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Abstract 

In this essay, we have used scientific methodology as means to correlate our reflections to 

scientific literature and theory. The purpose of the essay is to examine the three-day parent 

active introduction method and its influence on children, parents and teachers. We have 

interviewed four teachers from different pre-schools in Stockholm in order to gain more 

knowledge from other teachers point of view on our research. The essay starts with two 

different firsthand scenarios where we describe three-day parent active introduction. In one of 

the two scenarios the children are introduced in a group and in the other the children are 

introduced individually. Throughout the writing of the essay it has brought thought to our 

minds about the length of the introduction and how that length effects the childrens 

attachment. Since we want to gain deeper understanding of the childrens attachment to the 

teachers we have based the essay upon John Bowlby's attachment theory. We have also taken 

in to consideration other views by other psychologists and theorists, who argue that children 

need time to build the relationship with the teachers during the introduction and that parents 

should not leave their children too early in pre-school. We believe that it is one of the most 

important moments for the childrens continued development to establish emotional bonds 

with the person who takes care of the child. In our essay we leverage the importance of the 

attachment theory has in relation to the moment when the children are being seperated from 

their parents for the first time. Then we examine the pre-school curriculum, if it in any way 

advocates the three-day parent active introduction. We also want to clarify what three-day 

parent active introduction is about. In addition we also are interested in finding out why three-

day parent active introduction increased so much in popularity. We believe that the 

introduction has to start from the individual child and that the child needs time to build 

relationships. 
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Sammanfattning 

Vi skriver denna uppsats i vetenskaplig essäform, där våra reflektioner kopplas till 

vetenskaplig litteratur och teori. Syftet med denna essä är att undersöka tredagars 

föräldraaktiv inskolning och dess påverkan på barn, föräldrar och pedagoger. För att få in 

andra pedagogers perspektiv i vår undersökning har vi intervjuat fyra pedagoger från olika 

förskolor i Stockholmsregionen. Essän inleds med två olika egenupplevda berättelser där vi 

beskriver tredagars föräldraaktiv inskolning. I den ena berättelsen skolas barnen in i grupp 

och i den andra skolas de in enskilt. När vi skriver våra berättelser väcks tankar kring 

inskolningsmetodens längd och hur längden påverkar barnens anknytning. Då vi vill nå 

djupare förståelse för barnens anknytning till pedagogerna, har vi i essän utgått ifrån 

psykoanalytikern John Bowlbys anknytningsteoretiska perspektiv. Samtidigt utgår vi även 

ifrån andra psykologer och teoretiker, som menar att barnen behöver tid på sig att bygga 

relation med pedagogerna under inskolningen och att föräldrarna inte bör lämna barnen för 

tidigt i förskolan. Vi tror att detta att knyta känslomässiga band med den närmaste 

omvårdnadspersonen är ett av de viktigaste momenten i barnens fortsatta utveckling. I vår 

essä lyfter vi frågan om anknytningens betydelse i separationsögonblicket den stunden då 

barnen skiljs från sina föräldrar för första gången. Därefter undersöker vi förskolans läroplan 

om den på något sätt förespråkar tredagars föräldraaktiv inskolning. Vi vill även tydliggöra 

vad tredagars föräldraaktiv inskolning går ut på. Vi vill också försöka ta reda på varför 

tredagars föräldraaktiv inskolning blivit så populärt. Vi menar att inskolningen måste utgå 

utifrån det individuella barnet och att barnet behöver tid på sig att skapa relationer. 

 

Nyckelord: inskolning, anknytning, trygghet, förskola, separation, relation, olika roller 
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Berättelse 

Gruppinskolning - Geeshanis berättelse 

Det är min första dag på jobbet efter min föräldraledighet. Det är många tankar som snurrar i 

huvudet. Det känns väldigt spännande att börja jobba igen men jag får också en känsla av 

osäkerhet. Jag vet inte hur det kommer att bli, vilka kommer bli mina kollegor? Vilken 

åldersgrupp kommer jag att hamna med? Jag närmar mig förskolan. Jag har tidigare arbetat 

tillsammans med en tjej som heter Lovisa i nästan tre år innan jag gick på föräldraledighet. 

Lovisa är kvar men nu arbetar hon på en annan småbarnsavdelning med några andra kollegor. 

På ett möte med föreståndaren berättar denne att jag kommer arbeta på en ny avdelning, som 

öppnas på måndag. Föreståndaren informerar mig att jag kommer arbeta tillsammans med en 

barnskötare som heter Liza i en grupp om tio små barn. Barnen kommer att vara mellan ett 

och ett och ett halvt år. Jag berättar för föreståndaren att jag inte har några tidigare 

erfarenheter av att arbeta med små barn eller av att utföra gruppinskolningar. Föreståndaren 

säger att Liza kan mycket om små barn och att jag kan vända mig till henne om jag känner 

mig osäker. Jag träffar min blivande kollega Liza och vi börjar förbereda oss inför 

inskolningen. Liza berättar att hon har arbetat med små barn under lite mer än ett år och har 

gjort några individuella tredagars inskolningar förut men att det här är första gången hon har 

gruppinskolning under tre dagar. Jag förbereder mig tillsammans med Liza genom att städa 

och strukturera upp avdelningen och passar på att prata om de dagliga rutinerna under 

inskolningens dagar. 

  

Klockan är strax efter nio och det är första dagen för inskolningen. Jag och Liza står utanför 

avdelningsdörren och välkomnar alla föräldrar som börjar komma in med sina barn. Det 

känns jättekul att se alla nya ansikten. Vi visar dem runt avdelningen och berättar att vi ska 

börja dagen med en fruktstund med information om hur dagen kommer att utformas. Vi har 

fått information att två barn är sjuka och inte kommer att närvara den här veckan. Alla 

föräldrar sitter på mattan och väntar på oss. Liza delar ut frukt till alla och medan de äter 

frukten börjar vi introducera oss. 

Jag berättar att efter fruktstunden kan barnen gå och leka och att det är viktigt att föräldrar 

hela tiden är med sina barn under dagen. 
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Efter frileken vid tiotiden går vi till blöjrummet och byter blöjor. När alla är färdiga samlas vi 

på samlingsmattan och sjunger olika sånger tillsammans. Efter samlingen vid elvatiden äter vi 

lunch och efter lunchen är det vila. Efter vilan är det dags för blöjbyte och därefter mellanmål. 

De här rutinerna kommer att fortsätta alla tre dagarna. På torsdagen är den första lämningen 

när föräldrarna inte kommer vara med och vi kommer vara inne till klockan nio. 

 

Barnen börjar leka tillsammans med sina föräldrar samtidigt som jag och Liza går runt och 

pratar med varje förälder. Vi har ett litet anteckningsblock där vi skriver ner de viktigaste 

sakerna. Vi skriver ner vad varje barn tycker om att leka med, om barnet har någon allergi, 

om det är något vi kan göra när barnet är ledset, vad barnet tycker om att äta med mera. Jag 

försöker också observera barnen så gott det går. Vi har inte hunnit prata ännu om ansvarsbarn, 

om vem som ska ansvara för vilka barn. Jag känner att jag vill gärna lära känna barnen först 

innan vi delar in dem.   

 

De tre dagarna flyter på väldigt fort och nu är det dags för föräldrarna att lämna sina barn 

ensamma hos oss för första gången. Vi är inne på avdelningen och ser föräldrarna komma 

tillsammans med sina barn. Vi hälsar, ”Hej godmorgon Kalle, allt bra med dig? Vill du 

komma och leka lite med oss så att mamma kan gå och jobba?”, och tar emot barnet. Jag och 

Liza genomför samma procedur med alla barnen och till slut sitter vi alla på samlingsmattan. 

Vi har tagit fram stora legobitar och några andra roliga leksaker som låter när barnen trycker 

på dem. Det är bara några av barnen som reagerar när föräldrarna lämnar dem men vi lyckas 

distrahera dem genom att visa leksakerna. Vissa av barnen leker och en del andra gråter. Jag 

och Liza försöker trösta de barn som gråter. Det är väldigt hög ljudnivå just nu inne på 

avdelningen och jag har två barn i famnen och Liza har två barn i sin famn. Det är ytterligare 

två barn som gråter. Jag pratar med Liza och frågar henne hur vi ska göra. Liza kommer med 

ett förslag att hon kan lämna sina två barn med mig och hämta de två andra barnen. Nu har jag 

fyra barn hos mig som gråter samtidigt och barnen börjar gråta ännu mer. Just nu tänker jag 

bara på att trösta barnen så mycket jag kan. Det känns svårt att ta kontakt med barnen, som är 

väldigt ledsna. Liza hämtar de två andra barnen och nu sitter vi alla tillsammans. Jag ser Anna 

och Kalle som leker med bilar och de reagerar inte på att deras föräldrar inte är med. 
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De ser upp på de andra barnen men avbryter inte leken. Vi försöker fånga uppmärksamheten 

hos de gråtande barnen, men de är inte intresserade av någonting. Vi behöver gå och byta 

barnens blöjor och frågan är hur vi ska göra med alla dessa gråtande barn? Vi bestämmer att 

vi ska ta två barn i taget. Jag håller två barn i handen och försöker gå med dem, men de bara 

kastar sig mot golvet och vill inte följa med. Jag kan inte dra dem hela vägen så jag bär dem 

istället. Vi går igenom hallen till blöjrummet som ligger lite långt från avdelningen och 

barnens gråtande förvandlas till ett genomträngande skrik. Många tankar och funderingar 

dyker upp hos mig. 

 

Vad ska jag göra? Ska jag verkligen ta med de hysteriskt gråtande barnen till blöjrummet, 

eller har jag något annat val? Jag springer till blöjrummet med en enda tanke i huvudet, att 

minska den tid som barnen gråter. Jag känner mig väldigt stressad, men jag måste byta deras 

blöjor i alla fall. Jag lägger ett barn på skötbordet och det andra barnet lämnar jag på golvet. 

Båda gråter och jag försöker sjunga, ”Lilla snigel akta dig, akta dig, akta dig...” men det är 

helt hopplöst och det är ingenting som hjälper. När jag är klar med blöjbytet på de två barnen 

känns det som jag bytt på tio barn. Jag känner att jag inte orkar mer och jag skulle vilja ta en 

liten paus. Jag bär tillbaka barnen till avdelningen och öppnar dörren. Precis när jag öppnar 

dörren hör jag att de andra barnen fortfarande gråter, de gråter samtidigt. Jag tittar på Liza och 

hon är nästan gråtfärdig. ”Jag orkar inte det här, jag klarar inte det här”, skriker Liza. ”Vad 

ska vi göra? Vi kan försöka fånga barnens intresse för något annat kanske? Liza, vill du gå 

och byta blöjor istället? Du kan ta med två barn.” Jag fick en känsla av att Liza har fått för 

mycket att göra under tiden jag var borta med två barn. Det skulle verkligen vara bra om vi 

kunde få hjälp av någon annan pedagog, men det är viktigt att barnen knyter an till oss och 

blir bekanta med oss. Liza lämnar rummet med två barn och nu börjar jag fundera igen. Vad 

ska jag göra nu? Jag har inte sagt något till Liza men jag känner likadant som Liza, jag orkar 

inte höra alla barnen som gråter. Det är ingenting som hjälper, när en börjar då fortsätter de 

andra. När en slutar börjar en annan. Liza är tillbaka nu och vi turas om och byter alla blöjor. 

Klockan är elva och barnen är helt slut efter att ha gråtit sedan i morse. Lovisa som arbetar på 

en annan avdelning öppna dörren och frågar, ”Hur går det för er? Har det lugnat sig lite nu? 

Jag svarar: ”Ja det är lugnare nu, Lovisa kan du hjälpa oss med matvagnen?”. ”Javisst inga 

problem jag kan hämta mat till er”, svarar Lovisa. Vi börjar lägga madrasser på golvet så 

barnen kan vila efter maten. De flesta barnen ser väldigt trötta ut och vi behöver ge dem mat 

fort så att de kan sova sen. 
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Vi hjälper barnen ner i sina barnstolar vid matbordet och så väntar vi på maten. Lovisa är här 

med maten och vi börjar servera. Jag har fyra barn vid mitt bord och Liza har fyra barn vid 

hennes bord. Jag försöker mosa fisken och potatisen som nu finns på varje barns tallrik. 

Barnen måste få i sig lite mat så de kan sova. Jag försöker turas om att mata varje barn men 

Kalle hinner somna vid bordet. Jag lägger Kalle på hans madrass och sedan hjälper jag de 

andra barnen att äta klart. Jag hör min mage kurra men känner mig inte alls hungrig. Även om 

jag matar barnen så äter de väldigt dåligt. 

