alma alla åtta barn som går på småbarnsavdelningen just då och hon 

är nyfiken och intresserad av det som jag visar henne, men det är bollarna som är favoriter. 

Vi är bara två pedagoger på småbarnsavdelningen, Sara och jag. Efter någon vecka så brukar de flesta 

barn inte ha några problem att knyta an till oss båda och vara lika trygga med vem av oss som än är där.  

Men en del barn knyter bara an till en pedagog, den som varit ansvarig vid den första kontakten och vill 

inte acceptera en vuxen till. De blir då väldigt beroende av att den personen finns på plats för att de ska 

känna sig lugna och trygga. Alma verkar vara ett sådant barn som väljer att knyta an till en person i taget 

 

När Alma gått hem så är tre av barnen väldigt nära mig och visar att de vill sitta i mitt knä. En flicka 

hämtar sin trygghetsbok där det finns foton på mamma, pappa och andra nära och kära. Jag sätter mig på 

golvet och då kommer två barn till med sina böcker. De pekar och vill få bekräftat av mig vad som finns 

på bilderna. Inskolning påverkar inte bara det nya barnet utan även de barn som redan finns på 

förskolan. De ska dela pedagogernas uppmärksamhet med nya barn och fler barn. Jag försöker ge dem 

tid och lite extra uppmärksamhet när Alma har gått hem för dagen. Barnens kontaktsökande gör att jag 

blir påmind om att inte glömma bort de ”gamla” barnen, vid inskolning av ”nya”. Vi sitter och tittar i 

böcker fast tiden egentligen inte finns just då. De behöver en stund då de blir sedda och bekräftade av 

mig. 

 

På den fjärde dagen ska Tobias vinka och säga hej då och gå ifrån en stund. Alma tittar mot hallen en 

stund efter att hennes pappa försvunnit ut genom dörren, men säger ingenting. Jag frågar om vi ska bolla 

och då pekar hon mot rummet där bollarna finns och vi går in och häller ut dem på golvet. Vi fortsätter 

att bolla tills ett barn springer fram till fönstret och ropar – Pippi.  Jag tar Alma i famnen och vi tittar på 

kråkorna utanför.  

– Kommer du ihåg när jag var hemma hos dig och jag fick låna din nalle? Vad många fina djur du hade i 

korgen. Det var en hund och en katt också. Tror du att vi har någon nalle här? 

Alma lyssnar intresserat på det jag säger och jag ser det som en stor fördel att ha gjort hembesöket och 

kan prata sådant som hänt under hembesöket och om saker som finns i Almas trygga hemmiljö. 

När hennes pappa kommer tillbaka in i hallen efter en halvtimme så springer hon först dit, men när hon 

nästan är framme vid skorna så vänder hon och springer in igen.  
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Jag ber Tobias komma in en stund och vi får tillfälle att prata medan min kollega tar hand om barnen.  

– Hur känns det för dig, frågar jag?   

– Det känns bra för jag märker att ni tänker på hur det ska fungera för Alma på bästa sätt. Jag blev lite 

stressad när de frågade på jobbet när jag kommer tillbaka. Det skönt att Alma verkar vara trygg med dig 

och inte gråter när jag går för det skulle vara jobbigt att lämna henne gråtande. 

– Det kan hända sen när det gått några veckor att Alma börjar gråta precis när hon ska vinka och säga 

hej då till dig eller Maria, men det är bara att fortsätta med samma rutiner vid lämningen så går det för 

det mesta över ganska fort och de börjar leka. Det bästa är att inte dra ut på lämningarna utan ring 

istället till oss efter en stund för att höra hur det går, säger jag. 

– Bra att veta, säger Tobias. 

 

Den här bekräftelsen känns viktig för mig. Att Almas pappa förstår att vi utgår från barnets bästa, men 

att det också är viktigt att han som förälder känner sig trygg. 

 

Den andra veckan 

När vi kommer till den andra inskolningsveckan så föreslår jag att Alma ska stanna och äta lunch på 

förskolan nästa dag som är en tisdag och vi kommer överens om det.  

Alma verkar trygg och är lugn när jag finns i närheten. Men när jag går ifrån avdelningen i något ärende 

så blir hon lite orolig och jag hör att hon börjar gråta och ropa efter mig när jag går ut genom dörren. Jag 

smiter inte iväg utan talar alltid om för Alma att jag går iväg en stund så att hon vet att hon kan lita på 

mig, att jag kommer tillbaka. Jag blir stressad av att Alma gråter när jag måste lämna avdelningen. Jag 

hoppas att hon snart blir trygg med Sara också. 

När Alma ska äta lunch med oss första gången så ser vi till att äta redan klockan elva, en kvart tidigare 

än vanligt för att hon inte ska hinna bli för trött. Hon sitter på den lilla stolen och när hon ser maten 

sträcker hon fram armarna mot alla skålar som står på bordet. Hon sitter kvar länge och äter av ris och 

korv stroganoff, både med skeden och med händerna och när Tobias kommer för att hämta henne så äter 

hon fortfarande. När Alma upptäcker sin pappa börjar tårarna rinna och hon sträcker armarna mot 

honom. 

 

Jag börjar med att lägga fram madrasser till vilan och Tobias tar hand om Alma så hon får tvätta sig. Jag 

stänger fönstret och rummet är nu mörkt och svalt inför vilan för markisen och rullgardinen är nere. 

Tobias och Alma tittar nyfiket in i vilrummet och jag pekar på kuddarna som ligger där och säger 

namnet på barnet som ska ligga där.  
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– Alma är ju mest van att sova i vagnen på dagen, säger Tobias.  

– Det brukar fungera. Barnen ser hur de andra gör och vill göra likadant, säger jag. 

Vi bestämmer att göra likadant en dag till, att Alma äter lunch på förskolan men vilar hemma.  

 

När Alma ska vila första gången så har hon med sig sin mjukiskanin och en napp. Hon är med mig när 

jag tar fram madrasser och bäddar. Hon går runt, runt på madrasserna, lite vingligt.  

Min kollega byter tröjor på de barn som behöver, några är kladdiga av mat och några är 

blöta efter att barnen tvättat sina händer i handfatet. När bäddningen är klar så säger jag varsågod till de 

andra barnen. De kommer in i rummet och de som har nappar lyfter på sin kudde för de vet att nappen 

ligger där.  

Jag visar var Almas plats är och att napp och kanin är där men hon vill inte ligga där utan börjar gå mot 

dörren. Jag hämtar henne och sätter mig ner, lutar mig mot väggen, och tar henne i famnen. De andra 

barnen har lagt sig och blivit omstoppade av Sara. Hon startar en cd - skiva med lugn musik, vågor och 

delfiner. Alma vill fortfarande inte ligga ner utan börjar gnälla och vill ställa sig upp. Jag vaggar henne 

och pekar på ett barn i taget och säger deras namn. Efter en stund känner jag att hon slutar att kämpa 

emot och börjar slappna av. När hon Alma lugnat sig somnar hon i min famn. 

Efter några minuter andas hon tungt och jag tippar försiktigt ner henne på kudden och 

stoppar om henne filten. 

 

När barnen sover så pratar min kollega Sara och jag om inskolningen. 

– Det är jobbigt när Alma bara vill vara med dig, så fort du går iväg så börjar hon gråta och ropa efter 

dig, säger Sara. 

– Ja, jag blir också lite stressad av det. Men det är kanske bra att hon är trygg med en av oss i alla fall. 

Hon behöver nog det nu i början. Det löser sig förhoppningsvis när hon lärt känna dig bättre. 

– Det kanske är för att de nya barnen mest träffar sin ansvarspedagog i början av inskolningen, kommer 

du ihåg vad jobbigt vi hade med Pelle för ett par år sedan. 

– Ja, han vägrade göra någonting när inte du var här, bara grät sa jag till Sara. 

  

Jag funderar på om det är något vi kan ändra på för att slippa den här starka anknytningen till en 

pedagog. Har det med inskolningsmetoden att göra att det blir så? Eller är det bra att barnet har hittat 

en person att knyta an till för att klara separationen från föräldrarna?  Borde jag som förskolechef ta 

beslutet att våga prova något annat? Det är många förskolor som provat tredagarsinskolning och har 

positiva erfarenheter. Alla kan väl inte ha fel?  
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Är det jag som inte vill ta till mig nya saker och sätt att arbeta utan vill jag hålla på gamla 

beprövade metoder?  ”Så här har vi alltid gjort och det har fungerat.” 

