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Sammanfattning 

Föräldraaktiv inskolning är nu vanligt inom flera förskolor i Stockholm Stad och har tagits emot 

positivt av många. Föräldraaktiv inskolning innebär i korthet att föräldern är med sitt barn tre hela 

dagar. I denna studie undersöks den föräldraaktiva inskolningen ur ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv. Syftet med studien är att undersöka hur små barn reagerar på separationen från sina 

föräldrar efter en föräldraaktiv inskolning. De frågeställningar som tas upp berör barnens beteenden 

och reaktioner på separationen efter den föräldraaktiva inskolningen samt pedagogers och föräldrar 

syn på inskolningen. För att belysa syftet har kvalitativa metoder använts i form av observationer och 

semistrukturerade intervjuer med föräldrar och förskollärare. Studien omfattar fem barn bestående av 

två pojkar som är 1:5 och 1:6 år och tre flickor som är 1:3, 1:6 och 2:7 år. Barnen tillhör en barngrupp 

som består av 15 barn. De fem barnens båda föräldrar och två pedagoger deltog även i studien, men 

det är barnen som står i fokus. De fem barnen observerades i förskolan vid två olika tidpunkter efter 

det att den tre dagar långa inskolningen hade avslutats. Dessa tillfällen inföll olika för barnen. Tiden 

mellan observationsdagarna var en till tre veckor. Det har genomförts 3 observationer per dag och 

observationstillfälle. Totalt genomfördes 29 observationer samt 7 intervjuer med 5 föräldrar och 2 

förskollärare.  

Att utgå från anknytningsteorin i kontakten med pedagoger och barn har gett en möjlighet att sätta 

fokus på barnets roll och separationsreaktioner efter den föräldraaktiva inskolningen. De beteenden 

som legat i fokus under alla observationer har sin utgångspunkt i anknytningsteorin när det gäller små 

barns reaktioner på separationer från sin primära anknytningsperson. Resultaten visar att en majoritet 

av barnen även efter en längre period på förskolan efter en föräldraaktiv inskolning, visar starka 

separationsreaktioner och har ett stort behov av pedagogens närhet och lyhördhet. 

Nyckelord 
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Förord 
 

Hösten 2002 avslutade jag min förskollärarutbildning, livets stigar förde mig till att arbeta i skolans 

värld med elever i behov av särskilt stöd. Under dessa år har jag haft stor nytta av min utbildning till 

förskollärare. Det har dock fattats något och mitt hjärta slår extra för de minsta barnen i vårt samhälle 

vilka är en stor anledning till denna magisteruppsats.  

När jag hade lyckan att själv bli mamma fick jag möta förskolans värld och den föräldraaktiva 

inskolningen ur ett föräldraperspektiv. Efter det har tankar och funderingar kring hur det är för ett litet 

barn att möta den nya världen som förskolan är och att utsättas för en snabb separation funnits med 

mig. Valet av ämne till denna uppsats var inte självklart, då så mycket under utbildningen fokuserat på 

skolan. Nu är jag glad att jag vågade välja förskolans värld och hittade ”hem” igen. Efter en utdragen 

process är uppsatsen klar och många gånger har jag undrat om jag skulle hinna.  

För att denna uppsats skulle kunna genomföras vill jag först rikta ett varmt tack till pedagogerna, alla 

barnen och de föräldrar som gav mig sitt förtroende och gjorde denna studie möjlig. Ett stort tack till 

er alla! 

En annan viktig person är min handledare Ingrid Hårsman, ett stort tack till dig. Du har läst och haft 

synpunkter på texten vilket fört arbetet framåt. Din expertis inom området har gjort detta till en 

spännande och lärorik resa. Tack även till Lise Roll- Pettersson som givit värdefulla synpunkter till 

studiens första utkast. 

Slutligen vill jag tacka min familj som stått ut med mig dessa veckor och jag tillägnar denna uppsats 

till mina älskade barn Emil och Moa, mina små änglar som är källan till glädje och livskraft. Även till 

minne av Therese, alla barns försvarare. 

 

Stockholm 2010 

Tina Liefvendahl
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Bakgrund 

Föräldraaktiv inskolning är nu vanligt inom flera förskolor i Stockholm Stad och har tagits emot 

positivt av många förskolor. Föräldraaktiv inskolning innebär i korthet att föräldern är med sitt barn tre 

hela dagar och är den som är ansvarig för barnet (Dagens Nyheter, 2010). Efter tre dagar ska barnet 

vara inskolat och föräldern lämnar då barnet till förskolan.  

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka separationsreaktioner hos barn som har 

erfarenhet av en föräldraaktiv inskolning (tredagarsinskolning). I fokus är separationen från 

föräldrarna samt barnens separationsreaktioner efter den föräldraaktiva inskolningen. Även föräldrars 

och pedagogers perspektiv beaktas. Utifrån Hårsmans (1994) avhandling om små barn och 

separationer på daghem görs i denna studie en jämförelse med hennes resultat. Metoden med 

föräldraaktiv inskolning har ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv på det lilla barnets möjligheter att 

knyta an till en kompletterande anknytningsperson och kvalitén i dagens förskola, en stor 

specialpedagogisk relevans. Då barn i behov av särskilt stöd tycks öka i förskolan i och med större 

barngrupper (Skolverket, 2005), är det viktigt att barn i behov av särskilt stöd ges en gynnsam 

förskolestart. Tidigare forskning gjord på föräldraaktiv inskolning är obefintlig.  

Det är viktigt att forskning kring nya arbetssätt på förskolan lyfts fram och genomförs. Ser man med 

specialpedagogiska glasögon är det av största vikt att nya metoder utvärderas och undersöks, för att få 

mer kunskap om det som sker gynnar barnen eller om det skapar svårigheter för vissa barn. Att som 

forskare gräva fram, ifrågasätta och kritisk granska både ny och gammal kunskap är en viktig uppgift 

enligt Molander (2003).   

Inskolning förr  

Enligt Bjurman m.fl. (1993) låg daghemmen i pedagogisk vila ända fram till sextiotalet då 

pedagogernas intresse var riktat mot lekskolan. En förändring skedde då småbarns mammor sökte sig 

ut i arbetslivet, då räckte inte lekskolans korta dagar längre till som barnomsorgsalternativ. Föräldrar 

krävde bra daghem och inte bara förvaring för sina barn (a.a.). Hedin (1987) skriver att inskolningens 

historia på förskolan är kort, det var först under 70-talet som inskolning av barn blev en viktig del av 

verksamheten. Under denna period vande man in barn under lång tid och inskolningen präglades av en 

kompensatorisk syn på barnomsorgen. Det innebar att personalen skulle ersätta föräldern. Föräldern 

fanns därför under lång tid med och successivt lärde upp personalen i omvårdnadssituationer. Det var 

barnet och föräldern som fick bestämma takten (a.a.).  

Vad är föräldraaktiv inskolning? 

Den föräldraaktiva inskolningen är en relativ ny metod inom förskolan, den information som finns är 

knapphändig och ingen tidigare forskning har gjorts på denna form av inskolning. Det är en metod 

skapad i den pedagogiska praktiken. Detta gör att den föräldraaktiva inskolningen kan variera när det 

gäller rutiner och antal dagar som barnet skolas in beroende på förskola. Följande beskrivning av 

metoden är hämtad från Eriksson- Arnesson (2010). 

Den föräldraaktiva inskolningen innebär att ofta räknar fem till sex timmar som heltid under 

inskolningen. Föräldern är med under tre dagar och förutsätts sköta all omvårdnad kring barnet och 

delta aktivt i alla aktiviteter. Syftet med den aktiva föräldern är att signalera till barnet att förskolan är 

rolig. Under de tre dagarna som föräldern är med på förskolan sker inga separationer, tanken är att 
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barnet ska känna trygghet och vänja sig vid pedagogerna och miljön på förskolan. Det är föräldern 

som är tryggheten och det centrala är att barnet övar sig på att vara i förskolan snarare än att bli lämnat 

där. 

Efter den föräldraaktiva inskolningen lämnas barnet i förskolan ofta då mellan fem till sex timmar 

eller den tid som pedagoger och föräldrar kommer överens om. Under denna period har många 

förskolor enligt Eriksson- Arnesson en jourperiod, då föräldern måste vara redo att med kort varsel 

hämta sitt barn. Författaren skriver fram fördelen med den föräldraaktiva inskolningen är att föräldern 

får en ordentlig inblick i förskolans verksamhet, vilket skapar trygga föräldrar. Föräldern lär även 

känna sitt barns kamrater i ett tidigt stadium, många föräldrar uttrycker enligt författaren även att det 

är skönt att inskolningen går lite fortare. Är inskolningsmodellen välorganiserad och har barnet som 

utgångspunkt ger denna modell enligt författaren flera vinster såsom att barnet tar steget från föräldern 

tidigare i inskolningen, föräldrarna får en större inblick, de lär känna varandra och de andra barnen, 

det är lättare att behålla den röda tråden i verksamheten. Detta påtalar Eriksson- Arnesson som en 

viktig bit, då inskolningen integreras i verksamheten. 

I den föräldraaktiva inskolningen arbetar man som regel inte med kontaktpersoner eller ansvarsbarn 

under inskolningen. Syftet med det är att förälder och barn inte ska knyta an till en speciell pedagog 

utan skapa en relation till alla pedagoger på avdelningen. Då inskolningen är så pass kort kan frågan 

ställas hur man lyckas med detta? Enligt de pedagoger som nämns av Eriksson- Arnesson är de antal 

timmar som barnet ha under inskolningen tillräckliga för detta. Barnet skolas in till gruppen, miljön 

och alla pedagogerna (a.a.).  

Niss (2009) däremot menar att det centrala under inskolningen är att barnet får en eller två vuxna att 

knyta an till och hjälp att separera från den förälder som deltar i inskolningen. Detta att inte utse en 

specifik person för barnet går stick i stäv med det Niss påtalar är viktigt, nämligen att det en 

förutsättning för barnets välmående i förskolan att det finns en ansvarig pedagog för barnet att vara 

trygg med. Niss (a.a.) skriver att desto yngre barnet är och ju längre dagar barnet går, desto viktigare 

är det att inskolningen lagt en god grund för barnet att knyta an till personalen och att kontinuiteten är 

hög. Även enligt Lind (1995) är det viktigt för barn att ha en stabil kontaktperson, speciellt för barn i 

kris. Detta är något som även Rye (2009) skriver är extra viktigt för barn i behov av särskilt stöd. Då 

vissa barn är känsligare än andra och har ett större behov av en varaktig, individuell kontakt och 

anknytning för att kunna känna trygghet. Även om de flesta barn klarar förskolan redan från ett år så 

är det viktigt att inse att alla barn inte är lika tåliga och robusta (a.a.) .  

Pedagogen som anknytningsperson i förskolan 

Under sitt första år på förskolan ska barnet utvidga sin krets av anknytningspersoner från föräldrar till 

de nya vuxna på förskolan. Det ställer stora krav på de vuxna i förskolan, de ska ta sig tid och ha ork 

att ge den närhet och värme som behövs i samspelet med barnet (Kihlbom, Lidholt och Niss, 2009). 

Personalen på förskolan blir de viktigaste personerna för barnet där. Att pedagogerna skapar en god 

och nära relation till barnet förtar inte den relation som barnet har till sina föräldrar. Kvaliteten i 

relationen mellan barn och pedagog beror mycket på den vuxne och kvalitén som finns på förskolan. 

Det barnet behöver under sina första år är stabilitet, kontinuitet och engagemang, det för att få sina 

behov tillgodosedda av psykisk och fysisk omvårdnad. Det kräver att personalen är lyhörd och flexibel 

(a.a.)  

Niss (2009) skriver att föräldrars och barns upplevelse av separationen från varandra och förmåga att 

hantera den beror på flera omständigheter. Bland annat spelar kvalitén i barnets anknytning och 
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relationen till personalen en stor roll. Den fysiska omvårdnaden på förskolan är inte ett isolerat 

fenomen utan där skapas det en känslomässig relation mellan den vuxne och barnet. I 

omsorgssituationer är barnet utlämnat och beroende av den vuxne och behöver i detta möte värme och 

närhet. Relationen som skapas i dessa situationer är personliga och inte utbytbara. Det gör det 

tidskrävande om effekten av omsorgssituationen ska bli att få barnet att känna tillit och trygghet, vilket 

just är förutsättningen för att barnet ska knyta an till personalen (a.a.). Johansson (2005) för fram att 

arbetet med små barn är komplext och ställer krav på pedagogernas yrkesskicklighet. Pedagogiska 

möten är beroende av pedagogens kunnande och medvetande. Då arbetet med små barn inte kan ske 

på vad Johansson kallar distans, krävs det tid. Att skapa förutsättningar för det kräver skickliga 

pedagoger och villkor som medger ett nära samspel mellan barn och pedagoger. 

Enligt Rakstang Eck och Rognhaug (1995) är det viktigaste i samspelet mellan barn och omgivningen 

att det finns en sensivitet i relation till barnet och en förmåga att ge respons på barnets initiativ, värme, 

förståelse till barnets fysiska och psykiska behov och förmåga att svara upp till dessa, tillgång till 

anpassat lekmaterial och att de har en meningsfull funktion i samspelet mellan barn och vuxna.  

Förälderns roll under inskolning 

Enligt Niss (1987, 2009) är grunden till en bra inskolning att barnet har sin förälder med sig och att 

föräldern fungerar som en trygghet att återvända till i sitt utforskande av den nya miljön. Man kan säga 

att det nya barnet på förskolan ofta återvänder för att tanka trygghet och närhet. Att denna relation 

fungerar i början är en förutsättning för en att komma vidare i inskolningen. Målet med inskolningen 

är att barn och personal får en så bra relation att de duger som ersättare för föräldern. Att denna 

kontakt är etablerad innan barnet lämnas är enligt Niss av största vikt. Författaren för fram att barnet 

vid inskolningen inte får lämnas mer än kortare stunder för att sedan öka på tiden. Niss (2009) skriver 

även att barnet inte får lämnas för tidigt och att det är personalens uppfattning om relationens 

hållbarhet mellan dem och barnet som är avgörande för tidpunkten då föräldern går första gången. Om 

föräldern går för tidigt finns risken för så kallade bakslag, då barnet bevakar föräldern för att den inte 

ska försvinna. Inskolning av ett barn bör ske gradvis och inte påskyndas, viktigaste är det för de 

minsta barnen. I samarbete mellan föräldrar och personal krävs det lyhördhet, så invänjningen till den 

nya världen förskolan passar barnet, föräldern, förskolan och verksamheten.   

En av de viktigaste komponenterna för att det lilla barnets välmående i förskolan är att det finns en 

trygg personal att knyta an till och att den även finns kvar efter inskolningen. Den känsligaste perioden 

är enligt Niss (2009) direkt efter inskolningen, då ska barnet gå sin ordinarie tid och dela dagen med 

andra barn. Det centrala arbetet för barnet under inskolningen är alltså att knyta an till en eller två 

pedagoger och få hjälp att separera från den förälder som har inskolningen. Detta är enligt författaren 

två mycket stora och svåra arbeten för ett litet barn. Som vuxen måste man vara medveten om det 

komplexa arbete som försiggår för barnet, nämligen anknytning och separation (a.a.). 