 

Vi hjälper barnen från bordet så att de kan gå och sova. Barnen ropar på sina mammor och vi 

säger ”Mamma kommer snart”. Jag ger nappar till de barn som sover med napp och hjälper 

var och en att somna. Barnen är väldigt trötta och vi lyckas få alla att somna. Under tiden 

barnen sover torkar vi alla bord, stolar och sopar golvet. Barnen sover men jag hör fortfarande 

deras gråt ringande i mina öron. Jag och Liza passar på att prata om hur det är med 

morgonrutinerna och om vi behöver ändra på något. Vi kommer överens om att vi förstår att 

barnen blir mycket ledsna när vi går ut från rummet och att vi kanske ska försöka byta blöjor i 

rummet istället för att gå iväg. Just nu är de enda tankarna vi har att minska deras gråt så 

mycket som möjligt. 

 

Jag ser att Kalle börjar röra på sig och han letar efter något. Liza går fram till honom och 

försöker massera hans rygg. Han vaknar, tittar runt och ropar ”Mamma, mamma”. Liza säger 

till Kalle ”Mamma kommer snart, Kalle du kan sova en stund till”. Det hjälper inte, han börjar 

gråta igen.  Kalles gråt gör att alla de andra barnen också vaknar. Vi tröstar dem och säger till 

barnen att deras mammor och pappor kommer snart.  Nu är klockan snart två och vi får hjälp 

av Lovisa att hämta mellanmålet från köket. Vi dukar fram bröd och pålägg. Efter vilan var 

faktiskt barnen mycket lugnare, de grät inte lika mycket som de gjorde på morgonen. Vi vet 

att föräldrarna kommer snart för att hämta barnen då det snart gått sex timmar och mer än det 

ska barnen inte vara utan föräldrarna. När föräldrarna kommer för att hämta sina barn 

förväntar de sig att höra hur dagen varit. Jag och Liza tittar frågande på varandra. Vad ska vi 

säga till föräldrarna? Jag känner att jag inte kan säga att barnen har gråtit hysteriskt utan säger 

istället att de gråtit till och från. Om jag säger sanningen att barnen har varit ledsna kommer 

föräldrar att bli oroliga. 
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Efter alla barn gått hem reflekterar Liza och jag om hur dagen varit. Vi kan bara hoppas att 

morgondagen blir bättre än idag. Nu är det dags för andra dagen för barnen utan föräldrarna 

på förskolan. Klockan är nio och snart kommer föräldrar att lämna sina barn. Liza och jag 

sitter ner på samlingsmattan och inväntar föräldrarna. Det kommer två föräldrar samtidigt och 

lämnar sina barn. Liza tar emot det ena barnet och jag tar emot det andra. Strax därpå börjar 

de flesta föräldrarna komma och lämna sina barn. Vi tar emot barnen så gott vi kan. Jag håller 

två barn i famnen som gråter och Liza håller tre barn som gråter hysteriskt. Vi ser Kalle som 

kommer tillsammans med sin mamma och Kalle skriker ”vill inte, nej, mamma, mamma”.  

Kalles mamma blir alldeles röd i ansiktet och det märks att hon är stressad. Med låg röst säger 

jag till henne ”du kan lämna honom i min famn, han kommer sluta gråta så fort du går.” 

 

Anledningen till att jag säger så till Kalles mamma är för att lugna henne, men jag vet inte 

säkert om han kommer sluta gråta efter hon har gått. Kalles mamma lämnar honom och säger 

att jag kan ringa henne så hon kan komma och hämta honom om han gråter för mycket. Jag 

känner lättnad att höra att hon är villig att komma och hämta Kalle om han är ledsen. Nu 

kommer Anna med sin pappa och han tittar på alla gråtande barn och frågar ”hur klarar ni det 

här? ”Han säger att han är hemma idag så han kan ha Anna hemma och att han kan komma på 

måndag med henne istället och lämnar frågan hängande i luften. Han beslutar sig för att ta 

hem henne. Jag försöker trösta barnen men jag känner att jag inte reagerar lika starkt på deras 

gråt längre. Det tar några veckor för barnen att vänja sig. Det känns skönt att de tuffa och 

svåra dagarna är över. De senaste veckorna väcker mycket starka känslor inom mig. Jag 

tänker på den dagen jag fick uppdraget att ta hand om en gruppinskolning. Ska jag säga att jag 

inte kan utföra den? Jag har ingen tidigare erfarenhet eller kunskap av gruppinskolning. Jag är 

inte alls förberedd på barnens starka reaktion. Jag frågar mig själv flera gånger om jag har valt 

rätt yrke? Som pedagog vill jag att barnen trivs i förskolan och att de har roligt. Är det något 

som jag kan göra annorlunda?  

 

 

 

 

 

 



11 
 

Individuell inskolning - Elenas berättelse 

Jag sitter på bussen på väg till jobbet. Jag vänder blicken mot fönstret och det slår mig att det 

mesta är sig likt. Som vanligt en måndag i februari i Stockholm är vädret grått och trist och 

jag sjunker allt djupare in i mina tankar. Inget känns lätt när molnen hänger blytungt över 

bussen. Vägen från bussen känns väldigt lång, trots att min arbetsplats bara ligger några 

minuters gångväg ifrån busshållplatsen. Jag tänker att idag ska vi skola in ett barn till och 

känner långsamt hur rysningarna börjar komma längs ryggraden. Det var bara några månader 

sedan jag började arbeta på den här förskolan och jag har ännu inte hunnit vänja mig vid de 

nya inskolningsrutinerna för trots min långa erfarenhet från en annan förskola känner jag mig 

lite osäker och pirrig inför det nya. Adrenalinet börjar stiga och jag känner hur det dunkar i 

huvudet i takt med att jag närmar mig förskolan. 

 

Jag öppnar dörren och kommer in i en lång hall. På vägen till min hylla hinner jag se att de 

flesta barn redan har kommit, men blicken stannar på en tom hylla. Med stora bokstäver står 

det skrivet Ellen. Jag stannar ett ögonblick, tar ett djupt andetag, och fortsätter sedan till min 

hylla. Plötsligt öppnas dörren och där kommer min ena kollega med ett barn i handen. ”Hej, 

de kommer klockan nio!”, säger hon utan att stanna. Jag svarar att jag vet och känner hur mitt 

hjärta börjar slå hårdare och minnet kommer tillbaka från min förra inskolning som var för 

bara några veckor sedan. Jag skolade då in ett barn och allt var bra till dess det var dags att 

vinka till barnets förälder. Jag kommer fortfarande ihåg mina känslor som påverkades starkt 

av barnets hjärtskärande skrik när barnet inte ville släppa sin förälder. Finns det kanske något 

sätt där jag kan förmedla till föräldern att barnet ännu inte är redo att ta steget till att separeras 

från sin förälder och vinka hejdå? Varför använder jag inte min långa erfarenhet, kanske är 

jag osäker för att jag är ny på arbetsplatsen och inte vågar göra ändringar i ett förutbestämt 

schema? Jag tar av mina ytterkläder och kommer in till avdelningen. Barnen mellan ett- och 

två-årsålder rör sig runt i ett stort rum. Några barn sitter på en matta och leker med klossar, 

och bredvid dem ser jag min andra kollega. Några barn springer till mig och kramar mina ben. 

Jag klappar dem och ler. Vi pratar en stund, sedan hälsar jag på min kollega. När den första 

kollegan kommer tillbaka, pratar vi om hur vi ska göra idag, för att på bästa sätt ta emot det 

nya barnet. Vi kommer överens om att några barn går ut och några barn stannar inne för att vi 

ska kunna både bekanta oss med det nya barnet och för att vi ska kunna leka tillsammans lite 

grann. Jag och den första kollegan stannar inne med fem barn. 
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Prick klockan nio öppnas dörren och där står en flicka med sin mamma. ”Hej, Ellen och 

välkommen in till förskolan!”, säger min kollega och kommer fram för att hälsa. Alla barnen 

stannar plötsligt och vänder sina blickar mot flickan. Luften stannar i rummet och bara 

fläktens surrande hörs. Barnens blickar möts för bara några hundradels sekunder, flickan 

vänder sitt huvud blixtsnabbt mot sin mammas ben. 

 

Jag kommer fram, hälsar och försöker prata lite med Ellen. Hon vänder huvudet mot mig och 

tittar lite nyfiket. Jag ser hennes stora gröna ögon, med långa svarta ögonfransar, som blinkar 

mot mig. Jag blir varm i kroppen av den blicken och tanken slår mig att jag har fått min första 

ögonkontakt. Ellen och hennes mamma kommer in och vi erbjuder dem att vara med och leka 

med klossar. På vägen till mattan håller Ellen hårt i mammans byxor och släpper inte förrän 

hon sätter sig i mammans knä. Min kollega och jag sätter oss bredvid och försöker småprata 

med mamman och samtidigt få lite kontakt med det nya barnet. Föräldern har fått information 

tidigare om den här sortens inskolning. Min kollega berättar med några ord om vad inskolning 

går ut på. Att inskolningen är föräldraaktiv och att detta innebär att föräldrarna är med på alla 

aktiviteter från morgonen till vilan. Efter vilan får man gå hem. ”Ni gör precis som vi och 

detta tillsammans med oss, så att ni får vår syn på vår verksamhet”, säger min kollega med en 

viss stolthet. ”Och på den fjärde dagen enligt schemat så vinkar vi”, tillägger hon med ett 

leende. 

 

Barnen fortsätter leka och jag försöker få kontakt med den nya flickan. Ellen sitter i 

mammans knä och tittar på de andra barnen som leker på lite avstånd från henne. Ett barn 

kommer fram till mig och ger mig en boll. ”Vill du kasta bollen till Ellen?”, frågar jag barnet. 

Barnet skakar på huvudet och går sin väg. ”Ellen, titta vad jag har i handen!”, säger jag och 

rullar bollen till flickan. Ellen tittar först på mig sedan på bollen som snabbt rullar och stannar 

vid hennes fötter. Hon tar inte bollen.  Hennes mamma tar bollen och ger den till Ellen. Ett 

annat barn kommer till mig och stannar bakom min rygg. Barnet tittar lite avvaktande på 

Ellen och hennes mamma. ”Det här är Anna. Ska vi leka med klossar, Ellen vill du vara 

med?”, frågar jag och försöker bjuda in barnen i leken. ”Ja, det klart du vill leka Ellen eller 

hur?”, säger hennes mamma och försöker ta ner Ellen från sitt knä, men Ellen vänder sig om 

och kramar sin mamma om halsen. Efter en liten stund lyckas mamman ta ner Ellen och sätta 

ner henne på golvet bredvid sig. 
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Jag börjar bygga ett hus av byggklossar som är spridda över mattan. Anna kommer och sätter 

sig bredvid mig och även hon är intresserad av att bygga. Jag och Anna bygger tillsammans 

och på andra sidan mattan sitter Ellen och bygger också tillsammans med sin mamma. 

Plötsligt hör jag min kollegas röst ”nu är det fruktstund! Kom alla barn!” Alla kommer och 

äter frukt. Efter frukten leker vi en stund till. Vi går in till ett andra rum som finns på 

avdelningen och leker även där. Ellen leker bara med sin mamma eller kanske mamman leker 

med Ellen, jag vet inte riktigt. Hela tiden snurrar en tanke runt i mitt huvud och den tanken är 

hur ska jag få kontakt med Ellen och hur och när ska vi kunna lära känna varandra? Vi har 

bara tre dagar kvar och det är inte så lång tid, och egentligen är det bara förmiddagarna vi har. 

  

Det hörs röster från hallen, det är barnen som har lekt ute som är på väg in. Sedan ska de 

tvätta händerna och byta blöjor, och snart är det dags för samling, sedan lunch och vila. 

Rutiner, tänker jag för mig själv. Tiden rullar fort, barnen får nya blöjor och nu är det dags för 

samling. Alla sitter på mattan i en stor cirkel och sjunger. Ellen sitter bredvid sin mamma och 

lutar sig mot henne. Hon tittar nyfiket på de andra barnen och lyssnar. Hennes mamma 

sjunger glatt och högt, jag får en känsla av att mamman tycker om att sjunga. Efter samlingen 

är det dags för lunch, min kollega visar Ellen en plats där hon och hennes mamma kan sitta 

vid bordet. De ska sitta vid min kollegas bord. Lunchen går bra, alla småpratar och äter mat. 