Vad händer om vi provar? Jag beslutar mig för att skaffa mer information hur det går till 

att skola in med tredagarsmetoden. Jag är med i ett nätverk där förskolechefer från privata förskolor i 

kommunen träffas några gånger per termin. Där får jag höra att alla har infört en kortare inskolning på 

sina förskolor under de senaste åren och tycker det fungerar bra, till och med bättre än med den längre 

inskolningen. Det gör det svårare för mig eftersom jag inte får något medhåll från dem heller. Då 

kommer känslan fram hos mig igen. Att jag inte följer med i de senaste trenderna som kommit inom 

förskolan, men det verkar alla andra göra.  

 

Den sista dagen på den andra inskolningsveckan, en fredag, så kommer Alma lite tidigare och jag tar 

emot henne ute på vår gård där alla barn blir lämnade på morgonen.  

Det är full aktivitet med barn som cyklar, springer omkring och gräver i sandlådan.  När 

jag försöker sätta ner Alma håller hon fast i mig, så jag sätter mig på bänken med henne i knät.  

Två av barnen från småbarnsavdelningen kommer fram till oss och då skiner hon upp, 

pekar på dem och ser glad ut. Alma vill vara i närheten av mig hela tiden och börjar dra mig i fingret 

mot grinden. Hon visar att hon vill att jag ska följa med henne in, vilket inte går just då för jag måste 

vara kvar och ta emot de andra barnen som kommer. 

Efter en halvtimme så tar jag med mig Alma och några barn och går in. Alma blir glad när 

vi kommer in till avdelningen och hon pekar på bollarna, inne verkar hon tryggare och nöjdare och glad 

att få ha mig lite mer för sig själv. 

 

Den tredje veckan 

Alma blir lämnad på gården varje morgon under veckan. De morgnar jag inte är där så är det någon 

annan pedagog som tar emot henne. Det går ganska bra säger de som tagit emot Alma, ibland gråter hon 

lite men det över så fort den förälder som lämnat henne är utom synhåll. Men så fort Alma ser att jag har 

kommit ut på gården så är hon nära mig och blir orolig och gråter när jag går en bit ifrån henne för att 

hjälpa något annat barn. Hon vaktar mer på mig nu, den tredje veckan på inskolningen och när jag sitter 

ner kan hon börja leka, men så fort jag reser mig upp så slutar hon leka och följer efter mig. Jag får 

känslan av att det fungerar bättre för henne när jag inte är där, för då verkar hon slappna av mer och 

behöver inte vakta på var jag är hela tiden. 
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Tobias berättar att Alma kan vara lite trött, för de senaste två nätterna har hon vaknat flera gånger, 

verkat orolig och gråtit en stund innan hon kunnat somna om. Inne på avdelningen är Alma nöjd, men en 

del dagar är hon så trött att hon somnar en stund på förmiddagen. På vilan går det bättre för varje dag 

och Alma lägger sig ner på kudden nu och det räcker att jag sitter bredvid henne när hon ska somna. 

Efter veckan så är Almas inskolning klar och nu är det dags för henne att börja gå efter sitt ordinarie 

schema. Hon har klarat separationen från föräldrarna bra och hennes anknytning till mig har fungerat.  

Det är nu den mest känsliga perioden kommer för Alma. Inskolningen är över och hon kommer att gå 

längre dagar på förskolan. Jag som ansvarspedagog inte är närvarande lika stor del av hennes vistelsetid 

i gruppen. Det gör att hon kommer att få söka tröst och skydd hos den som finns till hands.  

 

Syfte och frågeställning 

Jag har gestaltat ett dilemma där det kan bli en krock mellan vad jag som förskolechef anser är den bästa 

starten för de yngsta barnen när de ska börja på förskola och vad föräldrarna anser.  Jag är anställd i ett 

föräldrakooperativ där föräldrarna har stort inflytande i verksamheten. Om det kommer in nya föräldrar i 

kooperativet som absolut vill att vi ska använda oss av tredagarsinskolning? Vad händer om jag inte 

anser att det är det bästa för barnet, riskerar jag att bli uppsagd då? 

Jag börjar känna en press att införa något som andra pedagoger, förskolechefer och 

föräldrar är så entusiastiska över. Något som kallas ”tredagarsinskolning” eller ”föräldraaktiv” 

inskolning. Det som skrivits om små barns anknytning till nya människor är, att det tar längre tid än tre 

dagar att bygga upp en anknytningsrelation. Finns det några argument för att det verkligen förhåller sig 

så? Det krävs tid, engagemang och kontinuitet för att det lilla barnet ska utveckla anknytning till en ny 

person.  Tar man någon hänsyn till barnperspektivet vid den korta inskolningen, som många förskolor 

nu använder sig av? Jag känner att det är det som saknas, att ingen tänker på barnet i första hand. När 

jag läser om och får frågor om tredagarsmetoden som uppstod för ungefär fem år sedan, är det många 

föräldrar och pedagoger som uttalar sig positivt om den.  

Men barnen, passar den för de yngsta barnen? Hur ska jag få reda på vad de mår bäst av? 

Kan jag tolka deras reaktioner med hjälp av litteraturen? Finns det forskning som visar barnets 

reaktioner och stressnivå? 

  Vad händer med barnen och hur mår de egentligen? Föräldrar tycker den ”korta” 

inskolningen är bra, för att de ser vad som händer på förskolan under några dagar, sen kan de börja 

arbeta. Pedagoger tycker det är bra för att de slipper ha föräldrar som kommer och går under flera 

veckor. Det är inte säkert att bara för att barnet äter och sover och inte gråter så är de trygga och mår 

bra. Barn med en otrygg anknytning kanske har gett upp och inte bryr sig om att gråta för de har redan 
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fått en ”inre arbetsmodell” av att det inte är någon idé att protestera. Men de kan ändå ha höga halter av 

stresshormoner i blodet. 

Kan jag med hitta några argument som förklarar att det bästa för små barn är en längre inskolning, där 

de i lugn och ro får lära känna miljön och pedagogerna utifrån sina förutsättningar? 

Jag ifrågasätter hela tiden den metod vi använder oss av för att bedöma om den kan 

förbättras. Gynnas barnen av den metod vi använder eller innebär den svårigheter för vissa barn? 

På vår förskola utgår vi från barnets ålder och erfarenheter och planerar sedan 

inskolningen utifrån det, så den ser inte likadan ut för alla barn. Att börja på förskola när man är mellan 

tolv och fjorton månader är en stor och omtumlande upplevelse för de flesta små barn och en källa till 

stress. Hur kan vi på förskolan göra så att stressen blir så liten som möjlig för barnet? Vilka reaktioner 

ser jag hos barnen vid den traditionella inskolningen? 

 

Metod 

Jag kommer att skriva min examensuppsats i essäform. Det innebär att jag kommer att använda mina 

yrkeserfarenheter och min egen praktiska kunskap som utgångspunkt när jag skriver. Den praktiska 

kunskapen är yrkeslivets kunskapsteori. Den finns i de mellanmänskliga yrkena där förmågan att möta 

andra människor är avgörande för yrkeskunnandet (Svenaeus, 2009, s.12).  Aristoteles skrev redan för 

2300 år sedan i Den nikomachiska etiken att kunskapen har många former varav den vetenskapliga bara 

är en. De fem kunskapsformerna är episteme- vetenskaplig kunskap, påståendekunskap, veta att, techne- 

praktisk- produktiv kunskap, färdighetskunskap, veta hur, fronesis- praktisk klokhet, det goda omdömet, 

veta när, sofia- filosofisk kunskap, visdom, och nous- förnuftsinsikt, intuition. Kunskapen har alltså 

enligt Aristoteles många former, varav den vetenskapliga bara är en (Svenaeus, 2009, s. 20).     

 

Den praktiska kunskapen bärs som en personligt erövrad kunnighet som tagit plats hos 

individen – och i den mänskliga gemenskap där han eller hon handlar – och den utövas på 

ett intuitivt sätt (Svenaeus, 2009, s. 13). 

 

Det är genom att erövra kunnighet som jag byggt upp min praktiska kunskap om inskolning av små barn 

i förskolan. Genom de handlingar jag gjort och de reaktioner jag mött hos barn och föräldrar har jag 

utvecklat kunskapen. Jag använder den sedan intuitivt, ofta utan att ens tänka på det.   