Kvaliténs betydelse och anknytning i förskolan 

Kärnverksamheten i förskolans arbete är att skapa goda relationer, mellan vuxna och barn samt mellan 

barnen. Det är en av förutsättningarna för att barn ska känna sig trygga. Den trygga relationen måste 

underhållas med positiva upplevelser tillsammans med de andra (Niss, 2009). Kihlbom, Lidholt och 

Niss (2009) betonar att kvaliteten i förskolan är extra viktigt då vi nu lever i ett samhälle där antalet 

ettåringar i förskolan är högt. År 2008 var 46 procent av landets ettåringar och 86 procent av 

tvååringarna inskrivna i förskolan. För cirka 16 000 barn uppgick vistelsen till mer än 40 timmar per 

vecka. Detta ställer höga krav på verksamhetens kvalitet, i fråga om personalens utbildning, 
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gruppstorlekar och förskolans förmåga att vara lyhörda för barn och föräldrar (a.a.). Hagström (2010) 

för fram förskolans stora ansvar för barn då fler barn vistats långa dagar i förskolan. Enligt Kihlbom, 

Lidholt och Niss (2009) är personalens kompetens, gruppstorleken och antalet sjukfrånvaro bland 

personalen saker som påverkar kvaliteten på förskolan. Då sjukfrånvaron är stor i förskolan innebär 

det i praktiken att många nybörjare i verksamheten får avbrott i sin relation till den vuxne som 

anknytningsperson. Ellneby (1999) skriver om risken med att barn utsätts för många personalbyten. 

Då vuxna kommer och går riskerar barn att känna minskat förtroende för vuxna och knyter då endast 

an på ett ytligt plan. Barn lär sig att vuxna är utbytbara och risken att de undviker att fästa sig vid 

någon kan öka. Lind (1995) betonar att då barn på förskolan ofta spenderar mycket tid tillsammans 

med sina pedagoger är det viktigt att pedagogen förstår hur betydelsefull den relationen är. Att 

relationen mellan barn och pedagogen utvecklas optimalt ingår i pedagogens uppgift. Lind påpekar att 

desto yngre barnet är ju färre kontakter kan det lilla barnet knyta ett band till. Av den orsaken bör det 

vara så långt som möjligt vara samma pedagog som tar sig an barnet (a.a.). Holmstedt- Lothigius 

(1997) drar slutsatsen i sin observationsstudie kring små barn på daghem att där personalen aktivt tar 

emot barn och föräldrar på morgonen vid lämning samt har en planering där mottagande personal även 

varit den som inskolat barnet, så kan det antas underlätta övergången mellan hem och förskola. Enligt 

författaren kan resultaten av studien även visa att om personalen inte är tillgänglig för barnet vid 

ankomsten till förskolan, kan det innebära en upplevelse av dubbel övergivenhet när föräldern lämnar 

dem. 

Niss och Söderström (2006) betonar att det är viktigt i skapande av kontinuitet och trygghet att små 

barn prioriteras, ett exempel är att öppningarna bör ske på småbarnsavdelningar och mottagande 

pedagog är en för barnen trygg sådan. Författarna menar att det är avgörande för hur barnet klarar 

separationen från föräldern är just relationen till pedagogen, finns en trygg anknytning kommer barnet 

klara av separationen. 

Enligt Skolverket (2004) är de ekonomiska avvägningarna den viktigaste grunden när barngruppens 

storlek bestäms oavsett om beslutet ligger på kommunal eller lokal nivå. Skolverket (2005) påpekar att 

låg personaltäthet och stora grupper påverkar barn i behov av särskilt stöd och de allra yngsta barnen i 

förskolan negativt då de är beroende av stabila vuxenkontakter som de kan knyta an till. Om de yngsta 

barnen utsätts för många relationer uppstår stress vilket i sin tur leder till att deras inlärningsförmåga 

påverkas långt upp i åldrarna (a.a.). Är det för få vuxna i barngruppen blir det ett hinder för att ha 

möjlighet att bemöta och stödja det enskilda barnet (Niss, 2009). Skolverket (2005) skriver att 

barngrupper med upprepade personalbyten eller andra förändringar bör ha en mindre storlek. I en för 

stor grupp har barn svårt att överblicka relationer och en känsla av anonymitet och otrygghet ökar. 

Utvärderingar visar på att barn i behov av särskilt stöd ökar i och med att barngrupperna blir större och 

det i sin tur har lett till färre pedagoger (a.a.). Skolverkets (2004) utvärdering visar på ökade och 

problematiska skillnader inom förskolor i samma kommun gällande kvalitén och att kunna rekrytera 

utbildad personal. Förskolor som finns i socialt utsatta områden riskerar att hamna i en negativ spiral 

som innebär problem och minskade resurser (a.a.).  
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Teoretisk utgångspunkt och 
tidigare forskning 

Den teoretiska ram som använts i denna studie är anknytningsteorin. I denna del av arbetet behandlas 

först anknytningsteorins grunder för att sedan beröra hur det lilla barnet knyter an (utvecklar 

attachment) och reagerar på separationer. De separationsreaktioner som nämns i detta avsnitt är 

relevant för studien då det är dessa som utgör grunden för observationerna och intervjuer. Även 

Hårsmans (1994) fynd kring små barn och separationer utgör en grund för denna studie.  

Anknytningsteorin 

John Bowlby (1994) var psykoanalytiker och levde mellan 1907-1990 och han intresserade sig för 

anknytning och anknytningsbeteenden, han var den som grundade anknytningsteorin (Attachment-

teorin). Bolwby beskriver små barns rektioner på separationer från sin primära anknytningsperson 

oftast mamman. Bolwbys arbeten kom som ett paradigmskifte inom spädbarnspsykologisk forskning. 

Då man tidigare trodde att små barn snabbt glömmer sin mamma vid en separation och överkommer 

sorgen snabbt. Hårsman (1994) påpekar att Bolwby antar att när barnet utvecklat en bindning
1
 till sin 

mamma från cirka 7 månader och fram till 3 år är speciellt känsligt för separationer från henne. En 

ordentlig separation från modern kan leda till en sorgereaktion.   

Enligt Broberg m.fl. (2009) är anknytningsteorins kärna att barn redan från födseln är inställda på att 

knyta an till sin mamma eller någon annan central föräldragestalt. Grundläggande för barnet är 

mammans tillgivenhet och lyhördhet för dess signaler, dessa signaler till omvärlden är till för att 

bekräfta barnets behov. Får barnet sina behov tillgodosedda blir också anknytningen god. En otrygg 

anknytning innebär att barnets närmaste person/personer brister i sin omsorg om barnet. Ur ett 

evolutionsbiologiskt synsätt kan man se att människobarnet är känsligare än andra däggdjur, den 

närmsta relationen mellan vårdare och barn är därför extra betydelsefull. De första månaderna av sitt 

liv är barnet helt beroende av andra för sin överlevnad och för mamman är det viktigt att barnet 

överlever. Människobarnets överlevnad och upplevelsen av trygghet, har varit och är beroende av en 

beskyddande vuxen. Att knyta an är lika grundläggande och viktigt som att äta. Anknytningen ligger 

präglat hos människan och sker automatiskt och instinktivt. Det utgår från en bas där vårdare och barn 

har nära fysisk kontakt. Spädbarn kan inte låta bli att knyta an till vårdare oavsett lämplighet. Att 

barnet knutit an säger alltså inget om vårdarens lämplighet (a.a.) 

Bowlby (1994) beskriver att när det lilla barnet börjar utforska omvärlden behöver barnet veta att den 

trygga anknytningspersonen finns kvar, är uppmärksam och vid behov kan ge stöd, skydd och tröst. 

Anknytningspersonen är basen för att våga utforska omvärlden, basen som barnet alltid kan återvända 

till. Ju äldre barnet är desto längre bort från den trygga basen vågar det sig och under längre 

tidsperioder. Om basen är trygg utvecklas barnet optimalt. Om basen är vacklande och opålitlig kan 

det bidra till en ångest hos det uppväxande barnet och störa dess relationer och utveckling (a.a.) 

Broberg m fl. (2009) påpekar att om relationen mellan barn och föräldern präglas av en otrygghet 

påverkas förmågan att undersöka omvärlden negativt. Förklaringen till det är att barnet inte kan lita på 

                                                      
1 Hårsman (1994) översätter attachment med bindning, senare kom attachment att översättas med 

anknytning. 
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att föräldern finns där när den behöver det (a.a.). Rutter (2002) skriver att otrygg anknytning senare 

kan visa sig genom att barnet är okoncentrerat och överaktivt.  

Bowlby (1994) poängterar att det är grundläggande för barnets välbefinnande att de får lyhördhet och 

respons på sina signaler från sina anknytningspersoner för att kunna utveckla en trygg anknytning. En 

trygg anknytning hör samman med hur barnet sedan kommer att förhålla sig till sin omvärld. Rutter 

(2002) menar att vacklande föräldraskap är något som ökar risken för psykisk ohälsa. Bowlby (1994) 

för fram vikten av att om barnet har fått växa upp med en trygg anknytning till sina närmaste 

omvårdnadspersoner, under det första levnadsåret, har barnet också lättare att ingå i nya relationer 

senare i livet. Har det däremot funnits brister i den tidiga anknytningen är risken stor att barnet 

utvecklar en otrygg anknytning. Detta i sin tur kan leda till osäkerhet hos barnet vid möten med nya 

människor. Bolwby (a.a.) utarbetade vad han kallade inre arbetsmodeller eller föreställningar, detta 

innebär i all enkelhet beskrivet att barnet utvecklar en kognitiv förmåga att behålla en inre bild/modell 

av sin moders tillgänglighet även när hon inte är i närheten. Denna förmåga utvecklas kring sex 

månader. Från nio månader framåt reagerar de flesta barn med att protestera om de lämnas med en 

okänd person. Detta tyder på att barnet börjar kunna bilda sig en inre bild och arbetsmodell av att 

mamman och att den finns tillhands för barnet. Barnet skapar även en bild av sig själv i samspel med 

mamman där deras samspel speglas i varandra (a.a. ). Hårsman (1994) beskriver utifrån Bolwby att när 

barnet får en viss förståelse att mamman har en permanent existens, så kan barnet sakna henne även 

när hon inte är närvarande. Det kan vara en bidragande förklaring till att barn från ca sju månaders 

ålder kan reagera kraftigt vid en ordentlig separation från mamman (sid 23). Hårsman påpekar även 

utifrån Bolwby att barn mellan 7 månader och 3 år som nämnts tidigare är speciellt känsliga för 

separationer då de har en tendens att uppleva även en kort separation som permanent. Det finns då en 

risk att barnet får övergivenhetskänslor, ångest och sorgreaktioner. Denna utsatthet under denna 

tidsperiod kan bland annat förklaras med barnets kognitiva utvecklingsnivå. Barnet börjar få en 

förståelse för att mamma existerar permanent och det innebär att barnet kan sakna henne när hon inte 

är i närheten. Detta kan förklara varför barn först från cirka 7 månaders ålder reagerar med öppna 

protester vid separationer. Det är först vid tre år som denna känslighet för separationer tycks avta 

enligt Bolwby, det förklaras med att barnets kognitiva förmåga har ökat, språket ha utvecklats, 

kamratrelationerna har ökat och framförallt har barnets förmåga att bilda inre representationer av 

bindningspersonerna utvecklats (Hårsman, 1994). 

Hur knyter det lilla barnet an? 

Ainsworth (1913-1999) var samarbetspartner med Bowlby och gav anknytningsteorin den stadga och 

empiriska underlag som behövdes. Hon såg vad Bolwby förbisåg i sin forskning, nämligen att barn 

utvecklar olika anknytningar till olika omvårdnadspersoner (Broberg m.fl., 2009). Ainsworth (1989) 

beskriver själv i en artikel sitt bidrag till forskningen genom sina direkta observationer av mödrar och 

deras samspel med sina spädbarn. Enligt Ainsworth har det nyfödda barnet en begränsad 

beteenderepertoar, barnet kan inte röra sig och de flesta kroppsrörelserna styrs av reflexer. Barnet har 

däremot ett signalsystem som gör att det kan skrika och gråta. Då barnet skriker svarar den primära 

vårdaren (oftast mamman) på den signalen. Vid fyra till sex månader påbörjas en ny utveckling hos 

barnet där samspelet mellan barn och mamma tar nya former, detta i form av sociala och positiva 

signaler. Efter fyra månader kan barnet på ett medvetet sätt signalera att det föredrar att bli 

omhändertaget av utvalda personer (a.a.). Broberg m.fl. (2009) skriver om de första månaderna i livet 

innan anknytningen har utvecklats helt är förälderns viktigaste uppgift förutom att tillgodose fysiska 

behov att ge barnet känslomässig reglering. Vid sju månaders ålder brukar en förändring ske i barnets 

beteende. Barnet börjar då protestera om det skiljs från sina föräldrar och det accepterar inte att bli 
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omhändertaget av personer som det inte känner. Nu brukar även personer som känner barnet relativt 

bra få svårt i umgänget med barnet. Vid nio månader börjar barnet ofta krypa och söka sig bort från sin 

förälder och undersöka sin omgivning. Genom sin nya förmåga kan barnet reglera avståndet till 

föräldern utifrån sitt anknytningssystem. När barnet leker nöjt är det ofta i närheten av sin förälder. 

Om det kommer in en främmande person i rummet eller om föräldern lämnar rummet slås 

anknytningssystemet på och barnet vill genast ha närhet till sin förälder. Det är i en sådan 

beteendesekvens som man ser om barnet har format en känslomässig relation, en anknytning (a.a.)  

Kihlbom (2003) för även fram andra aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i hur anknytningen 

utvecklas. Positiva eller negativa faktorers som påverkar är trauma, sjukdom, ålder, individuella 

egenskaper hos barnet, relationen till föräldern, samt barnets förmåga till att behålla den inre bilden av 

sin vårdnadshavare inom sig. För en del barn kan det väcka stor ångest att inte ha sin förälder där eller 

bara föreställningen att föräldern försvinner kan skapa oro och ångest. 