Sedan är det vila och efteråt dags att gå hem. Första dagen har gått bra. En liten tanke som 

finns kvar är hur och när jag får verklig kontakt med Ellen. Några blickar är visserligen bra, 

men frågan är om det räcker. 

  

När föräldrarna leker aktivt med sitt barn på den så kallade föräldraaktiva inskolningen, 

upptäcker jag att det blir svårt för mig som pedagog både att få kontakt med barnet och få 

barnets förtroende under inskolningens tre dagar för att redan på fjärde dagen vinka hej då. 

Jag känner mig lite stressad av att tiden inte räcker till. Jag känner hur gåshuden börjar sprida 

sig över min kropp och håret långsamt ställer sig upp, det känns obehagligt. Andra och tredje 

dagen går bra och nu är det fjärde dagen och enligt schema är det dags att vinka. Det är precis 

den dagen jag är så orolig inför, eftersom mina tidigare erfarenheter talar för att ha ett två 

veckors inskolningsschema där man utgår ifrån det individuella barnet och inte utifrån 

scheman. Nu känner jag hur frustrationen börjar stiga upp, men andas lugnt och säger till mig 

själv att jag ska göra mitt bästa. 
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Det är en ny morgon och vi är inne med några av de andra barnen. Klockan är nio och Ellen 

kommer tillsammans med sin mamma in i rummet. De stannar till en stund och min ena 

kollega säger, ”Ellen, nu säger vi hej då till mamma. Vi leker en stund och sedan kommer 

mamma tillbaka och hämtar dig”. På bara några få hundradels sekunder tar Ellen ett djupt 

andetag och rummet fylls av hennes skrik. Alla barnen stannar plötsligt upp och tittar på 

Ellen. Det ena efter det andra av barnen börjar gråta i sympati. Ellen klamrar sig fast vid sin 

mammas ben och bestämmer sig för att inte släppa taget. Ellens mamma försöker prata mjukt 

med henne, men inget hjälper. 

 

Till slut lyckades mamman ta loss Ellen och överlämna henne till min kollega. Ellen fortsätter 

att gråta och vara hysterisk, min kollega försöker prata med henne och hon försöker sjunga 

och leka, men ingenting hjälper. Så fort mamman stänger dörren, sliter sig Ellen loss från min 

kollega och springer fort fram till dörren. Hon stannar tvärt precis framför dörren och skriker 

med full hals ”mamma, mamma, mamma!” Ellens röst lämnar stort avtryck och påverkar mig 

starkt, rösten tränger in i min själ och stannar kvar där. Min kollega kommer fram till Ellen 

och tar henne i handen och säger ”Mamma kommer sedan. Kom ska vi leka?”. Ellen vill inte 

leka. Mamma går plötsligt trots att hon varit kvar de andra dagarna. Ellen tystnar en stund när 

vi har gemensam samling och sjunger, men så fort den är över börjar hon skrika och gråta 

igen. Ellen äter inte sin lunch, hon sitter i min kollegas knä och av hennes kroppsvärme 

somnar hon, men så fort min kollega försöker resa sig för att flytta över henne till madrassen 

vaknar hon och fortsätter skrika och gråta igen. Jag slås av en tanke att de andra barnen ligger 

på sina madrasser och somnar ganska fort. Är de vana vid skrik eller inbillar jag mig kanske? 

Ellen skriker under nästan hela vilan men till slut somnar hon utmattad av gråt. När hon sovit 

en stund, vaknar hon och börjar skrika igen. Under den tiden min ena kollega var på rast, så 

stannar jag bredvid Ellen. Jag tar Ellen i famnen och går till det andra rummet för att inte störa 

de andra barnen som sover. Jag går ut till byggrummet och tänker prova att lugna ner det lilla 

barnet. Jag sätter mig på golvet med Ellen i famnen och börjar vagga henne och sjunga ”Imse, 

vimse spindel”. Det är hennes favoritsång, har hennes mamma talat om för oss. Ellen tystnar 

och det känns äntligen som att det lilla barnet får lite lugn och ro. Jag fortsätter sjunga och 

snart hörs bara Ellens snyftningar. Det känns bra. Plötsligt öppnas dörren och några små barn 

kommer in i rummet tillsammans med en av mina kollegor. Barnen har precis vaknat. När 

Ellen ser dem börjar hon skrika igen. Hon fortsätter skrika även när hennes mamma kommer 

och morgonen efter skriker hon och även dagen efter det. 
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Sedan lugnar det ner sig och blir bättre. Kanske lugnar barnet ner sig då det gradvis accepterar 

sin situation? Eller kanske blir barnet utmattat av sitt skrikande? Jag kan bara spekulera i vad 

grundorsaken är. Mina tankar snurrar. Att börja i förskolan är en av livets största separationer 

och då borde separationen för barnen ske i en positiv, trygg och tillitsfull relation till en 

pedagog, har jag lärt mig under studiernas gång på högskolan. Varför är det så bråttom att 

vinka? Eller det blir som i exemplet med Ellen negativt och stressigt för både barnet och 

pedagogerna? Hur påverkas anknytningen och inskolningslängden av kvaliteten? Blir det 

verkligen en trygg anknytning när man gör på det viset som i exemplet? Ellens situation får 

mig att reflektera över min roll som pedagog. Stunden då Ellen och hennes mamma separeras 

väcker svårhanterliga känslor i mig. Det är känslor som vittnar om otillräcklighet och tvivel. 

Den kombinationen av känslor gör att det känns som om att jag tappar kontrollen över 

situationen och det ökar min frustration. Min långa erfarenhet ställs på prov och det gör att jag 

som pedagog och nybliven förskollärare känner mig som en novis på nytt. Trots att jag vet 

vad som ska hända och att jag är beredd på barnets reaktion från början, reagerar jag ändå 

inte. Hur kommer det sig att reaktionen uteblir? Min erfarenhet säger mig att stunden då barn 

och föräldrar är åtskilda ska vara kortvarig i början, för att sedan ökas successivt men då med 

en förälder i närheten och inte som i situationen med Ellen där föräldern är borta flera timmar.   

 

Gemensamma reflektioner 

Våra berättelser kan vid första anblicken te sig väldigt lika, men några påtagliga skillnader 

finns. Vi ser våra nya kollegor och vår nya avdelning som en utmaning för vår yrkesroll och 

som en likhet som båda två av oss har. Vi har båda två erfarenhet av två veckors traditionell 

inskolning och i båda våra berättelser beskrivs den första tredagars föräldrainskolning vi 

genomfört. I båda berättelserna har vi inskolning med små barn och inte i någon av de två 

situationerna finns en utpekad person som har ansvar för respektive barn, en person barnet 

skulle kunna knyta an till. Det finns heller ingen utpekad som skulle kunna fungera som 

kontaktperson mellan inskolningsbarnen och föräldrarna. Vi har uppmärksammat i båda 

situationerna att kort och snabb inskolning leder till stress hos både barn och vuxna. Vi 

upplever att den enda riktiga kontakten med barnen vi får är när föräldrarna inte är med. Den 

stora skillnaden mellan de två berättelser är att Geeshani skolar in en grupp barn och Elena ett 

enskilt barn. Elenas inställning till tredagars föräldraaktiv inskolning var skeptisk och 

tveksam då hon kanske kände sig mer säker med den tidigare beprövade längre metoden. 
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Geeshani var mer positivt inställd, men hon räknade inte med den reaktion som inträffade 

under gruppinskolningen. Vi lät oss inspireras av nedanstående meningar ur boken 

Lyssnandets pedagogik av Ann Åberg, förskollärare och Hillevi Lenz Taguchi, 

universitetslektor vid pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Vi vill att dessa 

meningar ska bli starten för vårt uppsatsskrivande och att inskolningen får bli en början för 

varje enskilt barn, en början där varje barn utifrån de förutsättningar vi tillsammans bygger 

upp kan utvecklas till en fungerande individ i vårt samhälle. 

 

Någon kanske vet vad ett barn är, men ingen vet vad det kan bli. 

Någon kanske vet vad en förskola är, men ingen vet vad den kan bli. 

Någon kanske vet vad världen är, men ingen vet vad den kan bli. 

(Åberg & Lenz Taguchi 2005, s.5) 

 

Syfte och frågeställning 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vilka möjligheter tredagars föräldraaktiv inskolning har för 

barnen att bilda psykologiska band med pedagogerna i förskolan. Vi har inte för avsikt att 

jämföra två veckors inskolning med tredagars inskolning. Dessutom syftar undersökningen till 

att med hjälp av utvecklingspsykologi och andra forskningsansatser redogöra för vilka för- 

och nackdelar grupp respektive enskild föräldraaktiv inskolning har. Vi vill undersöka och 

granska anknytningsteorier utifrån tre olika roller - barnets, förälderns samt pedagogens roll. 

Vi vill analysera och förstå samt tydliggöra vad tredagars föräldraaktiv inskolning går ut på 

och granska barnets stressnivå vid separationsögonblicket, det ögonblick som inträffar när 

barnet separeras från sina föräldrar. Vi vill diskutera vilken betydelse pedagogens roll som 

anknytningsperson har när det gäller att skapa trygghet hos barnen. En trygghet som skapas 

genom känslomässiga relationer mellan barnen och pedagoger där barnen kan få tröst och 

beskydd. Vi har valt att beskriva en gruppinskolning (Geeshani) och en enskild inskolning 

(Elena) för att på så sätt få olika perspektiv på den inskolningsformen. Båda dessa 

inskolningar bedrivs med en tredagars föräldraaktiv inskolningsform. Anledningen till att vi 

valt temat inskolning med små barn är att vi båda tycker att inskolningsperioden är en av de 

viktigaste perioderna för små barn som börjar förskolan. 
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Vi anser att en bra start i förskolan har stor betydelse för barnens förmåga både för att 

kroppsligt och psykiskt tåla stress och att kunna samspela med både barn och vuxna och att 

kunna finna trygghet. Med små barn menar vi barn mellan ett till tre år. Vi har diskuterat 

kring vad som avgör valet av den inskolningsmetod man använder i förskolan och varför det 

är svårt att i förväg bestämma hur många dagars inskolning som kommer att krävas vid varje 

enskilt tillfälle. Vi båda tror oss veta att inskolningen borde skapas utifrån det individuella 

barnet och inte utifrån inskolningsscheman, så att inskolningen blir en god erfarenhet för 

barnet. Allt fler förskolor kortar ner antalet inskolningsdagar från två veckor till tre dagar och 

dess popularitet växer för varje dag. Varför är just den inskolningsmetoden så populär och hur 

påverkar den barnets anknytning och barnets stressnivå? Just tredagars föräldraaktiv 

inskolning vill vi undersöka vidare.  

  

Frågeställningar 

 Varför är anknytningen så viktig, och hur påverkar separationsögonblicket barnen, den 

stunden då barnen skiljs från sina föräldrar för första gången? 

 Vilken roll spelar anknytning mellan pedagogen och barn för en lyckad inskolning? 

 Hur interagerar förskolans miljö, den befintliga barngruppen, föräldrarna och 

pedagogerna på bästa sätt vid föräldraaktiv inskolning och vilka roller finns? 

 

Metod 

Vi har valt att skriva vårt examenarbete i formen av en vetenskaplig essä, där vi genom en 

reflekterande undersökning kopplad till teori utgår från egna upplevda erfarenheter i 

förskolan. Vårt gemensamma intresse kring olika inskolningsmetoder och våra långa 

diskussioner under studiens gång gjorde att valet att skriva i par utvecklades. Vi utgår från två 

dilemman som handlar om gruppinskolning respektive enskild inskolning med små barn, båda 

inskolningsmetoderna är tredagars föräldraaktiva metoder. Genom vårt skrivande vill vi också 

ta reda på hur längden på inskolningen påverkar barnets anknytning till pedagogen och vem 

som avgör valet av inskolningsmetod. Är det barnen, föräldrarna, pedagogerna eller förskolan 

som väljer och beslutar? Essäformen hjälper oss att ta oss djupare in i vårt 

undersökningsområde och vi ser det som en tillgång till att prova våra tankar, klargöra dem 

och väcka nya funderingar. 



18 
 

Det är en av orsakerna till att vi använder oss av det essäistiska skrivandet som metod. En 

annan orsak är att vi genom reflektion och i dialog med andra kan stärka och tillsätta nya 

perspektiv till vår praktiska kunskap, den kunskap som ligger till grund för vår undersökning. 

