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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att undersöka hur pedagoger arbetar med den föräldraaktiva inskolningen 
som metod i förskolan. De frågor som har fokuserats är hur pedagogerna arbetar med metoden i deras 
praktik och hur anpassningen av den föräldraaktiva metoden kan tolkas ur ett anknytningsperspektiv 
med fokus på trygghet. Vidare har vi därför baserat studien på kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
med pedagoger som är bekanta med och använder sig av en föräldraaktiv inskolning. Det insamlade 
materialet har sedan analyserats genom att sortera, ordna och reducera empirin utifrån en tematisk ana-
lys med stöd i den kvalitativa metodansatsen IPA (Interpretativ fenomenologisk analys) som inneburit 
ett tolkningsarbete, kartläggning och analys av uttryck från pedagogerna för att få insikter om deras 
erfarenheter. Med anknytningsteorin som hjälpmedel har vi i analysarbetet försökt förstå den föräld-
raaktiva metoden med fokus på barns trygghet. Resultaten visar att det handlar mycket om pedagoger-
nas förhållningssätt, det vill säga hur de förhåller sig till metoden i mötet med det nya barnet och för-
äldrarna. Det handlar om inställning, flexibilitet och en lyhördhet för det individuella barnets behov i 
samspel med föräldrarna för att skapa en trygghet. En tydlig kommunikation och ett samspel som 
präglas av samförstånd mellan pedagoger och föräldrar är avgörande och slutligen kan sägas att meto-
den anpassas utefter varje specifik situation i mötet med nya barn och föräldrar och deras individuella 
behov.  
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Förord 

Den resa som examensarbetet och uppsatsen har inneburit har varit både slitsam, spännande och kul 
om vart annat. Framförallt har den kommit att bli en givande sista knuff in i riktningen mot att få arbe-
ta som professionell förskollärare. Uppsatsen har skrivits på Förskollärarprogrammet vid Stockholms 
universitet hösten 2017 av två studenter som har längtat efter att få komma ut till barnen och de bli-
vande kollegorna. Vi vill passa på att tacka alla som deltagit i studien och som har gjort denna uppsats 
och undersökning möjlig, samt vår handledare som i stöttning gett oss vägledning och återkoppling i 
stunder vi känt både mot- och medgång. Vi vill också passa på att tacka varandra för ett roligt och lä-
rorikt samarbete och avslutningsvis kan vi beskriva examensarbetet likt en åktur med bergochdalba-
nan. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Under studiens gång och i arbetet med uppsatsen har vi strävat efter att göra båda lika delaktiga. Till 
en början arbetade vi på håll för att arbetet skulle bli mer effektivt i frågan om att hitta passande mate-
rial. Detta genom att bland annat söka i databaser och på bibliotek för att hitta litteratur och referenser 
relaterade till studiens forskningsområde. Vidare har vi gått igenom dessa och alla andra delar till-
sammans. Vi har diskuterat oss fram till gemensamma beslut genom hela arbetet och skrivit ihop fy-
siskt på samma plats, men också på två olika håll i ett program som heter Google Drive. Där har vi 
skrivit i delade dokument och diskuterat ändringar live med varandra. Vi har diskuterat och noterat nya 
förslag, förändringar och hur vi ska kunna komplettera genom att lägga till på de olika delarna, samt 
även haft möjlighet att gå tillbaka då programmet noterar alla ändringar och uppdateringar. Vi har då 
både i kontinuerliga träffar och på distans gjort båda lika delaktiga i arbetet för att kunna uppnå en 
gemensam förståelse kring alla delar. Detta för att arbetet ska kunna fortlöpa i bådas takt där våra tan-
kar och idéer har kunnat mötas i arbetsprocessen så att båda har känt sig lika delaktiga och involvera-
de. Innan insamlandet av empiri delade vi även upp så att båda hörde av sig till hälften var av de för-
skolor vi var intresserade av. Vi delade även upp så att var och en ledde var sin intervju, att den ena 
ställde frågorna från intervjuguiden och att den andra flikade in, samt att vi transkriberade den vi själ-
va ledde. Den sista intervjun diskuterade vi oss fram till att den ena skulle leda medan den andra sedan 
skulle transkribera. På det sättet ansåg vi att det blev en jämn fördelning i arbetet med empirin.  

Inledning 
I den här inledande delen tar vi upp vårt växande intresse för den föräldraaktiva inskolningen som me-
tod i förskolan och en bakgrund till vad en inskolning kan innebära för barnet. När vi använder oss av 
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uttrycket föräldrar menar vi även barnets vårdnadshavare och när vi använder oss av uttrycket pedago-
ger menar vi både förskollärare och barnskötare och kommer vidare att göra det i alla uppsatsens delar. 

Nyfikenheten och intresset kring inskolning för mig växte fram under inskolningen av 
min son. Jag har tidigare aldrig varit med om en inskolning i förskolan, så detta var mitt 
första möte med inskolning. När min son introducerades in i förskolan var jag med ho-
nom under de första dagarna. Förskolan använde sig av en föräldraaktiv inskolning där 
jag som förälder skulle vara aktiv under tiden han var där. Att finnas där som en trygghet 
för honom, men även leka och visa honom in i leken med sina nya kompisar på förskolan.  

/Rebecca 

Som liten skolades jag in på förskolan ganska sent. Mitt första möte med förskolan som 
3,5-åring var vad jag minns en ganska jobbig upplevelse. Van att vara hemma skulle jag 
plötsligt spendera tid med andra barn och vuxna på en plats utan mina föräldrar. En 
trygghet i detta var att min lillebror på 1,5 år skolades in samtidigt och att det även fanns 
lyssnande, närvarande pedagoger. Som vuxen och snart färdigutbildad förskollärare har 
jag dock inte så mycket praktisk erfarenhet av inskolning, därför har min nyfikenhet vuxit 
sig allt starkare kring hur inskolningen ser ut idag och vad den kan tänkas innebära för 
barnen, föräldrarna och pedagogerna.   

/Nadine 

Föräldraaktiv inskolning som metod har börjat användas mer och mer i de svenska förskolorna de se-
naste åren. Metoden har ett flertal benämningar och kan bland annat beskrivas som föräldraaktiv in-
skolning, heldagsinskolning och tredagarsmodellen, vilket koncist innebär tre heldagar tillsammans 
med sin förälder i verksamheten på förskolan och ett kort avsked den fjärde dagen då denne säger hej-
då och pedagogen tar över (Villanueva Gran 2017, ss. 38-43). Denna inskolningsmetod har även vad 
vi förstått utifrån information och kontakt med olika förskolor anpassats till verksamheten och kan 
därigenom innehålla variationer i tillvägagångsätt. 
  
Det har generellt skrivits mycket bra underlag som böcker och avhandlingar kring inskolningen i för-
skolan med fokus på separation och anknytning, men då med inriktning mot en mer traditionell in-
skolning som sträcker sig över en längre tid. Dock finns det många diskussioner som berör föräldraak-
tiv inskolning i olika debattartiklar och blogginlägg där både föräldrar, pedagoger och forskare uttalar 
sig om metoden med alltifrån positiva texter och kommentarer till mer kritiska sådana, som i artikeln 
“Barnen förlorar på kort inskolning” (Lundbäck 2013) som finns publicerad på Lärarförbundets 
webbversion av tidningen Förskolan. Det har riktats en del kritik mot denna typ av inskolning ur ett 
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anknytningsperspektiv, men i och med anpassning av metoden till de olika verksamheterna, går det då 
att urskilja andra aspekter i relation till barns trygghet och anknytning? 
  
När vi sätter oss in i forskningsområdet får vi en del träffar på studentuppsatser om föräldraaktiv in-
skolning, dock hittar vi relativt lite forskning kring metoden. Kanske har inskolningens transformation 
och utformning hamnat lite i skymundan då mycket fokus har legat på att revidera förskolans läroplan 
kring bland annat kvalitetsutveckling. I läroplanens avsnitt 2.5 skrivs det bland annat om att förbereda 
barn och vårdnadshavare för övergångar med fokus på övergångar från förskola till förskoleklass, sko-
lan och fritidshemmet men lägger ingen stor vikt vid den första tidiga övergången från hem till försko-
la. I avsnitt 2.4 nämns dock att ”förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina 
föräldrar får en god introduktion i förskolan” (Skolverket 2016, s. 13). Men vad innebär en god intro-
duktion och hur kan en sådan se ut idag om förskolan utgår ifrån den föräldraaktiva inskolningen? 

Bakgrund 
I Sverige börjar barn på förskolan i genomsnitt vid åldern 1 år och 8 månader och kring den tiden kan 
individen ofta gå och har dessutom några ord med sig i bagaget. Även vanor, intressen och rädslor 
(Schwarz 2016, ss. 260-261). Familjer och barn har olika livsvillkor och behov och varje barn är olika 
när det kommer till mognad och känslighet för yttre påverkan (Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, s. 12).  

Barnets anknytning till föräldrarna ska i och med inskolning på förskolan utvidgas till nya vuxna vil-
ket gör att relationen mellan barn och pedagog har en avgörande roll för hur barnet finner trygghet i att 
vara en av många i en förskolegrupp. Således blir det viktigt att kunna få möjlighet att utveckla pålitli-
ga relationer till pedagoger och att de ser till att värna om relationen genom att ge närhet i samspel 
med barnet. Det handlar om att säkerställa det inre trygghetssystemet, det vill säga anknytningen som i 
sin tur spelar roll för den kroppsliga och psykiska förmågan att tåla yttre påverkan och förmågan att 
samspela med andra (Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, s. 13).  

Sedan födseln har barnet haft sin trygghet vid sin sida, sina föräldrar. Vid introduktion in i förskolans 
verksamhet ska sedan plötsligt barnets trygghet inte vara där under dagarna längre. Därför blir det vik-
tigt att det finns en gemensam tillit mellan barnet och pedagogen för att barnet ska kunna få en trygg 
och lärorik grund att stå på i förskolan (Niss 2013).  
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Tidigare forskning 
I det här avsnittet redogör vi för såväl nationell som internationell tidigare forskning. Detta kopplar vi 
till och använder oss av i relation till vårt avgränsade forskningsområde och studiens syfte. 

En introduktion in i verksamheten och dess olika 

perspektiv 

Schwarzs (2016, ss. 259-260) utgångsläge i sin forskning var att få syn på inskolningens innebörd för 
pedagogers och barns uppfattningar av förskolans verksamhet samt deras roller i detta. Forskaren har 
tagit stöd i Daniel Sterns tolkning av begreppet det lilla barnets intersubjektiva värld samt i Hannah 
Arendts analys av det offentliga rummet som en potentiell plats för mellanmänsklig gemenskap. Syftet 
med studien utifrån detta var att få en bättre förståelse av förskolan som plats, villkorad och där olika 
former av socialitet utformas i mötet mellan människor. Att vänjas in i verksamheten med andra barn 
och vuxna består av barnets absolut första dagar och veckor på förskolan. Det är en känslig process 
som av pedagoger kräver omsorg och uppmärksamhet. Begreppet inskolning beskriver barnets första 
steg in i det institutionella utbildningssystemet och resultaten visar på att det är en dubbelsidig process 
sett ur barns och pedagogers perspektiv. Barnet som nybörjare ska hitta en plats i en färdig etablerad 
gemenskap på förskolan och med detta kommer även strukturer och rutiner där verksamhetens peda-
gogiska syfte är att främja barns utveckling och lärande. Samtidigt ska pedagogen uppfylla sin roll 
inom denna kontext vilket gör att hen är beroende av en relation till barnet.  

Barnet har etablerat en nära relation till de närmaste personerna i sitt liv och det är dessa personer som 
känner barnets personlighet och kan kommunicera och förstå barnet allra bäst. Föräldrarna vet hur 
barnet vill bli tröstat och hur nattningen ska gå till. Barnet har sin roll i familjen och när hen ska skolas 
in i förskolans verksamhet i och med inskolning blir detta en övergångsprocess från hemmets bekanta 
miljö ut i det offentliga rummets sfär (Schwarz 2016, ss. 260-261).  

Vidare har Schwarz (2016, ss. 279-280) kommit fram till och beskriver att barnet ska hitta sin egen 
roll och förståelse av socialiteten på förskolan. Med tillträde in i förskolans verksamhet ska barnet hit-
ta sig själv som en bland många andra vilket kan komma i en mängd olika former. I detta har barnet 
även möjlighet att göra uppror och skapa begynnelser till nya former. Forskaren försöker genom detta 
lyfta processens komplexitet utifrån de olika inblandade perspektiven och utifrån de konsekvenser den 

!7



asymmetriska relationen pedagog, föräldrar och barn för med sig. Avslutningsvis nämns att många 
viktiga frågor återstår att ta reda på som handlar om förutsättningarna för det pedagogiska arbetet, ex-
empelvis ”Vilka förutsättningar finns på dagens förskola när det gäller att möta ett barn som är ny-
börjare?” och “Finns det energi, tid och plats för att möta en ny människa och att uppleva sig själv 
som ny i mötet med denna person?” (Schwarz 2016, s. 280).  