Essäformen innebär att det är jag som skriver som är både den som undersöker och den som blir 

undersökt. Det som är karakteristiskt för just essäformen är att den ska vara personlig och uppriktig, 
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men även sökande. Därför är det en skrivform som passar bra för den praktiska kunskapen (Alsterdal 

2009, s. 172). 

Ordet essä kommer från franskans essai och betyder ”försök”. Det stämmer väl in på mitt skrivande som 

är ett försök att förstå vad som händer under en traditionell inskolning i förskolan. Men även ett försök 

att förstå hur jag i mitt yrke och i mina beslut påverkas av det som sker inom förskolan och i samhället.  

 

På Centrum för praktisk kunskap som inrättades på Södertörns högskola 2001 är man intresserad av att 

få människor som arbetat länge i sitt yrke att börja reflektera över sina erfarenheter och sin kunskap. 

Genom att formulera och skriva ned vad som händer under en inskolning och genom att reflektera över 

de kommentarer och frågor jag får om inskolning kan jag kritiskt betrakta verksamheten utifrån. Det 

gäller inte bara att konstatera att så gör jag utan också kunna ifrågasätta (Hjertström Lappalainen & 

Schwarz, 2011, s. 98). 

Det finns en vetenskaplig riktning som kallas hermeneutik och betyder ungefär 

tolkningslära och det är ett sätt att närma sig det man undersöker. Jag tolkar det jag skriver för att 

försöka förstå (Patel & Davidson, 2011, s.28). Man anser att förförståelsen, de tankar, intryck, känslor 

och den kunskap som forskaren har är en tillgång och inte ett hinder när man ska försöka tolka och 

förstå forskningsobjektet. 

Jag skriver om en egenupplevd händelse som jag förmedlar till andra och på så sätt synliggör jag mig 

själv och mina erfarenheter. Maria Hammarén som är docent i Yrkeskunnande och teknologi vid 

Kungliga tekniska högskolan i Stockholm säger följande. 

 

I den forskning om yrkeskunnande som vuxit fram i Sverige utpekas den 

erfarenhetsbaserade kunskapen som resultatet av erfarenhet och reflektion. Det är alltså 

inte tillräckligt att ha arbetat i ett yrke i tjugo år (Hammarén, 2005, s. 17). 

 

Jag har genom många års arbete på förskola skaffat mig ett lager av erfarenheter, händelser och kunskap 

som jag vill synliggöra och försöka belysa med mitt skrivande. Min reflektion kommer att ske genom att 

jag knyter an till olika teorier i litteraturen, om anknytning, separationer. Jag kommer i huvudsak att 

använda litteratur av John Bowlby om anknytningsteorier och anknytningsmönster. Även litteratur om 

anknytning i förskolan, hur en bra start i förskolan kan se ut och de olika inskolningsmetoder som 

används idag. Även litteratur om små barns separation från föräldrarna när de börjar i förskolan. 

Genom att läsa andras berättelser i handledargruppen och att andra läser min kan jag utveckla mitt 

skrivande och även få andras reflektioner på det jag skrivit. 
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Alla namn som förekommer i berättelsen är fingerade utom mitt eget. Jag har också ändrat 

på händelser som är mycket specifika och kan kännas igen. Tidpunkter, kön och andra detaljer som inte 

har någon betydelse för berättelsen är ändrade eller förvrängda. 

 

Bakgrund: Föräldrakooperativ 

I slutet av 1980- talet så föddes det många barn i den kommun där jag bor och arbetar. Förskoleplatserna 

räckte inte till för alla barn, alltså uppstod en barnomsorgsbrist. Det här medförde att många 

föräldrakooperativa förskolor med olika inriktningar startades. Politikerna i vår kommun valde att 

främja och stödja starten av kooperativa förskolor som drevs av föräldrar och på så sätt även lösa bristen 

på platser i förskolan för alla barn som behövde det. Föräldrarna sköter det praktiska arbetet och de har 

anställt personal som ansvarar för den pedagogiska verksamheten. 

Jag arbetar som förskolechef på ett föräldrakooperativ, där föräldrarna är mina 

arbetsgivare. Föräldrarna har ofta ingen pedagogisk utbildning så det är jag som är ansvarig för den 

pedagogiska verksamheten och ska leda den tillsammans med övriga pedagoger på förskolan. Det ingår 

även för mig att planera hur föräldrar och barn ska få en god introduktion i förskolan. Föräldrarna har 

stort inflytande i verksamheten och förskolan har en styrelse som består av föräldrar. Den traditionella 

inskolningsmetod vi använder oss av har sett ungefär likadan ut de senaste femton åren och sträcker sig 

över två till tre veckor.  

Varje år hålls årsmöte i föreningen och då väljs föräldrar till kooperativets styrelse. De föräldrar som var 

med och anställde mig för fjorton år sedan och deras barn har för länge sedan lämnat förskolan och nya 

barn och föräldrar har kommit in. Det här är något som jag inte riktigt förstod vad det innebar när jag 

tackade ja till det här jobbet, att jag skulle få nya arbetsgivare med jämna mellanrum.  

 

Det är ordföranden i styrelsen som har personalansvar och det har under mina fjorton år på förskolan 

varit sju personer som haft den posten. Det har fungerat lite olika, mest beroende på hur mycket 

styrelsen har försökt påverka verksamheten utifrån egna behov och intressen. Det har ändå mest varit en 

positiv erfarenhet under de här åren att ha ett nära samarbetet med föräldrar, vi har ju trots allt ett 

gemensamt mål. Att tillsammans driva en förskola enligt de styrdokument som finns, som ska vara bra 

och lustfylld och lärande för barn, deras barn. Men den ska även vara bra för personal och föräldrar, 

annars finns risk för hög personalomsättning och missnöjda föräldrar. Föräldrakooperativet kan då få 

”dåligt” rykte och få svårt att rekrytera nya familjer. Pedagogerna står för det pedagogiska arbetet och 

föräldrarna står för mycket av det praktiska, vilket gör att kostnaden kan hållas nere och pengarna 

istället kan satsas på det som är bäst för barnen.  
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En del av pengarna satsas hos oss på att hålla nere gruppstorleken och att ha en hög 

personaltäthet. Det är viktigt för barn i alla åldrar, men särskilt viktigt för ett- och tvååringarna och har 

hittills prioriterats av styrelsen.  År 2008 var 46 % av landets ettåringar och 86 % av tvååringarna 

inskrivna i förskolan” och många mer än 36 timmar per vecka enligt statistik från Skolverket och 

Statistiska centralbyrån, i januari 2009 (Kihlbom & Lidholt & Niss, 2009, s.10). Förskolans 

förutsättningar har förändrats sedan slutet av 1980- talet när föräldrar startade vårt kooperativ. Generellt 

har barngrupperna blivit större och personaltätheten minskat (Skolverket 2011). 

Det stämmer även på vår småbarnsavdelning där det för fjorton år sedan fanns plats för 

åtta barn och två pedagoger finns nu elva inskrivna barn och två pedagoger. Fortfarande så är 

småbarnsgruppen mindre än på många andra förskolor, men det blir ändå mindre tid att hinna observera 

varje barn och deras anknytningsbehov. 

 

Jag läser i boken Ny barnomsorg: Starta, driva och utveckla privat, kooperativ och resultatinriktad 

kommunal barnomsorg om det som är skrivet om just föräldrakooperativ. ”en sammanslutning av 

föräldrar som gemensamt tar ansvaret för omsorgen om sina egna och varandras barn”. De föräldrar som 

är med och startar kooperativet är starkt engagerade och har ofta en ambition att profilera verksamheten 

i någon särskild riktning. Det kan vara natur- och miljöprofil, religiös inriktning eller en särskild 

pedagogik som exempelvis montessoripedagogik. I boken tar de upp att det finns en tvetydighet i 

föräldrarnas roll på en föräldrakooperativ förskola. Dels så är de både arbetsgivare och ”kunder” i 

verksamheten. Men de får även en tredje roll eftersom de kommer in och arbetar i barngruppen, då får 

de även rollen som kollega och anställd. Därför är det extra viktigt att det finns en klar och tydlig 

rollfördelning, mellan föräldrar och personal, särskilt om vem som har det pedagogiska ansvaret 

(Ericson & Heimdahl & Linderoth & Nilsmo, 1992, s.61). 