Dock kände vi att essäformens fokus på den egna erfarenheten begränsar oss i vår studie och 

det är därför vi vill vidga våra undersökningar genom att få in andra pedagogers syn på 

inskolningsfrågan och få eventuella nya tankesätt. För att få in andras perspektiv har vi gjort 

fyra intervjuer med pedagoger. Vi har analyserat svaren och resultatet kommer att presenteras 

längre fram. Forskaren Maria Hammarén skriver om att själva skrivandet är en metod för både 

reflektion och tydliggörandet av erfarenhetsgrundad kunskap (Hammarén 2005, s.17). Att 

kunna med hjälp av skrivande reflektera stärker både yttre och inre dialog som då blir mer 

omfångsrik och mångfacetterad (Hammarén 2005, s.27-28). Vårt uppsatsskrivande lyfter upp 

problematiken i inskolningssituationerna som vi har varit med om. Hammarén menar att med 

hjälp av reflektion förstår vi våra handlingar och eventuella aspekter som leder oss till ny 

kunskap och utveckling. Människans inre dialog är nödvändig för att vi ska kunna utvecklas 

som enskilda individer och kunna fungera i samhället (Hammarén 2005, s.27). Våra 

personliga upplevelser och känslomässiga erfarenheter har betydelse för våra tankar, att 

reflektera över en speciell situation hjälper oss att analysera situationen på ett annorlunda sätt. 

Reflektionen kan leda till att man förstår en situation på ett nytt sätt vilket kan få en att agera 

på ett annorlunda sätt och därmed skapa nya och kanske mer utvecklade och utvecklande 

relationer beroende på ens utgångspunkt då reflektionen började. 

 

De inskolningssituationer som vi beskriver i båda berättelserna väcker känslan av osäkerhet 

och att inte riktigt räcka till. Möjligen skulle vi kunna förändra vår syn på båda situationerna 

och kanske skulle kunna tänka på ett annat sätt? Kanske skulle man istället kunna ta mera 

plats i verksamheten och komma fram till barnen och börja leka med dem? Osäkerheten och 

känslan av att inte räcka skulle då kunna försvinna automatiskt. Våra dilemman ser vi som 

utmaningar för verksamheten. Målet är att inte lösa problemet utan ska ses som ett försök att 

tolka våra dilemman och genom reflektioner finna kunskaper och nå mer förståelse. Filosofen 

och psykologen Magdalene Thomassen menar att vi lär oss genom erfarenheter som inte bara 

byggs upp av våra personliga erfarenheter, utan också byggs upp via andras erfarenheter 

(Thomassen 2007, s.31). Med det menas att våra erfarenheter skapas av praktiskt handlande 

med interaktion mellan människor. Att vi behöver insyn i andras erfarenheter för att få 

eventuella svar på våra frågor eller få tillgång till en ny kunskap om inskolningsmetoder. 
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Vi är väl medvetna om att vi trots att vi är erfarna yrkesutövare alltid måste ha ett kritiskt och 

självgranskade reflekterande förhållningssätt till vår verksamhet och vårt agerande. Vi är även 

medvetna om att inskolningar är något som ofta återkommer i vårt yrkesliv och det är inte 

någonting vi kan göra för att undvika det. Genom att undersöka våra egna och andra 

pedagogers tillvägagångssätt att hantera inskolningar kommer vi att kunna utveckla vårt 

yrkesliv samt bli tryggare i vår roll som förskollärare. I vår undersökning utgår vi ifrån Johns 

Bowlbys anknytningsteoretiska perspektiv. 

 

Forskningsetiska principer  

I våra berättelser tar vi hänsyn till forskningsetiska aspekter och de fyra grundläggande kraven 

på forskning. Dessa allmänna krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2016, s.6). Alla namn som vi 

använder i vår uppsats är fingerade förutom våra egna namn. I vår studie ingår fyra intervjuer 

med fyra pedagoger och intervjun innehåller ett frågeformulär, som presenteras som bilaga. 

Vi har informerat alla personer om de fyra grundläggande kraven som finns på forskningen. 

 

Sammanfattning av intervju 

Vi har intervjuat fyra pedagoger, tre kvinnliga och en manlig, från olika förskolor i 

Stockholmsregionen. Tre av pedagogerna är förskollärare och en är barnskötare. Alla har 

erfarenheter av grupp- och enskild inskolning, samt erfarenheter av olika inskolningsmetoder. 

Vi har inte någon nomineringsprocess i valet av pedagoger och gruppen är dessutom liten, 

vilket medför att det inte kan säkerställas att urvalet är representativ. Syftet med intervjuerna 

är att ta reda på hur pedagogerna förhåller sig till tredagars föräldraaktiv inskolningsmetod 

och vilka för- respektive nackdelar de ser med tredagars föräldraaktiv inskolning. Vi vill 

också veta deras syn på hur tredagars föräldraaktiv inskolning påverkar barnets anknytning 

och hur stressnivån påverkas hos såväl barn som pedagoger av inskolningslängden? Med 

hjälp av intervjuerna vill vi få in fler synvinklar på varför tredagars föräldraaktiv metod blivit 

så populär. Frågeformuläret innehåller 16 frågor och dessa finns som bilaga. Nedanstående 

fem frågor har visat sig viktigast för vår undersökning. 
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Vilka för- och nackdelar ser du med tredagars föräldraaktiv inskolning? 

Tre pedagoger ser det som en fördel att föräldrarna får insyn i verksamheten och att de kan 

vara delaktiga vilket medför att föräldrarna inte behöver delta så länge i inskolningen. Att 

föräldrarna känner trygghet och tillit till oss i personalen. När de ser pedagoger och barn 

tillsammans ökas förtroendet för verksamheten. En pedagog svarar att det är bra att lära känna 

föräldrarna och höra deras eventuella åsikter. På frågan vilka nackdelar som finns med 

tredagars föräldraaktiv inskolning svarar alla fyra intervjupersoner olika. 

En pedagog svarar att tredagars föräldraaktiv inskolning skapar oro bland barnen och vissa 

barn blir jätteledsna, två pedagoger svarar att det är för kort tid att lära känna barnen, och en 

annan pedagog säger utan att kunna förklara varför att det inte är bra med tredagars 

föräldraaktiv inskolning. 

 

Hinner du lära känna barnet vid tredagars föräldraaktiv inskolning? 

Tre intervjupersoner anser att de inte hinner lära känna barnet vid tredagars föräldraaktiv 

inskolning, och den fjärde pedagogen svarar att denne hinner lära känna barnet på tre dagar. 

 

Kan längden på inskolningen påverka barnets anknytning till pedagogen, och i så fall hur? 

Tre av de fyra svarar svävande och man får snabbt känslan av det är en mycket komplex fråga 

utan rakt och konkret svar. Osäkerheten lyser rakt igenom samtligas svar där det ändå går att 

läsa ut att en viss utgångspunkt sker ifrån det individuella barnet och att längden förmodligen 

påverkas av graden av styrka i banden barnen har gentemot sina föräldrar och förmågan att 

släppa in främmande människor nära inpå sig. 

 

Påverkas stressnivån hos barn respektive pedagoger av inskolningslängden? 

Två pedagoger svarar att det är stressande både för barn och pedagoger med att bara ha tre 

dagar på sig. En pedagoger svarar att de alltid ser till barnets bästa. Den fjärde pedagogen 

väljer att inte svara. 

 



21 
 

Vad tycker du som pedagog är viktigast att tänka på under inskolningen? 

Här får vi fyra olika svar. En tycker att rutiner hemma hjälper mycket på förskolan. En annan 

tycker att det är viktigast att hinna möta varje barn och bygga vidare från det mötet. En tredje 

tycker att en trygg miljö för barnen är viktigast. Den fjärde pedagogen anser att bygga upp en 

bra relation med barn och föräldrar är viktigast. 

 

Analys av intervju 

Genom att analysera intervjusvaren har vi kommit till insikten att alla fyra pedagogerna är 

positiva till tredagars föräldraaktiv inskolning och att alla fyra pedagogerna är positiva till att 

föräldrarna får insyn i förskolans verksamhet. Trots att en intervjuperson svarar att den 

inskolningsmetoden skapar oro bland barnen och att vissa barn blir jätteledsna och att två 

pedagoger anser att det är för kort tid att hinna lära känna barnen, får vi en uppfattning av 

positiv inställning kring tredagars föräldraaktiv inskolning där föräldrarna får delta och bidra. 

Även om tre av pedagogerna anser att de inte hinner lära känna barnen under tredagars 

föräldraaktiv inskolning, föredrar de i alla fall den inskolningsmetoden, till viss del beroende 

på att föräldrarnas delaktighet bygger upp ett ömsesidigt förtroende mellan personal och 

föräldrar. Kan det vara så att det är föräldrarnas positiva inställning om att inskolningen går 

fortare och bättre vid tredagars föräldraaktiv inskolning som gör att pedagogerna tycker 

likadant som föräldrarna? Alla pedagogerna har liknande syn på att man ska utgå utifrån det 

individuella barnet. Tre av fyra pedagoger känner sig stressade av att ha bara tre dagar på sig, 

men tycker i alla fall att tredagars föräldraaktiv inskolning är det snabbaste och mest effektiva 

sättet att skola in barnen på. Vi har också kommit fram till att det är ont om tid, det är stressigt 

och det motsäger att vi ska kunna hinna möta och lära känna varje barn. En tanke väcks hos 

oss, hur kan det bli en positiv upplevelse för barn, föräldrar och pedagoger när tiden är så 

knapp att möta varje barns behov under tre dagars inskolning? 
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Forskningsöversikt och litteratur 

Tredagars föräldraaktiv inskolning 

Med tredagars föräldraaktiv inskolning menas inskolning där föräldrarna är med sitt barn tre 

dagar på förskolan och är aktiva och deltar i inskolningen. Under de tre dagarna har 

föräldrarna ansvar för sina barn, de byter blöjor, leker, läser bok, matar sina barn och tröstar 

dem vid behov, samt deltar aktivt i alla aktiviteter tillsammans med pedagoger på förskolan. 

Föräldrarna och barnet är på förskolan mellan fem till sex timmar och det räknas som heltid 

och under de tre dagarna föräldern är med ska inga separationer förekomma, förespråkar 

läraren Marie Arnesson Eriksson i sin bok En bra start - om inskolning och föräldrakontakt i 

förskolan (Arnesson Eriksson 2010, s.30). Syftet med den aktiva föräldern är att den ska 

signalera trygghet och att det är roligt och spännande att vara på förskolan. Barnen tränar sig i 

att vara på förskolan snarare än att bli lämnade där (Arnesson Eriksson 2010, s.30). Tredagars 

föräldraaktiv inskolning ställer höga krav på pedagogerna genom att de ska jobba med båda 

med nya och gamla barn, samtidigt som man ska ha i åtanke att en del barn har det tufft att 

möta nya vuxna och pedagogerna måste hitta nya lösningar för det (Sundström i Lärarnas 

nyheter 2009). Efter tre dagar lämnar föräldrar sina barn på förskolan och det räknas då som 

att barnet är inskolat. 

 

Forskning om inskolning 

Vi har sökt underlag för relevant forskning inom tredagars föräldraaktiva inskolning och vi 

har kommit fram till att den inskolningsmetoden saknar forskningsbakgrund. Vårt forskande 

har visat att denna inskolningsmetod utgår från en praktisk metod som skapades på en 

förskola i Stockholm (Lundbäck i Lärarnas nyheter 2013). Däremot har vi hittat en annan typ 

av forskning som är intressant och därmed relevant för vårt tema. Psykoanalytikern, 

barnpsykiatern och läkaren John Bowlby (1907-1990) har grundat en anknytningsteori som 

handlar om betydelsen av nära och känslomässiga relationer som är centrala i 

utvecklingspsykologin (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s.180). Bland annat 

forskade han om eventuella risker med tidiga separationer mellan barn och föräldrar och 

förälderns förmåga att vara en bas för nyfiket utforskande. Föräldern ska kunna fungera som 

en säker hamn som barnet kan återvända till om det känner oro eller rädsla (Bowlby 1994, 

s.146-147). Bowlby har formulerat begreppet en trygg bas. 
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Med det begreppet menar han att barnens vårdare, vilket i vanliga fall är modern som med sin 

närvaro utgör en trygg bas och skapar förutsättningar för barnen att utforska sin värld 

(Bowlby 1994, s.85). Tillsammans med sin kollega utvecklingspsykologen Mary Ainsworth 

studerade han flera hundra spädbarn med hjälp av metoden som kallas främmandesituationen 

vilken tagits fram av Ainsworth. Ainsworth studerade spädbarnsreaktioner vid förälders 

närvaro, vid ensamhet och vid förälderns återkomst (Ainsworth i Bowlby 1994, s.32). Dessa 

studier har visat att spädbarn har olika mönster på anknytning till modern, antingen trygg eller 

otrygg. Anknytningsmönstret gentemot fadern ter sig annorlunda, enligt Bowlby, då fadern 

själv kan ta avstånd tydligare och inte delta i lek och annat utan istället ägna modern mer 

uppmärksamhet än barnet. Anknytningsmönstret barnet anammar har avgörande betydelse för 

hur det kan förhålla sig till en ny människa och att hantera en ny uppgift senare i livet 

(Bowlby 1994, s.32-33). Bowlby påpekar att när barnet föds ligger det i dess natur att 

utveckla beteendemönster under förutsättning att miljön är lämplig (Bowlby 1994, s.84-85).  