Den föräldraaktiva inskolningen och de olika rol-

lerna  

I likhet med forskningen innan beskriver Eriksson (2016, ss. 22, 29-30) i sin forskning ett flertal 
olikartade situationer utifrån egna erfarenheter av inskolning. Allt från barn som inte vill vara där till 
föräldrar som inte vill lämna sitt barn på förskolan då de upplever att det är tufft när barnet blir ledset, 
alternativt inte blir ledset när föräldrarna går. Studien syftar till att visa på hur olika inskolningen kan 
se ut. Forskaren menar på att inskolningen utformar sig efter barnets behov, hur barnet reagerar, vart 
barnet kommer ifrån samt har för erfarenheter. Men även vad föräldern som skolar in barnet har för 
erfarenheter och inställning till att skola in sitt barn på förskolan. Eriksson (2016, s. 31) hävdar att 
barnens roll under inskolning är att vara nyfikna på förskolan och att de ska ty sig till de nya vuxna i 
deras liv, men även till de andra barnen på avdelningen. Det handlar om att barnet känner in och ska-
par en trygghet hos de nya människorna i sitt liv och blir bekant med sina nya rutiner som kommer 
med vardagen i förskolan.  

Vidare beskriver Eriksson (2016, ss. 31-32) föräldrarnas roll under inskolningen som att vara barnets 
trygga famn när det behövs, genom att föräldrarna blir ombedd att befinna sig nära och med under hela 
dagen. Detta för att barnet på så sätt ska veta vart föräldern är och kunna få tillgång till trygghet och 
känna närvaro när det behövs. Forskaren beskriver även hur pedagogen bör vara under inskolningspe-
rioden, extra nyfiken och närvarande gentemot inskolningsbarnen, men även någon som avger trygg-
het och ett lugn. Pedagogen ska kunna vara passiv i starten av inskolningen men finnas till hands ifall 
barnet behöver det och även låta barnet själv ta kontakt. Pedagogens viktigaste uppgift under inskol-
ningsperioden är att skapa ett band och en god relation med barnet, men även att lära känna föräldrar-
na och att ha en tydlig dialog så att det känns bra för alla parter (Eriksson 2016, ss. 33-36). 

Till skillnad från denna studie fokuserar Simonsson (2015, s. 14) i sin studie på hur de yngre barnen 
konstruerar och bemästrar sina allra första institutionella relationer med kamrater. Samt hur de hante-
rar förskolepraktiken under övergångsperioden mellan hemmet och förskolan med hjälp av artefakter 
som är ett sociokulturellt begrepp för verktyg. Forskaren visar på att små barn är kompetenta agenter i 
sin egen övergång från hemmet till förskolan då de använder sig av olika verktyg för egna ändamål 
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som att förhandla platser, skapa relationer och lära sig normer i samspel med andra på förskolan. Uti-
från forskarens resultat kring att barn är med och formar inskolningsperioden bidrar detta till en för-
ståelse och betydelse av barnperspektivet när det kommer till barns egen övergång och artefakternas, 
det vill säga verktygens roll i denna. Med hjälp av verktyg i omgivningen som ryms inom förskolans 
kontext skapar barnen plats och är således aktiva aktörer i sin egen övergång från hemmets sfär till 
förskolan som institutionell verksamhet.  

Föräldrarnas roll och föräldraansvaret  

I Markström och Simonssons (2017, ss. 1, 3) studie om föräldraaktiv inskolning, var det övergripande 
syftet att undersöka förskollärares uppfattning om hemmets och institutionens samspel i relation till 
barnens introduktion till förskolan. Fokus utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv låg på förskollärarnas 
samtal om hur de hanterar övergången och klyftan mellan hemmet och förskolan i själva introduk-
tionsprocessen. Studien visar på att den föräldraaktiva inskolningen positionerar och reglerar föräldrar 
att redan från början ta en mer självgående roll i verksamheten. Resultaten visar att förskollärare i och 
med den föräldraaktiva inskolningen har ändrat tillvägagångssätt och förväntningar i hur förskollärare 
möter barnet och föräldrarna genom att vara mer passiv i sin roll som leder till att föräldrarna själv-
mant intar en mer aktiv roll. 

Förskollärarna har växlat från strategier för en mer föräldra-passiv roll till strateger för en mer föräld-
ra-aktiv roll. Tänkandet om hur föräldrarna ska vara har förändrats och skapar nya positioner där för-
äldrarna ses som kompetenta och viktiga samt förväntas och tillåts vara aktiva samarbetspartners i 
övergången och relationen mellan hem och förskola. Förskolan lär dem bli goda självgående och del-
tagande förskoleföräldrar genom olika tillvägagångssätt, vilket öppnat upp ett annat slags aktörskap 
för föräldrarna. Diskursen medför förväntningar om ett ökat föräldraansvar och engagemang i den in-
stitutionella praktiken och visar på att förskollärarnas roll och attityder gentemot föräldrarna förändras 
med den föräldraaktiva inskolningen. Gränsarbetet och samspelet mellan hemmet och förskolan byg-
ger på förhandlingar och skapandet av en “mellandomän” som medför diskurser om ansvar, performa-
tivitet och effektivitet där både pedagoger och föräldrar förväntas ansvara för en god introduktion i 
förskolan (Markström & Simonsson 2017, ss. 1, 3, 8-9). 

En trygg relation mellan barn och pedagoger  

Ett av syftena i Kihlboms (2003, s. 28) studie var att ge en ökad kunskap och betydelse kring utbild-
ning av personalen, samt se hur kunskapen ligger till i dag. Forskaren menar på att genom att pedago-
gerna har en god relation till varje barn blir det enklare att kunna se och förstå de olika barnens behov. 
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Det handlar om att lyssna in barnen i grupp, men även som individer. Vidare påpekar forskaren vikten 
av att som pedagog vara bekant med de olika skedena i barns utveckling. Det är extra viktigt för de 
yngre barnen att ha en trygg vuxen nära, både fysiskt och psykisk. För några barn kan det räcka med 
att få ögonkontakt. Det betyder inte att en pedagog bara är i närheten och ser vad som sker, utan även 
att pedagogen tillåter barnet att se hens olika ansiktsuttryck och får en insikt om vad som sker mellan 
de två. Att barnet får uppmärksamhet och blir sedd. När forskaren beskriver den fysiska kontakten 
menar forskaren den huvudsakliga närheten exempelvis kramar, vilket blir som ett slags beskyddande 
mot det främmande som kan upplevas i början på förskolan. En fördel för att inskolningen ska bli så 
bra och trygg som möjligt menar forskaren är att skapa en god erfarenhet för barnet som skolas in, att 
skapa gynnsamma rutiner samt att anknytningspersonen som barnet har inte byts ut under inskolnings-
perioden.  

Detta eftersom Kihlbom (2003, s. 29) menar på att anknytningspersonen är en viktig del för barnet och 
barnets psykiska status då anknytningspersonen är som ett stöd till barnet när det gäller att fördela in-
tryck och forma förbindelser i sina erfarenheter. Det finns en rad olika faktorer som har stor betydelse 
för hur separationen och inskolningen påverkar barnet och föräldern. En faktor kan vara vilken ålder 
barnet är i. Desto äldre barnet blir, desto mer medveten blir hen om att föräldern inte kommer finnas 
där. Med barnets ålder skapas även mer minnen och det är de goda minnena och de tidigare erfarenhe-
terna som skapar en trygghet när anknytningspersonerna inte är med. Barn under två år har inte samma 
tidsperspektiv. Utan för dem kan en dag utan sina föräldrar vara outhärdlig och kännas som en evighet. 
Andra faktorer som kan påverka under inskolningsperioden är hur barnet mår, storleken på barngrup-
pen samt vilka pedagoger som är där under dagen, ifall det är vikarier eller få pedagoger på avdelning-
en (Kihlbom 2003, ss. 35-36).  

Forskaren påpekar även att barn utvecklas olika och att relationen till föräldern samt hur hemmet ser ut 
skiljer sig från barn till barn, vilket kan påverka hur barnets inskolningsperiod blir. Hur barn är mot-
tagliga för nya personer grundar sig i hur erfarenheterna har varit i deras tidigare liv. Ännu en faktor 
för hur inskolningen kan bli ligger i vilken inställning föräldern har till att lämna sitt barn på försko-
lan. För dessa barn blir det besvärligt att komma in i förskolan och finna en trygghet då föräldern inte 
känner sig trygg att lämna sitt barn där. Med dessa faktorer i åtanke menar forskaren att inskolningen 
behöver ske gradvis, speciellt med de yngre barnen när det gäller vistelsetiden i verksamheten och att 
det är nödvändigt att samarbetet mellan pedagoger och föräldrar är fungerande. En annan viktig och 
avgörande faktor är att barnet känner en trygghet till någon eller några pedagoger i förskolan för att 
starten på förskolan ska bli så bra som möjligt (Kihlbom 2003, s. 38). 
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Sammanfattningsvis  

Tidigare forskning har fokuserat mycket på de olika perspektiven, rollerna och diskursen den föräld-
raaktiva inskolningen för med sig och vad detta kan innebära för pedagoger, föräldrar och barn i över-
gången mellan hem och förskola. Den har fokuserat på hur den föräldraaktiva inskolningen skapar en 
förväntan kring hur föräldrar ska vara under inskolningsperioden och hur förskolan som plats skapar 
olika former av socialitet. Både barn och pedagoger möts på olika villkor och skapar möjliga roller. 
Det handlar om vad inskolningen har för betydelse för förståelsen av förskolans verksamhet och ens 
egen roll i denna kontext. Utifrån vad Schwarz (2016, s. 280) tar upp kring vad som återstår att ta reda 
på, om vilka förutsättningar som finns i dagens förskola när det handlar om att möta barn som nybör-
jare har vi valt att fokusera på hur den föräldraaktiva metoden har anpassats och ser ut i olika praktiker 
idag. Vi har också valt att undersöka hur denna anpassning kan tolkas ur ett anknytningsperspektiv 
med fokus på barns trygghet då vi vill bidra med en mer konkret bild av detta eftersom den nya tidiga-
re forskningen utifrån en föräldraaktiv inskolning mestadels utgått från ett diskursanalytiskt och soci-
alkonstruktionistiskt perspektiv. 

Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att ta reda på hur några förskolor i en kommun i Stockholms län använder sig av me-
toden föräldraaktiv inskolning. Vi vill ta reda på hur pedagogerna använder sig av metoden i verksam-
heten med fokus på barns trygghet och anknytning. Med dessa frågor närmar vi oss vårt forsknings-
område: 

- Hur anpassar pedagogerna den föräldraaktiva inskolningen som metod i praktiken?  
- Hur kan anpassningen av den föräldraaktiva metoden tolkas ur ett anknytningsperspektiv med 

fokus på trygghet?  

Teoretiskt perspektiv 

Då vi har valt att fokusera på barns trygghet och anknytning utifrån hur en föräldraaktiv inskolnings-
metod kan se ut och har anpassats i praktiken på olika förskolor har vi valt att tillämpa ett anknyt-
ningsteoretiskt perspektiv. Därför kommer vi i den här delen av uppsatsen kort presentera anknyt-
ningsteorin och inom denna några centrala begrepp såsom anknytningsmönster, trygg- och otrygg an-
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knytning, den trygga basen, kompletterande anknytningsperson/sekundär anknytning och trygg-
hetscirkeln. 

Anknytningsteorin 
En av grundarna till anknytningsteorin, John Bowlby (1907-1990) menade att barnet har ett medfött 
biologiskt anknytningssystem som aktiveras då barnet känner sig otryggt på olika sätt. Detta system 
får barnet att signalera att hen behöver närhet och skydd hos sin omsorgsgivare (Hagström 2010, s. 
53).  

Broberg (2009, s. 13) refererar till Bowlbys rapport Maternal Care and Mental Health, där Bowlby 
understryker betydelsen föräldrar har för barns utveckling samt den ovisshet som kopplar ihop med 
tidiga separationer i utbytet av omsorgsgivare för barn under tre år. Detta översattes på många olika 
språk och spreds runt om i världen och samarbeten öppnades upp för Bowlby där studier gjordes, 
bland annat på barnsjukhus. I tidigare forskning visade de sig att de föräldrar som hade sina barn till-
fälligt på sjukhus, hade blivit tillsagda att inte besöka sina barn så ofta med anledning att barnen blev 
upprörda och ängsliga. Enligt Broberg kom Bowlby och andra medforskare med insikt om att barnens 
upprörda och förtvivlade känslor visade sig vara ett sunt tecken på att barnen kände brist på förbindel-
se med föräldrarna.  