Små barns reaktioner på separation utifrån anknytningsteorin 

Bowlby (1994) beskriver anknytningsbeteenden och menar att så länge barnet har sin 

anknytningsperson i närheten och tillgänglig så är anknytningsbeteendet på sparlåga. Det räcker med 

att barnet kan slänga ett öga på anknytningspersonen för att då känna sig trygg. I vissa situationer 

däremot så följer barnet anknytningspersonen tätt och klänger sig fast och gråter. Broberg m fl. (2006, 

2009) beskriver Ainsworths forskning med i vad som kallades främmande situationen. I 

främmandesituationen kunde man se att barn växlar mellan utforskande beteende och 

anknytningsbeteenden. Detta gäller främst små barn mellan ett och två år som observerats i situationen 

där de utsatts för måttlig stress. Stressen uppstår då föräldern för en kort stund går ut ur rummet eller 

när en främling kommer in till barnet. Barn som uppvisar anknytningsbeteenden vid återföreningen, 

kan ses som barn med en ”trygg” anknytning. Skillnaden mellan den trygga och otrygga anknytningen 

ligger inte i om barnet börjar gråta vid separationen utan hur barnet är vid återföreningen. I 

observationer kan man se att barn med en trygg anknytning har en balans mellan ett utforskande 

beteende och ett anknytningsbeteende. Barn med trygg anknytning har ett sätt att hantera separationen 

som varierar starkt. En del ”trygga” barn gråter och går mot dörren som föräldern gick ut igenom, 

andra ”trygga” barn accepterar att leka med en främling. Det som är avgörande är barnets förmåga att 

hantera återföreningen med sin förälder. Har barnet varit ledset under separationen kan man förvänta 

sig att barnet aktivt söker kontakt med sin förälder och att kontakten lugnar barnet så det kan fortsätta 

leka. Om barnet inte har blivit ledsen av separationen kan man se att barnet vid återföreningen tittar 

upp på sin förälder ler och börjar prata. Det för att signalera att jag har haft det bra men det är skönt att 

se dig igen. Ett ”otryggt” barn har ofta ett självständigt utforskande beteende och använder inte sin 

förälder som en trygg bas. Vid en återförening med föräldern har de ett undvikande beteende efter den 

direkta separationen. Barnet kan slå ner blicken, vända ryggen till eller undvika ögonkontakt. Broberg 

m.fl. (2006) skriver att ett barn som undviker kontakt efter en separation signalerar att de har blivit 

ängsliga av separationen, men vill inte visa detta för förälder, då de kanske blir avvisade och detta kan 

i sin tur leda till en större oro och ängslan. Broberg m fl. (2009) beskriver att under de tre sista 

decennierna har Ainsworth forskning lett till hur man kliniskt kan observera individuella skillnader i 

hur små barn växlar mellan ett utforskande beteende och anknytningsbeteende. Då små barn mellan ett 

och två år har ett lättaktiverat anknytningssystem kan de inte låta bli att med sitt beteende visa hur 

deras anknytningssystem aktiveras.  

Bolwby (1980) menar att målet med anknytningsbeteendet är att behålla ett känslomässigt band till sin 

primära anknytningsperson och alla situationer som verkar hotande på detta utlöser 
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anknytningsbeteenden. Ju större hot desto starkare reaktioner uppstår. De starkaste rektionerna från 

barn vars anknytning är hotad är att klänga sig fast, gråta och ibland tvångsmässig ilska. När barnet 

uppnår dessa reaktioner är det utsatt för stark psykisk och känslomässig stress. Får barnet respons från 

sin primära anknytningsperson avtar beteendet och bandet mellan förälder och barn är återskapat. 

Stressen som barnet utsatts för avtar.  

Bolwby (1980) drar parallell mellan små barns förlust av sin primära anknytningsperson och 

sorgereaktionen hos vuxna som förlorat en nära anhörig. I sina studier av barn på sjukhus och barnhem 

såg han sett dessa sorgereaktioner. Det lilla barnet som förlorade sin mamma och placerades i en 

främmande miljö visade först upp en protestreaktion (protest) som bland annat innebar gråt eller att 

barnet tittade eller lyssnade efter sin mamma i tron att hon skulle återvända. Denna fas kunde hålla i 

sig en vecka eller mer. Efter det sätter reaktionen förtvivlan och sorg (despair) in, vilket innebar att 

barnet börjar ge upp hoppet om att mamma ska komma tillbaka. Ofta blir barnet nu apatiskt, 

undandragande och barnets tillstånd är känslomässig misär. Om sorgefasen pågår mer än ett par dygn 

utan att barnet får möjlighet att få en vuxen som kan ge trygghet eller att föräldrarna inte återkommer 

så börjar barnet själv att koppla ner anknytningssystemet och en ny fas inleds. Detta innebär att barnet 

blir mer lätthanterligt. Priset för detta var dock att barnet när föräldern kom inte mötte deras blick och 

endast knöt ytlig kontakt. Några djupare känslor inför föräldrarna gavs inte uttryck för. Den 

sistnämnda fasen kallas (detachment). Broberg m fl. (2009) benämner den med ordet losskoppling. 

Efter denna fas menar Bolwby (1980) att barnet börjar söka nya personer att skapa relation till. Risken 

är dock att dessa relationer endast är ytliga och inte tillfredsställande för barnets känslomässiga behov.  

Tidigare empirisk förskoleforskning utifrån ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv 

Under detta avsnitt behandlas Hårsmans avhandling (1994) kring små barn och separationer samt viss 

internationell forskning. Vid sökning av internationell forskningen kring separationer, små barn och 

anknytning finns en hel del forskning främst från USA och England. Denna forskning har till stor del 

inte varit relevant för denna studie eftersom den ofta har fokus på mödrars och barns anknytnings 

kvalitet. Den föräldraaktiva inskolningsmetoden saknar tidigare forskningsbakgrund och utgår från en 

metod skapad i den pedagogiska praktiken. 

Svensk forskning 

Hårsmans studie 

Hårsman skriver i sin avhandling (1994) om små barn mellan 6-12 månader och deras reaktioner på att 

börja på daghem utifrån anknytningsteorin. Observationer av barnen skedde efter inskolningen till 

daghemmen och avslutades efter fem månader.  I avhandlingen har barnens anpassning, -separations- 

och sorgereaktioner observerats och jämförts med barn som var hemma med sina mödrar. Studien 

bestod av 26 barn på daghem och 26 barn som var hemma. I avhandlingen ställs även en sorgehypotes 

utifrån anknytningsteorin upp, där barnens reaktioner på separationen relateras till en sorgereaktion. 

Hårsman utarbetade även utifrån anknytningsteorin och empirisk forskning tio modellfaktorer som har 

betydelse för barns separationsreaktioner, anpassning och utveckling. Några av dessa faktorer är 

relevanta att ta upp för denna studie. En av faktorerna är barnets utvecklingsålder och separationens 

omfattning vilket i korthet innebär att om separationen är längre eller mer omfattande än vad barnets 

kan tolerera utifrån sin utvecklingsålder kan detta ge upphov till separationsreaktioner i form av 
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protest eller någon typ av sorgereaktion. Dessa separationsreaktioner brukar debutera vid cirka 7 

månaders ålder för att sedan öka fram till 18 månaders ålder. Hårsman refererar till forskning som 

funnit att omfattande dagliga separationer innebär en risk för negativa utvecklingseffekter om de 

introduceras under barnets första år. Ytterligare en av faktorerna är vad Hårsman kallar situationens 

obekanthet, med den kan det antas att ju mer främmande miljön och de nya vårdarna är för barnet 

desto starkare antas barnet separationsreaktioner bli. Hur främmande miljön upplevs av barnet kan 

bero på i vilken utsträckning de rutiner som finns hemma och i den nya miljön skiljer sig åt. Hur 

obekant situationen blir för barnet i förskolan är även beroende av invänjningens längd och karaktär. 

En tredje faktor som är relevant är barnets individuella faktorer såsom kön och personlighet, när det 

gäller separationer antas pojkar vara mer sårbara för negativa effekter. En allmän sårbarhet eller 

känslighet hos människan kan vara en riskfaktor för psykisk störning, detta innebär att en sådan 

känslighet hos barn kan öka separationsreaktioner och öka risken för framtida negativa effekter. De 

två sista faktorerna som tas upp här är faktorer som berör relationen mellan en eller flera dagvårdare 

och barn och möjlighet till en ”ersättningsperson” under separationen. Hårsman benämner vårdarna 

som ersättningsperson/er vilket inte ska uppfattas som att de kan ersätta föräldrarna utan det rör sig om 

barnets möjlighet till att få en personlig och stabil relation till en eller flera vuxna när föräldrarna inte 

är närvarande. Den viktigaste kvalitetsaspekten när det gäller barnomsorg av små barn är att 

dagvårdarens interaktionsmönster med barnet håller hög kvalitet. Detta antas mildra barnets 

separationsreaktioner och gynna den fortsatta anpassningen. Hårsman stödjer sig på forskning som 

betonar att en ersättningsperson som hjälper barnet att hantera sina känslor vid separationen och är 

lyhörd för barnets signaler sannolikt bidrar till att mildra separationen och minskar risken för framtida 

beteendeproblem. Kvaliteten på relationen mellan barn och dagvårdare är beroende av att barnet och 

vårdaren känner varandra väl. Möjligheten för barnet att få en ersättningsperson under separationen 

påverkas enligt författaren i hög grad av strukturella faktorer såsom vårdare- barn kvot, barngruppens 

storlek och hur stabil personalgruppen är över tid. Att upprätthålla en nära och personlig relation 

mellan barn och vårdare är svårare om det förekommer många byten av personal. 

Initialfasen 

Hårsmans (1994) resultat visade att för de barn som deltog i studien kunde anpassningsprocessen till 

daghemmen delas in i två faser, vilka benämns som initialfasen (första fasen) och anpassningsfasen 

(den andra fasen). Initialfasen då majoriteten av barnen reagerat med nedstämdhet eller sänkt 

sinnesstämning på daghemmet, omfattade 1-28 dagar och den andra fasen omfattade tiden från i 

genomsnitt 7 veckors vistelse på daghemmet och till dess att undersökningen slutade (17-38 veckor). I 

slutet av studien var barnen mellan 11 och 19 månader. Resultatet visade att barnen på daghem de 

första 1-12 dagarna reagerade med en lägre sinnesstämning, ofta motorisk passivitet, de var i hög grad 

avvisande mot personalens försök till ansikte mot ansikte kontakt och hade en ökad känslighet i form 

av ökad gråt vid motgångar. Detta var signifikanta skillnader jämfört med före daghemsstarten. Enligt 

författaren stämmer alla dessa reaktioner väl med separationsreaktioner som rapporterats i tidigare 

forskning om barn vid heltidsinstitutioner. Hårsman menar att det rimliga är att tolka 

reaktionsmönstret som en mindre sorgereaktion som en konsekvens av separationen från modern, men 

även separationen i kombination av att vistas i en ny miljö och vårdas av inte helt bekanta dagvårdare.  

Trots att barnen avvisande ansiktskontakt gentemot pedagogerna under initialfasen visade Hårsmans 

(1994) studie att barnen var förhållandevis positiva till att bäras och sitta i knä hos personalen. 

Författaren menar att detta kan spegla barnets behov av tröst och en ersättningsperson. Hårsman kunde 

även se att vid korta separationer från personalen uppvisade barnen liknande reaktioner som vid 

separation från sina mödrar under initialperioden på daghemmet. Det kan tolkas enligt Hårsman som 
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en konsekvens av nedstämdhet och ett behov av närhet med personalen. Författarens resultat visade att 

många av barnen aldrig fick en möjlighet till att sakta men säkert vänja sig vid att skiljas från sina 

mödrar. Invänjningen innebar att barnen i första hand bekantade sig med personal och miljön, enligt 

Hårsman och därför främst hjälpt barnet att minska rädslan för inför det nya och främmande.  

Resultaten av barnens reaktioner vid separationen och återförening under initialfasen visade att en 

majoritet av barnen visade neutrala eller oberörda reaktioner vid lämningssituationen och en knapp 

tredjedel visade separationsprotest. Enligt Hårsman (1994) reagerade majoriteten av barnen positivt 

vid återföreningsögonblicket. Nästan hälften av barnen blir glada och söker närhet - eller 

ansiktskontakt. En annan vanlig reaktion var att barnen började gråta lite vid mötet med föräldern 

under initialperioden.  

Hårsman (1994) beskriver även att barnen på daghem inte var lika sociala i sin kontakt med en 

främmande person som de barn som vistades hemma. Reaktionen på att träffa en främling kan tyda på 

att då barnet inte har sin mamma med sig som trygghet, främlingen kan då bli mer skrämmande för 

barnen. På daghemmet kan även en främling signalera att det är en ny vårdare, vilket kan leda till 

ointresse och avvaktande reaktion. Den lägre sinnesstämningen och det att barnen visade mindre 

socialt beteende är de starkaste reaktionerna under initialfasen.  

Anpassningsfasen 

Denna fas börjar cirka 7 veckor efter påbörjad daghemsvistelse enligt Hårsman (1994) och 

kännetecknas av att barnet börjar återhämta sig från den nedstämdhet som var tydlig under initialfasen. 

Det visade sig att barnen var ungefär lika nöjda i sin sinnesstämning på daghemmet som i hemmiljö. 

Deras motoriska aktivitet hade ökat även om den var lägre än i hemmet. I observationerna som gjordes 

kunde Hårsman dock se att återhämtningen startade redan tre veckor efter invänjning på daghemmet. 

Barnen var då inte längre lika avvisande till ansiktskontakt, den högre känsligheten på daghemmet och 

den ökade frustrationsnivån minskade enligt analyserna av observationerna. Den nära aktionsradie 

som under initialfasen fanns mellan personal och barn ökade vilket kan ses som att barnen använder 

pedagogen som en trygghet att utgå ifrån när omvärlden ska utforskas. Under denna fas visade det sig 

att barnen blev mer positiva till fysisk kontakt med personalen. De barn som trots allt reagerade med 

långvarig nedstämdhet var i regel på daghem där personalen känslighet inför barnets signaler var låg, 

framförallt i jämförelse med mammans. Under anpassningsfasen var det mer förekommande att de 

barn som hade en svår anpassningsperiod till daghemmet även visade mer separationsprotester vid 

lämning samt återföreningsreaktioner i form av gråt eller undvikande beteende.  

Hårsman (1994) skriver att det intressanta är att reaktionerna i form av gråt vid separationen ökade 

under anpassningsfasen jämfört med initialfasen. Ett annat beteende som var relativt vanligt vid 

separationen från föräldern under denna period, var att en del av barnen uttryckte ett känslomässigt 

neutralt förhållningssätt. Dessa barn verkade således relativt oberörda i lämningsögonblicket. Det 

neutrala beteendet minskade dock under anpassningsperioden i jämförelse med initialfasen. Det var 

även under denna period ovanligt att barnen var nöjda vid separationen och log eller vinkade. 

Sammanfattningsvis kunde Hårsman se att andelen barn som grät ökade och andelen barn som var 

neutrala minskade. Det är viktigt att ha i åtanke att Hårsman skriver att oberört och neutrala reaktioner 

vid separationsögonblicket inte generellt kan tolkas som svagare separationsreaktioner än en öppen 

protestreaktion i form av gråt (a.a.). Barnens reaktioner vid lämning kom att ändras under studiens 

gång då fler barn reagerade med att protestera vid separationen. En förklaring enligt Hårsman kan vara 

invänjningsperioden samt att de barn som studerades i åldern mellan 6-12 månader håller på att 

etablera sin bindning till modern. Det innebär att gråt inte kan förväntas av ett litet barn som 
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separationsreaktion, gråt som separationsreaktion kom dock att öka under studiens gång. Förklaring 

till detta är enligt författaren barnens ökade ålder och då även en mer utvecklad bindning till sina 

föräldrar. 