I sin bok Attachment and loss beskriver Bowlby vad som krävs för att skapa anknytning till en 

eller flera personer i tre delar. Han menar att det krävs en organiserad struktur, ett 

fördefinierat mål vad man vill uppnå och en miljö att verka i. Om man förutsätter att målet är 

det samma för varje givet tillfälle kan man antingen genom att ändra strukturen eller miljön 

ändå nå samma resultat menar Bowlby också (Bowlby 1969, s.51).  

 

Det skulle kunna innebära att oberoende av hur länge en inskolning pågår kan man genom att 

justera miljön ändå uppnå resultatet ett inskolat barn. Inskolningens längd skulle då mot 

bakgrund av detta stå i direkt beroende mot miljön runt omkring barnet och pedagogerna.  

Bowlby skriver i sin bok Attachment and Loss om de studier han har gjort tillsammans med 

sina medarbetare om hur små barn reagerar vid separationsögonblicket från sin 

anknytningsperson. Dessa separationsögonblick har Bowlby kunnat identifiera i tre faser.  

Den första fasen kallar han för protestfasen som startar så fort barnet blir lämnat av barnets 

vårdnadshavare. Bowlby nämner att barnen visar rädsla, ilska, och upprördhet när de är i den 

fasen. Efter den första fasen går barnet till nästa fas som kallas för förtvivlande fasen. När 

barnet är i denna fas gråter barnet mer tyst och visar sin sorg. Efter förtvivlande fasen kommer 

barnet till den sista fasen losskopplings fasen. I denna fas ser vi en reaktion från barnet där det 

försöker försvara sig mot den smärtsamma upplevelsen (Bowlby 1973, s.26-28). 
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Psykologers syn på inskolning 

Förskolepsykologen Gunilla Niss berättar i sin bok Att börja i förskolan om vikten att 

successivt vänja barnen vid den nya miljön på förskolan och att barnen måste få tid på sig att 

bygga upp relationer till de andra barnen och till nya vuxna som befinner sig där under 

invänjningen och att det är en relationsbyggande process som tar mycket kraft och olika lång 

tid för de små barnen (Niss 1988, s.9, 30). Niss använder begreppet invänjning som beskriver 

barnets första tid i förskolan (Niss 1988, s.9). Ordet invänjning är ett lite gammaldags ord, vi 

kommer att använda ordet inskolning istället som är mera användbart numera. 

 

Det är inte lätt för framför allt små barn att bygga upp förtroende och tillit till nya vuxna och 

det är då vi pedagoger kan använda våra erfarenheter och kunskaper för att på bästa sätt kunna 

hjälpa barnen skapa goda relationer under inskolningen. En av de fyra pedagogerna vi 

intervjuade menar, liksom vi, att det är viktigt att bygga upp en bra relation med barn och 

föräldrar. Niss beskriver hur viktigt det är att bygga en relation med barnen under 

inskolningsperioden, för att den goda relationen ska fungera som stöd för barnen och en 

trygghet när föräldern inte längre är med (Niss 1988, s.9). Samtidigt kan Niss ord göra att vi 

uppfattar våra berättelser annorlunda nämligen att vi i tredagars föräldraaktiv inskolning inte 

hinner bygga relationer med barnen för att sedan snabbt separera barnen från sina föräldrar. 

Vi har försökt skapa kontakt med barnen men tidspressen talar för att det är omöjligt att 

lyckas. Hur stämmer det egentligen, har relationen hunnits bygga upp redan? Kan man trots 

stressen för barnen som uppkommer när de separeras från sin trygghetshamn, föräldern, 

bygga en god relation? Vi tror att det är mycket svårt att bygga vidare på en relation med 

barnen då de känner oro och stress efter att ha separerats från föräldrarna, relationen måste 

finnas där innan separationen inträffat. Vi anser att bygga upp relation med barnen efter att 

barnen separerat från sina föräldrar skapar negativ erfarenhet hos barnen och känns inte rätt. 

Vi menar att en förutsättning till en bra relation med barnen är att tillsammans med 

föräldrarna skapa en positiv kontakt till barnet och den ska göras innan föräldrar lämnar 

barnen och på så sätt får man det goda förtroendet från barnen. Det blir på något sätt en signal 

från föräldern att det kommer att gå bra att leka och ha roligt med den pedagogen. I boken 

Gruppinvänjning med små barn framhåller Gunilla Niss vikten av att föräldrarna inte går för 

tidigt och pedagogens tolkning av hur hållbar kontakten är till barnen är avgörande för hur 

och när det är mest passande för föräldern att gå första gången (Niss 1987, s.7). 
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Samtidigt hävdar Niss att under inskolningsperioden ska föräldrarna få erfarenheter om den 

verksamhet som barnen kommer att medverka i (Niss 1988, s.9). Det är självklart att 

föräldrarna ska få insyn i förskolans verksamhet. På det här sättet resonerar tre av de 

pedagogerna vi intervjuade och de menar att det är en fördel att föräldrarna får insyn i 

verksamheten och att de känner trygghet och tillit till personalen på förskolan. De tre 

pedagogerna menar också att föräldrarnas förtroende för verksamheten ökar när föräldrarna 

ser pedagoger och barn tillsammans. Det tror vi att alla håller med om, men hur blir det då om 

man tolkar detta utifrån en tredagars föräldraaktiv metod där föräldrarna har stor insyn i 

förskolans verksamhet där fokus ligger mer på föräldrarna och inte på barnen? Vem ska 

egentligen vara kärnpunkten i hela inskolningsprocessen, är det föräldrarna eller barnen? Niss 

betonar att det är allra viktigast för de små barnen att knyta an till en eller två pedagoger som 

finns i barnens närhet efter inskolningen, eftersom det är då den känsligaste perioden börjar 

hos små barn, tiden direkt efter inskolningen (Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, s.30). 

 

Birte Hagström, förskollärare, speciallärare och doktor i pedagogik är i artikeln Barnen 

förlorar på kort inskolning väldigt kritisk till den korta inskolningen och säger att i den gamla 

längre 1970-tals inskolningsmetoden hade barnen en chans att hinna vänja sig vid miljön och 

hinna lära känna en pedagog. Det centrala argumentet för tredagars föräldraaktiv inskolning 

verkar vara förälderns bekvämlighet och inte barnets. Barnets trygghet glöms lätt bort och 

utvecklas inte så som det borde. (Hagström i Lärarnas nyheter 2013). Barnpsykiater Magnus 

Kihlbom framhåller i sin avhandling Om små barns behov och utveckling - Nyare 

utvecklingspsykologiska och neurobiologiska rön att inskolningen måste ske gradvis, 

framförallt för de yngsta barnen där man börjar med små doser i långsamt tempo för att 

successivt öka (Kihlbom 2003, s.38). 

 

Styrdokument 

I förskolans läroplan vi har inte hittat direkta hänvisningar på hur inskolning bör ske med små 

barn. Förskolans läroplan säger att ”förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda 

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

(Lpfö 98/10, s.5). Förskolans läroplan gör inte skillnad på yngre barn (ett - tre år) respektive 

äldre barn (fyra - fem år). Många pedagoger, psykologer och forskare till och med betonar 

skillnaden i ålder mellan små barn och äldre barn på förskolan. 
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Innebär det att pedagogerna kan ha samma inskolningsmetod för både små barn och för äldre 

barn? I läroplanen läggs vikten på trygg omsorg, vilket känns rätt och som en självklar 

formulering. Våra berättelser vittnar om barnens gråt vid separationsögonblicket och att vi 

känner oss pressade och otillräckliga, samtidigt som förskolans läroplan säger att 

verksamheten ska utgå från helhetssynen på barnet och utifrån barnets egna behov (Lpfö 

98/10, s.5). Läroplanen betonar vidare att verksamheten ska utgå från barnets behov, vilket 

också känns som en uppenbar formulering, men hur skulle vi ha kunnat göra på ett annat sätt i 

våra dilemman och uppnått ett annat resultat? Det är väldigt påfrestande. När vi blickar 

tillbaka på händelserna i våra båda dilemman tänker vi på att det kan vara brist på kompetens 

hos oss eller att vi saknade de kunskaper som tillåtit situationerna att uppstå på det sätt det 

beskrivits i våra dilemman. Gick vi för strikt på att det skulle vara just tre dagar? Kunde vi 

inte nyttjat läroplanen på ett annorlunda sätt, genom att tolka den så att varje barn får den tid 

det behöver innan inskolningens avslutas? Oavsett om tre dagar passerat eller inte innan 

separationen med föräldrarna sker. Läroplanen betonar vikten av att varje barn tillsammans 

med sina föräldrar introduceras på ett bra sätt i förskolan (Lpfö 98/10, s.13). 

 

I Geeshanis gruppinskolning har både föräldrar och barn tillfällen att träffa de andra i gruppen 

samtidigt. Barnen får möjlighet att leka tillsammans för att på det sättet kunna lära känna 

varandra. Vi organiserar olika gruppaktiviteter där de får möjligheter att skapa, bygga och 

leka med varandra. Redan vid första inskolningsdagen får föräldrarna en beskrivning av hur 

det kommer att gå till under inskolningsdagarna och vad föräldrarna har för uppgift som till 

exempel att vara med barnen och leka med dem så att de känner sig trygga i den nya miljön.  

Föräldrarna ska enligt läroplanen ges möjlighet till att kunna delta i och påverka 

verksamheten (Lpfö 98/10, s.13). Hur mycket fick egentligen föräldrarna påverka då de ställs 

inför faktum att på fjärde dagen skulle barnen lämnas? Hade vi tillsammans haft möjligheten 

till en dialog om antalet dagar kunde separationen mellan barnen och deras föräldrar gå 

smidigare och skett mer på barnens villkor och med deras förtroende och tillit? Först i en 

sådan diskussion kan man tala om föräldrarnas inflytande och delaktighet. 

 

Enligt läroplanen ska förskolan erbjuda föräldrarna fortlöpande samtal för att planera barnens 

utveckling och lärande. Pedagogerna ska kunna ta hänsyn till föräldrarnas synpunkter när det 

gäller utvecklingen av verksamheten (Lpfö 98/10, s.13). I Geeshanis gruppinskolning har 

pedagogerna enskilda samtal med varje förälder efter tredje dagen om vad föräldrarna tycker 

om inskolningsperioden och hur det känns att lämna barnet hos oss för första gången. 
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Första dagen när barnen är utan föräldrar förväntar föräldrarna sig få information om hur 

dagen gått. Pedagogerna berättar att barnen gråtit till och från men är noga med att inte oroa 

föräldrarna för mycket. En reflektion kring inskolningssituationen är att ett tätare samarbete 

mellan pedagogerna och föräldrarna kanske bör kunna ske på ett annat sätt där vi tillsammans 

kunnat komma överens om andra lösningar för att ge barnen en lugnare start till exempel 

genom att kanske ha halva dagar med och halva dagar utan att föräldrarna till dess att barnet 

inte reagerar så starkt. I Elenas enskilda inskolning har föräldrarna fått introduktion om 

inskolningen innan dess start, däremot har föräldrarna inte haft enskilda samtal med 

pedagogerna i direkt anslutning till avslutad inskolning. Samtalen beskrivs därför heller inte i 

Elenas dilemma. 