Bowlby enligt Hwang och Nilsson (2011, s. 29) menar på att tidigare erfarenheter har betydelse för 
kommande år i utvecklingen. Om ett barn har tidigare erfarenheter från en god relation och anknytning 
med sin förälder blir det lättare att skapa ännu en god relation, som i vårt fall exempelvis till en peda-
gog i förskolan. Enligt Hwang och Nilsson (2011, ss. 60-61) anser Bowlby att inom anknytningen och 
den sociala utvecklingen genomgår barnet fyra huvudsakliga utvecklingsskeden. Det första är att bar-
net relaterar till andra, det andra är att barnet etablerar relationer till vissa människor i sin närhet, det 
tredje är att barnet visar kontaktbeteende, därmed tar kontakt med de människorna i sin närhet. Det 
sista skedet är att barnet skapar medvetna relationer.  

En annan central person inom anknytningsteorin är Mary Ainsworth (1913-1999), som hade ett forsk-
ningssamarbete med Bowlby. Ainsworth och Bowlby delade intresset om barns hälsa och ohälsa kopp-
lat till barns utveckling. Ainsworth anordnade en balans i anknytningsteorin, vilket menades med att 
forskaren såg vissa ting som inte Bowlby hade lagt märke till. Utifrån hennes kunnande i personlig-
hetspsykologi kunde Ainsworth närmare bestämt se att barn utvecklar olika typer av anknytning till 
olika omsorgspersoner, så kallat anknytningsmönster (Broberg 2009, s. 14). 
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Anknytningsmönster  

Utifrån hur barnets signaler besvaras av omsorgsgivaren utvecklar barnet specifika anknytningsmöns-
ter byggda på minnen och förväntningar. Beroende på omsorgsgivarens tillgänglighet och känslighet 
för signalerna får anknytningsmönstren olika kvalitet. Dessa kan då delas in i två huvudgrupper så kal-
lat trygg anknytning och otrygg anknytning. Den sista gruppen, den otrygga anknytningen kan vidare 
delas in i flera undergrupper (Hagström 2010, ss. 53-54). Dessa undergrupper kallas undvikande- och 
ambivalent anknytning, vilket menas med att barnet inte visar något behov av omsorgsgivaren samt 
inte använder denna vuxna som en trygg bas (Hwang & Nilsson 2011, ss. 182-183).  

Trygg- och otrygg anknytning samt den trygga 

basen 
För att kunna utveckla en trygg anknytning krävs en inkännande omsorgsgivare, en så kallad trygg bas 
som bygger på att denna person skapar en tilltro hos barnet att skydd och tröst finns nära och tillgäng-
ligt. Detta leder till att barnet vågar vara nyfiket och utforska sin omgivning eftersom hen har tillgång 
till både närhet och distans på sina egna villkor (Hagström 2010, ss. 54, 56). Om barnet däremot inte 
får behovet av besvarade signaler tillfredsställt skapas en otrygg anknytning. Detta kan i vissa fall ska-
pa stress och oro hos barnet, vilket kan bidra till att skapa passivitet men också en upptagenhet som 
består av att bevaka omsorgsgivaren för att säkerställa närhet. På detta sätt kan obesvarade signaler 
från omsorgsgivaren leda till en otrygg anknytning och med det ett minskat utforskande av omgiv-
ningen (Hagström 2010, s. 55).  

Kompletterande anknytningsperson/sekundär 

anknytning 

Beroende på förutsättningar kan ett barn ha flera anknytningspersoner med olika typer av anknyt-
ningsmönster, vilka då rangordnas i en hierarkisk ordning. Detta betyder att om de primära omsorgs-
givarna, det vill säga föräldrarna inte kan vara den trygga bas som behövs för att barnet ska känna sig 
tryggt så kan en annan kontinuerlig omsorgsgivare som exempelvis en pedagog fungera som en kom-
pletterande anknytningsperson. Men det betyder också att pedagogen i detta fall måste ge fysisk och 
känslomässig omsorg samt visa positivt engagemang i barnets liv för att anknytningen ska bli trygg, 
det vill säga att pedagogen värnar om konsekvens och kontinuitet i skapandet av relationen (Hagström 
2010, ss. 60-61). Detta kan även kallas för sekundär anknytning och behöver inte betyda att pedago-
gen är mindre viktig för barnet, utan innebörden av sekundär anknytning menas med att pedagogen 
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befinner sig längre ner i den hierarkiska ordningen än vad föräldrarna gör. När barnet är i förskolan 
utan föräldrar blir den sekundära anknytningen mycket betydelsefull, detta för att barnet ska kunna få 
en bra start och trygghet i förskolan. Ifall den kompletterande anknytningspersonen inte finns tillgäng-
lig kan det skapa oro och stress hos barnet och att ha flera anknytningspersoner i sin vardag är positivt, 
barnet mår bra av detta förutsatt att relationen är präglad av närvaro och trygghet (Brandtzaeg, Torste-
inson & Øiestad 2003, ss. 27-28).  

Trygghetscirkeln 

Trygghetscirkeln kommer utifrån flera års forskning kring anknytning och visar på hur individens oli-
ka behov hör samman. Trygghetscirkeln består av två delar, den nedre- och den övre delen. Den nedre 
delen beskriver att det är nödvändigt att ha en trygg bas, det vill säga en säker famn för att sedan kun-
na utforska omvärlden. Omsorgsgivaren som utgör denna säkra famn genom stöttning, trygghet och 
nära kontakt gör att barnet kan gå och tanka närhet ifall det skulle behövas (Brandtzaeg, Torsteinson & 
Øiestad 2003, ss. 22, 39). Den övre delen handlar om att barnets nyfikenhet och självständighet ut-
vecklas, men även barnets behov i utforskandet och införskaffandet av kunskap om omvärlden. En 
viktig faktor i barns utveckling är att barn är nyfikna, men för att barnet ska kunna ha en viss själv-
ständighet i sitt utforskande krävs det att den nedre delen är fungerande. Om barnet känner en trygghet 
och kan tanka närhet vid behov kan även den övre delen fungera i from av nyfikenhet och utforskande. 
På detta sätt kan trygghetscirkeln vara till hjälp för att förstå barnet inifrån (Brandtzaeg, Torsteinson & 
Øiestad 2003, ss. 32-33, 39).  
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Metod 

I detta avsnitt beskrivs vilken typ av undersökning vi har valt att göra, hur vi har gått tillväga och re-
sonerat kring urvalet av informanter och andra former av empiri. Vi beskriver även relevanta aspekter 
av de undersökningspersoner som deltagit i studien och även hur vi har gått till väga rent praktiskt vid 
insamlandet av empirin. En beskrivning av hur vi gått tillväga när vi bearbetat och analyserat data, 
samt en redovisning av etiska aspekter kopplat till studien skrivs fram. Avslutningsvis kommer vi in på 
hur metodvalet och genomförandet har fungerat i relation till studiens kvalitet utifrån svårigheter, styr-
kor och svagheter.  

Val av metod 

Den metod vi ansåg mest lämplig och som vi valde för att producera empiriskt material i förhållande 
till vårt syfte och teori var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Som Ahrne och Svensson (2015, s. 
18, 20-21) beskriver det är det viktigt att valet av insamlingsmetod är avgörande av forskningsfrågan. 
Eftersom vi ville få fatt i pedagogers erfarenheter och tankar kring det avgränsade forskningsområdet 
valde vi därför att genomföra intervjuer med pedagoger vilka arbetar på förskolor som använder sig av 
en föräldraaktiv inskolning. 

På så sätt kunde vi få nödvändig information, insikter och kunskap om den föräldraaktiva inskolningen 
som metod i pedagogernas praktik då intervjuer som form ger möjlighet att gå in på djupet eftersom vi 
kunde ställa följdfrågor och även i mötet med pedagogerna uppmuntra till djupare svar (Ahrne & Er-
iksson-Zetterquist 2015, s. 34; Fägerborg 2011, s. 89). Vi valde även att genomföra enskilda intervjuer 
med en pedagog åt gången då vi tänkte, som Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015, s. 34) beskriver 
det att detta kan bidra till en större möjlighet att deltagarna vågar yttra sig i relation till forskningsom-

rådet.  

Detta är dock en relativt liten och snäv studie då den enbart belyser pedagogers erfarenheter och tankar 
kring den föräldraaktiva inskolningen. Valet att genomföra intervjuer med pedagoger grundar sig 
bland annat i att vi i relation till studiens syfte har valt att belysa pedagogernas sätt att arbeta med me-
toden föräldraaktiv inskolning i praktiken, men också utifrån att vi har haft en ganska kort tid på oss 
att genomföra studien inom ramen för examensarbetet. Detta gjorde att vi bland annat valde bort ob-
servationer av barn-föräldrar-pedagoger i samband med inskolning då det hade inneburit en helt annan 
dimension av etiska överväganden och att vi dessutom kanske inte hade kunnat pricka in en inskol-
ningsperiod. 
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Vi tänkte även att det kunde bli svårt att fånga barnens perspektiv genom intervjuer då de yngsta bar-
nen inte har ett fullt verbalt språk ännu. Det hade blivit svårt för oss att få en rättvis bild av deras erfa-
renheter av en föräldraaktiv inskolning eftersom intervjuer är uppbyggda på människors utsagor om 
erfarenheter, upplevelser och tankar kring fenomen genom att de delger sina tolkningar på ett sätt så 
att vi kan förstå (Fägerborg 2011, s. 85). Viktigt att nämna är också att våra föreställningar och tolk-
ningar av intervjuerna kan påverka resultatet i viss mån och bidrar då till, som ovan nämnt en begrän-
sad bild av forskningsområdet och gör att studien på ett sätt inte blir lika generaliserbar i jämförelse 
med en kvantitativ studie (Ahrne & Svensson 2015, ss. 26-27).  

Urval och avgränsningar 

Vi hade från början en tanke om att genomföra ett flertal intervjuer med pedagoger på förskolor som 
använder sig av en föräldraaktiv inskolning inom den valda kommunen, det vill säga för att represen-
tativitet i intervjuerna skulle infinna sig. Detta blev dock inte riktigt som planerat då vi under tiden för 
examensarbetet hade det problematiskt att få intressenter från de kommunala förskolorna, vilka alla 
använder sig av en föräldraaktiv inskolning med svar att det innan jul är svårt att avsätta tid för oss 
studenter som kommer utifrån och vill ta del av verksamheten. Dock upplever vi att de intervjuer vi 
fick ihop med tre olika pedagoger, på tre olika förskolor har gett oss tillräckligt med information då vi 
fick väldigt innehållsrika och djupa svar. Vi upplever därför att vi uppnått en viss mättnad utifrån in-
tervjuerna då olika svarsmönster är återkommande samtidigt som de innehåller variationer (Ahrne & 
Eriksson-Zetterquist 2015, s. 42). Som Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015, s. 42) nämner är en för-
del med kvalitativa intervjuer att intervjuaren i förväg inte behöver bestämma antalet, utan det kan 
vara bra att varva ett par intervjuer med analysarbete till att börja med och att utgå från det som grund. 
De hävdar också att endast genom detta sätt kan avgöras om eller när någon slags mättnad har upp-
nåtts, vilket vi upplever att vi har utifrån våra intervjuer.  

Eftersom forskningsfrågorna avgör vilka grupper av människor som är intressanta att intervjua (Ahrne 
& Eriksson-Zetterquist 2015, ss. 39-40) har vi valt att intervjua pedagoger som vi nämnt tidigare, men 
i den benämningen att det både inbegriper förskollärare och barnskötare. Detta eftersom vi vet att båda 
yrkesgrupperna förekommer som inskolningspedagoger och att de då kan ha lika lång eller kort erfa-
renhet av den föräldraaktiva inskolningen som metod.  
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Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Kommunen som vi valde att undersöka har ett 20-tal kommunala förskolor. Dessa förskolor använder 
sig alla av en föräldraaktiv inskolning vilket vi tagit del av via förskolornas hemsidor och inskolnings-
brev.  

Den första pedagogen som ville delta i vår studie utifrån de utvalda förskolorna arbetar på en förskola 
som ligger i norra delen av kommunen. Denna förskola består av fem avdelningar och pedagogen ar-
betar på en av förskolans yngrebarnsavdelning och är en kvinna som är utbildad barnskötare och har 
många års erfarenhet inom barnomsorgen. Pedagogen har även långa och många erfarenheter av för-
skolor och inskolningar.  