Vid återföreningen under denna period var nästan hälften av barnen positiva när de mötte sin förälder. 

De visade ett nöjt ansiktsuttryck, tog omedelbar ögonkontakt och log i vissa fall vid återföreningen. 

Hårsmans studie visar dock att ett undvikande beteende i återföreningen inte är ovanligt under 

anpassningsperioden. Flera barn visade ett undvikande- eller neutralt beteende vid återföreningen än i 

jämförelse med initialperioden. Författaren pekar på att efter i genomsnitt sju veckor på daghem är 

andelen barn som reagerar med undvikande vid återföreningen som högst. 

Individuella olikheter och riskgrupper under anpassningsprocessen 

Det fanns individuella olikheter bland barnen i anpassningsprocess till daghemmen. Hårsman kunde 

identifiera individuella olikheter i daghemsbarnens reaktioner på att börja på daghem under de 2-4 

första veckorna. Vilket sedan utvecklades till att identifiera olika anpassningsmönster för hela 

undersökningsperioden. I korthet kunde en svårare anpassning till daghem relateras till flera faktorer 

bland annat till personalens känslighet inför barnets signaler, hur många timmar barnet vistas från sina 

föräldrar samt invänjningens längd. En invänjning som är kort och utan möjlighet till att sakta vänja 

sig vid separationen från sin förälder tycktes påverka barnets anpassning till daghemmen. Majoriteten 

av de barn som var nedstämda under en längre tid under undersökningsperioden befann sig på daghem 

med låg- eller medelkvalitet gällande personalens känslighet för dess signaler till kontakt och närhet. 

Flera av barnen kom till daghem där personalen hade en lägre känslighet för deras signaler i 

jämförelse med deras mödrar, dessa barn vistades dessutom längst tid per dag på daghemmen. Vissa 

av barnen som reagerade med långvarig nedstämdhet hade föräldrar med hög utbildning och en kort 

invänjning till daghemmet. De barn som återhämtade sig från sin nedstämdhet hade föräldrar med 

relativt låg utbildning men den längsta invänjningsperioden. De barn som sågs som nöjda eller 

neutrala vid daghemsstarten vistades som tidigare nämnts på daghem med relativt god kvalitet. 

Hårsman kunde i sin studie identifiera sex barn som utgjorde en riskgrupp. Av dessa var fem pojkar, 

denna grupp kunde antas riskera negativa utvecklingseffekter. Dessa barn hade även en svårare 

anpassningsprocess till daghemmen. Fyra av sex barn vistades på daghem med en låg kvalitet, hade 

längre vistelsetider och kom från hem med en låg kvalitet i fråga om att mödrarna inte var känsliga för 

deras signaler och behov. Författaren pekar på att barn som kommer från ett hem med en låg kvalitet 

och riskerar negativa utvecklingseffekter kan ”kompenseras” om barnet kommer till ett daghem med 

högkvalitet. För de barn som kom från hem med hög kvalitet och vistades på daghem med låg kvalitet 

kan det vara så att hemkvalitén kunde skydda mot eventuella negativa effekter enligt Hårsman  

Forskning om pedagogen som kompletterande anknytningsperson 

Hagström (2010) skriver i sin avhandling om ett projekt där hon handlett och utbildat enskilda 

pedagoger till att fungera som kompletterande anknytningsperson för barn med en otrygg anknytning 

på förskolan. Författarens resultat visar vikten av en fast pedagog som arbetar med barnet samt 

struktur och kontinuitet i verksamheten. Denna kontinuitet kan bestå i att det var samma pedagog som 

tar emot barnet vid lämning. Resultaten visar även på betydelsen av utbildning för pedagogerna kring 

barns anknytning. Att pedagoger får handledning och tid till reflekterande diskussioner har betydelse 

för pedagogen att orka med att härbärgera barnens känslor. Författaren för fram att personaltäthet är en 

viktig fråga i samhällsdebatten kring förskolan. Trots extra resurser för två av barnen i Hagströms 

studie skedde inte en positiv utveckling kring barnen. Då den extra personalen saknade adekvat 

utbildning. Författaren skriver att förskolans förutsättning för att som en kompletterande 
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omsorgsgivare för utsatta barn är beroende av hur förskolans innehåll utformas utifrån kunskap om 

vad som är betydelsefullt för små barn och då utifrån anknytningsteorin, affektteorin och barns 

självutveckling. 

Internationell forskning 

Vid sökning av internationell forskning om separation och små barn med utgångspunkt från 

anknytningsteorin får man fram ett stort antal artiklar. Begränsat med forskning har dock gjorts kring 

små barns separationer på förskolan direkt efter en inskolningsperiod och pedagogen som 

kompletterande anknytningsperson. Då barnomsorg heter olika beroende på land har friheten tagits i 

översättningen nedan. Alla alternativ har översatts med benämningen förskola om det inte tydligt 

framgått att det är något annat. 

Bolwbys (2007) studie av mödrar i sociala och emotionella svårigheter och deras barn i ett projekt för 

barn upp till fem år. Projektet kallat Sure Start visar på att det finns flera viktiga komponenter för att få 

barn med en otrygg anknytning att utveckla en tillitsfull relation till vad Bolwby benämner som en 

sekundär anknytningsperson. Sure start är utarbetade riktlinjer för barn i England som vistas i förskola, 

hos enskild dagbarnvårdare eller speciella barncenter och som har eller riskerar en otrygg anknytning.   

Författaren menar att för att ett litet barn ska kunna klara av de dagliga separationerna från sina 

föräldrar i förskolan är det en absolut nödvändighet att barnet knyter an till en pedagog. Författaren 

skriver utifrån ett anknytningsteoretiskt sätt att se på förskolan bör vissa faktorer tänkas på. Dessa är: 

a) att barn under 9 månader inte ska gå i förskola, b) de primära anknytningspersonerna (föräldrarna) 

uppmuntrar att det skapas ett sekundärt band mellan barn och personal, c) de första veckorna ska 

föräldrarna vara med i förskolan då barnet blir bekant med personalen då detta är första steget till att 

skapa en sekundär bindning, d) separationer ska introduceras gradvis under tiden då förstår barnet att 

personalen kan fylla deras behov av trygghet, e) dagarna ska vara korta under perioden då en sekundär 

anknytning utvecklas och f) personalen bör inte se till mer än max tre barn mellan 9-18 månader, ett 

barn mellan 18-36 månader och ett barn äldre än 36 månader. Bowlby hänvisar även till forskning 

gjord på små barn som börjar förskolan och menar på att den höga stress som barn under 24 månader 

utsätt för i sin separation från föräldern vid start i förskolan gör att barnet behöver en lugn och 

försiktig invänjning för att klara detta.   

En studie har dock gjorts av Cugmas (2007) där 178 barn mellan 36 och 82 månaders anknytning till 

pedagogen och sina föräldrar rangordnats. Författaren har tittat på anknytningen mellan barn och 

föräldrar och jämfört med hur och om barnen utvecklar trygg anknytning till personalen på förskolan. 

Resultaten visar att barn med en otrygg anknytning till sina föräldrar kan utveckla ett band till 

pedagogerna och att dessa band kan kompensera för den otrygga anknytningen i hemmet. Studien 

visade även att barn med en trygg anknytning till sina vårdnadshavare troligtvis inte i stor utsträckning 

påverkas negativt av en tidig start på förskolan. Goossens och Ijzendoorn (1990) skriver i sin artikel 

om kvaliteten i anknytningen mellan barn, föräldrar och barnens professionella vårdare. Barnen som 

studerats är 15 månader och har observerats vid tre tillfällen tillsammans med sina föräldrar och sina 

vårdare. Känsligheten inför barnets signaler har iakttagits. Resultatet visar att de barn som vad 

författarna menar har en säker anknytning till sina vårdare spenderade längre tid med dem och kom 

från en medelklassbakgrund. Anknytningen mellan barn och vårdare tycks gynnas av att barn och 

vårdare spenderar mycket tid tillsammans. Vårdarna som uppfattades ha en trygg anknytning till 

barnen de tog hand om var oftare lite yngre och mer lyhörda för barnets signaler och behov. Detta är 

även något som O`Connor och McCartney (2006) framför i sin artikel där de vid tre olika tillfällen 

studerat samband mellan barns anknytningskvalitet till sina mödrar och relaterat det till anknytningen 
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till barnens lärare. De tre tillfällena när barnens anknytning mellan mamma och barn observerades är 

15, 24 och 36 månader. Deras resultat visar att om barnet har en otrygg eller undvikande anknytning 

till sin mamma är det en negativ faktor som kan påverka relationens kvalité mellan barn och lärare när 

barnet är 52 månader. Dock visades det att barn med undvikande anknytning fick en bättre relation 

med sin lärare ju längre tid de spenderade tillsammans. En intressant studie i motsats till detta är gjord 

av Schwartz (1983) som studerat 18 månader gamla barns anknytningsbeteenden och gjort en 

jämförelse om det skiljde sig beroende på hur långa dagar barnet var på förskolan. Alla barn började 

på förskolan vid nio månaders ålder. Studien visade att vissa barn som var heltid på förskolan visade 

ett undvikande beteende vid återföreningen med sina mödrar. Schwartz för fram att längden på 

separationen verkar vara en avgörande faktor som tycks påverka barns och mödrars anknytning.  

Inskolning utifrån ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv   

Enligt Broberg m.fl. (2006) är den ålder som de flesta svenska barn börjar förskolan en känslig ålder 

utifrån anknytningsteorin. Under det andra levnadsåret tränar sig barnet i att använda den 

anknytningsstrategi det lärt sig för att få sina behov av närhet och skydd besvarade. Barnets motorik 

har utvecklats och barnet kan röra sig friare. Den språkliga utvecklingen tränas och 

anknytningsstrategin testas då barnet utforskar omgivningen och tryggt kan återvända till den trygga 

basen. Ettåringen behöver under denna känsliga period hjälp av vuxna att styra och hantera sina 

känslor. Under denna period introduceras många barn till nya vuxna i förskolan som ska vårda barnet. 

Broberg m.fl. (2006) betonar vikten av för att det ska bli bra för barnet på förskolan så behöver 

föräldrar vara förvissade om att de gjort det bästa valet för barnet. När föräldrar lämnar sitt barn till 

förskolan ska de kunna vara trygga i att deras barn blir bekräftat. Enligt författarna är det viktigt att det 

finns en speciell kontaktperson som möter familjen och introducerar barnet till förskolan samt blir en 

bra ersättare under separationen. Utifrån den kunskap som finns om anknytningsteorin bör barnet 

enligt Broberg m.fl. gradvis introduceras till den nya miljön.Varje inskolning ska ske utifrån det 

enskilda barnet och dess behov och hänsyn tas till att olika barn kan behöva olika lång tid på sig (a.a.). 

Broberg, Almqvist och Tjus (2003) skriver fram att det är en stressfaktor för små barn att börja på 

förskolan men då separationen ofta är kortare än 8 timmar och om det har varit en inskolningsperiod 

där barnet lärt känna pedagogerna väl så kan den kortvariga separationen och dess stress på längre sikt 

innebära något positivt för barnet. Barnet lär sig att även andra vuxna kan finnas till hands för tröst 

och trygghet. Å andra sidan om barnet inte känner trygghet med pedagogerna kan den stress som 

separationen innebär leda till en negativ utveckling för barnet, detta skedde ofta förr då små barn inte 

tilläts besök av sina föräldrar när de var inlagda på sjukhus.  
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Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur barn i åldern mellan 1:3 år och 2:7 år reagerar på separationen från 

sin förälder efter en tre dagar lång föräldraaktiv inskolningsmetod. Samt undersöka hur pedagogerna 

upplever barnens reaktioner och föräldrars syn på den föräldraaktiva inskolningen. 

Frågeställningar 

1. Hur reagerar barnen vid lämning och hämtning i kontakten med sina föräldrar? 

2. Hur beter sig barnen vid lämning och under fri lek i kontakten med pedagogerna? 

3. Hur upplever pedagogerna barnens reaktioner och beteenden?  

4. Hur upplever föräldern den föräldraaktiva inskolningsmetoden för sitt barn? 

 

I studien används anknytningsteorin som teoretisk ram. En observationsstudie har använts för att 

belysa frågeställningarna 1 och 2, frågeställningarna 3 och 4 belyses med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer med pedagoger och föräldrar. Då anknytningsteorin utgör grunden till observationer och 

intervjuer är denna studie i viss mån dock deduktiv då jag utgår från en teori. I studien ställs inga 

hypoteser trots att det är brukligt i en deduktiv studie. Bryman (2002) skriver att en deduktiv studie har 

ett synsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis där den senare genomförs utifrån de 

hypoteser och idéer som kan härledas från teorier.  

Syftet i studien är inte att undersöka effekterna av den föräldraaktiva inskolningen då det skulle kräver 

en omfattande jämförande studie mellan olika förskolor och metoder. Att den föräldraaktiva 

inskolningen kan påverka barnens reaktioner och beteenden kan dock inte uteslutas.  
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Metod 

Val av metod 

I denna studie används kvalitativa metoder. I studien är anknytningsteorin en referensram för både 

intervjuer och observationer. Att ta utgångspunkt i anknytningsteorin har gett en möjlighet i att se på 

separationen från sin förälder ur barnets perspektiv. De kvalitativa metoderna består av 

semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer i form av löpande protokoll (Bryman, 

2002). Att utgå från anknytningsteorin i kontakten med pedagoger och barn ger möjlighet att sätta 

fokus på barnets roll och separationsreaktioner efter och under den föräldraaktiva inskolningen. De 

beteenden som legat i fokus under alla observationer har sin utgångspunkt i anknytningsteorin när det 

gäller små barns reaktioner på separationer från sin primära anknytningsperson (Bolwby, 1994).  

Uppsatsen kan ses som en fallstudie då den omfattar fem barn på samma förskoleavdelning på samma 

förskola. Bryman (2004) skriver att betoningen av en fallstudie ligger i intensivt studium av miljön 

eller situationen för vilket kvalitativa metoder som observationer och intervjuer lämpar sig. I studien 

tillämpas olika metoder för datainsamlande, studien är således även en form av triangulering (Patel 

och Davidsson, 2003). Informationen som kommer att fås genom observationer, samtal och intervjuer 

kommer vägas samman i analysen för att ge en fylligare bild. Att använda triangulering kan enlig Patel 

och Davidsson (2003) stärka validiteten i det kvalitativa arbetet. Alvesson och Deetz (2000) för dock 

fram kritik mot triangulering och menar att olika metoder istället skapar olika resultat och leder till att 

forskaren avlägsnar sig från ett entydigt resultat. I denna studie innebär trianguleringen att synen på 

den föräldraaktiva inskolningen ses ur tre olika perspektiv barnet, föräldrar och pedagoger.  