 

Sammanfattning 

Vi har kommit fram till att Bowlbys anknytningsteori tydligt åskådliggör grunden i hur barnen 

knyter nära relationer till föräldrarna eller någon annan omvårdnadsperson. Föräldrarna och 

omvårdnadspersonerna utgör en trygg bas som skapar förutsättningen för barnen att utforska 

sin omgivning. Det är individuellt hur lång tid varje barn behöver för att bygga en relation, 

och psykologerna betonar vikten av att bygga relationer under inskolningen för att minska 

sårbarheten under separationsögonblicken. Vi har inte hittat tydliga hänvisningar i 

styrdokumentet hur man ska genomföra inskolning på förskolan. Styrdokumentet har endast 

generella formuleringar till en god pedagogisk verksamhet, till god omsorg, till lärande, till 

föräldramedverkan samt att man ska utgå från barnets egna behov. Vår tolkning är att det allra 

viktigaste är att utgå från det individuella barnet. 

 

 

Anknytningsteori 

 

John Bowlby räknas som grundare av anknytningsteorin. I sin bok En trygg bas berättar han 

om anknytningens betydelse i individens utveckling och vikten av nära känslomässiga 

relationer mellan barn och föräldrar och hur det känslomässiga bandet byggs upp samt 

betydelsen av för tidiga separationer (Bowlby 1994, s.14). Med anknytning menar Bowlby en 

form av beteende, där en person känner närhet till någon annan som uppfattas som bättre i 

stånd att klara av världen (Bowlby 1994, s.50). 
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I Geeshanis dilemma beskriver Geeshani att föräldrarna leker med sina barn och man får 

känslan av att samspelet mellan barn och föräldrar fungerar bra. I detta samspel eller snarare i 

denna relationsspecifika process mellan barn och föräldrar skapas ett specifikt psykologisk 

”band” emellan dem. I sin bok Anknytning i förskolan: vikten av trygghet för lek och lärande 

berättar Malin Broberg leg. psykolog, Birthe Hagström fil.dr i pedagogik och Anders Broberg 

leg. psykolog och professor i klinisk psykologi att i detta samspel av nära känslomässiga 

relationer till föräldrar eller andra omvårdnadspersoner kallas för anknytning (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012, s.33). I Elenas dilemma beskriver Elena hur barnet sitter bredvid 

sin förälder där barnet får skydd, tröst och trygghet. Dessa båda situationer illustrerar att 

barnen har en nära känslomässig relation med sina föräldrar och ingen av dem har någon 

relation till personalen. I sin bok Förebyggande arbete i förskolan: samspel och anknytning 

berättar Kari Killén, socionom, fil.dr och emeritusforskare vid Norsk institutt for forskning, 

att anknytningen är mycket viktig för samspelet med föräldrar där barnet får en möjlighet att 

skapa sig erfarenheter och egna bilder av hur det är att vara med en annan individ (Killén 

2014, s.14). Att börja i förskola är för små barn en mycket viktig och känslig period i deras 

liv. 

 

Broberg m.fl. menar att det är nödvändigt för små barn att ha en anknytningsrelation till 

åtminstone en av pedagogerna på förskolan (Broberg m.fl. 2012, s.38). I Geeshanis 

gruppinskolning är det enda sättet att få riktig kontakt med barnen att ta barnen åt sidan och 

vara tillsammans med dem enskilt. Även om barnen är ledsna och gråter hysteriskt kommer 

de till oss pedagoger för att få tröst. Elena beskriver olika strategier att få kontakt med barnet, 

genom att erbjuda olika former av lek, men lyckas inte. Genom att en kort stund ha barnet i 

byggrummet efter vilan får hon gradvis lite kontakt med det lilla barnet. I vårt agerande 

gentemot barnen i våra båda dilemman har vår strävan varit att barnen ska kunna känna sig 

trygga med och hos oss. Men effekten blir tvärtom, barnen gråter hela tiden och vår 

frustration blir större och större. Varför blir vi inte anknytningspersoner för barnen? Broberg 

m.fl. menar att den pedagogen som skolar in barnet har större möjlighet att bli dess 

anknytningsperson på förskolan om inskolningen sträcker sig över en längre period (Broberg 

m.fl. 2012, s.38). Ju längre inskolningen pågår, desto starkare blir anknytningsbanden mellan 

barnet och pedagogen. Då vi analyserar svaren vi har fått från de fyra pedagogerna vi har 

intervjuat framkommer det att inskolningens längd förmodligen påverkas av graden av styrka 

i anknytningsbanden som barnen har gentemot sina föräldrar och förmågan barnen har att 

släppa in främmande människor inpå sig. 
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Journalisten Ulrika Sundström beskriver ett annat synsätt i artikeln Lugnare med snabb start, 

där hon menar att en inskolning med en pedagog är mer sårbar än en där hela personalgruppen 

deltar. Barnen blir då tryggare av att bli tröstade av flera ur personalgruppen, vilket gör både 

barn och föräldrar mer trygga än de annars skulle vara. I en inskolning med bara en pedagog 

är det en större risk att barnen fastnar i kontakten med den inskolade pedagogen (Sundström 

2009 i Lärarnas nyheter).  

 

Olika anknytningsmönster 

I sin bok Anknytning- om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn berättar 

psykologen Kay Karlsson om hur barnens anknytning till sina föräldrar har varierande 

mönster och det beror på vilken slags relation de har med varandra. Hon tillägger att det här 

mönstret med relationen mellan barnet och föräldern byggs upp redan vid barnets första 

levnadsår och att det skapar en grund för de andra relationer barnet bygger upp senare under 

sitt liv (Karlsson 2012, sid.67). Killén har samma åsikt som Karlsson när det gäller 

anknytningsmönster och hon menar att föräldrarnas sätt att sköta barnen reflekterar på 

barnens anknytningsbeteende (Killén 2014, s.33). Enligt författarna kan varje barn ha olika 

anknytningsmönster och den relation de kommer att bygga med oss pedagoger kommer vara 

beroende av vilket anknytningsmönster barnet befinner sig i. Inom anknytningsteorin talar 

man om olika anknytningsmönster, dessa är trygg, otrygg undvikande, otrygg ambivalent och 

desorganiserad (Broberg m.fl. 2012, s.51). Hur barnen blivit behandlade och hur de ser på sin 

situation återspeglas i deras anknytningsbeteende (Killén 2014, s.33). En trygg anknytning 

bidrar till att stärka viljan upptäcka och prova, medan en otrygg anknytning hämmar och 

dämpar barnet (Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, s.99). 

 

Att som vuxen kunna ordna för barnets behov och att vara lyhörd för barnet är avgörande för 

att skapa en känslomässig och trygg anknytning (Niss & Söderström 2006, s.31). Bowlby 

beskriver en trygg anknytning där barnet har förtroende för sina föräldrar och vet att de är 

nåbara och kommer till barnet om barnet behöver blir tröstat. För att ett barn ska kunna bygga 

upp detta mönster måste barnet ha fått mycket kärlek, nära kontakt och att föräldrar har 

kunnat läsa av barnets signaler i det tidiga samspelet (Bowlby 1994, s.149). Broberg m.fl. 

menar att skola in barn med trygg anknytning blir svårare eftersom barnet inte är vant vid att 

bli överlämnat av sin viktigaste anknytningsperson (Broberg m.fl. 2012, s.62). 
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Om vi kopplar det trygga anknytningsmönstret till Geeshanis gruppinskolning reagerade sex 

barn starkt vid första överlämningsdagen, barnen börjar gråta omedelbart efter det att föräldrar 

gått. Enligt Bowlby vet barn med trygg anknytning att föräldrar kommer när barnet är i fara, 

vilket orsakar problem när dessa barns föräldrar går sin väg första överlämningsdagen. Killén 

menar att de barn med trygg anknytning kommer att känna sig otrygga när de börjar på 

förskolan. Hon menar vidare att de barn som har en otrygg anknytning kommer behöva 

ersättningspersoner att knyta an med. Hon tillägger vikten av att förskolepersonalen kan läsa 

av varje barns anknytningsmönster för att lättare kunna bygga upp relationen med barnet 

(Killén 2014, s.51-52). 

 

Bowlby tar upp ett annat anknytningsmönster som kallas för otrygg ambivalent anknytning 

där barnet inte kan lita på att dess föräldrar hjälper när barnet är i fara. Bowlby beskriver 

vidare att barn med otrygg anknytning är oroliga för att separera från sina föräldrar och 

hänger på sina föräldrar hela tiden och vill inte gå ifrån dem för att utforska sin omgivning 

(Bowlby 1994, s.150). Vi observerade att vissa av barnen som inte ville släppa sina föräldrar 

också blir oroliga när de inte känner sina föräldrars närvaro under inskolningsdagarna. Ett 

otryggt anknytningsmönster skulle kunna förklara varför vissa barn inte reagerar alls vid 

första överlämningen medan de andra barnen är ledsna. Broberg m.fl. skriver att det oftast är 

lättare att skola in barnen med otrygg anknytning eftersom det barnet inte är beroende av 

någon annan för att de vet att ingen kommer till hjälp även om de ropar vilket medför att 

barnet stänger ner sitt system för anknytning (Broberg m.fl. 2012, s.155). Bowlby beskriver 

mönstret, otryggt undvikande, där individen känner att den inte kommer att få hjälp utan 

förväntar sig att få ett nekande svar (Bowlby 1994, s.150). Vi har inte stött på otryggt 

undvikande anknytningsmönster i våra berättelser. Killén menar att det är viktigt att skapa en 

klar bild över vilka anknytningsmönster barnen utvecklar till andra omvårdnadspersoner och 

hur dessa anknytningsmönster kan påverka anknytningen till föräldrarna (Killén 2014, s.52). 

 

I sin bok Utvecklingspsykologi skriver Leif Havnesköld psykolog och leg. psykoterapeut och 

Pia Risholm Mothander fil.dr i klinisk psykologi att desorganiserat anknytningsmönster 

handlar om samspelet mellan barn och förälder och byggs på barnens rädsla och är den 

allvarligaste formen av otrygg anknytning (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s.195). I 

våra situationer har vi inte stött på desorganiserat anknytningsmönster, vilket medför att vi 

inte tycker att det anknytningsmönstret är relevant för vår uppsats. 
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Vilket anknytningsmönster barnet har i sitt bagage är avgörande för vårt arbete i att bygga en 

bra relation med barnen. Att bygga upp denna relation tar tid. 

 

Separationer och reaktioner 

Under inskolningen är det allra viktigaste för barnet att få någon vuxen att knyta an till. 

Relationen mellan barnet och pedagogerna är grunden för barnets trygghet. Trygga barn trivs, 

tar för sig och lär sig och ansvaret för att utveckla denna trygga relation är pedagogernas. När 

barnet får möjlighet att utveckla ett positivt samspel med pedagogerna kommer separationen 

från föräldrarna att kännas lättare och barnet kommer heller inte att ta skada av att bli lämnat 

när det finns en trygg relation mellan barnet och pedagogen som tar emot (Niss & Söderström 

2006, s.32). Gerd Abrahamsen, som undervisar vid högskolan i Stavanger, skriver i sin bok 

Det nödvändiga samspelet att barn ska kunna lära sig att ersätta andra personer som 

anknytningspersoner när de egna föräldrarna är borta med stöd från andra vuxna (Abrahamsen 

1999, s.18). Hon menar att vi vuxna ska vara observanta för barnens signaler för att bättre 

kunna förstå barnen. Hon skriver vidare att vuxna ska kunna bygga upp en bra relation med 

barnet genom att läsa av barnens ansiktsuttryck och använda dem i kombination med vår 

erfarenhet om vilka behov de små barnen har (Abrahamsen 1999, s.18). I Elenas enskilda 

inskolning behöver Elena bara bygga upp en nära relation till ett barn och läsa av dess 

signaler. I Geeshanis gruppinskolning däremot har de pedagogerna fyra barn var att ansvara 

för. I fallet med gruppinskolningen blir det svårare för barnet att få enskild tid med pedagogen 

då de två pedagogerna har åtta nya barn att observera och bygga relationer med. Abrahamsen 

menar att för små barn är det nödvändigt att föräldrarna förbereder dem på förändringar och 

upprepar detta i ord och handling, så att dessa framstår som mer positiva, till dess att barnen 

inte känner sorg, osäkerhet och oro inför förändringar (Abrahamsen 1999, s.19-21). 