Den andra pedagogen arbetar på en förskola som även den ligger i norra delen av kommunen. Denna 
kvinna tog examen i förskollärarprogrammet för nio år sedan och har arbetat på bland annat föräldra-
kooperativ i många år, men sedan ett år tillbaka har pedagogen arbetat på den här förskolan. Förskolan 
är en relativ nyöppnad och öppnades bara för lite mer än ett år sedan och har två avdelningar, 1-5 års 
avdelningar och arbetar utifrån projektgrupper.  

Den tredje pedagogen som är med i studien arbetar på en förskola som ligger centralt i kommunen och 
består av tre avdelningar i åldrarna 1-6 år. Även denna förskola arbetar utifrån projektgrupper. Peda-
gogen har arbetat som förskollärare i 10 år och de senaste åtta åren har pedagogen arbetat med föräld-
raaktiv inskolning som metod.  

Genomförande 

I arbetet med att samla in vår empiri till studien valde vi som tidigare nämnts ut en kommun i Stock-
holms län. Vidare valde vi att enbart höra av oss till de kommunala förskolorna och inte till de fri-
stående för att begränsa oss en aning. Vi mejlade till förskolecheferna på respektive förskola och frå-
gade ifall de använde sig av föräldraaktiv inskolning, samt ifall dem i så fall ville dela med sig av sitt 
inskolningsbrev. Två förskolechefer hörde av sig och delade med sig utav den information de hade. 
Dessa två förskolechefer som har två förskolor var, valde vi sedan att skicka ytterligare en förfrågan 
till angående ifall de ville vara med i vår studie. I det mejlet bifogade vi vårt informations- och sam-
tyckesbrev.  
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När vi väl fick tillstånd att utföra undersökningen på förskolorna i kontakt med förskolecheferna sän-
des frågan vidare till de verksamma pedagogerna på de fyra olika förskolorna om vilka som kunde 
tänkas vara med på en intervju. Vi fick svar från tre av fyra förskolor, där tre pedagoger kunde tänka 
sig ställa upp. Dessa tre pedagoger bokade vi sedan upp ett möte med. I frågan om tid och plats valde 
vi att utföra intervjuerna på de olika förskolorna, i pedagogernas egen verksamhet. Vi kom även över-
ens med pedagogerna om att förlägga intervjun på förmiddagen då det fungerade bäst för alla parter i 
de tre fallen (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015, ss. 42-43). Dock måste även nämnas, som vi tagit 
upp tidigare och som Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015, s. 43) även nämner att det är många som 
kan ha svårt att hitta tid för en intervju, vilket vi har upplevt då många förskolor har tackat nej på 
grund av tidsbrist innan jul.  

Tillsammans satte vi oss och började skriva fram våra intervjufrågor utifrån studiens syfte, att få en 
inblick i hur pedagogerna använder sig av metoden föräldraaktiv inskolning med fokus på barns 
trygghet och anknytning. Vi gick även igenom frågorna och gjorde testintervjuer på varandra. Delvis 
för att få en uppfattning om hur långa intervjuerna skulle bli, men också för att bli tillräckligt bekanta 
med frågorna så att de kunde ställas på ett naturligt sätt. Vi testade även att spela in med ljudupptag-
ning för att se så att den tekniska biten fungerade. I samband med intervjuerna valde vi båda att spela 
in för att minska risken att tekniken skulle strula, men också för att kunna ha två inspelade filer från 
varje intervju. Efter första intervjun reviderade vi intervjuguiden då vissa frågor liknade varandra väl-
digt mycket och tog då bort några av dessa eftersom vi fick snarlika svar. Vi ville inte upprepa oss för 
mycket då det kunde verka tjatigt.  

Vidare har vi valt att arbeta med semistrukturerade intervjuer som innebär planerade men öppna inter-
vjufrågor för att kunna ställa följdfrågor så att den som intervjuas ska kunna förtydliga och fördjupa 
sina svar. Detta tillåter intervjuaren att flika in med frågor och tankar som uppstår under intervjuns 
gång eftersom informanten kan väcka intressen och intressanta frågor hos oss som intervjuar kring 
sådant som vi inte tidigare tänkt på (Eriksson-Zetterquist 2015, ss. 37-38). I likhet med Back och Ber-
terös (2015, s. 151) beskrivning har vi ställt många frågor för att få det avgränsade forskningsområdet 
så bra belyst som möjligt och vi har även varit flexibla i sättet att ställa frågor vilket har gjort att empi-
ri från pedagogerna har kommit väldigt spontant. Mer allmänna frågor har följts av följdfrågor bero-
ende svaren vi fått, det vill säga öppna frågor har följts av mer specifika frågor som uppstått i stunden 
för att få fylliga svar och pedagogerna har använt sig av sina egna ord för att beskriva sina erfarenhe-
ter.  

Anledningen till användandet av ljudupptagning under intervjuerna var för att vi kunde lägga fokus på 
mötet och samtalet utan att behöva vara oroliga för att hinna få med allting, exempelvis om vi endast 
hade använt oss av papper och penna för att anteckna. Dock hade vi med oss papper och penna för att 
kunna skriva ned stödord under intervjuns gång för att komma ihåg följdfrågor som uppstod där och 
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då men som inte kunde ställas direkt för att inte avbryta pedagogen mitt i ett svar. Vidare valde vi även 
i samförstånd med pedagogerna att spela in i verksamheten där vi kunde sitta ostört från buller och 
andra ljud för att ljudupptagningen skulle bli så bra som möjligt (Fägerborg 2011, s. 105). Slutligen 
var vi väldigt noga med att tacka pedagogerna för medverkan och att de avsatt tid för oss och en inter-
vju till vår studie. 

Databearbetning och analysmetod 

Ljudupptagningarna med pedagogerna, utifrån frågorna kring det avgränsade forskningsområdet är de 
data som producerats i studien (Öhlander 2011, ss. 26, 29). De färdiginspelade intervjuerna har sedan 
transkriberats, det vill säga skrivits ned för hand i textformat på datorn och blivit till det empiriska ma-
terial som vi vidare har bearbetat och analyserat, därmed ordnat och kategoriserat för att kunna svara 
på våra forskningsfrågor (Ahrne & Svensson 2015, s. 23). 

Fägerborg (2011, s. 105) nämner att inspelade intervjuer som källa har större värde då de är så infor-
mationsrika eftersom precis allt registreras såsom skratt, betoningar, pauser och röstlägen. Det finns 
även en möjlighet att kunna lyssna på ljudfilerna om och om igen och bidrar då till att intervjuerna kan 
analyseras och tolkas på nytt, vilket är ytterligare en fördel. Dock tar en inspelad intervju lång tid att 
transkribera, vilket vi har upplevt då vi fick avsätta en dags arbete per intervju eftersom de var ganska 
långa samt att vi ville vara noggranna och göra ett omsorgsfullt transkriberingsarbete. 

Vi valde därmed att transkribera manuellt utan hjälpmedel, då en fördel med detta är att vi snabbare 
kunde blir bekanta med och lär känna vårt empiriska material. Detta medför att tolkningsarbetet kan 
inledas så tidigt som under själva lyssnandet och skrivandet. I själva transkriberandet lade vi också 
vikt på hur pedagogerna skulle framstå i texten och valde därför att justera språket en aning genom att 
ta bort utfyllnadsord för att det skulle bli mer läsvänligt och att personerna skulle framställas på ett 
rättvist sätt (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015, s. 51).  

Vidare har vi utifrån den transkriberade empirin valt att analysera med hjälp av en kvalitativ analysme-
tod där vi försökt skapa mening ur våra data genom att systematiskt undersöka och ordna dessa för att 
komma fram till resultat. Vi har därmed som Fejes och Thornberg (2015, ss. 34-35) beskriver det, or-
ganiserat och brutit ned våra transkriptioner i hanterbara mindre enheter genom att organisera, koda 
och söka efter mönster för att förstå materialet och skapa mening ur det. Vi har försökt identifiera be-
tydelsefulla mönster i form av teman som kan svara på våra forskningsfrågor och med stöd i den kvali-
tativa metodansatsen IPA (Interpretativ fenomenologisk analys) som innebär att forskaren genom tolk-
ningsarbete kartlägger och analyserar uttryck från informanterna har vi försökt få insikter om de inter-
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vjuade pedagogernas erfarenheter av forskningsområdet i det givna sammanhanget (Back & Berterö 
2015, s. 148). 

Vi har tagit avstamp i metodansatsens fokus på enskilda individers erfarenheter. Inom denna ansats 
samlas kvalitativa data genom intervjuer. Informanterna i studien behöver inte heller vara så många 
men gruppen ska vara homogen och ändamålsenlig, vilket menas med att de förväntas ha vissa ge-
mensamma erfarenheter. Detta har vi tänkt på då vi valt en grupp pedagoger vilka alla har erfarenhet 
av att arbeta med föräldraaktiv inskolning som metod i förskolan. Vi har dessutom valt att i linje med 
denna ansats göra semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide (Back & Berterö 2015, ss. 150-
151). 

Utifrån hur Rennstam och Wästerfors (2015, ss. 222-223) beskriver analysprocessen har vi läst vårt 
material flera gånger, om och om igen för att på så sätt bli förtrogen med materialet och få en djupare 
inblick i det. Utifrån detta har vi då fått syn på nyckelord och betydelsefulla mönster som vi till sist 
har kunnat bilda till olika teman. Detta kan i likhet med Öhlander (2011, s. 273) beskrivas som att vi 
gjort en syntes av materialet, det vill säga fört samman olika delar till en helhet. Med andra ord har vi 
tagit isär materialet som är de tre transkriberade intervjuerna och identifierat samt sorterat de betydel-
sefulla beståndsdelarna i relation till forskningsfrågorna utifrån utsagor i dessa intervjuer. Intervjuper-
sonernas olika påståenden har sedan sammanfogats till flera helheter så kallade teman.  

Forskningsetiska överväganden 

Som Dolk (2013, s. 59) uttrycker det har kvalitativ forskning lagt fokus på etiska principer som infor-
merat samtycke, rätt till anonymitet och skydd från all typ av skada. Detta har naturligtvis varit en vik-
tig del i vår studie för att den ska bli etiskt försvarbar. Innan intervjuerna har vi därför skickat ut ett 
informerat samtyckesbrev till alla pedagoger som är med i vår studie, vilket handlar om god forsk-
ningssed och om att vi som forskande studenter ska inta ett etiskt förhållningssätt. Viktigt blir då att 
följa de etiska principer och förhållningssätt som finns. Detta inbegriper som ovan nämnts informa-
tions- och samtyckeskravet (information om studien, de inblandade personernas samtycke och rätten 
till att avbryta när som helst), vilket är den viktigaste principen inom forskningsetik. I vårt fall har det 
handlat om att i första hand kontakta förskolecheferna på förskolorna och via dem även pedagogerna, 
både skriftligt och muntligt för tillåtelse av studien (Vetenskapsrådet 2017; Löfdahl 2014, ss. 32-33, 
36-37).  

  

Vidare har vi sett till så att anonymitet har tillvaratagits och garanterats de deltagande i studien. En-
skilda personer och förskolor i denna studie ska inte kunna spåras utifrån uttalanden utan de ska alla 
garanteras konfidentialitet som innebär att vissa data har tagits bort, det vill säga att vi har avidentifie-
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rat vissa delar av materialet (Vetenskapsrådet 2017, s. 41; Löfdahl 2014, s. 34). Viktigt att nämna är 
också att all data som vi har samlat in och använt oss av, i vårt fall ljudinspelade intervjuer och tran-
skriberingar av dessa, har förvarats på ett säkert sätt under arbetets gång. Detta för att obehöriga inte 
ska få tillgång till materialet och att vi sedan efter examensarbetet med godkänt betyg kommer att för-
störa dessa så att de inte går att spåra (Vetenskapsrådet 2017, s. 42; Löfdahl 2014, s. 38).  

Vi har mött forskningsetiska frågor både i planerandet av studien genom att tänka igenom vilka pro-
blem som skulle kunnat uppstå och i praktiken utifrån forskarens etik, det vill säga etik i mötet. Ett 
medvetet övervägande om att avstå från vissa typer av frågor såsom kritiska sådana i vår intervjuguide 
har gjorts och även funnits med i bakhuvudet under mötet med pedagogerna i intervjuerna ifall vi 
skulle märkt att de på något sätt hade blivit illa berörda eller velat avbryta sin medverkan. Dock har 
inga sådana problem uppstått men vi hävdar att vikten av att ha det med sig är en grund för att inter-
vjuerna ska bli bra ur allas perspektiv. Det har varit viktigt för oss att pedagogerna inte skulle känna 
sig utsatta eller kränkta i utformandet av intervjufrågorna och i mötet med varandra som intervjuare 
och informanter. Under intervjuerna är det viktigt att tänka på vilket sätt som frågorna ställs på, men 
även vart intervjuerna hålls. Detta har vi tänkt på både innan, i och med övning i att intervjua varandra 
med våra frågor men också under tiden vi varit på förskolorna och intervjuat när vi låtit pedagogerna 
själva få välja vart vi skulle vara någonstans under intervjuerna. Viktigt att nämna är att ta med de 
problem som uppstår under tiden för att bidra med kunskap så att liknande situationer kan undvikas 
(Löfdahl 2014, ss. 35, 37).  