Urval 

Urvalskriterierna av de barn som deltog i studien var följande: (a) barnen skulle nyss vara inskolade på 

förskolan enligt den föräldraaktiva modellen, (b) de skulle vara under två år (c) de skulle tidigare inte 

gått på förskola. Urvalskriterierna fick senare ändras då barnens ålder kom att variera mellan 1-2:7 år 

samt att ett av barnen vistas på en annan förskola tidigare. Inför studien togs kontakt med 30 

förskolechefer i Stockholms Stad via mail, där jag bifogade ett brev (bilaga1) där syftet med studien 

redovisades. Jag efterlyste små barn som nyligen skolats in eller var på gång att skolas in under hösten 

2010 . Då inga svarade på första förfrågan skickades en förfrågan ut till ytterligare ca 20 förskolor av 

dessa svarade en förskola att de var intresserade av att delta och att det fanns barn som skulle börja på 

förskolan. Förskolan passade in på kriterierna och var villiga att delta i studien  

De föräldrar vars barn ingår i studien tillfrågades av en av pedagogerna om de ville delta och alla var 

positiva. Ett informationsbrev (bilaga 2) skickades ut där föräldrarna även fick ge sitt skriftliga 

samtycke. Urvalet är således ett bekvämlighetsurval. Bryman (2002) beskriver bekvämlighetsurvalet 

som att forskaren tar de personer som finns tillgängliga för honom/henne.  

Undersökningsgrupper 

Studien omfattar fem barn bestående av två pojkar som är 1:5 och 1:6 år och tre flickor som är 1:3, 1:6 

och 2:7 år. Barnen tillhör en barngrupp som består av 15 barn. De fem barnens båda föräldrar och två 

pedagoger deltog även i studien, men det är barnen som står i fokus. Pedagogerna består av två 
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nyutexaminerade förskollärare där en har arbetat sedan juni 2010 och den andra sedan 2008. 

Förskollärarna har arbetat ihop sedan augusti 2010 på förskolan
2
. 

De föräldrapar som ingår i studien är samtliga högutbildade. Intervjuerna har skett med mammorna 

men spontana samtal har förts även med samtliga pappor. Alla föräldrar är sammanboende. 

Samtliga barn går som nämnts på en och samma förskola. Den ligger i en närförort till 

Stockholmområdet, mitt i ett område med flertalet lägenheter byggda under 1940 talet där flertalet är 

bostadsrätter. Bostadsområdet är av medelgod socioekonomisk standard och en stor inflyttning av 

unga barnfamiljer. Förskolan byggdes 2006 och består av tillfälliga paviljonger som har utökats de 

senaste två åren. Förskolan har åtta avdelningar där 113 barn går. Intill förskolan finns en parklek och 

förskolan har två gårdar en större på framsidan och en lite mindre på baksidan. Barnen som ingår i 

studien skolades in mellan augusti och november månad 2010. Av de fem barnen går fyra heltid på 

förskolan och vistas där mellan sex till nio timmar per dag. Ett av barnen går halvtid vilket innebär sex 

timmar per dag. Detta barn har även gått på förskola tidigare. Hennes inskolning varade i en och en 

halv dag, hon blev lämnad själv den andra dagen. Alla barnen utom ett har syskon. 

Studiens uppläggning, datainsamlingsmetoder 

och genomförande  

Studien ägde rum under oktober och november månad 2010. De fem barnen observerades vid två olika 

tidpunkter efter det att den tre dagar långa inskolningen hade avslutats. Dessa tillfällen inföll olika för 

barnen (se tabell 1). Tiden mellan observationsdagarna var en till tre veckor. Det har genomförts 6 

observationer vilket innebär 3 observationer per dag och observationstillfälle. En av barnens 

hämtnings situationer föll bort så totalt genomfördes 29 observationer. Det första observationstillfället 

skulle ursprungligen ske två veckor efter inskolningen slut, men har förskjutits i vissa fall på grund av 

sjukdom hos barnen. I denna studie definieras inskolningens som de dagar barnet var med föräldern 

hela dagar på förskolan.  

Tabell 1. Ålder och observationstidpunkter samt sjukdom. 

 
  

                                                      
2 På avdelningen arbetat även en barnskötare hon ingår inte i urvalsgruppen. 

Barn Ålder  Dag 1insk.  Ca timmar på 

fsk  per dag  

efter 
inskolning. 

Antal dagar  

från inskl slut 

och obs 1, inkl 
helger 

Antal dagar från 

inskl slut. och 

obs 2, inkl 
helger 

Antal dagar 

från obs 1 

och 2, inkl 
helger 

Övrigt 

Anna 1:3 25 aug  Ca 6-7  52  73  22  Sjuk i omg, en 

ped sjuk under 

inskol. 

Pelle 1:5 4 okt  Ca 8-9 26 41  16  Sjuk v.42 så 

obs 1 flyttad 

Viktor 1:6 18 okt  Ca 6-7  23  30  7  Sjuk så obs 1 

flyttad 

Sara 1:6 25 okt Ca 6-7  8  20  11   

Moa 2:7 1 nov  Ca 6  6  15  9  Gått på fsk, 

lämnad dag 2 
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Observationsmetod  

Barnen observerades i tre situationer dessa var: (a) lämning, (b) fri lek ca 35 minuter efter lämning och 

(c) vid återföreningen. Observation av lämning påbörjades när barnet och föräldern kom in på gården 

eller avdelningen. Den fria leken påbörjades ca 35 minuter efter lämning och hämtningen påbörjades 

från det att föräldern kom in på gården eller avdelningen och avslutades när de gick. Observationstiden 

för lämning respektive den fria leksituationen har varierat mellan 10 till 30 minuter. I återföreningen 

med förälder har observationerna tagit högst 15 minuter. Tiden för observationerna har kommit att 

variera, det för tiden för en lämning kan dra ut på tiden eller gå fort. Den fria leken 35 minuter efter 

lämning har ibland krockat med andra aktiviteter såsom fruktstund, vila och ingång till avdelningen. 

Detta beroende på tidpunkt för lämning. Återföreningen med föräldern har även varierat i tid beroende 

på om föräldern stannat kvar på förskolan.  

Observationerna skedde med hjälp av löpande protokoll vilket innebär att jag med egna ord har skrivit 

ner det som händer i alla situationer. Det viktigaste med löpande protokoll är att detaljerat skriva ner 

det som sker utan att värdera. Tolkningar av det som skett görs i efterhand. Rubinstein - Reich och 

Wèsen (1986) skriver att om urvalet av det som ska observeras är smalt desto mer detaljerad 

information kan observationen ge. Det löpande protokollet har till syfte att fånga en hel situation med 

eventuellt många personer och olika skeenden inblandade (a.a.). Observationerna har varit inriktade på 

reaktioner och beteenden kopplat till separation, samspel och återförening. Som observatör har jag 

hållit mig nära barn, föräldrar och pedagoger för att få med det som sägs och för att fånga barnens 

ansiktsuttryck och beteenden. I det löpande protokollet har förkortningar använts och långa ord 

undvikits. Det som har sagts under observationerna har inte alltid skrivits ner ordagrant. Rubinstein - 

Reich och Wèsen (a.a.) menar att en förutsättning för det löpande protokollet användbarhet är att det 

direkt efter observationen har renskrivits och bearbetats. Vilket gjorts samma dag i denna studie för att 

öka tillförlitligheten.  

Fokus som har legat till grund för observationerna utgår från anknytningsteorin och Hårsmans (1994) 

undersökning. Den studien utgör ett omfattande observationsmaterial bestående av bland annat 

systematiska observationer av främst samspelet barn/ pedagog och barnets beteende och reaktioner på 

daghem liksom barnets separations- och återföreningsreaktioner vid lämning och hämtning. 

Observationerna i den studien analyserades kvantitativ. Utifrån Hårsmans observationer och resultat 

har jag lånat det fokus som ligger till grund i denna kvalitativa studie av barnens separationsreaktioner.  

Det löpande protokollet i denna studie är en kvalitativ metod som använts för att tydligt synliggöra 

barnens beteenden och reaktioner. 

Under lämning har fokus legat på om barnet gråter, gnäller, håller fast eller klänger sig fast vid sin 

förälder. Visar barnet att det söker närhet till pedagogen, tar eller besvarar barnet ögonkontakt med 

pedagogen samt hur närhetssökande barnet är gentemot pedagogen och i vilken mån upprätthåller 

barnet den närheten.  Vid den fria leksituationen efter lämningen har fokus i observationerna varit hur 

motoriskt aktiv eller inaktivt barnet är, om barnet tyr sig till pedagogen genom att söka närhet och 

upprätthålla närheten till pedagogen, visar barnet gråt eller nedstämdhet. Samt hur barnet reagerar om 

pedagogen försvinner utom synhåll. Vid återföreningen är det barnets omedelbara reaktion på att se 

och höra sin förälder som stått i fokus. Detta för att se om barnet t. ex visar glädje, ledsamhet eller 

undvikande beteende när föräldern kommer. Att observera barnen görs för att få en bild av hur de 

reagerar på separationen från sin förälder denna bild kan inte helt ges av en vuxen. Efter en separation 

från föräldern kan barnet visa anknytningsbeteenden som signalerar gråt och närmande gentemot 

föräldern.  
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Efter varje observation har reflektioner kring de observerade situationerna skrivits ner i en loggbok, 

där texten kring det jag observerat utgår från reflektioner utifrån anknytningsteorin.  Reflektionerna 

har rört sig kring begrepp som gråt, separation, närhetssökande, upprätthållande av närhet, undvikande 

beteende och samspel. Loggboken har varit indelad i två kolumner; utförligare beskrivning av vad jag 

sett samt egna reflektioner. Fördelen med detta har varit att den ena delen av loggboken ger en 

objektiv bild av vad som observerats och den andra delen har väckt vidare tankar till intervjuer och 

diskussioner. Bjorndahl (2002) beskriver fördelarna med att strukturera upp sin loggbok för att inte 

drunkna i ett hav av tolkningar och beskrivningar, utan att kunna hitta mönster. Denscombe (2009) för 

fram vikten av fältanteckningar för att dokumentera sina observationer på ett bestående sätt. Syftet 

med anteckningar är att minnet hos människan är bräckligt.  

De observationer som genomförts är en ytterst liten variant av deltagande observation (Bryman, 2002). 

Där jag under en kort tid iakttog gruppen, lyssnade på samtal mellan individerna i gruppen och med 

mig som deltagande observatör. Det är viktigt att poängtera att under observationerna var jag inte 

deltagande utan förhöll mig passiv. Medans i andra pedagogiska situationer såsom påklädning och att 

hjälpa till vid övergångar har jag funnits tillhands om det behövts. När det gäller mitt val av träda in i 

rollen som deltagande observatör, beskriver Eliasson (2006) denna person som närvarande i den miljö 

han/hon observerar, samtidigt som fokus ligger på att göra observationer och dokumentera dem. 

Denscombe (2009) skriver dock att den deltagande observatören inte behöver gå totalt upp i 

situationen och att det finns versioner av deltagande och att dessa kan variera.  Deltagande innebär allt 

från ”att vara där” och att vara i ”händelsernas centrum” (a.a.)  

Samtal  

I samband med observationerna har spontana samtal förekommit mellan mig och förskollärarna 

respektive föräldrar. Om dessa samtal medfört större förståelse för barnet och dess inskolning har jag 

fört in det i loggboken som fältanteckningar. Alvesson och Deetz (2009) skriver fram att spontana 

samtal och intervjuer är ett ytterst viktigt komplement till observationer. De menar att saknas det 

redogörelser från de personer som studerats är det svårt att säga något om de innebörder som styr 

beteenden och praktiker.  Samtalen har inte att transkriberas, men kommer att redovisas i resultatdelen 

om observationerna. Samtalen har vävts in i texten om det uppkommit saker i samband med 

observationerna som rör varje barn samt inskolningsmetoden, samtidigt som det klart framgår att 

informationen kommer från samtalen. 

Intervjumetod 

Intervjuer med pedagogerna 

Semistrukturerade intervjuer med de två förskollärarna kring de fem barn har genomförts för att höra 

deras syn på hur inskolningen gått samt kring inskolningsmetoden.  Avdelningsansvarig pedagog har 

intervjuats kring inskolning av tre barn och den andra pedagogen kring de två andra barnen. Båda 

intervjuerna har ägt rum på förskolan i ett enskilt beläget rum och spelats in. Intervjuerna med 

förskollärarna och föräldrarna ägde rum efter barnens inskolning och observationerna, en tanke med 

detta var att inte påverka pedagogernas handlande under observationerna genom mina intervjufrågor. 

Inför varje personlig intervju har tillstånderhållits för inspelning. Informationen om avidentifiering och 

att varje deltagare är anonym har getts.  

Den frågeguiden som användes innehöll öppna frågor. De frågeområden (bilaga 4) som informerats till 

respondenterna i förväg som skulle komma att tas upp var: beskrivning av den föräldraaktiva 
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inskolningen, hur det enskilda barnets inskolning gått samt förälderns roll. Följdfrågor kom att ställas 

under intervjun då det var saker som behövdes utvecklas.  

Det har inför intervjuerna av förskollärarna skickats ut ett formulär kring barnens inskolning och deras 

ålder (bilaga 5). Formuläret berörde ren fakta och det bedömdes som tidsbesparing inför intervjuerna 

att detta var klart. 

Genom att intervjua förskollärarna kring varje enskilt barn fick jag ta del av deras tankar kring den 

föräldraaktiva inskolningen och hur de upplever att barnets inskolning gick. Varje intervju har 

transkriberats i direkt anslutning till intervjun (för transkriberingsnycklar se bilaga 7). 

Intervjuer med föräldrar  

Semistrukturerade intervjuer har även skett med fem föräldrar, en av föräldrarna till vart och ett av 

undersökningsbarnen. Två av intervjuerna med föräldrarna skedde vid ett personligt möte på ett lugnt 

café, två var telefonintervjuer och en svarade via mail. I intervjuerna med föräldrarna användes samma 

frågeguide som för pedagogerna, även den med öppna frågor. De frågeområden som kom att tas upp 

berörde deras barns inskolning, hur de upplevde barnens reaktioner på separationen, deras roll under 

inskolningen och deras upplevelse av inskolningsmetoden (bilaga 4). Följdfrågor har ställts om det var 

svar som behövdes utvecklas. Intervjuerna som skedde vid ett personligt möte har spelats in och 

transkriberats. I en av dessa intervjuer uppstod fel vid inspelningen vilket ledde till att en del av 

intervjun gjordes om och att noggranna anteckningar gjordes ur minnet i samråd med föräldern på 

plats. Intervjuerna via telefon har noggrant antecknats och sammanfattas. Den skriftliga intervjun via 

mail har sammanfattats. 