 

Om vi utgår från situationerna i både Elenas och Geeshanis inskolning reagerar barnen väldigt 

starkt vid överlämning. Vi vet inte om de barnen har förberetts inför inskolningen av sina 

föräldrar vi vet heller inte om föräldrarna har pratat om vad som kommer att hända efter de tre 

första dagarna. Vi har till föräldrarna lyft vikten av att ge klara besked när föräldrarna vinkade 

hejdå men det var inte alla föräldrarna som följde det som vi sagt. I Geeshanis 

gruppinskolning när Kalles mamma ser hur de andra barnen gråter säger hon till oss att vi får 

ringa om Kalle gråter för mycket. Om barnet förstår vad mamman säger skulle han kanske 

fortsätta gråta bara för att få tillbaka mamma? 
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Kanske bör mamman istället ringa till förskolan och säga detta, så Kalle inte hör sin mammas 

oro? Abrahamsen skriver om hur vi kan förbereda barnen inför inskolningen, tala om att 

någonting kommer att ske (Abrahamsen 1999, s.19-21). Även om de små barnen ännu inte 

utvecklat talspråket, precis som Abrahamsen skriver, kan vi pedagoger försöka läsa deras 

tankar genom deras ansiktsuttryck och kroppsspråk (Abrahamsen 1999, s.20-21). Vi kan 

lägga till ett av psykologiprofessor Daniel N. Sterns begrepp, intoning, som innebär att någon 

vuxen i barnets närhet kan trimma in, sanktionera och bekräfta barnets känslor (Stern i Niss & 

Söderström 2006, s.31). Stern menar också att vi ska prata med barnen och sätta ord på deras 

känslor. Barnen i förskolan börjar oftast gråta när de gör sig illa eller när de saknar sina 

föräldrar och här kan vi prata med barnen hur de känner sig, om man är ledsen, arg eller bara 

vill vara för sig själv. 

 

Inre arbetsmodeller 

Den kognitiva förmågan, som utvecklas tidigt hos barnen redan under första året, förmågan att 

skapa uppfattningar om sig själv och eller tillsammans med andra människor kallas inre 

arbetsmodeller (Broberg m.fl. s.46-47). Våra försök att skapa sociala relationer med barnen 

under inskolningen misslyckas. Följden av misslyckandet blir negativa erfarenheter barnens 

inre arbetsmodell. Sådana negativa upplevelser hos barnen kan stanna kvar en lång tid. 

Effekten av den blir att den medvetna inre arbetsmodellen inte längre avbildar verkligheten 

och inte längre fungerar som ett kraftfullt hjälpmedel i sociala sammanhang (Broberg m.fl. 

2012, s.46-47). Karlsson menar att de inre arbetsmodellerna hänger ihop med barnets 

anknytning till sina föräldrar. Hon menar att den relation som barnet har med sina föräldrar 

speglas i barnets inre arbetsmodell (Karlsson 2012, sid.66). Broberg m.fl. beskriver barn med 

en trygg anknytning som söker hjälp då det är ledset visar att det är tryggt i sin inre 

arbetsmodell, barnet litar på att det ska bli tröstat (Broberg m.fl. 2012, s.156). Barnets inre 

arbetsmodell fungerar som ett stöd för barnet som då vet vad som kommer att hända efter 

varje situation. Med hjälp av sin inre arbetsmodell vet barnet att föräldrar lämnar på 

morgonen men kommer tillbaka för att hämta barnet senare. Om vi utgår från vad både 

Karlsson och Broberg beskriver kan det vara mycket lättare att inskola barn med trygg 

anknytning eftersom de barnen har förtroende för sina föräldrar och vet att deras behov blir 

tillgodosedda. De inre arbetsmodellerna baseras på erfarenhet avseende förmåga till värme, 

tillit, självuppskattning, trygghet att känna sig uppskattad. 
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Saknas eller fattas delar av en eller flera av komponenterna kan detta leda till misstro, skam 

och avvisande av (Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, s.99). I Geeshanis gruppinskolning gråter 

flera barn samtidigt och vi pedagoger försöker vårt allra bästa att ge den tröst barnen behöver. 

Vi försöker ha dem i famnen och ge dem närhet och värme. Med dagliga rutiner och roliga 

aktiviteter försöker vi bygga upp en bra relation med dem så att de ska känna sig trygga med 

oss. Elena försöker i sin enskilda inskolning att skapa en god relation med Ellen då hon 

observerar när Ellen leker för att skapa en bra bild av vad barnet är intresserat av.  

 

Stress 

Med stress menar vi de svårhanterbara situationer som förekommer under inskolningsdagarna 

som både pedagogerna och barnen kan hamna i. Som blivande förskollärare anser vi att det är 

viktigt att vara medvetna om dessa tillfällen så att vi kan hitta bra lösningar. I Elenas dilemma 

ligger fokus på det enskilda barnet och den enskilda föräldern, där fästs vikten av varje 

persons betydelse tydligare snarare än gruppens och då sjunker stressen för pedagogerna 

vilket kommer att påverka det enskilda barnets förmåga att snabbare anknyta till just den 

pedagogen som inskolar just det barnet. 

 

På fjärde dagen, i Geeshanis dilemma, när alla barn lämnas ungefär samtidigt får vi pedagoger 

en känsla av att inte räcka till och stressen ökar. Att kunna bemöta alla barnens behov och ge 

varje barn den tid de behöver i början är en av de största frågorna vi har upplever vi. I 

Geeshanis berättelse, efter det att den första tiden passerat och när alla barn anpassat sig till 

verksamheten känns det att det är skönt att den första känsliga tiden är slut. Vi kan nu börja 

med aktiviteter och fokusera på andra saker än att bara trösta barnen. Broberg m.fl. anser att 

det är en fördel med gruppinskolningar för att man på kortare tid ska kunna slutföra 

inskolningen och sedan kunna fokusera på barnens utveckling och lärande, men menar 

samtidigt att trots att det är fördelar så är det även stressigt för pedagogerna när de ska bemöta 

alla barnen samtidigt (Broberg m.fl. 2012, s.157). Redan från början av inskolningen har 

Geeshani och hennes kollega åtta nya barn och föräldrar att ta hand om. Det är mycket 

information att ta in för oss, att få information om åtta individuella barn samtidigt. Fördelen 

med gruppinskolningen blir dock den att den generella informationen kan delges till samtliga 

närvarande föräldrar på en och samma gång istället för att denna information ska upprepas 

gång på gång och därmed även riskera att förvanskas och nyanseras utefter vägen. 
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Den första dagen när barnen är utan föräldrar i Geeshanis dilemma går nästan all tid åt till att 

trösta de barn som gråter, och det är inte möjligt att utföra någon aktivitet med de barn som 

inte gråter, det finns ingen tid och dessutom bör de hinna känna sig trygga dessförinnan. 

Broberg m.fl. tar upp hur pedagogerna kan känna sig när de inte räcker till och hur det kan 

skapa frustrationer i sig själv (Broberg m.fl. 2012, s.167). Broberg m.fl. belyser hur barnen 

kan uppleva stressen i förskolemiljön även om de är med sina föräldrar, vidare menar han att 

stresshormonerna stiger än mer när barnen ska vistas på förskolan första gången utan föräldrar 

(Broberg m.fl. 2012, s.150-151). I Geeshanis gruppinskolning märktes hur vissa barn 

reagerade redan efter några timmar i förskolan, barnen var trötta och började gråta och hänga 

på föräldrarna och några barn drog sina föräldrar mot dörren. I Elenas enskilda inskolning 

förekommer stress vid separationsögonblicket och strax därefter. Två av pedagogerna vi 

intervjuade menar att det är stressande både för barn och pedagoger att bara ha tre dagar på 

sig. Att vara i grupp innebär många möjligheter till konflikt och sådana konflikter utlöser 

stress, mer stress än om man ramlar och slår sig, och denna stress tar lång tid att återhämta sig 

ifrån, särskilt för små barn (Broberg m.fl. 2012, s.153). Vi noterar att ljudnivån då flertalet 

barn gråter samtidigt påverkar en del i Geeshanis gruppinskolning men samtidigt påverkas 

inte Kalle och Anna som är helt uppslukade av sin lek. Miljön påverkar dock samtliga, Kalle 

och Anna av den uppslukande miljön, de andra av det massiva gråtandet från många av 

barnen. 

 

Reflektion som lärande 

Efter gruppinskolningen reflekterar Geeshani med sin kollega Liza, det är särskilt viktigt för 

Geeshani som nybörjare. Tillsammans förstår Geeshani och Liza att nästa gång måste 

informationen vara tydligare till föräldrarna. Vad har missats i informationen och på vilket 

sätt har informationen spridits och framförts, vad får föräldrarna att känna sig oinformerade? 

På vilket sätt påverkar bristen på information barnens reaktion vid separationsögonblicket? I 

Elenas dilemma är tydligheten mot föräldrarna redan från början en viktig faktor och 

föräldrarna känner sig delaktiga och mer informerade. Om föräldrarna vet vilken funktion och 

uppgift de har under inskolningen och efter inskolningen kommer de att vara lugnare och 

tryggare (Arnesson Eriksson 2010, s.29). Hur tydlig ska man vara, vad menas med tydlighet 

och hur kan man tolka tydlighet? Det är viktigt att analysera och följa upp resultatet inför 

nästa inskolning, vad genomfördes bra respektive dåligt, man ska utgå från varje barn och 

deras behov så länge man ska inskola barnet (Arnesson Eriksson 2010, s.29). 
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Det blir ont om tid att möta alla föräldrar samtidigt vid gruppinskolningen, inget utrymme 

finns att möta alla och ingen kvalitetstid skapas för det enskilda barnet. Detta skapar en 

konflikt som motsäger gruppinskolning, genom att skapa det utrymme alla enskilda kan 

komma att kräva krävs det enskild tid för respektive barn och förälder, vilket leder tillbaka till 

enskild inskolning. Broberg m.fl. menar att barn som nyss börjat på förskolan behöver möta 

den pedagogen som de är bekant med (Broberg m.fl. 2012, s.181). Verkligheten är tyvärr ofta 

tvärtom. 

 

Sammanfattning 

Vi har kommit fram till att föräldrarnas förmåga att tolka och förutse sina egna reaktioner på 

barnens signaler avgör vilket anknytningsmönster barnet utvecklar. Anknytningsmönstren är 

specifika för varje barn och har stor betydelse för barnens utveckling och påverkar barnens 

separationer. Barnens föreställningar om sig själva skapar inre arbetsmodeller, modeller som 

ska avbilda verkligheten. Om modellerna inte avbildar verkligheten blir det svårt för barnen 

att förutsäga och förstå vad som kommer att ske runt omkring dem. Om barnen skapar inre 

arbetsmodeller som baseras på goda erfarenheter under inskolningen blir sannolikt 

separationerna lättare och stressen minskar. Vi anser att det är mycket viktigt att reflektera 

efter varje inskolningstillfälle och därmed lära sig mer och överföra kunskap till varandra. 

 

Fyra viktiga faktorer vid föräldraaktiv inskolning 

Barnens roll 

På Geeshanis förskola gör barnen aktiviteter tillsammans och barnen lär sig mycket genom att 

samspela med varandra. Niss & Söderström menar att gruppen skapar en känsla av 

delaktighet, tillhörighet och en gemenskap, en känsla barnen kan ta med sig vidare i sin 

utveckling även efter inskolningen (Niss & Söderström 2006, s.111). Om ett barn blir ledset 

och gråter gör de andra det gärna också (Broberg m.fl. 2012, s.167). Att barnens känslor 

påverkas så starkt av varandra är en stor nackdel vid gruppinskolningar, då mycket av fokus 

läggs vid tröstande. Däremot vid enskild inskolning hamnar barnet till slut i en redan trygg 

grupp och detta gör att barnet själv blir tryggare snabbare. 
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Broberg m.fl. anser att om pedagogerna gradvis introducerar nya rutiner för barnet, känner 

barnet sig tryggare (Broberg m.fl. 2012, s.171). I Geeshanis gruppinskolning fokuseras mest 

på lek och tröst, när Geeshani och hennes kollega försöker introducera rutiner i början av 

inskolningen reagerar barnen starkt och är ledsna. 