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 

verksamheten i förskolan (Lpfö 98. rev 2010).  

 

Det gäller för alla förskolor inte bara i föräldrakooperativ, men i kooperativet finns en större möjlighet 

för föräldrarna att få gehör för sina synpunkter. En stabil personalgrupp är en bra förutsättning för att få 

trygga barn som utvecklas och lär sig. Hur blir det om föräldrarnas uppfattning inte stämmer överens 

med min?  

Det går tyvärr inte att hitta någon vetenskaplig forskning kring de olika inskolningsformerna som finns 

idag. Det går därför inte att hitta någon teoretisk bakgrund om vad som är ”rätt” eller ”bäst”. Så jag 

måste bilda mig en egen uppfattning om vad som passar bäst genom att dokumentera och ständigt 
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utvärdera den metod jag använder. Det kan jag göra både genom att tolka reaktioner främst hos barn 

men också hos föräldrar, men även genom att läsa det som finns skrivet i litteraturen. 

 

Mitt perspektiv 

Mina erfarenheter när det gäller inskolning av små barn på förskola sträcker sig fjorton år tillbaka i 

tiden. Där jag arbetar har vi hela tiden använt oss av två till tre veckors inskolning för de yngsta barnen 

som är mellan ett till tre år. Det är den metoden jag kallar för den ”gamla” traditionella metoden i 

berättelsen. Efter att barnet varit hemma med någon av sina föräldrar under sitt första år, så är det en helt 

ny värld som de kommer till när de ska börja på förskola tillsammans med många barn och vuxna. 

Berättelsen om Alma är ett exempel på hur inskolningen kan se ut för ett litet barn vid en längre 

inskolning på tre veckor. Egentligen pågår inskolningen under två veckor, men den tredje och sista 

veckan räknas som inskolning eftersom barnet då är på förskolan ca sex timmar om dagen. Under de 

timmarna finns jag som är den pedagog Alma knutit an till, där för henne alla timmarna under dagarna. 

De kortare dagarna är extra viktigt för de barn som är under två år, eftersom de har svårt att behålla 

saker i minnet någon längre tid. Tiden föräldern är borta kan upplevas som oändlig och helt ogripbar för 

ett litet barn. När barnets vistelsetid efter den tredje veckan följer föräldrarnas arbetstider, så är de flesta 

barn på förskolan minst åtta timmar per dag, även de yngsta barnen, under tre år. Men även om små barn 

tillbringar så många timmar på förskolan, så är det ändå relationen till föräldrarna som är viktigast för 

dem. Den kan vi som pedagoger aldrig ersätta, bara komplettera genom att vara lyhörda för barnets 

signaler. 

 

Min första reaktion när Almas pappa tog upp inskolningens längd, vid besöket hos oss på förskolan var 

att gå till försvar för att jag anser att en längre inskolning är bäst för de yngsta barnen. Tanken med att 

börja med korta dagar är att Alma inte ska utsättas för alldeles för många intryck i början av 

inskolningen. Ett argument för att använda två veckor är just det att barnen inte utsätts för alltför många 

saker för tidigt för att kunna ta in allt. Alma hinner för varje dag bearbeta det hon varit med om och 

sedan stegvis gå vidare nästa dag. Det små barn, som Alma behöver är en ansvarspedagog att knyta an 

till, skapa en relation till för att sedan tillsammans med denna utforska miljön på förskolan. Varje nytt 

moment som tillkommer i de dagliga rutinerna kan innebära en osäkerhet hos barnet, eftersom det inte 

varit med om situationen förut. Men är barnet tryggt med ”sin” ansvarspedagog så klarar de av det nya 

tillsammans, och bygger på så sätt upp en helhetsuppfattning av dagen, och alla rutiner på förskolan.  

Att Alma har lärt sig gå när hon börjar förskolan underlättar för henne eftersom hon kan förflytta sig 

snabbare och av egen kraft och får ett större revir för sitt utforskande  
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(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s.281). Hon kan också ta sig bort från något som verkar 

skrämmande och ta sig till sin ansvarspedagog eller den person som kan ge henne skydd. 

I boken Förskola för de allra minsta - På gott och ont, skriver Magnus Kihlbom psykoanalytiker och 

barnpsykiater, Birgitta Lidholt filosofie doktor i pedagogik och legitimerad psykolog och Gunilla Niss 

legitimerad psykolog om hur viktigt  det är att jag som pedagog får föräldrarnas förtroende. Om jag 

lyckas med det så påverkas invänjningen i hög grad positivt för barnet (Kihlbom & Lidholt & Niss, 

2009, s. 25). 

Därför kändes det viktigt för mig att få bekräftelse på att Almas föräldrar hade förtroende för mig och att 

de litade på att jag utgick från Almas bästa. När Almas pappa Tobias först inte bekräftade att 

inskolningen kändes bra för honom genom att vara tyst, tog jag upp frågan på nytt för att få veta hur han 

kände. Det ingår i mitt ansvar att betona för föräldern att målet för inskolningen inte är att så snabbt som 

möjligt få barnet att klara av att vistas i barngruppen på förskolan. Det är att de efter sina förutsättningar 

får vänja sig vid miljön och lära känna anknytningspedagogen.  

 

Andras perspektiv 

Självklart så påverkas jag av andras inställning till inskolningsmetod. När jag på ett förskolechefsmöte 

får reda på att de andra cheferna har infört tredagarsinskolning på sina förskolor, så ökar pressen på mig 

att införa det nya. Föräldrar är idag medvetna om det som sker runt omkring i samhället, mycket genom 

alla sociala medier som finns, bland annat familjeliv.se. en hemsida där föräldrar kan ställa frågor till 

andra föräldrar, och sakkunniga, och få deras svar på allt som rör barn och familj. När det är dags för 

deras barn att börja på förskola så ställer många frågor om det på olika föräldraforum. De får på så sätt 

olika tips om vad som är bra att tänka på och får höra både positiva och negativa exempel från andra i 

samma situation.  

När jag läser det föräldrar skriver om att de är missnöjda med förskolan eller inskolningen 

så upptäcker jag att ett av misstagen som görs av pedagoger är dålig eller ingen information om det som 

sker till föräldrarna och hur man kan gå vidare.  

I en uppsats ”Inskolning i trygghet och samverkan” från Linnéuniversitetet så intervjuas 

förskollärare som tidigare arbetat med tvåveckorsinskolning men som nu prövat tredagarsinskolning. En 

av dem upplever att den korta metoden fungerar bättre och att barnen är mindre ledsna, kanske för att de 

är trygga med miljön, säger hon? 

I uppsatsen så säger många pedagoger och förskolechefer att anledningen till att de börjat 

med kort inskolning är att den ”var lite i ropet” för några år sedan.  
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Barnperspektivet 

Jag känner att det saknas ett barnperspektiv när man pratar om små barns inskolning på förskolan. 

Barnet kan inte föra sin egen talan om vad de tycker utan det är vuxna som tolkar deras reaktioner och 

utifrån det drar slutsatser om vad som är det bästa för barnet.  De små barnen har ett stort behov av nära 

känslomässiga relationer, särskilt i nya situationer och miljöer. Under de första två åren så är 

anknytningen den viktigaste utvecklingsuppgiften för barnet, alltså att knyta an till en eller flera vårdare. 

De flesta barn börjar på förskola i den här åldern och hur barnet lyckas lösa anknytningen får 

konsekvenser för hur senare uppgifter kan lösas. Därför är jag tveksam till tredagarsinskolning för barn 

under två år som behöver tillit och samspel med trygga vuxna för att lära sig saker och för att utvecklas. 

 

Det har gjorts mycket forskning både i Sverige och i andra länder. Men det finns fortfarande en 

åtskilliga oklara områden när det gäller arbetet i förskolan och utbildningen av personal. Här följer några 

av de viktigaste. 

 Bedömningen av det enskilda barnet: Hur kan pedagogerna lära sig att tillsammans med 

föräldrarna bedöma när en ett- eller tvååring är mogen för att börja i den grupp som erbjuds, och 

hur många timmar per dag i förskolan som passar för varje enskilt barn? 

 Invänjningen: Vilka är följderna av olika sätt att sköta inskolningen av de yngsta barnen? 

 Nya anknytningar: Till hur många personer kan barn utveckla en god anknytning? 