Intervjun som samtal 

Då jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer kom intervjun att likna mer ett samtal och 

risken att inte få svar på intervjufrågorna borde minska. Bryman (2002) för fram att under en 

semistrukturerad intervju har intervjupersonen en stor frihet att själv utforma svaren och frågorna 

behöver inte komma i en bestämd ordning och intervjuprocessen är flexibel. Ytterligare en aspekt av 

kvalitativa intervjuer är vad Patel och Davidsson (2010) för fram nämligen det att en intervjusituation 

alltid färgas av flera faktorer.  Faktorer som berör ålder, kön, social bakgrund och språket kan alla 

relateras till makt och färga samtalet och påverka den kvalitativa intervjun. Bryman (2002) talar om 

intervjueffekt och menar att människor har en benägenhet att ge en positiv bild av sig själva. Det kan 

leda till en skevhet i intervjun som färgar den intervjuades svar. Deetz och Alvesson (2000) skriver att 

forskaren alltid måste vara medveten om att det som uttalas i intervjun är kontextbundet och att allt 

intervjumaterial kräver kritisk reflektion. 

Databearbetning/Analys 

Bearbetning och analys av observationer 

Patel och Davidsson (2003) skriver att då kvalitativ metod inte är en enhetlig företeelse är det vanligt 

att forskare själva utformar och tillämpar egna varianter av att tolkning av den kvalitativa metoden. Då 

denna studie har en teoretisk utgångspunkt har empirin inte behövts bearbetas för att finna en sådan. 

Vid bearbetning av observationerna har inspiration tagits från Bryman (2002) och Patel och Davidsson 

(2003)  förslag på hur man kan bearbeta insamlat material i kvalitativ forskning.  
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Efter varje observationstillfälle har det löpande protokollet skrivits ut på datorn. Löpande analyser av 

observationerna har gjorts kontinuerligt, detta är enligt Patel och Davidsson en fördel då man har 

materialet färskt i minnet. Vid bearbetning av observationerna har de lästs igenom flera gånger, den 

första gången utan att anteckna eller markera i texten. Efter det har texten lästs igenom och 

anteckningar har förts om det är något som varit utmärkande. Sedan har observationerna åter lästs för 

att finna de beteenden hos barnen som kan tyda på separationsreaktioner. Färgpennor i olika kulörer 

har använts för barnens separationsreaktioner och samspel (stark gråt, undvikande beteende, 

närhetssökande, upprätthållande av närhet samt pedagogernas kontakt med barnen och motorisk 

aktivitet). Då en teoretisk utgångspunkt redan finns så har observationerna inte kodas för att finna en 

sådan. 

I bearbetningen av observationerna har varje barns reaktioner analyserats och jämförts mellan 

observation 1 och 2. Jämförelse har även gjorts mellan barnen för att få en uppfattning om olika 

faktorer kan påverkar separationsreaktionerna hos barnen.  

De samtal som förts med föräldrar och pedagoger efter observationer har inte transkriberats utan 

skrivits rent på datorn efter respektive observation .  

Bearbetning och analys av intervjuer  

Intervjuerna har transkriberats och skrivits ut direkt efter varje tillfälle som enligt Patel och Davidsson 

(2003) är en fördel då man har det färskt i minnet. Det har använts bestämda transkriberingsnycklar 

(se bilaga 7). Talspråket i intervjuerna har bearbetats till skriftspråk. Det för att underlätta samt 

tydliggöra resultaten. Att detta är viktigt påtalar Kvale (1997). Intervjuerna har lästs igenom flera 

gånger. Första gången utan anteckningar och sedan med anteckningar och reflektioner i marginalen. 

Sedan har färgpennor använts för att kategorisera svaren utifrån anknytningsteorin när det gäller 

barnens separationsreaktioner (stark gråt, undvikande beteende, närhetssökande, upprätthållande av 

närhet samt pedagogernas kontakt med barnen och motorisk aktivitet). Jämförelse mellan vad 

pedagogerna upplevt kring varje barn samt inskolningen och föräldrarnas upplevelse av inskolningen 

och inskolningsmetoden har gjorts. En mindre jämförelse har även gjorts vad gäller vad som 

observerats och vad som sägs i intervjuerna.   

Tillförlitlighet 

Bryman (2002) för fram att inom kvalitativ forskning bör man tala om tillförlitlighet istället för 

reliabilitet. Det är viktigt att understryka att utifrån denna kvalitativa studie kan det inte dras några 

generella slutsatser utan endast referera till de intervjuade pedagogernas upplevelser och de 

observerade barnens beteenden. Den långa tiden mellan vissa av barnens inskolningar och 

observationstillfällen kan påverka studiens tillförlitlighet. Då det kan vara svårt att säga att dessa har 

ett samband med den föräldraaktiva inskolningen. Dock är det inget som utesluter att den 

föräldraaktiva inskolningen påverkar barnens separationsreaktioner. 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer har följts dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet: I samband med 

inbjudan har information om syfte och frågeställningar getts. I stora drag beskrevs (se bilaga 3) hur 

studien kommer att genomföras. Samtyckeskravet: Vid förfrågan om deltagande i intervjuer och 

observationer har respondenterna informerats om frivilligheten. Konfidentialitetskravet: Inför varje 

intervju och observation har information getts om att jag har tystnadsplikt. Avidentifiering av 
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datamaterial skett så ingen utomstående kan komma att känna igen deltagarna. Nyttjandekravet: 

Inhämtad information avses inte att säljas eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt (a.a.).  Enligt 

Vetenskapsrådets rekommendationer har deltagarna tillfrågats om de önskar ta del av resultaten och 

deltagarna har informerats om vart studien ska publiceras. 
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Resultat 

Resultatet från observationerna och intervjuerna kommer att redogöras var för sig, samtal som skett i 

samband med observationerna kommer att redovisas i anknytning till observationsresultaten. Då 

resultatdelen av observationerna är omfattande har en begränsning gjorts och ett observationstillfälle 

per barn och situation redovisas. Det andra observationstillfället finns i bilaga för respektive barn. I 

resultatdelen av varje observationstillfälle presenteras varje barn med avslutande individuella 

kommentar och reflektion. Efter samtliga barns resultat lämnas även en kort avslutande kommentars 

och reflektionsdel.  

Observationer  

Separationsreaktioner vid lämningssituationen  

Fokus under separationen har varit om barnet gråter, gnäller, håller eller klänger sig fast vid sin 

förälder. Visar barnet att det söker närhet till pedagogen, tar eller besvarar barnet ögonkontakt med 

pedagogen samt hur närhetssökande barnet är gentemot pedagogen och i vilken mån upprätthåller 

barnet den närheten. Av de fem barnen som observerats var det fyra som protesterade med gråt eller 

att hålla sig fast vid föräldern vid separationen, dessa var Sara, Pelle, Viktor och Moa. En annan tydlig 

reaktion efter separationen när föräldern lämnat förskolan var att barnen sökte närhet med 

pedagogerna i form av att hålla sig nära. Ett annat viktigt resultat var att en majoritet av barnen efter 

lämning upprätthåller närheten med pedagogerna genom kroppskontakt eller hålla sig nära. Däremot 

undviker de ögonkontakt med pedagogerna genom att vända bort ansiktet. Pelle uppvisade ett annat 

beteende direkt efter lämningen och var inte närhetssökande utan blev istället motoriskt passiv. Det 

barn som inte visade protest i form av kraftig gråt eller att klänga sig fast under något av 

lämningsögonblicken var Anna. Här ges exempel på samtliga barns beteende och reaktioner.  

SARA 

Saras observerades första gången 9 dagar efter inskolningens slut och observationen pågick i 15 

minuter. Observation två sker 15 dagar efter inskolningens slut och pågår i 20 minuter (se bilaga 8). 

Vid båda observerade lämningarna tycks Sara uppvisa starka reaktioner på separationen från sina 

föräldrar. Vid observationstillfälle ett är det mamma som lämnar och vid det andra tillfället pappa. 

Under observationerna visar Sara att hon har ett behov av att vara nära pedagogerna och är mån att 

upprätthålla denna närhet.  

Observationstillfälle ett  

Mamma och Sara kommer in på gården de håller varandra i handen. Sara gråter högt och gnyr.  Sara 

gråter och hon och mamma går mot pedagogen som arbetar på avdelningen. Pedagogen knäböjer 

framför Sara och söker ögonkontakt, Sara vänder bort huvudet. Hon gråter och säger högt – mamma. 

Hon sträcker armarna mot mamma. Pedagogen tar henne i famnen och ställer sig upp. Mamma säger 

att hon ska gå och säger till Sara att vi ses i eftermiddag. Sara är i famnen på pedagogen och mamma 

vinkar och hon vinkar tillbaka, hon gråter hela tiden nu.  

Efter lämningen har Sara och pedagogen kroppskontakt och kramas: 

Sara är i famnen på pedagogen och mamma vinkar och hon vinkar tillbaka […] Sara gråter högt. Hon 

och pedagogen har nu kroppskontakt och kramas, men de har inte ögonkontakt. Pedagogen försöker 
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få ögonkontakt men Sara tittar bort och lutar sitt huvud mot pedagogen. Pedagogen viskar till henne 

och försöker ta ögonkontakt men Sara tittar bort. De sitter och kramas. Sara sitter i pedagogens knä 

gnyr och tårarna rinner på kinderna. Hon sitter i knät på pedagogen men viker undan med ansiktet när 

pedagogen försöker få ögonkontakt. […] Pedagogen lyfter ner Sara och de tar varandra i handen. Så 

fort de börjar gå börjar hon gråta och pedagogen lyfter då upp henne och frågar- vill du kramas lite 

till? Pedagogen går över gården mot en gungbräda där de sätter sig, då kommer det fram ytterligare 

en pedagog och ska hälsa på Sara. Hon tittar inte på pedagogen utan vänder bort ansiktet. På 

gungbrädan sitter Sara och pedagogen, de torkar tårarna och pedagogen pratar med två andra barn 

som kommer fram. Sara lutar sitt huvud mot pedagogen […]. 

Pedagogen släpper sin arm som har hållit om Sara och tittar på henne och frågar - ska vi titta i 

lekhuset? De reser sig upp håller hand och när Sara blir nedsatt börjar hon gråta. Vid huset frågar 

pedagogen om hon vill vara inne i huset och släpper Saras hand. Hon börjar då gråta och pedagogen 

tar hennes hand igen. Samtidigt säger pedagogen vi håller handen. […] pedagogen försöker få 

ögonkontakt men Sara tittar bort och lutar sitt huvud mot pedagogen. Pedagogen viskar till henne och 

försöker ta ögonkontakt men Sara tittar bort. De sitter och kramas. Sara sitter i pedagogens knä gnyr 

och tårarna rinner på kinderna. […]Pedagogen lyfter ner Sara och de tar varandra i handen. Så fort de 

börjar gå börjar hon gråta och pedagogen lyfter då upp henne och frågar- vill du kramas lite till?  

Kommentarer och reflektion kring Sara  

Sara gråter högt innan och under båda lämningsögonblicken vilket tyder på protest inför separationen. 

Hon undviker i båda observationerna pedagogernas försök till ögonkontakt genom att titta bort men 

däremot accepterar hon närhetskontakt som att sitta i knä och hålla handen. Pedagogen tycks vara 

lyhörd för Saras signaler och behov. När föräldrar har gått verkar det som att pedagogerna är Saras 

trygghet och hennes gråt avtar om hon får vara nära dem. Går pedagogerna ifrån henne eller om Sara 

förlorar den fysiska kontakten med pedagogen så signalerar hon detta tydligt med gråt eller att gnälla. 

Vilket kan tolkas som att pedagogen är en form av trygghet för Sara.  

PELLE  

Pelle observeras 26 och 41 dagar efter inskolningens slut och observationerna pågår i cirka 13 

respektive 20 minuter. Vid båda lämningssituationerna är det pappa som lämnar. Vid observation ett 

lämnas Pelle inomhus (se bilaga 9) och vid det andra tillfället är avdelningen utomhus på den stora 

gården. Pelle gråter och skriker vid båda tillfällena men slutar att gråta när pappa inte syns till längre 

vid båda observationerna. I observation två är Pelle motorisk passiv och tar inte kontakt med 

pedagogerna.  

Observationstillfälle två  

Lämningssituation två sker ute på framsidan där den stora gården är, i vanliga fall brukar barngruppen 

vara på den mindre gården på baksidan. Det är flera barngrupper ute med pedagoger med många 

lämningar samtidigt vilket ger ett rörigt intryck. Pelle lämnas strax efter åtta vid detta tillfälle och 

kommer in på gården åkande i sin vagn. I denna observation visar Pelle starka separationsreaktioner i 

lämningsögonblicket genom att gråta högt och krama pappas ben hårt.   

[…] Pelle ställer sig vänd mot honom och börjar gråta. Han tittar upp på pappa och kramar hans ben 

samtidigt som han gråter. Pedagogen försöker ta honom men Pelle kramar pappas ben hårdare och 

pappa lyfter upp honom. Pappa säger att han ska gå och ställer ner Pelle och börjar gå mot 

barnvagnsförrådet. Pedagogen försöker locka Pelle till sig men han skriker. Pappa säger att han ska 

följa med och de går hand i hand mot vagnförrådet. De släpper varandras händer vid vagnförrådet och 

Pelle gnäller högt.  

När pappa lämnat Pelle och försvunnit så blir Pelle ensam stående på gården och rör sig ingenting. 

Efter en kvart återkommer pedagogen och frågar Pelle om han frusit fast. 
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Kommentarer och reflektioner kring Pelle 

Pelle visar starka reaktioner när pappa ska gå vid båda lämningarna. Det verkar som att denna reaktion 

kommer så fort pappa reser sig, Pelle räcker då upp armarna mot pappa. Efter detta blir han motoriskt 

passiv vilket är ett bekant beteende för pedagogen. Då pedagogen går iväg står Pelle kvar och varken 

gråter eller visar något. När pedagogen lämnar honom på gården, gör han inga försök att närma sig 

henne eller någon annan vuxen. Det är mycket kallt ute och om det påverkar Pelle är svårt att säga. Att 

Pelle lämnas ute på förskolans stora gård kan också påverka hans beteende, då han är van att vara på 

den lilla gården. Den motoriska passiviteten kan dock tyda på en separationsreaktion. Samt att samspel 

och närhet hänger ihop med pedagogens initiativ till att närma sig Pelle.  

VIKTOR 

Observation ett av Viktor sker 19 dagar efter inskolningens slut och pågår i 15 minuter. Det andra 

observationstillfället sker 26 dagar efter inskolningens slut och pågår i 30 minuter. Vid båda tillfällena 

lämnas Viktor av sin pappa. Viktors separationsreaktioner skiljer sig åt mellan de två observerade 

tillfällena. Vid tillfälle ett reagerar Viktor starkare på separationen och han verkar vara i större behov 

av att vara nära pedagogen. Medans han vid tillfälle två är gladare (se bilaga 10). 