Avslutningsvis har vi även tänkt på att studien och texten inte ska förmedla negativa bilder i form av 
tänkande och tyckande om de olika förskolorna och pedagogerna (Löfdahl 2014, s. 38). Skriv- och 
analysprocessen är inte neutral eftersom vi som forskande studenter har vår ryggsäck med oss och där-
för automatiskt går in med tolkningar. Detta sätter oss på så sätt i en maktposition gentemot informan-
terna i producerandet av vår studie och är något vi har haft med oss och reflekterat kring under hela 
skrivandets gång i arbetet med uppsatsen (Dolk 2013, s. 61). 

Studiens kvalitet 
Studien har en transparens och koherens då vi redogjort för vilka steg vi har tagit i forskningsproces-
sen eftersom vi genomgående beskriver hur studien är designad och genomförd från början till slut, 
det vill säga hur vi har gjort våra val och varför och då även tagit upp problem som vi stött på, samt att 
presentationen som helhet är sammanhängande och begriplig genom tydlighet i alla avsnitt och i rela-
tion till varandra (Back & Berterö 2015, s. 160). Därmed har vi arbetat för trovärdighet och kvalitet 
utifrån att försöka vara så transparenta som möjligt genom att tydligt redogöra för forskningsprocessen 
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och på så sätt kunna öppna möjligheter för diskussion och kritik (Ahrne & Svensson 2015, ss. 24-25). 
Då kvalitativa studier medför en svaghet som handlar om att resultatens kvalitet är beroende av forska-
rens kompetens så som Fejes och Thornberg (2015, ss. 260-268) beskriver det har vi försökt inta ett 
reflexivt förhållningssätt där vi kritiskt reflekterat över och beskrivit tillvägagångssätt, metodval, teori 
och värderingar samt vad som legat till grund för dessa. På så sätt kanske vi bidrar till att läsaren för-
står studiens inre logik som också är en del av studiens kvalitet då vi visar på hur studiens alla delar 
hänger samman i en helhet. 

  

Vidare upplevde vi att intervjuerna blev bättre och bättre för varje gång samt att provintervjuerna på 
varandra medförde ett bra resultat för revidering av intervjufrågorna. I genomförandet av intervjuerna 
upplevde vi även att vi lyckades skapa en avslappnad situation genom lyhördhet och öppenhet för pe-
dagogerna. Med en flexibilitet utifrån situationen och en öppenhet kring att vi spelade in med ljudupp-
tagning ville vi försäkra oss om att det var- och kändes okej för alla pedagoger och på detta sätt upp-
levde vi att vi lyckades skapa en mindre klyfta i den maktasymmetri som Fägerborg (2011, ss. 94-103) 
nämner kan uppstå mellan intervjuaren och informanten. Detta upplever vi som styrkor med metodva-
let och genomförandet i studien. Denna maktasymmetri kan medföra att de som intervjuas intar en 
instrumentell hållning, vilket gör att de visar upp en specifik bild av forskningsområdet och sig själva 
genom att anpassa sina svar utifrån vad de tror att intervjuaren vill höra. Det går således inte att ha en 
okritisk blick på materialet då samhälleliga villkor och minnet hos de intervjuade påverkar vad det är 
de berättar och delger (Fägerborg 2011, s. 97). 

  

En svaghet med intervjuer är att de ger en begränsad bild av det som undersöks, och som vi tidigare 
har varit inne på kanske en kombination av observationer och intervjuer hade konkretiserat och för-
djupat innehållet mer då dessa observationer hade kunnat ligga till grund för intervjuerna, vilket hade 
medfört en bredare kunskap och djupare förståelse kring forskningsområdet (Ahrne & Eriksson-Zet-
terquist 2015, s. 53). Detta kan beskrivas som triangulering (Ahrne & Svensson 2015, s. 25) och hade 
då kunnat bidra till ytterligare trovärdighet för studien. Studien bygger även på ett fåtal intervjuer på 
grund av diverse omständigheter som vi tagit upp i metodavsnittet och således kommer studiens resul-
tat inte att kunna generaliseras då inga generella villkor kommer att kunna upptäckas. Dock kan vi 
som Ahrne och Svensson (2015, s. 27) beskriver det öka generaliserbarheten genom att jämföra studi-
ens resultat med tidigare forskning som vi gjort i diskussionsavsnittet. Kvalitativa studier är inte direkt 
generaliserbara, men enligt Fejes och Thornberg (2015, ss. 264-272) kan de ändå utgöra en använd-
barhet. I vårt fall för verksamma inom förskolan eftersom resultaten kan leda till ökad förståelse och 
direkt tillämpning i praktiken utifrån den vetskapen som studien bidragit med i identifikation av lik-
nande situationer.  
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Resultat och analys 

I denna del presenterar vi undersökningens resultat utifrån syftet och dess frågeställningar, detta paral-
lellt med teoretiska analyser utifrån anknytningsteorins centrala begrepp. Studiens syfte och frågeställ-
ningar kommer vi att besvara med hjälp av de identifierade teman som vi tagit fram under analyspro-
cessen av resultatet. Likheter och skillnader i tillvägagångssätt presenteras genomgående i hela avsnit-
tet och vi använder oss av beteckningar som en, två eller samtliga (samtliga menas med alla pedago-
ger/förskolor) för att tydliggöra nyanser och mönster. Även uttryck som pedagog 1, pedagog 2 och 
pedagog 3 används. 

Metod- och individanpassning 
Samtliga pedagoger uttrycker att det sker en anpassning av den föräldraaktiva inskolningen som metod 
utifrån det individuella barnet, att pedagogen får vara flexibel kring tidsförloppet utifrån vem barnet är 
och dennes behov och kallar även metoden lite olika så som heldagsinskolning, föräldraaktiv inskol-
ning och föräldraaktiv introduktion. De nämner att pedagogen utifrån samspel med föräldrarna läser av 
barnets behov, vilket självklart ser olika ut beroende på vad det är för barn. Detta är något som exem-
pelvis kan komma att påverka huruvida lång tid inskolningen tar då pedagogerna utgår från att alla 
barnen som skolas in i verksamheten ska känna sig trygga. De beskrivningar som förskolorna använ-
der sig av om föräldraaktiv inskolning uttrycker samtliga pedagoger bara är en beskrivning som i ge-
nerella drag förklarar den föräldraaktiva inskolningen och vad den menas med. Det vill säga att föräld-
rarna är aktiva tillsammans med sina barn i verksamheten under en längre tid under inskolningsdagar-
na för att båda ska få bra erfarenhet av verksamheten som helhet. De uttrycker även att detta är en för-
del då barnets trygghet finns med under hela dagen och att de på så sätt kan tanka trygghet under oro-
liga situationer. Vidare nämner samtliga pedagoger att de läser av och märker på barnen via uttryck 
och kroppsspråk vad varje enskild individ behöver och att de då i samspel och i samråd med föräldrar-
na formar inskolningssituationen därefter. Detta säger pedagogerna om metoden: 

  
Man har en inskolningsram men du kan ju inte följa den till punkt och pricka eftersom man måste 
möta varje individuellt barn. (Pedagog 1) 

Tre heldagar som grund barn och förälder, men sen är vi lyhörda om man märker att barnet och 
föräldern inte är trygga i det och behöver mer tid. (Pedagog 2) 
  
Man kan inte gå blint efter den generella beskrivningen av metoden tre dagar utan det är viktigt att 

den anpassas utefter varje enskild individs behov, man kan variera den och ska inte slarvigt kalla 
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den för tredagars som många gör, utan man måste se till vad barnet behöver men också familjen 

och föräldrarna. (Pedagog 3) 

Samtliga pedagoger uttrycker att de följer barnets gång tillsammans med föräldrarna och att de då har 
en tät föräldrakontakt för att kunna anpassa förloppet och metoden efter barnet och skapa en trygghet 
hos både barn och föräldrar. De uttrycker att kommunikationen är viktig och att situationen anpassas 
utefter hur tryggt barnet verkar vara, samt utifrån föräldrarnas trygghet då det avspeglar sig i barnen. 
Pedagogerna utgår ifrån barnet i en tydlig dialog med föräldrarna kring vad de tillsammans tror är 
bäst, som professionell med yrkeskunskap och som förälder med erfarenheter och kunskap om sitt 
barn. Pedagogerna uttrycker att det som finns i bagaget som individ, det vill säga barnets tidigare erfa-
renheter styr och att de i samspel med föräldrarna måste avläsa hur barnet känner och mår. Alla mo-
ment genomförs men med en känslighet för det individuella barnets behov för att hen ska få ta del av 
och få erfarenheter av alla delar i verksamheten. En av pedagogerna uttrycker det såhär: 
  

Det handlar mer om ett förhållningssätt utifrån föräldrarna och oss pedagoger än att det är en mo-
dell man ska följa för alla barnen. (Pedagog 3) 

Utifrån anknytningsteorin kan pedagogernas arbetssätt med metoden tolkas som att försöka grunda sig 
en uppfattning kring barnets anknytningsmönster utifrån barnens individuella behov och erfarenheter i 
informationsutbytet och samspelet med föräldrarna. Pedagogerna har en känslighet för signalerna som 
barnet signalerar och anpassar då förloppet utifrån barnens trygghet och skapar på så sätt förutsätt-
ningar för att nya anknytningsmönster ska kunna grunda sig i bra kvalitet, det vill säga att pedagoger-
na arbetar för att barnet ska kunna etablera och utveckla en trygg anknytning till denne (Hagström 
2010, ss. 53-54). Vidare genom att barnet har sin förälder som är den primära omsorgsgivaren med sig 
hela dagar under inskolningsperioden får de erfara verksamheten tillsammans med sin trygghet, den 
trygga basen och på så sätt då uppleva och ta del av vad det innebär att gå på förskolan utan att vara 
orolig för att skydd och tröst inte finns tillgängligt. Detta kan då utifrån anknytningsteorin tolkas leda 
till att barnet utforskar sin omgivning och vågar vara nyfiken på det som sker under loppet av den för-
äldraaktiva inskolningen (Hagström 2010, ss. 54, 56). Därmed formar pedagogerna tillsammans med 
föräldrarna hur inskolningssituationen kommer komma att se ut utifrån barnets behov och vi kan tolka 
det som att pedagogerna i anpassandet av metoden har en känslighet för anknytningsbehovet och ser 
till hur varje individs behov hör samman utifrån trygghetscirkelns nedre och övre del. Den nedre som 
handlar om att en trygg bas är nödvändig att ha för att kunna utforska omvärlden där barnet kan tanka 
trygghet ifall det skulle behövas och som sedan är tätt sammanflätad med den övre delen där barnets 
nyfikenhet och självständighet utvecklas. Den undre delen är då en förutsättning för att barnet ska 
våga delta i verksamheten under inskolningen och att detta även präglas av nyfikenhet. Utifrån an-
knytningsteorin kan då tolkas att förhållningssättet som en föräldraaktiv inskolning för med sig i sam-
spelet mellan pedagog och förälder, utifrån barnets individuella behov skapar en fungerande nedre del 
av trygghetscirkeln. På så sätt skapas förutsättningar för att barnet ska kunna ha en viss självständighet 
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i sitt utforskande och att barnet känner sig tryggt i förskolans verksamhet, eftersom hen kan tanka när-
het på sina villkor (Brandtzaeg, Torsteinson & Øiestad 2003, ss. 22, 32-33, 39).  