 Anknytningen i förskolan: Hur sker de nya anknytningsprocesserna i förskolan, och vilken roll 

spelar en tidigare otrygg respektive trygg anknytning till mamma respektive pappa? 

(Kihlbom & Lidholt & Niss, 2009, s. 130). 

 

I tidningen ”Förskolan” nr.1 2013 läser jag en artikel som heter ”Barnen förlorar på kort inskolning” 

skriven av Maja Lundbäck. Hon relaterar till boken Anknytning i förskolan skriven av Birthe Hagström, 

förskollärare, speciallärare och doktor i pedagogik, som är mycket kritisk till den korta inskolningen. 

Hon har skrivit boken tillsammans med Malin Broberg som är leg. psykolog och docent i psykologi och 

Anders Broberg leg. psykolog och Legitimerad psykoterapeut. Hagström menar att man inte kan dra 

några slutsatser bara för att barnen slutar att skrika och klarar av att äta och sova på förskolan. Birthe 

Hagström efterfrågar forskning där man tittar på hur barn reagerar på inskolning på ett fysiologiskt plan, 

eftersom de inte själv kan berätta (Broberg & Hagström & Broberg, 2012, s. 33). Man kan mäta nivån 

av stresshormoner hos barnet under inskolning och separation från föräldrarna. Då kan man även se hur 

lång tid det tar och när hormonhalten sjunker hos barnet. 
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Om förskolans främsta uppgift är att erbjuda små barn största möjliga trygghet och kontinuitet i sina 

relationer, blir lösningarna annorlunda än om förskolans främsta uppgift är att svara upp mot arbets- och 

vuxenlivets villkor och behov (Broberg & Hagström & Broberg, 2012, s.33). 

Små barn tillbringar idag långa dagar på förskolan för att föräldrarna har höga krav från 

arbetsgivare och för att de ska kunna konkurrera om de arbeten som finns på arbetsmarknaden. 

 

Reflektion 

Vad innebär begreppet inskolning egentligen? 

Förskollärare Marie Arnesson Eriksson skriver i boken ”En bra start- om inskolning och 

föräldrakontakt i förskolan” att vi i förskolan brukar syfta på de dagar innan föräldern ska lämna sitt 

barn till förskolan efter sitt arbetsschema. Men för föräldrarna tar det ofta veckor, eller månader, kanske 

ibland en hel termin, att vänja sig vid den nya livssituation det innebär att lämna bort sitt barn under 

dagen (Arnesson Eriksson, 2010, s. 12). 

När det är dags för föräldern att skola in sitt barn på förskolan så är det ofta förknippat 

med starka känslor både hos föräldrar och barn. 

Min egen inställning till inskolning är att den är en viktig grund för den fortsatta 

förskolevistelsen och att den bör ske utifrån barnets bästa. Perioden när barnet är mellan ett- och två år 

är en viktig period för anknytning och hur barnets förmåga att klara separationer i framtiden blir.  

Tiden efter inskolningen är extra känslig, och även om själva inskolningen har gått bra, 

som med Almas inskolning, så kan det bli en tillbakagång, när anknytningspedagogen inte finns där hela 

tiden, om rutinerna ändras eller ordinarie personal blir sjuk. Barnet kan bli osäkert och lättare börja 

gråta.  

Att klara av inskolningen så fort som möjligt utan att barnen fäster sig vid en viss pedagog kan upplevas 

som kortsiktigt effektivt. Men den långsiktiga tryggheten i gruppen, och barnens chanser att tillgodogöra 

sig de positiva möjligheterna som finns i förskolemiljön riskerar att äventyras (Broberg & Hagström & 

Boberg, 2012, s. 34). 

På 1950-talet fick John Bowlby, läkare och psykoanalytiker och en av anknytningsteorins 

förgrundsfigurer, frågan om man kan ge barn för mycket kärlek? För det var vanligt på den tiden att man 

trodde att de barn som fick mycket kärlek bara ville ha mer, och blev osjälvständiga och mycket 

beroende av vuxna. Men Bowlby påstod att det var precis tvärtom, och forskningen har visat att han 

hade rätt. För de barn som fått allra mest av ”ovillkorlig” kärlek, har utvecklat en trygg anknytning och 

är de som visat störst självständighet senare under förskoleåren. 
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Vår erfarenhet säger oss att det även idag finns en del föreställningar om att det skulle vara 

negativt för barn att knyta an och vara beroende av närhet till pedagoger på förskolan. Hur 

en pedagog förhåller sig till barns beroende kontra självständighet påverkar i hög grad 

hennes möjligheter att utgöra en trygg bas, det vill säga benägenheten att lyhört svara på 

barnets signaler om närhet och på ett varsamt sätt hjälpa dem att komma igång i 

förskolemiljö (äventyras (Broberg & Hagström & Boberg, 2012, s. 113). 

 

Det här är något som jag också upplevt hos vissa pedagoger som arbetar i förskolan. En negativ 

inställning när ett barn knyter an mer till en pedagog. Men enligt Bowlby så stärker det barnets 

självständighet istället för tvärtom. Almas beroende av att ha mig i närheten under sin första tid på 

förskolan, gör henne trygg och på sikt mer självständig i framtiden. 

Den andra veckan när Alma för första gången har ätit lunch på förskolan så reagerar hon med gråt när 

hennes pappa kommer för att hämta henne. Hon har varit på förskolan ungefär tre och en halv timme 

utan sin pappa den dagen och under den tiden har hon nöjd och lekt, utom någon kort stund då jag 

lämnat avdelningen. Det är vanligt att små barn mellan ett- och två år reagerar så, för de har ett annat 

tidsperspektiv och de har svårare än äldre barn och vuxna att behålla en sak i minnet en längre tid.   

Det är därför de är så fascinerade av tittut- lekar, en sak är borta och kan komma tillbaka. De behöver 

därför få upprepad erfarenhet av att förälder går och kommer tillbaka. Den längre inskolningen som vi 

använder bygger på just det att barnen övar på att föräldern lämnar dem under en för dem ”rimlig” tid. 

Tiden utan förälder ökas sedan efterhand tills barnet lär sig att vara trygg med en annan person än 

förälder. 

 

Styrdokument 

Enligt läroplanen ska förskolan ”utgå från varje barns behov och vara rolig, trygg och lärorik”. Det 

kräver att barnet får utveckla en relation till några välkända vuxna som har tid och ork att ge närhet och 

värme. Vissa strukturella faktorer påverkar möjligheterna till detta, bland annat, gruppstorlek, 

personaltäthet, kontinuitet och kompetens (Kihlbom & Lidholt & Niss, 2009, s. 13). 

I läroplanen för förskolan står det inte något om hur inskolningar ska se ut eller vilken 

metod som ska användas bara att: 

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

introduktion i förskolan (Lpfö 98, rev. 2010, s. 13). 
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Där står det också att: 

Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en 

tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer (Lpfö 98, rev. 2010). 

 

Förskolan ska inte ersätta föräldrarna utan utgöra ett komplement till den omvårdnad och fostran som 

barnet får av sina föräldrar.  Det är sedan upp till oss som arbetar i förskolan att tolka och att utforma 

verksamheten så att vi uppfyller detta: Vad är en god introduktion egentligen? Den ska vara bra både för 

barnet och föräldrarna. Det är viktigt att föräldrarna känner sig trygga och har förtroende för att deras 

barn blir väl omhändertaget under dagen. Den känslan förmedlar de sen vidare till sitt barn och det 

påverkar inskolningen positivt.  

 

 

Test av ”ny” metod 

Den metod för inskolning av barn på förskolan som uppstått under senare år har fått flera namn, som 

kortinskolning, föräldraaktiv inskolning och heldagsinskolning. Den pågår ofta i tre dagar, men ibland 

längre. Oavsett antal dagar så handlar det om att föräldern eller någon annan närstående är med barnet 

på heltid på förskolan och att de är aktiva under de dagar som inskolningen pågår (Eriksson, 2012, s. 

28).  