Observationstillfälle ett 

Pappa kommer in med Viktor på armen […]. Pedagogen kommer fram och söker ansiktskontakt med 

Viktor och säger - hej. Viktor gråter och vill inte besvara kontakten utan vänder bort ansiktet. Pappa 

frågar om Viktor ska gå till pedagogen och pedagogen håller fram armarna mot Viktor. Viktor tittar 

bort och gråter, vänder hela sin kropp bort från pedagogen. Pappa lämnar över Viktor och pedagogen 

tar emot honom. Pappa vinkar och säger hejdå, Viktor gråter under hela tiden.  

Efter själva separationsögonblicket blir Viktor sittande i knäet hos pedagogen, hans gråt avtar men han 

svara inte när pedagogen försöker prata med honom. Han tittar inte på henne utan vänder bort ansiktet. 

Han sitter i pedagogens knä och är lugn och tyst med sin blick riktad mot grinden.  

Kommentarer och reflektion kring Viktor 

Under observationstillfälle ett visar Pelle att han inte ville komma till pedagogen i 

lämningsögonblicket och svarade inte när pedagogen söker kontakt med honom utan tittar bort och 

vänder bort sin kropp från pedagogen. Han tycks vara betydligt mer nedstämd och orolig under det 

första tillfället då han gråter, senare när pappa gått söker han pedagogens närhet genom att sitta i 

hennes knä. En förklaring till de starka reaktionerna under observationstillfälle ett kan vara att Viktor 

endast varit på förskolan i 23 dagar (inklusive helgdagar) och strax innan observationen varit sjuk en 

vecka.  

MOA 

Lämning ett av Moa sker på Lilla gården och sker 7 dagar efter inskolningens slut och pågick i 12 

minuter. Observationstillfälle två sker 17 dagar sedan inskolningens tog slut, observation tog 10 

minuter (se bilaga 11). Moa var ledsen den första observationen som var sex dagar efter inskolningen 

men tycktes ha lättare för separationen under den andra lämningen. Under båda tillfällena är det pappa 

som lämnar henne. 

Observationstillfälle ett 

[…] pedagogen kommer fram och lägger handen på Moa. Hon kryper upp mot pappa och säger med 

darr på rösten - Pappa. Tar pappa om benet med båda händerna och tittar inte mot pedagogen som 

sträcker fram handen hon vill inte hålla pedagogen i handen. Pappa säger att -jag ska gå nu. Moa 
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börjar gråta och ropa på mamma. […] pedagogen tar Moa i famnen och står och kramar henne. - Ska 

vi vinka till pappa frågar pedagogen. Moa tittar inte efter pappa och lillebror utan vänder bort ansiktet 

och vinkar. 

Kommentarer och reflektioner kring Moa 

Moas reaktioner vid lämningarna skilde sig år, vid den första lämningen verkade hon ha svårare att 

separera från sin pappa. Genom att hålla honom i benet och inte besvara pedagogen försök till 

ansiktskontakt visade hon att inte ville släppa sin pappa. När pappa ska gå börjar hon gråta men är 

nära pedagogen. Då Moa endast gått sex dagar på förskolan och haft en inskolningsperiod på en och 

en halv dag kan påverka hennes reaktioner vid lämningen.  

ANNA  

När Anna observeras vid lämning första gången har det gått 52 dagar sedan inskolningens slut, 

observationen pågår i tio minuter. Det andra tillfället sker 73 dagar efter inskolningens slut och pågår i 

7 minuter (se bilaga 12). Båda observerade lämningarna sker ute på gården och alla pedagoger från 

avdelningen finns ute.  När den första observationen genomförs har Anna varit sjuk och det är första 

dagen på förskolan igen. I observation ett är det mamma som lämnar och i observationstillfälle två är 

det pappa. Under båda tillfällena uppvisar Anna liknande beteende och reaktioner. 

Observationstillfälle ett 

Mamma bär in Anna på gården och går fram emot en pedagog. Pedagogerna från avdelningen hälsar 

på Anna och söker ögonkontakt och ler. Anna tittar inte på personalen utan vänder bort huvudet. 

Mamma bär Anna. […]. Personalen söker ögonkontakt med Anna och frågar- Vill du komma? Anna 

svarar tydligt – nää. […]Mamma ger över Anna till personalen som tar henne i famnen[…]. Anna 

protesterar inte utan tittar på mamma. 

Kommentarer och reflektion kring Anna 

I samtal framkom det att en förutsättning för en bra lämning enigt föräldrar och pedagogen är att Anna 

får komma direkt till pedagogens famn, annars börjar hon att gråta. Anna tycks acceptera att komma 

till pedagogens famn trots att hon svarar nej. Detta kan tolkas som att Anna vet att separationen 

kommer och att det är tryggt att vara nära pedagogen eller att det inte finns något val. Annas mimik är 

under observationerna ytterst sparsam hon varken gråter eller ler. Anna bär på sin snuttefilt under båda 

observationerna vilket även kan vara en trygghet för henne.  

Kommentarer och reflektion om samtliga barnen vid lämning 

Resultatet visar att samtliga barn slutade att gråta högt efter att föräldern lämnat förskolan, betydelsen 

av pedagogens närhet tycks vara en viktig faktor för detta. Försvann pedagogen från deras sida eller 

släppte barnens hand så visade främst Sara, Anna och Viktor sitt missnöje genom att börja gråta eller 

gny. Pelle visade ett beteende under andra observationstillfället som kan tolkas som en 

separationsreaktion då han står stilla under en lång stund, han tar eller får inte kontakt med någon 

pedagog. Trots att barnen accepterade och flera av dem ville ha närhet efter lämningssituationen så tog 

det en stund innan de accepterade eller ville ha ögonkontakt med pedagogerna. Under själva 

separationsögonblicket visade Sara och Pelle starka separationsreaktioner vid båda tillfällena genom 

att gråta och klamra sig fast vid sin förälder. Moa och Pelle visade även de vid det första 

observationstillfället reaktioner på separationen med liknande beteende. I samtal med en av 

pedagogerna beskriver hon att det är som att barnen den första tiden på förskolan protesterar för att 

sedan helt ge upp och bli tysta.  
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Barnens beteenden och reaktioner under fri lek  

I observationerna av den fria leken har fokus legat på att se hur närhetssökande barnet är, 

upprätthållande av närhet, hur motoriskt aktiv barnet är. Dessa observationer har i alla fall utom ett 

skett inom 40 minuter efter lämning. De beteenden och reaktioner som barnen visar i den fria 

leksituationen och vid lämningssituationerna är relaterade till varandra. Majoriteten av barnen visar ett 

närhetssökande beteende och upprätthåller närheten gentemot pedagogen, ett undantag är Pelle som är 

passiv under ett observationstillfälle. 

SARA 

Sara observeras vid det första tillfället i 15 minuter 9 dagar efter inskolningen och under observation 

två i 20 minuter. Sara är i båda observationerna noga med att upprätthålla sin närhet till pedagogen, 

genom att vara fysiskt nära pedagogen, gå efter pedagogen eller hålla pedagogens hand.  När hon vid 

observationstillfälle ett är inne så upprätthåller hon kontakten med pedagogen genom att följa efter 

henne fysiskt i rummet. Liknande beteende uppvisas i observation (se bilaga 8).  

Observationstillfälle ett 

Sara är inne på avdelningen med fem andra barn och pedagogen under observationstillfälle ett, det är 

ca 30 minuter sen hon blev lämnad på gården av mamma. Ännu ett nyinskolat barn är på avdelningen.  

[…] pedagogen reser sig plötsligt upp och går iväg, det andra inskolade barnet reser sig också och går 

efter. Sara är nu själv vid bordet och hon tittar efter pedagogen som står vid köksbänken. Sara sitter 

och pusslar men tappar en bit […]och kliver av stolen och går till pedagogen. […]Sara tittar på 

pedagogen som nu går iväg för att ställa fram trolldeg. Sara går efter henne på en gång och får frågan 

om hon vill ha deg. Pedagogen går mot badrummet och Sara går efter på en gång.  När pedagogen går 

från badrummet ut på avdelningen följer Sara henne som en skugga. Hon följer pedagogen genom 

rummet, varje steg går hon tätt intill pedagogen. Fyra gånger går pedagogen genom avdelningen och 

rummet mot hallen och Sara följer henne med mindre än 0,5 meters avstånd. 

Kommentarer och reflektion kring Sara 

Under observationen inne på avdelningen tycktes det som att Sara var den som arbetade med att 

upprätthålla närheten till pedagogen då hon följde henne fysiskt genom rummet. Under de båda 

observationerna har Sara hållit sig tätt intill pedagogen, vilket kan tolkas som att Sara har behov av 

närhet till pedagogen.  

PELLE 

Möjlighet att observera Pelle efter lämning i fri lek vid första observationstillfället uteblev eftersom 

han började sent och då skulle äta och sova. Situationen observerades senare under dagen och pågick 

cirka 15 minuter 41 dagar efter inskolning. Under den observationen avslutade Pelle dagen med för 

honom obekanta pedagoger (se bilaga 9). Det andra observationstillfället pågick i cirka 15 minuter, vid 

det observationstillfället är Pelle motorisk passiv. Under observationstillfällena av leksituationen 

förekommer det lite kontakt mellan honom och pedagogerna. 

Observationstillfälle två   

Det har gått 20 minuter från lämningen och inget samspel mellan honom eller pedagoger har 

förekommit under denna tid. Barngruppen är på stora gården och pedagogen som tog emot Pelle har 

gått ifrån honom. Han står helt stilla utan någon mimik i ansiktet. Närvarande från Pelles avdelning är 

en pedagog samt en vikarie som inte träffat Pelle förut. Situationen upplevs som rörig då det är mycket 

personal och många barn ute. 
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Pelle står helt stilla bredvid pedagogen utan någon mimik […]. Pedagogen reser sig upp och går 

därifrån. Pelle tittar efter henne men säger inget […]Han står mitt på gården och har inget minspel. 

Efter fem minuter tar han två steg och stannar sen. Han står helt still och tar inte kontakt med någon.  

Observationen avbryts då en förflyttning ska ske från den stora till den lilla gården. Vid förflyttningen 

bär jag Pelle från den stora gården till den lilla. Först tog jag hans hand och försökte gå med honom. 

Dock verkade han inte vilja gå då han inte rörde sig och släppte min hand. När jag tog honom i 

famnen protesterade han inte. På lilla gården är en ordinarie personal, en vikarie och två pedagoger 

från andra småbarnsavdelningen samt två barngrupper. Pelles beteende ändras på lilla gården och han 

blir mer motorisk aktiv. 

Pedagogen som varit inom synhåll för Pelle går iväg. Pelle går två steg mot mig vänder sen om går 

från stenen mot det håll där pedagogen är. Vikarien räcker Pelle en spade han tittar på den men 

vänder sen sig bort och tar inte emot spaden. Pedagogen är vid leklådan. Pelle går mot lådan längs 

husväggen och när han kommer fram till lådan går han in bakom den så han är gömd mellan väggen 

och lådan. Han kommer fram på andra sidan och tittar på pedagogen som står vid leklådan. Ställer sig 

halvt bakom lådan igen och går sen in bakom lådan igen.  

Kommentarer och reflektion kring Pelle 

Pelle är under denna observations början inte motoriskt aktiv, utan det verkar som han står och iakttar. 

Det kan vara en reaktion på separationen från pappa. En annan möjlig förklaring till passiviteten är att 

barngruppen befinner sig på den stora gården med endast en ordinarie pedagog. Under observation två 

var Pelle själv, ingen förutom vikarien på avdelningen inledde försök till kontakt. Vikarien var med 

under hela observationstillfället och initierade samspel i form av lek med honom under ett tillfälle. 

Pelle besvarade inte vikariens försök till samspel. Det kan tyda på att Pelle undviker samspel med för 

honom okända personer, detta kan ses även när jag försöker ta hans hand och gå med honom. Pelle 

tycktes dock bli lite aktivare på lilla gården. Där även barnen brukar vara och det kan bidra till en ökad 

trygghet och säkerhet hos Pelle. Vid samtal med pedagogen efter observationstillfället berättar hon att 

hon under morgonen var själv med både nya och gamla barn från avdelningen vilket gör det svårt att 

tillgodose alla barns behov. Hon berättar även att Pelle brukar stå som fastfrusen ibland och bara verka 

tänka. 

Viktor 

Viktors reaktioner och hans beteende skiljer sig åt under observationstillfällena. Under tillfälle ett som 

pågick i 16 minuter 19 dagar efter inskolning är han närhetssökande och ledsen. Under det andra 

tillfället som pågår i tio minuter 26 dagar efter inskolning samspelar han och leker med pedagogen och 

ett barn. Viktor skrattar och ler flera gånger under den observationen(se bilaga 10). 

Observationstillfälle ett 

Viktor är ute på lilla gården och ska strax få gå in med en av pedagogerna och fem andra barn. Det är 

30 minuter sedan lämning och Viktor är ledsen och närhetssökande gentemot pedagogen. Då 

pedagogen försöker leka med honom gråter han och besvarar inte leken. Då han och pedagogen gått 

mot grinden där pappa gått reagerar han med att gråta. 

Viktor gråter och pedagogen tar upp honom. […] Pedagogen berättar att när de gått över gården 

började han gråta när han såg grinden. Pedagogen tar upp bollen och Viktor kastar iväg den. Sen står 

han still trots försök från pedagogen att leka med bollen. Han ramlar och börjar gråta pedagogen bär 

upp honom och säger - Nu går vi in. När de kommer till grinden börjar han att gråta. På väg till 

avdelningen måste man gå ut till en större gård och passera vagnarna som står under ett tak. När 

Viktor passerar sin vagn stannar han börjar gråta och vill upp i vagnen.  
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Kommentarer och reflektion kring Viktor 

Resultatet av dessa tillfällen och lämningen som skett innan är att Viktors beteende i dessa situationer 

tycks hänga ihop. Att Viktor varit sjuk en vecka innan observationstillfälle ett kan bidra till hans 

starkare reaktioner både vid lämningen samt den fria leken. Det är värt att notera att det är samma 

pedagog som är med Viktor vid båda tillfällena.  

MOA 

Moa observeras vid första tillfället i 18 minuter 6 dagar efter inskolningen och vid det andra tillfället i 

10 minuter 16 dagar efter inskolningen. Vid båda tillfällena sker observationerna inne på avdelningen. 

Gemensamt för dessa tillfällen är att Moa verkar glad och aktiv i sina leker, då hon skrattar när de 

andra barnen kommer in. Hon söker kontakt med pedagogen som är inne med henne. Hon tar även 

kontakt med mig vid flera tillfällen genom att prata med mig eller söka ögonkontakt. Nedan redovisas 

det andra observationstillfället av den fria leken (för obs ett se bilaga 11). 

Observationstillfälle två 

Moa är inne med tre barn och en pedagog de ska ha vatten lek. Då de andra barnen har vattenlek rör 

sig Moa även denna gång runt på avdelningen. Hon har sagt till pedagogen att hon bara vill titta på när 

de andra leker med vatten. Hon återkommer till pedagogen flera gånger och ställer sig bakom hennes 

rygg.  