Vidare nämner samtliga pedagoger att förskolorna använder sig av gruppinskolning och att de max 
skolar in fem barn åt gången då pedagogerna ska räcka till och för att de ska kunna hinna med och se 
individuella behov utifrån att vara tillräckligt närvarande och lyhörd. Samtliga förskolor har minst två 
pedagoger i barngruppen där gamla barn ansvaras av den ena pedagogen och den andra pedagogen då 
är ansvarig inskolningspedagog och har tätare kontakt med de nya barnen och föräldrarna som ska 
skolas in, men att de självklart även samarbetar. En av pedagogerna uttrycker specifikt flexibilitet 
kring vem som ska vara inskolningspedagog: 
  

Man går på den som barnet får mest kontakt med, man har en dialog kring det och är flexibel och 
kan byta beroende på barnet. (Pedagog 1)  

  
Detta kan då utifrån anknytningsteorin tolkas som att pedagogerna strävar efter att kunna vara en in-
kännande omsorgsgivare och känner en gräns för hur de räcker till för att kunna bli den trygga basen 
som skapar tilltro om tröst och närhet för barnen och för att kunna bygga en tillitsfull relation som 
bygger på trygg anknytning (Hagström 2010, ss. 54, 56). Därmed kan tolkas att pedagogerna strävar 
efter att organisera inskolningen så att de kan fungera som en kompletterande anknytningsperson när 
föräldrarna, de primära omsorgsgivarna inte kan vara där på förskolan längre och agera den trygga 
basen. Samtliga pedagoger uttrycker aspekten av att räcka till, vilket kan kopplas till vikten av att som 
pedagog kunna ge fysisk och känslomässig omsorg och visa positivt engagemang i barnens liv för att 
kunna etablera en trygg anknytning och talar då om att pedagogerna värnar om detta relationsskapande 
(Hagström 2010, ss. 60-61). Som kompletterande anknytningsperson med sekundär anknytning blir då 
pedagogen väldigt betydelsefull och kan då tolkas skapa förutsättningar för att barnet ska få en bra 
start och trygghet i förskolan utifrån hur tillgänglig och lyhörd pedagogen är. Vilket i sin tur menas 
med att pedagogerna försöker undvika att skapa oro och stress hos barnen genom att finnas tillgängli-
ga så att den nya relationen kan präglas av närvaro och trygghet (Brandtzaeg, Torsteinson & Øiestad 
2003, ss. 27-28).  
  

Den dagliga verksamhetens utformning under in-

skolningen 

Pedagog 1 uttrycker att verksamheten stannar upp under inskolningsperioden. Eftersom det är lättare 
att själv få kontakt med barnen om pedagogen inte leder en aktivitet. Däremot utifrån pedagog 2 och 3, 
anser båda att det är viktigt att fortsätta med det arbete pedagogerna håller på med, för att barnen ska 
få en rättvis bild av vad de gör på förskolan. Genom detta blir barnen bekanta med bland annat materi-

!25



alet och miljön. Det är viktigt med grundrutiner och när rutinerna sätter sig så finns det en grundtrygg-
het som barnen kan falla tillbaka på: 

Här så innebär det att föräldrarna kommer med sitt barn och är med första dagen och är med i våra 
rutiner. Och man försöker hålla de här grundrutinerna, samling, sova, mat, att dem rutinerna ska 
vara någon slags trygghet. (Pedagog 2)  

Både pedagog 2 och 3 arbetar utifrån projektgrupper och en delning av gruppen sker automatiskt när 
de två förskolorna har projekttid under tisdagar, onsdagar och torsdagar. Däremot utifrån vad pedagog 
3 uttrycker ser pedagogerna till så att det max är 10 barn med 2 pedagoger. Detta med anledning av att 
det inte ska bli för många nya kontakter för inskolningsbarnen på en gång. Vilket även pedagog 1 ut-
trycker att de gör, att pedagogerna delar upp barnen i olika grupper med anledning att det inte ska bli 
för många nya kontakter på en och samma gång. De tar även med gamla barn som är trygga och posi-
tiva i inskolningsgruppen med anledning att skapa rätt dynamik. Pedagog 1 beskriver att de andra bar-
nen, som inte är med i inskolningsgruppen är tillsammans med en annan pedagog på avdelningen som 
de känner sig trygga med. Pedagog 3 beskriver, för att de gamla barnen ska känna sig trygga och inte 
bortglömde brukar pedagogen se till så att en extra resurs finns under inskolningsveckan, dock påpe-
kar pedagogen att detta hör till budgetfrågan. Pedagog 2 nämner dock inte de gamla barnen, utan vi 
tolkar det som att alla barnen är samlade. Både pedagog 2 och 3 uttrycker att inskolningsperioden tar 
oerhört mycket tid och energi och att det krävs en total närvaro och interaktion med barnet samtidigt 
som kontakten med de gamla barnen är viktig. Det handlar om att det nya barnet ska får en grund-
trygghet och en pedagog att gå och tanka hos. Samtliga pedagoger påpekar att ifall pedagogen ger det-
ta till barnen så går oftast inskolningarna väldigt bra. Samtliga föredrar att lägga inskolningen med 
start på tisdagar med anledning att måndagar är en uppsamlingsdag efter helgen och att pedagogerna 
inte vet hur veckan kommer att se ut ännu. Pedagog 1 uttrycker att en förutsättning för en fungerande 
inskolning är att personalen är friska och på plats.  

Utifrån anknytningsteorin kan vi koppla ihop detta med begreppet anknytningsmönster. Både pedagog 
2 och 3 håller kvar sina rutiner och aktiviteter under inskolningen för att barnen och föräldrarna ska få 
en rättvis bild av hur verksamheten ser ut och då dessa två förskolor delar upp grupperna under in-
skolningen kan det tolkas ge bra förutsättningar för att skapa trygga anknytningsmönster eftersom den 
trygga anknytningen har ett samband med och en grund i pedagogens tillgänglighet för barnet (Hag-
ström 2010, ss. 53-54, 56). Pedagogernas tillgänglighet för de nya barnen som skolas in blir större ifall 
det är färre barn i gruppen. Att pedagogerna även försöker avge en total närvaro i interaktion med bar-
net kopplar vi till trygghetscirkeln eftersom det är där det börjar, med den trygga basen och en säker 
famn. För att det ska vara möjligt att få en trygg anknytning krävs det att pedagogen ger mycket av sig 
själv från start av inskolningsperioden och fortsätter att vårda relationen, vilket är en förutsättning för 
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att barnet ska våga sig ut och utforska omgivningen och få kunskap om omvärlden (Brandtzaeg, Tor-
steinson & Øiestad 2003, ss. 22, 39). 

Samspelet mellan pedagog och föräldrar 
Samtliga pedagoger uttrycker en positivitet kring att föräldrarna får en helhetsinblick i verksamheten 
och lär känna de andra föräldrarna, barngruppen och pedagogerna vilket skapar en bra kemi och 
trygghet. I dialog med föräldrarna utbyter de information om vad barnet har för erfarenheter hemifrån 
kring olika situationer. Det är något som görs tillsammans pedagog och föräldrar för barnets trygghet, 
att de hela tiden i samspel med varandra kommer fram till hur inskolningen ska gå till utifrån barnets 
behov. Pedagogerna gör aktiviteter med barnen i samspel med föräldrarna då de känner sitt barn allra 
bäst och på så sätt får de barnen aktiva och delaktiga i att våga delta och prova på. Pedagogerna i sam-
spel med föräldrarna testar hur mycket de får göra utifrån barnets trygghet för att skapa den där etable-
rade kontakten. Samtliga pedagoger uttrycker att de har tiden att samtala med föräldrarna under hela 
dagen och det blir till ett samarbete där pedagogen lär känna barnet i samspel med föräldrarna för att 
kunna ta vid. Det är en ständig dialog med föräldrarna om hur de brukar göra hemma och vad barnet är 
van vid för att ta vid där. Samtliga pedagoger belyser vikten av kommunikationen så att de har samför-
stånd i hur det hela ska gå till för att barnet ska känna sig tryggt, att de har en tydlig kommunikation 
med varandra. En pedagog beskriver det som att skapa den där tilliten till förskolan och pedagogerna 
för att barnen ska känna av det och bli trygga då förälderns och barnets trygghet hänger ihop. Att för-
äldern i ett bra samspel med pedagogen visar att jag litar på den här vuxna inför barnet och att det är 
okej, det vill säga att de vuxna är på samma plan och uppnår ett slags samförstånd där också respekten 
för varandra är viktig. En annan pedagog belyser vikten av den tydliga kommunikationen genom att ta 
upp ett exempel om att föräldern inte bara kan försvinna helt plötsligt utan att säga till, för då undrar 
både barnet och pedagogen vart hen har tagit vägen eftersom det är viktigt att de vet vart föräldern 
befinner sig för att barnet ska kunna gå och tanka trygghet. En tredje pedagog belyser även vikten av 
kommunikation redan innan inskolningen kring föräldrars frågor för att skapa en slags trygghet hos 
föräldrarna. Det är en inskolning med både barn och föräldrar där det är viktigt att möta föräldrarna för 
att få med dem på tåget, eftersom deras trygghet avspeglas i barnen. Om de får bra bemötande och 
information blir de trygga, vilket gör att barnen känner sig trygga. Såhär uttrycker en av pedagogerna 
vad det handlar om: 

Att ge det här förtroendet för föräldrarna för det är ju trots allt föräldrarna som är det bästa barnen 
har och vi ska inte ta deras plats utan vi ska göra det här tillsammans för att få det bästa resultatet 
för att barnen ska trivas och känna sig trygga. (Pedagog 1) 

Samtliga pedagoger belyser även vikten av uppföljning och att de har en fortsatt kommunikation i 
form av att som förälder vara standby så att de kan höras med varandra om hur bland annat barnet mår 
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under den första tiden som barnet lämnas själv på förskolan efter inskolningen. Att pedagogen och 
föräldern har en fortsatt öppen dialog och kontakt efter inskolningen för att veta hur barnet känner sig, 
hur pedagogen ska agera utifrån barnets mående och för att föräldrarna ska få höra hur det går och på 
så sätt bygga vidare på tilliten och tryggheten. Två pedagoger uttrycker sig såhär kring den närmsta 
tiden efter inskolningens slut: 

Visst kan man släppa iväg dem till jobbet men du måste ha telefonen och vara standby om det 
skulle hända någonting. (Pedagog 2) 

Ja, och sen har man ju alltid kontakt med föräldrarna så dem är tillbaka på tio minuter om det inte 
skulle gå bra. (Pedagog 3) 
  

Utifrån anknytningsteorins begrepp den trygga basen som innebär att en omsorgsgivare skapar tilltro 
hos barnet att tröst och närhet finns inom räckhåll kan vi tolka den täta kontakten med föräldrarna som 
positiv under inskolningsperioden då barnets trygga bas finns med under hela dagar. Detta kan då tol-
kas som en fördel eftersom denna bas leder till att barnet vågar vara nyfiket och utforska sin omgiv-
ning vilket kan bidra till en trygg och bra start in i förskolan då barnet på så sätt vågar ta sig an och 
delta i verksamheten. Genom att föräldrarna i och med en föräldraaktiv inskolning är med sitt barn i 
alla verksamhetens aktiviteter under inskolningsperioden har barnet tillgång till både närhet och di-
stans på sina egna villkor vilket då kanske underlättar och skapar trygghet i den nya situationen som 
inskolningen innebär. Vidare kan den tydliga och öppna kommunikationen mellan föräldrarna och pe-
dagogen genom det kontinuerliga informationsflödet kring barnets erfarenheter i en föräldraaktiv in-
skolning tolkas skapa goda förutsättningar för att pedagogen ska kunna ta vid och göra det barnet är 
van vid hemifrån för att etablera kontakt. På så sätt kan en trygg anknytning utvecklas med barnet ge-
nom att lära sig vara den där inkännande omsorgsgivaren som lyssnar till och besvarar barnets signaler 
utefter hens behov (Hagström 2010, ss. 54, 56). Dock förutsätter detta, som pedagogerna varit inne på 
att pedagoger och föräldrar skapar en bra relation till varandra som präglas av tillit och trygghet utifrån 
samförstånd i en tydlig kommunikation.  