 

Föräldrarnas roll 

I föräldrarnas roll ingår att visa barnen att man kan lita på pedagogerna, samtidigt som 

föräldrarna ska stödja och signalera trygghet till barnen och därmed visa att det är roligt och 

spännande att vara på förskolan. På båda förskolorna använder vi en tredagars föräldraaktiv 

inskolningsmetod. Inskolningen går till så att föräldrarna är närvarande med sina barn mellan 

09.00 och 15.00 de tre första dagarna och den fjärde dagen lämnar de barnet för första gången 

ensam på förskolan. Arnesson Eriksson anser att genom att föräldern är med barnet i den nya 

miljön och deltar i alla rutinsituationer och aktiviteter under inskolningen så skapas en 

trygghet för barnet så att barnet så småningom kan släppa föräldern och vara med 

pedagogerna istället (Arnesson Eriksson 2010, s.30). Föräldrarna får insyn då de är delaktiga 

och förstår därmed verksamheten lättare (Arnesson Eriksson 2010, s.30). Föräldrarna kan 

genom sin närvaro fungera som länk mellan barnet och pedagogerna och kan med positiva 

signaler till barnen bidra till att skapa en bra atmosfär under introduktionsdagarna. Vikten av 

tydlighet gentemot föräldrarna belyses åter en gång, föräldrarna måste få veta sin roll och sin 

uppgift, pedagogerna skickar signaler till föräldrarna och visar deras barn omtanke och 

samtidigt för att föräldrarna lättare ska hänga med i förskolans dagliga rutiner och känna sig 

tryggare (Broberg m.fl. 2012, s.159-160). Både pedagogen och föräldern bär ansvaret för att 

ge barnet den tid det behöver under inskolningstiden för att barnet ska kunna känna sig tryggt 

(Broberg m.fl. 2012, s.162). 

 

Pedagogernas roll 

Pedagogens roll är att bygga en bra relation med både barnen och föräldrarna. Vi ska kunna 

ha en öppen dialog med föräldrarna och kunna vara tydliga med informationen. Vi anser att 

pedagogerna har huvudansvaret för att hela inskolningsprocessen ska fungera bra. Det finns 

tre grundläggande aspekter för att bygga en bra relation med barnet, för det första trygghet att 

skapa en anknytning till barnet, för det andra utveckla förmågan att tåla fysisk och psykisk 
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stress under inskolningen, för det tredje utveckla en social relation till både föräldrar och barn 

(Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, s.13). Det är definitivt viktiga aspekter, alla tre. 

 

En fråga väcks inom oss, finns det en gräns för hur lång tidsperiod man ska kunna tåla en 

förhöjd stressnivå? Under Geeshanis inskolningsdagar, med åtta barn och åtta föräldrar, 

försöker de bygga en relation med barnen genom lek och samtal. Tiden är knapp och det är 

svårt att hinna med att träffa alla, genom att föra bok är det dock lättare att minnas vad som 

sagts. Mycket tid och kraft går åt till att samtala med föräldrar och barn under 

inskolningstiden. Att bemöta varje barn individuellt och respektfullt gör att barnet kan bygga 

upp den trygga relationen med gruppen barnet tillhör (Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, s.20). 

Hur kan ett personligt bemötande ske i en gruppinskolning? Hur kan man isolera varje 

individs intressen, unika egenskaper och sätt att vara? Frågorna blir motsägelsefulla. Vissa 

barn behöver mer närhet, en trygg famn eller sin napp den första tiden, men för att inte hamna 

fast i detta mönster måste pedagogerna erbjuda alternativ och locka barnet (Arnesson 

Eriksson 2010, s.53). 

 

I Geeshanis dilemma observerar Geeshani och hennes kollega barnen när de leker med sina 

föräldrar för att kunna bygga en bra och trygg relation med barnen, vart efter dagarna går 

leker barnen mer och mer fritt på avdelningen och även med oss. 

Meningen med observationen är att kunna ha samma relation efter separationsögonblicket 

som under observationen. Hinner man bygga upp en bra och trygg relation på tre dagar med 

en person? En av orsakerna till att inskolningen är så viktig för små barn är att pedagogen på 

förskolan ska kunna trösta, och för det krävs tillit och till detta krävs tid och positiva 

trösterfarenheter (Broberg m.fl. 2012, s.71). Under Geeshanis gruppinskolning utförs mycket 

basrutiner för att få mycket närhet med barnen. Niss & Söderström menar att vid uppfyllandet 

av de små barnens grundbehov byggs relationen upp mellan barnet och pedagogen (Niss & 

Söderström 2006, s.27). En av de fyra pedagogerna vi intervjuade tycker att ha rutiner hemma 

hjälper mycket för att skapa rutiner på förskolan. 

 

Vid enskild inskolning finns tid och tillfälle avsatt för att bygga upp en god relation vilket inte 

finns i samma utsträckning vid gruppinskolning (Broberg m.fl. 2012, s.74). Barnen är bra på 

att läsa av vuxnas känslor, vilket medför att när vuxna blir oroliga eller glada påverkas också 

barnet (Niss & Söderström 2006, s.111). I Geeshanis gruppinskolning blir Geeshani och 

hennes kollega trötta av gråtandet. Hur kan det ha påverkat barnen? 
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Borde Geeshani och Liza tänka än mer positivt och uppmuntra varandra än mer och göra mer 

positivt intryck på barnen och göra dem gladare? För en lyckad inskolning belyser Arnesson 

Eriksson på ett utmärkt sätt vikten av tydliga strukturer, regler och gemensamma synsätt och 

arbetssätt för att göra både föräldrar och barn tryggare (Arnesson Eriksson 2010, s.24). Innan 

gruppinskolningen pratade Geeshani med Liza hur de skulle strukturera rutinerna och vem 

som gör vad om dagarna, strukturen och ordningen skulle göra det lättare och tryggare att 

arbeta under inskolningen i rollen som pedagog. Tyvärr är rutiner och strukturer inte ett facit 

på verksamheten utan mer som en tänkt vägledning, allt blir inte som man föreställt sig i ett 

schema. Saker och ting händer och kan lätt kasta omkull ett schema oavsett ens intentioner på 

förhand. 

 

Förskolans miljö 

De första dagarna befinner vi oss i inomhusmiljö på förskolan. Vi planerar för att hålla alla 

aktiviteter inne på avdelningen de första dagarna så att barnen får möjlighet att bekanta sig i 

samma miljö den första tiden och därmed kunna känna trygghet. Arnesson Eriksson 

understryker betydelsen av den fysiska miljön under inskolningstiden. Hon menar att genom 

att vara på mindre ytor är det lättare för barnen att skapa nära kontakt och bygga upp 

relationer både med föräldrar och pedagoger (Arnesson Eriksson 2010, s.38-39). Vi känner att 

det är lättare att se varje barn när vi befinner oss i samma rum och snabbt kan gå till ett barn 

om någonting händer. Arnesson Eriksson beskriver vidare vikten av att skapa lekmiljöer för 

att locka barnen släppa sina föräldrar och börja leka (Arnesson Eriksson 2010, s.46). I 

Geeshanis gruppinskolning tog vi fram stora legobitar och andra leksaker som gör olika ljud 

när man trycker för att bjuda in barnen till lek. I Elenas enskilda inskolning var miljön 

lockande för barnen där de till exempel kunde bygga med klossar och leka med bollar. 

Broberg m.fl. menar att den fysiska miljön är viktig för de små barnens möjlighet att lära sig 

och interagera med andra barn (Broberg m.fl. 2012, s.201). 

 

Slutord 

När vi blickar tillbaka på våra dilemman slår det oss hur vi gjort framsteg i vår yrkesroll som 

pedagoger under uppsatsskrivandet, våra kunskaper har såväl utvecklats som bekräftats och 

stärkts. De svåra situationerna i våra dilemman har gjort att vi känt det intressant och befogat 

att teoretiskt undersöka tredagars föräldraaktiv inskolning närmare och djupare. 
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Vår syn på tredagars föräldraaktiv inskolning förändras under skrivandets gång i takt med att 

vår kunskap ökar och vår yrkesroll mognar. Vi har lärt oss att sätta ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv på våra tidigare praktiska kunskaper gällande barnens anknytning. Vi tror att 

inskolningen måste skapas utifrån det individuella barnet, och att stressen i våra båda 

berättelser påverkar alla inblandade negativt. Våra intervjupersoner bekräftar också detta då 

de menar att stressen påverkar barnen och pedagogerna negativt och skapar oro och 

ledsamhet. En närmare analys av intervjupersonernas positiva inställning till tredagars 

föräldraaktiv inskolning får oss att ifrågasätta om det är genomtänkt att ha en så kort 

inskolning för svaren pekar åt att det känns som att det är bekvämast och snabbast med tre 

dagar och att man lätt missar att barnets fokus ska tas hänsyn till i första rummet. Kan det vara 

så att det är bekvämligheten i att föräldrarna kan komma tillbaka till sina arbeten fortare vid 

tredagars föräldraaktiv inskolning som gör att populariteten växer, eller kan det vara det 

omgivande samhällets krav på ökad tidseffektivitet? 

 

I vår första frågeställning vill vi veta varför anknytningen är så viktig och hur 

separationsögonblicket påverkar barnet. Efter att ha studerat en mängd litteratur, bland annat 

Bowlbys anknytningsteori, har vi kommit fram till att vi håller med Niss om att barnen 

behöver tid på sig att bygga upp relationer till andra. I våra berättelser fanns inte denna tid till 

att bygga relationer och därmed blev också separationerna svårare än vad de hade behövt vara 

om relationen haft en starkare grund att stå på. 

 

I vår andra frågeställning undrar vi vilken roll anknytningen mellan pedagogerna och barnen 

har för en lyckad inskolning. Vi anser att pedagogerna ska vara anknytningspersoner till 

barnen när föräldrarna inte längre är kvar på förskolan. Pedagogernas roll är att tillgodose 

barnens behov och att skapa en trygg miljö. 

 

I vår tredje frågeställning hur förskolans miljö, barngruppen, föräldrarna och pedagogerna på 

bästa sätt interagerar och vilka roller som finns märker vi att miljön, föräldrarna och 

pedagogerna tillsammans skapar förutsättningar för barnen att utvecklas vidare även efter 

inskolningen. Vi menar att barnet måste få hamna i centrum och få den tid det behöver för att 

bygga trygga relationer och lära sig hantera den stress inskolningen innebär. 
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Avslutningsvis vill vi återkomma till Bowlbys anknytningsteori, som lagt grunden till vår 

uppsats. Vi kan inte någonstans i denna anknytningsteori finna stöd för just tredagars 

föräldraaktiv inskolning, däremot betonar Bowlby att anknytningen är en utdragen process 

vilket talar mot tredagars inskolning. Vi funderar på om pedagogernas kompetens kan öka 

hastigheten i inskolningen eller om det bara skulle försvåra för barnet om tempot ökas då 

enbart ena parten är utbildad för ett högre tempo, barnet är ju inte erfaret med allt vad det 

innebär. Det vi menar är att även om pedagogerna är högst kompetenta behöver barnet i alla 

fall en viss tidsrymd att knyta an. Vi ifrågasätter om tredagars föräldraaktiv inskolning 

verkligen är bra, och om det är rätt metod. 
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Bilagor 

Bilaga föräldraaktivt inskolningschema 

Dag 1                      9:30 - ca 15:00              Föräldern är med sitt barn 

Dag 2                      9:00 - ca 15:00              Föräldern är med sitt barn 

Dag 3                      9:00 - ca 15:00              Föräldern är med sitt barn 

Dag 4                      9:00 - ca 15:00              Föräldern lämnar sitt barn 

Dag 5                      9:00 - ca 15:00              Föräldern lämnar sitt barn 

Dag 4 och 5 ska föräldern finnas tillgänglig om barnet behöver en kortare dag än utsatt. Då 

inskolningen är över ser vi att barnet går till kl.15:00 under den första veckan. 
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Bilaga intervjuformulär 

 

1. Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 

2. Vad har du för befattning på din förskola? 

3. Vilka olika varianter av inskolningar har du erfarenhet av? 

4. Vilken inskolningsmetod använder din förskola? 

5. Hur tycker du den inskolningsmetoden fungerar? 

6. Vad är din åsikt, hinner du lära känna barnet vid tredagars föräldraaktiv inskolning? 

7. Vilka fördelar och nackdelar ser du med tredagars föräldraaktiv inskolning? 

8. Vilka fördelar och nackdelar ser du med gruppinskolning eller enskild inskolning? 

9. Vilka fördelar och nackdelar ser du med tredagars föräldraaktiv inskolning? 

10.  Av de två alternativen gruppinskolning och enskild inskolning, vilken skulle du välja och 

varför? 

11.  Påverkar inskolningslängden anknytningen till pedagogerna, i så fall på vilket sätt? 

12.  Har barnets anknytning till föräldrarna någon påverkan på barnets anknytning till 

pedagogerna? 

13.  Kan längden på inskolningen påverka barnets anknytning till pedagogen, och i så fall hur? 

14.  Påverkar stressnivå av inskolningslängd hos barn respektive pedagoger? 

15.  Vad tycker du som pedagog är viktigast att tänka på under inskolningen? 

16.  Känner du till om det finns någon grund eller belägg som stödjer de olika 

inskolningsmetoder, tredagars respektive tvåveckors?  

 

 