Jag har tagit reda på så mycket jag hittat om den föräldraaktiva inskolningen och förstått att den kan se 

ganska olika ut och finns i många varianter. Därför tog jag tillfället i akt när vi skulle skola in ett barn nu 

under hösten. Familjen har ett barn sen tidigare på förskolan och nu när det var dags för nästa barn som 

var 1,5 år att skolas in så frågade jag om de var intresserade av att prova en lite annorlunda inskolning 

den här gången. Jag informerade om hur vi tänkte och den största skillnaden mot vår ”gamla” metod var 

att barn och förälder var tillsammans på förskolan de tre första dagarna. Först var föräldrarna negativa 

till att prova för de trodde att de skulle lämna barnet hela dagar efter de första tre dagarna. Första veckan 

började vi som vanligt med att jag gjorde ett hembesök då vi gick igenom inskolningsschemat. När de 

förstod hur vi tänkt så var de positiva till att vi började med att de fick vara på förskolan tillsammans 

med sitt barn under några dagar  

Barnet och föräldern var hos oss i tre dagar under lek, samling, lunch, vila och mellanmål. 

Föräldern hade ansvaret för blöjbyten och tröst under dagen och deltog i alla aktiviteter tillsammans 

med sitt barn. Det fungerade bra att ha en förälder med under de tre dagarna och Sara och jag fick 

tillfälle att se hur barnet fungerade tillsammans med föräldern under alla de dagliga rutinerna. De övriga 
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barnen accepterade att en förälder var med under dagen, utan att bli osäkra eller blyga. Det kan ibland 

bli påfrestande för övriga barn när en förälder som de inte känner finns på förskolan hela dagen. I så fall 

kan man lösa det genom att de barn som är känsliga sitter vid ett annat bord, eller vilar på ett annat ställe 

än där inskolningsbarn och förälder är. Under Almas inskolning var det en tvåårig pojke, Joel som 

reagerad att Almas pappa Tobias var på avdelningen.  

 

Efter de tre dagarna så började föräldern att lämna barnet, först två förmiddagar och sedan två dagar 

över lunch. Den femte dagen stannade barnet även över vilan. När barnet var hos oss utan förälder så var 

jag förvånad över hur lätt det gick i alla moment. Berodde det på inskolningsmetoden? 

Den tredje veckan var barnet hos oss mellan nio och halv tre. Då blev det ett litet bakslag, 

lite mer oro hos barnet. Han satt med när vi åt frukt men åt inte något, höll bara en fruktbit i handen. 

Han behövde komma upp i famnen ofta och ville ha sin napp som tröst. Vid lunch ville han först inte 

äta, men kom igång efter en stund. På vilan så skulle han inte ligga på kudden, utan sitta upp. Den fjärde 

veckan när han började efter sitt schema så gick det allt bättre för varje dag och i slutet av veckan var 

han trygg och deltog i de olika aktiviteterna.   

Det går förstås inte att veta hur det blivit om vi använt oss av den långa metoden med bara 

korta stunder på förskolan. Men en sak som jag reflekterat över och ser som en positiv erfarenhet är att 

jag hade sett hur barnet fungerade och betedde sig tillsammans med föräldern. Senare kunde jag 

använda den erfarenheten och utifrån det agera på ett liknande sätt som föräldern gjort i olika 

situationer. Föräldern har också under de dagar de är med sitt barn på förskolan möjlighet att direkt 

ställa frågor om det som händer under dagen. 

 

 

Anknytning 

Den kanadensiska psykologen Mary Ainsworth anses tillsammans med John Bowlby vara den andra av 

anknytningsteorins förgrundsfigurer.. Vad är egentligen anknytning? Det beskrivs som nära 

känslomässiga relationer och har några saker gemensamt. De har varaktighet över tid, rör relationer till 

en särskild person som inte går att byta ut, har stor känslomässig betydelse för individen. Ett 

kännetecken är också att personerna söker varandras närhet och de upplever obehag när de ofrivilligt 

separeras från varandra (Broberg & Hagström & Broberg, 2012, s. 36). 

När vi möter barnet som ska börja på förskolan ser deras förutsättningar helt olika ut. De 

flesta barn är mellan tolv och arton månader när de får plats och börjar på vår förskola, precis som Alma 

i min berättelse. Hon har tillbringat sitt första år i hemmet tillsammans med föräldrarna och bildat sig en 
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uppfattning om hur samspelet fungerar när hon behöver skydd och tröst. Det är den anknytningsrelation 

som Alma har till sina föräldrar som sen kommer att spela roll när hon samspelar med pedagogerna på 

förskolan. Alma har under det första året varit hemma med sina föräldrar fått en inre modell (inre bilder) 

av hur anknytningen går till, som beror på hur hon har blivit bemött när hon behövt tröst eller skydd. 

Modellerna blir sedan en del i hennes personlighetsutveckling. Almas fortsatta förhållningssätt mot 

omvärlden beror på de erfarenheter hon fått genom det tidiga samspelet med föräldrarna. När 

anknytningens olika beteendesysten vävs samman till inre arbetsmodeller så fungerar dem som 

prototyper för hur det är att vara tillsammans med andra (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s. 

191).   

Anknytningsteorin anses idag vara den viktigaste psykologiska teorin vad gäller hur såväl 

barn som vuxna förhåller sig till närhet, beskydd och omsorg å ena sidan, och 

självständighet, upptäckarglädje och betoning av egen styrka och förmåga å den andra 

(Broberg & Hagström & Broberg, 2012, s. 33). 

 

Det vanligaste är enligt Bowlby att barn innan de börjar förskolan utvecklat anknytningsrelationer till 

mellan tre och fem personer. En del barn har bara varit hemma i familjen, med sina föräldrar och aldrig 

blivit lämnade till någon annan. Medan andra har lämnats hos vänner, släktingar eller barnvakter från 

tidig ålder (Broberg & Hagström & Broberg, 2012, s. 65). 

Om jag utgår från det Almas mamma berättar under hembesöket så har Alma när hon 

börjar på förskolan utvecklat anknytning till ungefär fyra personer. Det är först hennes föräldrar, sedan 

mormor och en faster som hon varit hos utan sin mamma och pappa. Det stämmer överens med Bowlbys 

teori om barnets erfarenheter av anknytning till mellan tre och fem personer innan de börjar i förskolan. 

Almas erfarenhet är att anknytningspersonen alltid funnits där för henne och det gör att hon vågar lita på 

att jag finns där för henne när hennes pappa börjar lämna henne. Jag har en viktig uppgift att berätta för 

Almas föräldrar om barns anknytning att vissa reaktioner som kan förekomma är helt normala vid 

inskolning av små barn. Därför betonar jag för Almas pappa att även om lämningen går bra i början så 

kan reaktioner med gråt och protester komma senare. Barn kan under inskolningen reagera med 

gnällighet och trötthet hemma, och även en stor känslighet när föräldern inte är inom synhåll. Om jag 

förberett föräldern på att de här reaktionerna kan uppstå så behöver de inte känna oro och uppleva det 

som ett misslyckande.   

 

Alla individer utvecklar olika typer av anknytningsmönster som till stor del beror på hur föräldrarna 

eller annan föräldragestalt har behandlat honom/henne. Enligt Ainsworth finns det tre huvudmönster för 

anknytning. Först finns mönstret för trygg anknytning där individen litar på att föräldern finns 
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tillgänglig, deltagande och hjälpsam om han hamnar i situationer som är skrämmande eller svåra. 

Individen vågar då utforska världen. Vidare finns mönstret vid otrygg/ambivalent anknytning, då 

individen är osäker på om föräldern kommer att vara tillgänglig för tröst och hjälp. De individerna blir 

efterhängsna och rädda att utforska världen och har benägenhet för separationsångest. 

Det tredje mönstret visar sig vid en otrygg undvikande anknytning, då individen inte tror att han 

kommer att få hjälp och gensvar utan förväntar sig att bli bortstött. De drar sig undan och försöker inte 

få tröst och hjälp, utan håller sig på sin kant (Bowlby, 2010, s. 149). 

För Almas del så tolkar jag de som att hon visar mönster för en trygg anknytning eftersom hon vågar 

utforska sin omgivning och har lärt sig att om hon behöver tröst eller hjälp så finns det någon där som är 

den trygga hamnen. 

 

Eftersom det tar tid för det lilla barnet att skapa en ny anknytningsrelation när de börjar på förskolan så 

räknar man med att det enskilda barnet bara skapar en anknytningsrelation till högst en pedagog på 

förskolan. Det är däremot viktigt för barnet att känna sig trygg med de övriga pedagogerna och att de 

riktar ett anknytningsbeteende till dem (Broberg & Hagström & Broberg, 2012, s.71). 

Det märks tydligt med Alma som jag känner att jag fått en anknytningsrelation med. Med 

Sara däremot accepterar hon bara att vara om jag inte finns på förskolan när hon kommer på morgonen. 