Vidare kan då detta samspel mellan pedagoger och föräldrar tolkas skapa olika förutsättningar för hur 
barnet knyter an till pedagogen. Om vi utgår ifrån anknytningsmönster som innebär att barnet kan eta-
blera olika typer av anknytningar beroende på hur hens signaler besvaras får dessa olika kvalitet. Detta 
kan då leda till en trygg eller också en otrygg anknytning som innebär att barnet inte förlitar sig på att 
signalerna blir besvarade, vilket då till viss del är avhängigt hur samspelet mellan föräldern och peda-
gogen fungerar och där ett bra informationsutbyte stöttar pedagogen i att kunna bemöta barnet utefter 
individuella behov (Hagström 2010, ss. 53-54). Vi kan då tolka det som att pedagogernas och föräld-
rarnas samspel i mötet präglas av en strävan att skapa trygghet för barnet och att de på så sätt tillsam-
mans skapar förutsättningar för att anknytningen ska undvika att bli otrygg eftersom detta kan resulte-
ra i att barnet inte använder sig av pedagogen som en trygg bas (Hwang & Nilsson 2011, ss. 182-183). 
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Ett barn ha flera anknytningspersoner med olika typer av anknytningsmönster enligt anknytningsteo-
rin, vilka då rangordnas i en hierarkisk ordning. Så då skulle vi kunna säga att om pedagogen lyckats 
med att skapa ett bra samspel med föräldrarna utifrån barnets behov så kan pedagogen bli och fungera 
som en kompletterande anknytningsperson. Så när föräldrarna som är de primära omsorgsgivarna inte 
kan agera den trygga basen för barnets trygghet kan då pedagogen som en kontinuerlig omsorgsgivare 
i förskolan bli den trygga basen under tiden barnet är utan föräldrarna på förskolan. Men det betyder 
också att pedagogen i detta fall måste ge fysisk och känslomässig omsorg, vilket hen då får stöttning i 
hur det ska gå till i det nära samspelet med föräldrarna och barnet i den föräldraaktiva inskolningen. 
Detta kan tolkas skapar förutsättningar för att barnet ska få en bra start baserad på trygghet i förskolan. 
Genom informationsutbyte kring barnets erfarenheter i samspelet med föräldrar skapar även det förut-
sättning för att pedagogen ska kunna visa positivt engagemang i barnets liv vilket kan resultera i att 
anknytningen blir trygg (Hagström 2010, ss. 60-61).  

Fördelar och nackdelar med metoden ur ett 

trygghetsperspektiv 
Samtliga pedagoger uttrycker att den föräldraaktiva inskolningen är en oerhört bra metod. Istället för 
att se den som en färdig modell för alla barn, kan metoden ses som ett förhållningssätt utifrån föräld-
rarna och förskolan, uttrycker pedagog 3. Pedagog 1 och 2 uttrycker att under inskolningsperioden får 
föräldrarna en helhetssyn under de hela dagarna. Det är även en bra start i den viktiga föräldrakontak-
ten, genom att det börjar byggas ett förtroende mellan förälder och pedagog under de här första dagar-
na av inskolningen, då de ständigt kan föra en dialog med varandra. Samtliga pedagoger uttrycker de 
positiva aspekterna med att barnet har föräldern med sig under de första dagarna i förskolan, att bar-
nets trygghet är närvarande. Men de uttrycker även att det finns olika nackdelar med att föräldrarna är 
med hela dagar på förskolan. Nackdelar enligt pedagog 1 är att det kan bli en aning spänt i luften då 
pedagogerna ibland kan känna sig granskade av föräldrarna. Pedagog 2 uttrycker att de tillfällen då 
pedagogen kan behöva höja rösten mot ett barn, eller markera kan det upplevas fel och då är det vik-
tigt att pedagogen förklarar situationen för föräldern så att det inte blir taget ur sitt sammanhang. Pe-
dagog 1 uttrycker också att en nackdel är när barnet är medveten om vad som kommer att ske och mer 
eller mindre bara väntar på att föräldern ska lämna. En annan nackdel som pedagog 2 uttrycker ur bar-
nets perspektiv, är att föräldrar kan lägga över sina känslor på barnet och beskriver inskolningar där 
föräldrar inte har lämnat sina barn tidigare hos någon annan vuxen och då har en stor oro för att lämna 
barnet. Pedagog 2 menar att detta kan smitta av sig på barnet. Pedagog 3 uttrycker även nackdelarna 
med föräldrarnas egna erfarenheter av inskolning som barn. Att känslorna därifrån finns kvar och att 
det då kan upplevas jobbigt att lämna ifrån sig barnet till främmande människor. Men där påpekar pe-
dagogen att det är där pedagogerna kommer in, att med sitt ansvar göra barnen och föräldrarna trygga i 
inskolningen: 
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Nackdelen med det här är att de flesta föräldrarna själva har skolats in i treveckorsmetoden och 

tycker det är jätteläskigt att lämna sitt barn till främmande människor efter bara tre dagar, men det 
är ju det som är vårt ansvar tycker jag, att göra dem så trygga att de vågar det. (Pedagog 3)  

Både pedagog 1 och 2 nämner även kort att bakslag kan uppkomma efter inskolningen. Att det i vissa 
fall där det har gått bra, men möjligen för fort kan ske ett bakslag. Av den orsaken är det viktigt att 
föräldern är snabbt tillgänglig. Upplevelsen är att det är något som kan vara svårt att förutse. Pedagog 
2 uttrycker också att föräldern kan bli sårad av det här bakslaget då det kan ha gått väldigt bra i början 
och sen kommer väldigt oväntat. 

Utifrån anknytningsteorin och begreppet trygg anknytning kan vi se att genom att ha en god relation 
mellan pedagoger och föräldrar, kan en trygg anknytning påbörjas. Vår tolkning är att ifall en god rela-
tion mellan pedagoger och föräldrar finns, är det lättare för barnen att skapa sig en god relation och 
således en trygg bas till sina pedagoger (Hagström 2010, ss. 54, 56). Genom det vågar barnen sig ut 
och utforska omvärlden och kan då kopplas ihop med trygghetscirkeln (Brandtzaeg, Torsteinson & 
Øiestad 2003, ss. 32-33, 39). Vi kopplar även kompletterande anknytningsperson till det ovan. Då för-
äldrarna är de som ligger närmst barnen, men att den sekundära anknytningen till andra vuxna är minst 
lika viktigt i barnens liv. Eftersom föräldrarna tillslut lämnar sina barn, så är det oerhört viktigt att den 
sekundära anknytningen växer fram. När det gäller de barn som ännu inte har det verbala språket är 
det viktigt att samspelet mellan föräldern och pedagogen tar sin start från början under inskolningspe-
rioden eftersom föräldern är den som känner barnet bäst och kan barnets signaler. Vilket pedagogen, 
den kompletterande anknytningspersonen kan ha svårt för att läsa av på egen hand i ett första möte 
(Hagström 2010, ss. 60-61; Brandtzaeg, Torsteinson & Øiestad 2003, ss. 27-28). 

Diskussion  

I det här avsnittet presenteras centrala aspekter som framkommit i studiens resultat och analys vilka 
utgår ifrån studiens syfte och frågeställningar. Dessa diskuteras sedan i relation till tidigare forskning 
som skrevs fram i början av uppsatsen. Studiens syfte är som sagt att ta reda på hur pedagogerna an-
vänder sig av den föräldraaktiva inskolningen som metoden i praktiken med fokus på barns trygghet 
och anknytning. 

Resultatet som framkommit i studien utifrån den första forskningsfrågan, Hur anpassar pedagogerna 
den föräldraaktiva inskolningen som metod i praktiken? visar att det sker en individanpassning kring 
den föräldraaktiva inskolningen som metod utifrån individuella barns behov. Det handlar mycket om 
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att som pedagog vara flexibel och lyhörd för vad barnet behöver och då i samspel med föräldrarna. Det 
är en metod som kan ha olika benämningar och som beskrivs utifrån en grundmetod, men denna följs 
inte efter punkt och pricka.  

Barnets välmående och behov utifrån att skapa en trygg situation under inskolningen styr huruvida 
förloppet fortskrider. Pedagogerna trycker på fördelen att barnets trygghet är med under tiden för in-
skolningen och att de följer barnets gång tillsammans med föräldrarna. Det samspel med föräldrarna 
som inskolningen innebär skapar förutsättningar för att kunna läsa av barnet eftersom det grundar i ett 
informationsflöde om barnets erfarenheter och vad denne är van vid, vilket då styr hur metoden kom-
mer att varieras utifrån den ursprungliga metodbeskrivningen som de förhåller sig till. Pedagoger och 
föräldrar formar tillsammans inskolningssituationen utifrån barnets tidigare erfarenheter och mående. 
Pedagogerna har en känslighet för individens behov i alla moment och delar av verksamheten och an-
passar sig utefter hur tryggt barnet verkar vara. Det handlar om att utgå ifrån barnet och att mötas i en 
dialog som pedagog och förälder kring vad de tror är bäst både som professionell med yrkeskunskap 
men också som förälder med erfarenheter och kunskap sitt eget barn. Likt Schwarz (2016, ss. 
259-260) beskriver det ska pedagogen inom kontexten för inskolningen uppfylla sin roll i praktiken 
vilket gör att pedagogen är beroende av en bra relation till barnet. Eriksson (2016, ss. 33-36) tar även 
upp vikten att som pedagog under inskolningen inta en roll som en nyfiken och närvarande pedagog 
och som även kan finnas där som en trygghet och ett lugn. Forskaren beskriver att det viktigaste under 
inskolningsperioden är att kunna skapa ett band med barnet och en början på en god relation, men 
också vikten av att lära känna föräldrarna och att denna kontakt ska vara präglad av en tydlig dialog. 

Vidare i resultatavsnittet kom vi fram till att två av tre förskolor låter verksamheten vara igång som 
vanligt, medan den tredje förskolan stannar upp sin verksamhet. Kan detta bero på att avdelningarna 
på förskolorna ser olika ut? Att två förskolor har avdelningar i åldrarna 1-5, medan den tredje som 
stannar upp sin verksamhet under inskolningen är en yngrebarnsavdelning. Kan det kanske vara lättare 
att hålla igång verksamheten som vanligt när det är olika åldrar i barngruppen? Kopplat till det Kihl-
bom (2003, s. 36) skriver kring storleken på barngruppen, samt vilka pedagoger som arbetar under 
inskolningsperioden som har betydelse för hur inskolningen blir, kan det då vara lättare att dela upp de 
gamla barnen med pedagoger som de känner väl så att de som är ansvariga för inskolningen får fullt 
fokus på de nya barnen? Vår upplevelse är att samtliga förskolor kan anpassa inskolningen efter hur de 
själva anser är bästa sättet för barnen trots att de har en grund för den föräldraaktiva inskolningen att 
utgå ifrån. Exempelvis väljer samtliga pedagoger att starta inskolningen på en tisdag då verksamheten 
oftast har kommit igång eftersom måndagar ofta går åt till planering efter helgen. Detta tolkar vi som 
att förskolorna utgår från de förutsättningar de har i verksamheten. Verksamheterna och veckans akti-
viteter har kommit igång och personal finns på plats för att ta hand om de andra barnen som inte sko-
las in. Som Kihlbom (2003, s. 36) skriver är en förutsättning för att inskolningen och anknytningen 
ska fungera att tillräckligt med personal finns på plats.  
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Resultatet som framkommit i studien utifrån den andra forskningsfrågan, Hur kan anpassningen av 
den föräldraaktiva metoden tolkas ur ett anknytningsperspektiv med fokus på trygghet? visar att ge-
nom att föräldrarna är med och stöttar och är närvarande hela dagar under inskolningsperioden under-
lättar det samspelet och skapar förutsättningar för att skapa en trygg relation mellan barnet och peda-
gogen eftersom det är föräldrarna som känner barnet bäst. På det sättet blir barnen trygga och kan på-
börja nya relationer med nya människor i sitt liv, vilket Eriksson (2016, ss. 31-32) upplyser är en för-
utsättning för att barnet ska komma in i förskolan på ett bra sätt. När barnet vet vart föräldern är vågar 
hen utforska det nya och vågar dessutom etablera kontakt med pedagogerna då barnet kan gå och tan-
ka närhet hos föräldrarna (Eriksson 2016, ss. 33-36).  

Som vi sett i resultatavsnittet kring samspelet mellan pedagog och föräldrar är detta något som präglas 
av en ständig dialog där de tillsammans utbyter information om barnet för att kunna skapa den där 
tryggheten och en början på en bra och trygg anknytning. Den föräldraaktiv inskolningen som metod 
handlar om ett förhållningssätt som pedagog och förälder, utifrån barnets individuella behov för att 
skapa en bra start in i förskolans verksamhet. De samspelar och gör de dagliga aktiviteterna tillsam-
mans, för att få in barnet på trygga grunder och för att barnet ska må bra. Tillsammans kommer peda-
gogerna och föräldrarna fram till hur inskolningsförloppet tillslut kommer att se ut utifrån barnets be-
hov så att hen vågar vara aktiv och delaktig i verksamheten och på så sätt skapar sig positiva erfaren-
heter av förskolan i ett första möte. Det handlar som barn om att ha sin trygghet med sig under dagar-
na för att tanka trygghet i övergången och att som pedagog och barn etablera en ny relation grundad i 
trygghet. I utbytet av erfarenheter som pedagog och förälder i samband med den täta kontakten som 
den föräldraaktiva inskolningen innebär skapar det förutsättningar för att som pedagog kunna ta vid 
där barnet och föräldern befinner sig, förutsatt att pedagogen och föräldern i samspelet har en tydlig 
och öppen kommunikation. I likhet med detta förklarar Markström och Simonssons (2017, ss. 1, 3) 
övergången från hemmets sfär till förskolan i inskolningsprocessen präglas av samspelet mellan peda-
goger och föräldrar. De kommer in på hur diskursen som den föräldraaktiva inskolningen för med sig 
skapar en positionering av föräldrarna att inta en mer aktiv roll och att även pedagogerna förväntar sig 
detta ansvar i form av ett föräldraengagemang. Det handlar om att mötet som pedagog och förälder 
skapar en slags ”mellandomän” där gränsarbetet och övergången bygger på förhandlingar och ansvar 
hos de båda (Markström & Simonsson 2017, ss. 1, 8-9).  