Bowlby pratar också om en anknytningshierarki vilket betyder att barnet har graderat sina 

anknytningspersoner. Om den person som står som nummer ett på skalan finns där när barnet behöver 

tröst så blir det svårt för någon som finns längre ner i hierarkin att trösta (Broberg & Hagström & 

Broberg, 2012, s. 69). 

Det är precis som när Alma i min berättelse ramlar och gör sig illa och inte tar emot tröst 

av mig som pedagog när hennes pappa som är högre upp i hierarkin finns i närheten.  

Likadant är det när jag inte finns på förskolan på morgonen, då visar Alma 

anknytningsbeteende mot den som finns till hands och som tagit emot henne på morgonen. Det blir en 

trygg person som hon sträcker armarna mot även om de inte har någon anknytningsrelation. När jag sen 

kommer så flyttar hon all uppmärksamhet mot mig, som hon har en anknytningsrelation med och vill 

helst att jag finns inom synhåll. 

Idag är det oftast barnets pappa som har hand om inskolningen på förskolan. De flesta 

föräldrar delar på föräldraledigheten, och det är oftast mamman som först är hemma, vilket är mest 

praktiskt om barnet ammas. Sedan tar pappan över under de månader som återstår till barnet fått plats på 

förskolan. Jag har märkt att det för de flesta barn är lättare när pappan ska lämna dem på förskolan 

eftersom mamman har varit den som först varit den fasta punkten för barnet så finns hon i toppen på 

hierarkin. 
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Det finns några saker som är särskilt viktiga att lyfta fram ur anknytningssynpunkt. Det här gäller 

oavsett vilken inskolningsmetod som används.  

 Pedagogen behöver aktivt uppmuntra barnet att utveckla en nära relation, och detta behöver 

stimuleras och stödjas av föräldern. 

 Barnet behöver ha sin förälder närvarande under inskolningen (gärna under ett par veckor), då de 

börjar utveckla en relation till pedagogen. 

 Barnet bör succesivt vänjas vid separation genom att man börjar med korta separationer som 

sakta ökas, så att barnet får en upprepad erfarenhet av att pedagogen kan ge tillräcklig trygghet 

för att barnets anknytningssystem ska försättas i viloläge och barnet kan börja utforska. 

 Barnets dagar bör hållas korta (tre till fem timmar) under den tid som relationen till pedagogen 

utvecklas. 

 För att pedagogen ska ha en rimlig chans att svara lyhört och direkt på små barns behov, bör 

antalet små barn per pedagog vara få (Broberg & Hagström & Broberg, 2012, s. 158). 

 

Det gäller att vara lyhörd för barnets reaktioner och verkligen locka och uppmuntra barnet att ta kontakt. 

Redan under hembesöket så tar Alma kontakt genom att komma och lämna leksaker till mig, vilket blir 

till en slags rolig lek. Att Almas pappa sitter passiv gör att det jag visar för henne till exempel bollarna, 

blir intressant och Alma litar på att pappa finns där på samma plats. När pappa lämnar Alma blir det i 

början korta stunder för att se om hon är tillräckligt trygg med mig och samtidigt ge henne erfarenheten 

att pappa kommer tillbaka efter en för henne rimlig tid. 

Det är Sara och jag som arbetar på småbarnsavdelningen och våra arbetsscheman är lagda 

så att någon av oss finns på plats på för- och eftermiddagar. När Jag börjar tidigt finns Sara där under 

eftermiddagen när jag slutar och tvärtom. Allt för att de små barnen ska känna sig tryggare under hela 

dagen. Jag och min kollega Sara diskuterar om att vi båda upplever det som jobbigt att Alma är så 

beroende av mig och blir så osäker när jag går iväg. Det här leder till en del praktiska svårigheter i 

arbetet att jag inte finns tillgänglig under vissa stunder. Men om man utgår från Alma så är reaktionen 

sund, hon är i behov av att ha mig i närheten för att må bra och då ska vi i största möjliga mån försöka 

tillgodose det.  

Vi måste försöka att inta och förstå barnets perspektiv i stället för vuxnas praktiska behov 

(Broberg & Hagström & Broberg, 2012, s. 168). Vi får börja bygga upp en trygg relation till en 

vikarierande anknytningsperson för Alma, i det här fallet Sara. Då kommer Alma så småningom 

acceptera att jag går iväg från avdelningen.  
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När barnet är litet har de behov av en person som är en trygg bas dit de kan söka sig när de behöver 

skydd eller tröst. Det är den rollen Almas pappa har när han i början av inskolningen finns på en 

bestämd plats i rummet dit Alma själv kan gå om hon har behov av det. Samtidigt vågar hon ge sig ut 

och utforska och undersöka det som finns på förskolan. Det är när Almas pappa inte finns där som hon 

använder mig som den trygga basen dit hon går när hon behöver tröst eller hjälp. Alma har byggt upp en 

anknytningsrelation till mig under inskolningen och en av mina viktigaste uppgifter är att se till att 

hennes anknytningssystem hålls i viloläge. Jag måste uppmuntra henne att utforska miljön på förskolan 

och hjälpa henne att reglera alla känslor som väcks hos henne under dagen. För då kan Alma 

koncentrera sig på andra saker än att hålla uppsikt över mig och var jag är. Det går inte på en gång, men 

Alma måste uppleva att jag är en lyhörd och förutsägbar person. När jag säger till henne att jag går från 

avdelningen och kommer tillbaka snart, kommer hon att lita på det så småningom när hon ser att det jag 

säger stämmer.  

Om man tillgodoser barnets trygghetsbehov under inskolningen och den första tiden i 

förskolan och om de får möjlighet att utveckla en nära relation till en av pedagogerna, så 

kommer de flesta barn successivt att känna sig trygga även med övriga pedagoger 

(Broberg & Hagström & Broberg, 2012, s. 286). 

 

Separationer 

Alla ledande analytiker konstaterar att barn visar tecken på separationsångest om de förlorar eller skiljs 

från någon älskad person (Broberg & Hagström & Broberg, 2012, s.53). Det är lättast att förstå genom 

att anlägga ett etologiskt synsätt med att människan precis som andra djur för sin överlevnad reagerar på 

om de separeras från en person som de är beroende av för sin vårdnad och överlevnad. När barn börjar 

på förskola genomgår de en separation från sina föräldrar och ska knyta an till en eller flera nya vuxna 

som ska utgöra den trygga basen. Barnet går alltså igenom både separation och anknytning samtidigt. 

Det man brukar kalla ”separationsångest” hos barn når sin topp vi ungefär 18 månaders ålder. Barnet har 

under den utvecklingsfasen, den så kallade närmandefasen, återigen ett stort behov av att vara nära 

föräldern. Därför kan det vara svårare att skola in ett barn i den åldern, vilket är en vanlig ålder för barn 

i Sverige att börja förskolan. Föräldern kanske inte förstår någonting, varför barnet plötsligt blir 

klängigt. Då är det viktigt att vi som förskollärare har den kunskapen och kan tala om att det är en vanlig 

reaktion hos barn i den här åldern (Broberg & Hagström & Broberg, 2012, s. 172). 
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För att barnet ska känna trygghet och tillit till en ny anknytningsperson måste de bygga 

upp tilliten och få erfarenheten av att pedagogen är en person som kan ge tröst, som de kan lita på. 

Samtidigt utvecklar barnet många andra typer av relationer, med andra barn till exempel. 

Ibland händer det som vid Almas inskolning att barnet inte reagerar särskilt mycket när 

föräldern säger ”Hej då” och går. Men det kan komma ett bakslag senare när barnet förstår att det är 

meningen att de alltid ska vara på förskolan utan förälder. Då kan de börja protestera med skrik och gråt 

vid lämningen (Broberg & Hagström & Broberg, 2012, s. 165). Det förklarar jag för Almas pappa när 

han berättar att han är så tacksam för att Alma inte gråter när han lämnar henne på förskolan. Då är han 

förberedd på att det kan hända och blir förhoppningsvis inte lika orolig om det inträffar. 

Alma blev orolig och grät när jag lämnade avdelningen och då var det extra viktigt att jag var tydlig med 

min närvaro och frånvaro, vilket jag alltid var. Så småningom kunde Alma slappna av och slapp 

använda kraft till att hålla uppsikt över mig och kunde istället ägna sig åt lek och utforskande (Broberg 

& Hagström & Broberg, 2012, s. 205). 