Under intervjuerna har vi fått väldigt mycket positiv information kring föräldraaktiv inskolning, som 
vi har förmedlat under resultatdelen. Men vi ville även få syn på de negativa aspekterna kring metoden 
då vår tanke var att det kan finnas två sidor. En förskola påpekar att under inskolningsperioden har 
pedagogerna en möjlighet att dela med sig av sin verksamhet till föräldrarna, exempelvis vad försko-
lan har för syfte med sitt arbete. Markström och Simonsson (2017, ss. 8-9) skriver om förväntningar 
förskolan har på föräldrarna om att vara delaktiga i verksamheten under inskolningen, vilket kan vara 
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problematiskt ifall föräldrarna inte intar den rollen då metoden föräldraaktiv inskolning innebär att 
föräldrarna ska vara delaktiga under de första dagarna. Som tidigare nämnts i resultatdelen är en nack-
del att pedagoger kan känna sig granskade av närvarande föräldrar och att de då känner en lättnad när 
föräldrarna har vinkat av barnen. I vissa fall kan pedagogen först då känna att barnet och pedagogen 
skapar en relation eftersom föräldern har varit den famn som barnet har velat gå till tidigare. Två för-
skolor nämner även att bakslag kan uppstå, vilket handlar om att det gått bra inledningsvis efter in-
skolningen men att det sedan har visat sig bli problematiskt för barnet, vilket vi kopplar ihop med att 
anknytningen och relationen mellan barn och pedagoger kan ta tid. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Resultatet i vår studie som Fejes och Thornberg (2015, ss. 272-274) nämner kan komma att fungera 
som ett stöd för andra personer inom professionen genom att inspirera, medvetandegöra och vidga 
andras förståelse och föreställningar kring forskningsområdet. Således kan resultatet bli gångbart för 
andra inom professionen utifrån att de kan relatera studiens processer och resultat till sin egen verk-
samhet och praktik.  

Utifrån vår studie tänker vi att resultaten kan gynna praktiken och professionen genom att den bland 
annat lyfter att även om det finns en grund att utgå ifrån kring den föräldraaktiva inskolningen, så be-
höver denna anpassas utefter varje individuellt barn för att barnet ska känna sig tryggt och få en bra 
introduktion i förskolan. Detta i praktiken kan komma att se olika ut på olika avdelningar, förskolor 
och enheter med mera. Resultaten belyser vikten av att pedagogen har ett öppet och inbjudande för-
hållningssätt gentemot barn och föräldrar för att trygghet ska infinna sig hos alla parter och det handlar 
mycket om vad pedagogen har för inställning. En fördel är att pedagogen är flexibel och intar ett öp-
pet, inbjudande och reflekterande förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och den grundbeskrivning 
som finns kring inskolningen för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att inskolningen ska 
bli en trygg start in i förskolans verksamhet för varje nytt barn. Ifall relationen mellan pedagogen och 
föräldern är bra underlättar det för att det ska skapas en bra och trygg relation mellan barnet och peda-
gogen.  

Om vi då även återkopplar till vår inledning kring vad en bra introduktion i förskolan kan innebära, 
kan vi då konstatera att detta ser olika ut utifrån vilka barn och föräldrar som pedagogen möter och 
vilket förhållningssätt pedagogen har. Utifrån pedagogens förhållningssätt i mötet med barn och för-
äldrar resulterar detta i en metodanpassning med variation utifrån grunden för en föräldraaktiv inskol-
ning. En viktig aspekt i det hela blir då att reflektera kring hur dokumentering och utvärdering av den 
egna anpassningen av metoden i verksamheten kan ske för att inskolningen ska bli och vara en del av 
förskolans kvalitetsarbete och en del av professionssträvandet som det systematiska kvalitetsarbetet 
innebär. Detta för att barn och föräldrar ska få en ”god introduktion i förskolan” (Skolverket 2016, s. 
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13) utifrån de metoder som används idag och utifrån de förutsättningar som finns i verksamheten. 
Därmed kanske vi kan trycka lite på och påverka att läroplanen kanske borde lägga till den tidiga 
övergången från hem till förskola i avsnitt 2.5 som i dagens läge inte finns med och då också konkreti-
sera vad en god introduktion kan innebära i avsnitt 2.4. Kanske genom att lägga till det som vi i denna 
studie kommit fram till att både förälder och barn i en föräldraaktiv introduktion förbereds för över-
gången mellan hem och förskola förutsatt att pedagogen har ett öppet, inbjudande och reflekterande 
förhållningssätt. Verksamheten kan då även skapa möjlighet för att anpassa introduktionen efter varje 
enskild individs behov (Skolverket 2016, s. 13).  

Slutsatser 

Rimliga slutsatser som kan dras är att det handlar mycket om pedagogernas förhållningssätt, inställ-
ning och lyhördhet för det individuella barnet och inte så mycket om vilken specifik metod som peda-
gogen har utgått ifrån som grund. För denna metod anpassas till praktiken utifrån de förutsättningar 
pedagogen har att jobba med och detta sker med tanke om barnets bästa. En föräldraaktiv inskolning 
som metod kan se olika ut och variera i tillvägagångssätt för att den ska fungera i praktiken pedagogen 
är verksam i mötet med nya barn och föräldrar. En föräldraaktiv- eller heldagsinskolning medför en 
tätare föräldrakontakt och en större inblick för föräldrarna i verksamheten samtidigt som barnets 
trygghet är tillsammans med barnet en längre tidsperiod under inskolningsdagarna, vilket medför att 
både barnet och föräldrarna får en möjlighet till en bra introduktion i förskolan genom att lära känna 
verksamheten, miljön, barngruppen och de andra pedagogerna. Relationen mellan pedagog och föräl-
der är viktig för barnets trygghet och anknytning och om föräldrakontakten är bra avspeglas det på 
relationen mellan pedagog och barn.  

Vidare forskning 

Då vi fortfarande upplever att det finns lite forskning kring hur en föräldraaktiv inskolning påverkar 
barnet i känslor och beteende efter inskolningen tänker vi att vidare forskning på forskarnivå (och inte 
studentnivå) skulle kunna studera effekten av kortare inskolningar med fokus på så kallat bakslag som 
två av de medverkande pedagogerna varit inne på. Det vill säga att det till synes gått bra inledningsvis 
efter en inskolning men att det sedan visade sig bli problematiskt för barnet. Att förslagsvis göra en 
större och längre observationsstudie kombinerat med intervjuer i samband med inskolning och avslutat 
inskolning för att se hur barnet påverkats utifrån beteende och känslohantering innan och efter för att 
kunna säga någonting om och få syn på hur frekvent dessa bakslag är. Om det är något som är vanligt 
eller ovanligt i samband med kortare inskolningar eller om det har med andra aspekter att göra, vad det 
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är som påverkar. Det skulle vara intressant att se hur dagens organisering av kortare inskolningsmeto-
der påverkar barnet på en djupare nivå och att då utvärdera organiseringen på ett djupare plan. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Informations- och samtyckesbrev 

Stockholm den xxx 

Hej! 

Vi heter Nadine Legander och Rebecca Lodge och är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institu-
tionen, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för 

vår sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie syftar till att 
nå förskollärares/pedagogers perspektiv på en föräldraaktiv inskolning som metod i relation till barns anknyt-
ning. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua förskollärare/pedagoger med erfarenhet av arbete 
med föräldraaktiv inskolning. Tid och plats överenskommes utifrån medverkandes önskemål och intervjuerna 
beräknas ta max 30 min och kommer att spelas in med ljudupptagning.  

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt Vetenskaps-
rådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och förskolans 
identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed att 

avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet 
får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att 
förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

Med detta brev vill vi be om ditt medgivande för medverkande i studien. All medverkan är frivillig och kan när 
som helst avbrytas. Samtycker du till studien så skriver du under bifogad blankett.  

Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stock-
holms universitet. 

Vänliga hälsningar Nadine Legander & Rebecca Lodge 

Nadine Legander & Rebecca Lodge 
Telefonnummer: xxx, xxx 
Mail: xxx, xxx  
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Sara Backman Prytz (handledare) 

Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Mail: xxx 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till Nadine Legander & Rebecca Lodge 
innan eller i samband med intervjutillfället (om du inte samtycker till medverkan är det bara att bortse 
från detta brev). 

Jag medger att delta i studien. 

Förskollärare/pedagogs 
namn………………………………………………………………………………………………………………… 

Förskollärare/pedagogs 
namnunderskrift…………………………………………………………………………………………  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Bilaga 2. Intervjuguide 
(Muntlig intervju som spelas in med ljudupptagning, inleds med att hälsa, fixa den tekniska biten och att 
kort gå igenom samtyckesblanketten för signering av denna) 
  

1. Vad kan du säga om din erfarenhet av en föräldraaktiv inskolning, är det något du har arbetat med länge 
eller har du arbetat med någon annan metod innan? 

2. Har ni alltid haft en föräldraaktiv inskolning som metod på den här förskolan, om inte vad hade ni för 
metod innan? 

3. Hur länge har ni arbetat med den föräldraaktiva inskolningen? 
4. Hur ser den föräldraaktiva inskolningen ut i er verksamhet? (hur många dagar sträcker den sig, vilka 

deltar, vad har pedagogen respektive vårdnadshavaren för roll, hur länge är man där som barn/vård-

nadshavare etc.) 
5. Är ni en eller flera pedagoger som ansvarar för inskolningen? (en eller flera anknytningspersoner) 
6. Vem bestämmer tidsförloppet för inskolningen? 

7. Vad har ni för utrymme för individanpassning? (t.ex. om ett barn skulle behöva längre tid på sig) 
8. Har ni några begränsningar för hur lång tid inskolningen får ta? 
9. Hur upplever du att den föräldraaktiva inskolningen fungerar, om du tänker fördelar och nackdelar? 
10. Vilka positiva aspekter ser du med en föräldraaktiv inskolning om du tänker ur barnets perspektiv? 

11. Vilka negativa aspekter ser du med en föräldraaktiv inskolning om du tänker ur barnets perspektiv? 
12. Hur upplever du att barnen är efter inskolningen? 
13. Vad krävs av dig som pedagog för att anknytningen ska bli och fortsätta vara så trygg som möjligt? 

14. Krävs det mer tid och arbete från dig som pedagog efteråt? (när barnet är själv på förskolan utan vård-
nadshavarna) 

15. Vad (vilka resurser) krävs för att en föräldraaktiv inskolning ska bli så lyckad som möjligt om du tänker 
utifrån olika perspektiv? (barn, föräldrar och pedagoger) 

Intervjuguide (reviderad version) 

  
1.   Vad kan du säga om din erfarenhet av en föräldraaktiv inskolning, är det något du har arbetat med länge 

eller har du arbetat med någon annan metod innan? 
2.     Har ni alltid haft en föräldraaktiv inskolning som metod på den här förskolan, om inte vad hade ni för 

metod innan? 
3.     Hur länge har ni arbetat med den föräldraaktiva inskolningen? 
4.     Hur ser den föräldraaktiva inskolningen ut i er verksamhet? (hur många dagar sträcker den sig, vilka 

deltar, vad har pedagogen respektive vårdnadshavaren för roll, hur länge är man där som barn/vård-
nadshavare etc.) 

5.     Är ni en eller flera pedagoger som ansvarar för inskolningen? (en eller flera anknytningspersoner) 
6.     Vem bestämmer tidsförloppet för inskolningen? (några begränsningar för hur lång tid det får ta) 

7.     Vad har ni för utrymme för individanpassning? (t.ex. om ett barn skulle behöva längre tid på sig) 
8.     Hur upplever du att den föräldraaktiva inskolningen fungerar, om du tänker fördelar och nackdelar? 

(obs! glöm inte barnperspektivet) 
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9.     Vad krävs av dig som pedagog för att anknytningen ska bli och fortsätta vara så trygg som möjligt? 

10.  Vad (vilka resurser) krävs för att en föräldraaktiv inskolning ska bli så lyckad som möjligt om du tänker 
utifrån olika perspektiv? (barn, föräldrar och pedagoger) 
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