För Alma gick den första tiden efter inskolningen väldigt bra. Hon var glad när hon kom på morgonen 

och vinkade när pappa gick iväg. Men ungefär fyra veckor efter inskolningen kom det en period då hon 

grät och inte ville släppa pappa. Det höll i sig under ett par veckor men eftersom Almas föräldrar var 

förberedda så fortsatte de med samma rutiner vid lämningarna och ringde ibland efter en stund för att 

höra hur det gick. Tiden precis efter inskolningen är troligen den känsligaste för barnet. De börjar gå 

längre dagar och har precis gått igenom en separation från föräldrarna och skapat tilltro till en ny 

anknytningsperson. Det är två tuffa arbeten som barnet gått igenom parallellt (Kihlbom & Lidholt & 

Niss 2009, s. 30). De veckorna som Alma var mer ledsen och orolig vid lämningen sammanföll med att 

hon fick längre vistelsetider och alltså fler timmar då hon vistades på förskolan utan att jag var där. 

Under de veckorna tillbringade hon fler timmar tillsammans med Sara, den andra pedagogen på 

småbarnsavdelningen. När Alma sen kände sig trygg även med Sara, och lärt känna barnen i gruppen 

mer så gick lämningarna lättare igen. 

 

Bowlby och Ainsworth, arbetade under nästan fyrtio år med kliniska studier på hur barn reagerade när 

de separerades från sina föräldrar. De filmade hur barn ett till två år reagerade på när de skildes från 

föräldrarna och sattes i en främmande miljö. Barnen på filmerna visade starka reaktioner vid 

separationen. Man uppmanade tidigare att föräldrar inte skulle besöka sina barn på sjukhus eller 

barnhem eftersom barnen reagerade med ilska och gråt när de skiljdes åt igen. Efter filmerna som 

Bowlby och hans medarbetare gjorde så ändrades inställningen till det, och föräldrarna uppmanades 

istället att besöka sina barn på sjukhus och barnhem. Barnens ilska och förtvivlan sågs som ett 

hälsosamt tecken på att de hade behov av kontakt med sina föräldrar. Det ansågs att barn for väl av att 
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återförenas med föräldrarna även om det innebar gråt när föräldern gick igen. Numer ser vi det som en 

självklarhet att barn som hamnar på sjukhus får ha sina föräldrar med sig under sjukhusvistelsen. Genom 

världshälsoorganisationen (WHO) skrev Bowlby en rapport Maternal care and mental health, där 

betonade han att tidiga separationer och byten av vårdare medför risker för barns utveckling. I synnerhet 

för barn som är yngre än tre år (Broberg & Hagström & Broberg, 2012, s. 34). 

I Sverige får barn börja på förskola när de är tolv månader, Alma i min berättelse är fjorton månader. 

Jag anser att man bör gå varsamt fram när de små barnen ska börja på förskola och lära sig att klara sig 

utan sina första anknytningspersoner (föräldrarna) under dagen.  

 

Slutord 

När jag undersökt mitt dilemma ”hur jag som förskolechef ska ta ställning till vilken inskolningsmetod 

som är den bästa ur barnets perspektiv” har jag inte kunnat hitta ett direkt svar. Det beror på många olika 

faktorer vad som det bästa för varje barn. Men det har fått mig att bättre förstå barnets reaktioner när de 

separeras från sina föräldrar. Genom litteraturen har jag fått bekräftelse på hur små barn fungerar och 

varför vissa inskolningar är mer krävande än andra. Även vid den längre traditionella inskolningen över 

minst två veckor kan det uppstå svårigheter för vissa barn. Stresshormonerna är högre hos små barn när 

de är på förskolan än när de är hemma, och de ökar markant den första dagen barnet är ensamt på 

förskolan, utan förälder. För att så småningom sjunka igen för de flesta barn, när de funnit sig tillrätta på 

förskolan 

En viktig förutsättning för att de små barnen ska bli trygga och våga utforska 

förskolemiljön är att föräldrarna känner sig trygga att lämna sitt barn till oss. De förmedlar då till sitt 

barn känslan och lugnet av att det här kommer att gå bra, det är ingen fara. Där kan jag se en fördel av 

att föräldern är med sitt barn på förskolan under tre dagar och ser hur allt fungerar. Det ger föräldrarna 

insyn och en trygghet för dem att veta hur barnet kommer att ha det under dagen på förskolan. 

Det jag upptäckt som största skillnaden mellan kort och lång inskolning är att vid lång 

inskolning så utsätts inte barnet för många intryck på en gång och barnet knyter an till en 

ansvarspedagog. Först när en anknytningsrelation till en pedagog uppstått så introduceras miljön och 

rutiner successivt för barnet. Vid en kort inskolning så upptäcker barnet för miljön och förskolans 

rutiner tillsammans med föräldern men utsätts för många intryck under de första dagarna. Sedan när 

föräldern går så är rutinerna tryggheten, anknytningen till pedagogerna kommer sedan efter hand. 

 

Förskollärarutbildningen måste ge kunskaper om barns tidiga utveckling och små barns 

anknytningsbehov för att man som pedagog ska förstå det enskilda barnet och skapa lugn i gruppen. 
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Annars är det lätt att tolka fel och tro att barn som drar sig undan anknytningssituationer klarar sig själv. 

Och att de som är klängiga och krävande behöver öva på att bli mer självständiga. När det i själva verket 

är precis tvärt om, de tryggt anknutna barnen visar mer protestreaktioner mot att bli lämnade för de är 

vana med att det leder till en snabbare återförening med föräldern. De som är otryggt anknutna kan se 

helt oberörda ut när föräldern lämnar dem fast de ändå har höga nivåer av stresshormoner i kroppen.  

Oavsett barnets reaktioner så bör man utgå ifrån att alla barn stressas av separationer från föräldrarna 

och behöver bli sedda och omhändertagna, särskilt den första tiden efter inskolningen. 

Det som intresserade mig mest när det gällde den så kallade tredagarsmetoden var att 

många föräldrar var mycket positiva till att se hela verksamheten under några dagar tillsammans med 

barnet. 

När det sen var dags för föräldern att börja gå ifrån och lämna barnet så var de tryggare för att de varit 

med, och visste vad som kommer att hända under dagen.  

Om förskolans främsta uppgift är att erbjuda små barn största möjliga trygghet och 

kontinuitet i sina relationer, blir lösningarna annorlunda än omförskolans främsta uppgift 

är att svara upp mot arbets- och vuxenlivets villkor och behov (Broberg & Hagström & 

Broberg, 2012, s. 25). 

 

Vem är förskolan främst till för? Föräldrarna är våra kunder som har rätt att ställa krav på oss utifrån 

sina behov och arbetssituation. Det är inte alltid att barnets bästa kommer i främsta rummet.  

Förutsättningarna i förskolan har förändrats under de senaste åren. Det är svårare för 

pedagoger att tillgodose små barns behov av anknytning. Generellt är barngruppen större 

och personaltätheten lägre. Mer tid går åt till planering, både enskild och med arbetslaget. 

Daglig kontakt med barnens föräldrar och utvecklingssamtal som behöver planeras. 

Dessutom krävs dokumentation som förskolläraren är ansvarig för. Även många andra 

uppgifter som beställningar och felanmälningar ingår numer i pedagogernas uppgifter 

((Broberg & Hagström & Broberg, 2012, s. 281). 

 

Allt det här innebär att tid till alla dessa uppgifter tas ifrån barnen. Är den långa traditionella 

inskolningen som passar bäst för små barns behov av anknytning och trygghet på tillbakagång. 

Pedagoger behöver kunskap om anknytning och anknytningsmönster för att förstå små barns olika 

beteenden när de börjar i förskolan. Almas behov av anknytning till en pedagog är lättare att förstå när 

jag läst om hur små barn bygger upp sig själva genom att utgå från en för dem ”trygg bas”, när de 

utforskar världen. För att skapa flexibilitet när det gäller inskolning av de små barnen så har jag genom 

test av ”ny” metod kommit fram till en egen variant, på två till tre veckor. Den börjar med att barnet och 
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föräldern är på förskolan tillsammans under tre hela dagar. Efter det så börjar föräldern lämna barnet, 

först en liten stund, som sedan ökas på successivt, utifrån barnets behov. 
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