Hon backar ett par steg och tittar in i badrummet på de som har vattenlek där. Pedagogen som sitter 

där undrar om Moa vill vara med. Moa säger att hon bara vill titta. Hon står och tittar på barnen 

bredvid pedagogen och tittar upp på henne. Springer sen ut ur badrummet mot grinden igen och 

ställer sig och tittar ut i hallen. […] Moa ställer sig bakom pedagogen igen som nu är utanför 

badrummet och hon tittar in i badrummet. Går sen mot grinden och tittar på mig och säger – Släcka. 

Hon släcker lampan och tänder den sen. Tittar på mig och säger – jag hoppar. Hon hoppar sen genom 

rummet. […] Jag sitter vid bandspelaren och Moa ställer sig vid mig och lutar sig mot mitt ben.  

Kommentarer och reflektion kring Moa 

Resultatet visar att hon återkommande närmar sig pedagogen och mig vid flera tillfällen under 

observationstillfälle två. Under observationen har Moa även kontakt med mig, hon samtalar och är 

nära mig. Hon söker mig flera gånger, det kan tänkas att hon känner igen mig och ser mig som en 

tillgänglig vuxen. Detta kan i så fall tolkas som att Moa är närhetssökande och upprätthåller denna 

närhet med både fysisk kontakt och genom att samtala.  

ANNA  

Vid tillfälle ett gjordes observationen ute på Lilla gården och varade i fem minuter 52 dagar efter 

inskolningen, tillfälle två skedde inne på avdelningen och pågick i åtta minuter 73 dagar efter 

inskolningen. Anna håller sig nära en av pedagogerna hela tiden under observation ett, hon säger inte 

mycket utan tittar på de andra barnen för att sedan gå några steg i den riktning där pedagogen befinner 

sig. Anna går efter pedagogen då hon går iväg.  Under observationstillfälle två (se bilaga 12) påkallade 

Anna pedagogens uppmärksamhet genom att ropa på pedagogen.  

Observationstillfälle ett 

Vi är ute på lilla gården bakom förskolan. Det har gått 30 minuter efter lämningen. Det är två 

pedagoger från Annas avdelning närvarande. Under observationstillfället står Anna helt still intill den 

ena pedagogen och blir motoriskt aktiv endast när hon går efter pedagogen som vid ett tillfälle går 
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iväg. under båda observationer uppvisar Anna ett behov av att vara nära pedagogen (för observation 

två se bilaga 12). 

Ett barn som står intill pedagogen börjar gråta och Anna står still och börjar gnälla och tittar på 

pedagogen(F1). Tre barn och en annan pedagog(F2) leker med löv framför Anna och hon slutar att 

gnälla och ler lite. Hon tittar på F2 som leker med barnen sen tar hon några steg åt sidan. Ett barn 

kommer fram och ställer sig nära Anna de får ögonkontakt och ler. Anna går därifrån och tittar på F1 

och börjar gå mot henne. Stannar upp och tittar på mig och barnen som leker med löven. Fortsätter 

sen och ställer sig nära F1.   

Kommentarer och reflektion kring Anna 

I båda observationerna verkar det som att Anna har ett behov av att vara nära pedagogerna. Det kan 

tolkas som att Anna är närhetssökande och har ett behov av pedagogen då hon dras till pedagogen. 

Anna verkar även vara noga med att upprätthålla den närheten genom att vara fysisk nära och påkalla 

pedagogens uppmärksamhet genom att ropa på henne under observation två. Då ett annat barn börjar 

gråta som är nära pedagogen börjar Anna gnälla och tittar efter pedagogen, vilket kan tyda på att Anna 

har ett trygghetsbehov. Under båda observationerna bär Anna sin snuttefilt som även den kan stå för 

ett behov av trygghet.  

Kommentarer och reflektion om samtliga barnen vid fri lek 

Gemensamt för observationerna av den fria leken är att den tycks ha samband med lämningen. 

Resultatet visar att om separationen är svår tycks det spegla även barnens beteende efter lämningen. 

Ett exempel är Pelle som under observation av lämning står som fastfrusen även står stilla utan mimik 

eller samspel med vuxen i leksituationen. De barn som får pedagogernas uppmärksamhet är de som 

själva upprätthåller närhet genom att vara nära eller gråta om pedagogen lämnar dem. Ett exempel på 

det är Sara som hade svåra separationer är mån om att ha konstant kroppskontakt med pedagogen. 

Försvann pedagogen från barnens sida eller släppte deras hand så visade främst Sara, Anna och Viktor 

sitt missnöje genom att börja gråta eller gny. Pelle visade ett beteende under andra 

observationstillfället som kan tolkas som nedstämdhet då han står stilla. Att ingen pedagog tar initiativ 

till samspel med Pelle kan också vara en förklaring till hans motoriska passivitet. 

Återförening vid hämtning mellan barn och förälder 

Fokus för observationerna vid hämtning har varit att se barnens omedelbara reaktion på återförening 

med sin förälder. Tar barnet ögonkontakt, söker närhet till sin förälder samt visar glädje vid 

återföreningen eller är barnet undvikande gentemot sin förälder. Alla barnen har visat omedelbar 

positiva reaktioner i form av att springa mot dem, le och söka fysik närhet vid återföreningen med sina 

föräldrar. Ett undantag var Moas första observationstillfälle. Alla barn visar även att de vill lämna 

förskolan genom att vinka eller springa ut i hallen i någon av observationerna. Denna del av resultatet 

begränsas till att en av Sara, Anna och Moas hämtningar redovisas, för övriga barns reaktioner se 

bilaga för respektive barn.  

SARA 

Endast en hämtning av Sara har observerats då det uppstod missförstånd för tiden kring hämtning 

nummer två. Denna observation tar 10 minuter och sker 9 dagar efter inskolningen och det är 

mellanmål. Sara visar omedelbart att hon vill komma till mamma och de har direkt ögonkontakt. I 

slutet av situationen visar Sara ett avvisande beteende gentemot pedagogen då hon inte vill titta på 

henne och gråter.  
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Då mamma kommer tar de omedelbart ögonkontakt, Sara visar upp sin smörgås. Lägger ifrån sig den 

och verkar vilja gå då hon försöker komma från stolen. […] Mamma frågar hur det har gått och 

pedagogen beskriver att det gått bra men att Sara gärna vill vara nära. […]Mamma tar emot henne 

och de kramas. […]. Sätter sig sen själv i mammas knä, när mamma pratar med pedagogerna […]. 

Mamma tar nappen och de går tillsammans till grinden och vinkar hejdå. Ute i hallen kommer en av 

pedagogerna förbi, då börjar Sara gråta och kramar om mamma. Hon tittar inte på pedagogen utan 

vänder bort ansiktet och gömmer sig i mammas famn. 

Kommentar och reflektion kring Sara 

Då en av pedagogerna kommer ut i hallen där mamma och Sara befinner sig börjar Sara att gråta och 

kramar mamma. Det verkar som att Sara är rädd att pedagogen ska ta henne ifrån mamman. Vilket 

även bekräftas i samtal med mamma och pedagog, det har varit så att Sara börjat gråta då pedagogen 

kommit i närheten efter mamma hämtat. Detta kan tolkas som att pedagogen ses som ett hot när 

mamma är i närheten.  

ANNA 

När Anna ser sin mamma vid de två hämtningarna är det positiva reaktioner.  Hon ler och blir glad. 

Hon söker sig snabbt till sin mamma för att få närhet och kroppskontakt. Observation ett av 

hämtningen pågår i fyra minuter 52 dagar efter inskolningen (se bilaga 12) och observation två pågår i 

femton minuter 73 dagar efter inskolningen. Under observation två visar Anna att hon vill gå genom 

att vinka till barn och personal. 

Observationstillfälle två 

Anna ligger ner på den mjuka mattan som finns på avdelningen, det är rätt rörigt och ljudvolymen hög. 

Mamma kommer in men Anna ser henne inte först. 

Mamma tar henne i knäet och de hälsar på varandra och pussas. Anna börjar gny och vinkar hejdå till 

oss runtomkring. […] Anna vinkar och pekar mot grinden och går mot grinden. Mamma sitter kvar 

på golvet vid pedagogen och pratar. Så Anna kommer tillbaka till mamma. […] Anna går mot ett 

barn som står vid bordet där jag befinner mig cirka två meter bort från mamma. […] Kliver ner och 

går runt mamma som pratar med pedagogen. Anna tittar på mamma över axeln och vinkar hejdå till 

flera barn. Lägger sig ner på sin tappade snuttefilt men reser sig upp. Vinkar hejdå till den pedagog 

som mamma pratar med.  

Kommentarer och reflektion kring Anna 

Anna är närhetssökande gentemot sin mamma under båda observationerna. Vid den andra hämtningen 

söker sig Anna snabbt till mamma och säger hejdå, hon går flera gånger mot grinden och vinkar till 

barn och pedagoger. Det verkar som att Anna snabbt vill gå ifrån förskolan.   

MOA 

Moa uppvisar två olika reaktioner när hon ser sin pappa vid hämtningarna. Vid första tillfället som 

varar i fem minuter 6 kalenderdagar efter inskolningen tycks hon vara undvikande gentemot sin pappa. 

Under tillfälle två som pågår i tio minuter 16 dagar efter inskolningen är hon glad när hon ser honom 

(se bilaga 11).  

Observationstillfälle ett 

Hämtningen ske inne på avdelningen och två pedagogerna är närvarande. Det är rörigt på avdelningen 

och ljudvolymen hög. Moa visar i denna situation oro då pappa kommer in och säger hej till henne 

från hallen och sen försvinner utom synhåll.  
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Hon leker själv och verkar koncentrerad. När pappa kommer ropar han hej från grinden på andra 

sidan rummet. Moa tittar på pappa men ler inte och tittar bort. Pappa försvinner utom synhåll (går ut 

för att titta på lillasyster i vagnen). Moa sitter kvar och tittar mot hallen pappa syns inte. Hon reser sig 

upp och går mot hallen och grinden. Moa ser orolig […] ut. Då pappa kommer in igen säger han hej 

och först då går Moa ut i hallen och börjar klä på sig. 

Kommentarer och reflektioner kring Moa 

Vid den första hämtningen tittar hon på pappa men visar inte gensvar på när han säger hej. När pappa 

försvinner reagerar hon snabbt genom att se orolig ut och reser sig upp. Vid detta tillfälle har Moa gått 

en vecka på förskolan vilket kan tänkas bidra till att hon är orolig när pappa försvinner utom synhåll. 

Oro när pappa försvinner utom synhåll kan även ses i observation två när pappa går in på avdelningen 

för att hämta Moas strumpor och försvinner ur synhåll (se bilaga 11).  

Sammanfattande kommentarer om samtliga barn vid hämtning 

I observationerna av hämtning kan man skönja ett mönster, alla barnen är positiva och glada då 

föräldern kommer. Barnen har ofta väldigt bråttom att gå iväg från förskolan och börja vinka och drar 

sig mot grinden. Tre av barnen tycks visa strategier för att få sin förälders uppmärksamhet om de 

samtalar med pedagogerna. Viktor börjar släcka och tända lampan på avdelningen efter att inte ha fått 

upp grinden (se bilaga 10), Anna hon cirkulerar runt sin mamma och vinkar tydligt till pedagogen 

framför mamma. Även Sara har bråttom att vinka hejdå och tycks visa att hon vill gå. Det är Moa som 

vid första observationen av hämtningen inte hälsar omedelbart på sin förälder.  

Intervjuer med förskollärarna 

Barnens separationsreaktioner efter den föräldraaktiva inskolningen    

En av förskollärarna (F1) beskriver barnens separationsreaktioner den första tiden själv på förskolan 

som något svårt för barnen där de har ett behov av att vara nära pedagogerna: 

Då brukar det vara väldigt traumatiskt till en början, de gråter när föräldrarna går, sen bli de väldigt 

tysta upplever jag man kan inte tala för alla men många barn går väldigt nära vuxna.  

Denna tystnad som F1 beskriver tar hon upp flera gånger under intervjun och vid frågan hur länge 

tystnaden håller i sig berättar F1 att: 

Ja, jag: kan säga någon månad eller lite mer. Sen får man se vilka de verkligen är. För i början kan 

det vara så att flera barn har varit så att de har varit jättetysta och lugna i början. Men sen efter några 

veckor så// blir dom / så släpper dom och får humor och allt möjligt.  

Ett barns reaktioner beskrivs av F1 då barnet går sin femte dag på förskolan och det är barnets andra 

dag utan sin förälder: 

[…] hon grät när mamma el pappa lämnade. Sen blev hon ju// sen slutade hon gråta efter en stund då 

var hon väldigt nära oss hela tiden. Jag vet inte om vi gick och bar på henne.  

Ett annat barns separationsögonblick beskrevs den första dagen utan sin förälder av F1. Här kan det 

ses att barnets separationsreaktioner är starka och inte går över utan verka hålla i sig en längre stund: 

Då sa de hejdå och då blev hon jätte ledsen och då fick hon sitta i […] knä och: men hon bara grät 

och grät. Så hon kunde inte äta. Då fick hon sitta i mitt knä i stället och då blev hon (Paus) lugn men 

hon ville inte äta lunch. 
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Efter inskolningen beskrivs separationen som svår. Att inskolningen håller på längre än tre dagar tycks 

bekräftas av förskollärarnas beskrivning av vissa barns reaktioner ett par veckor efter att barnen börjat 

på förskolan: 

[…] hon ville ju hellre liksom blir lämnad i famnen. Hon behövde det där. Det märkte man ju, […] 

det var protest mot att pappa gick liksom.  

Ibland är hon ledsen, ibland: så vinkar hon liksom och säger hejdå. Men jag tycker fortfarande att hon 

är så där tyst // och väldigt försiktig. 

Under den föräldraaktiva inskolningen har barnen inte varit utsatta för separation från sin förälder. Det 

kan tänkas göra lämningarna efter inskolningen som extra svåra för barnen. Svaren ger en indikation 

på att barnen har ett behov av att vara nära pedagogerna även flera veckor efter inskolningens slut. Det 

överensstämmer även med observationerna. En del av separationsreaktionerna efter lämningen tycks 

bestå i en viss nedstämdhet i form av tystnad. 

Inskolningsmetoden  

F1 beskriver att barnen inte är inskolade och trygga efter tre dagar utan att det tar flera veckor och att 

namnet tredagarsinskolning som ofta använts är fel, då inskolningen tar betydligt längre tid: 

Nej jag tycker inte man kan kalla det för tredagars inskolning heller för inskolningen håller på kanske 

i två månader. (Paus) det är ju inte bara de tre dagarna när föräldrarna är med, det är ju flera veckor 

efter också. 

F2 är av en annan åsikt i intervjun och tycker att barnen oftast är inskolade efter tre dagar om de inte 

är små. Utifrån hennes svar kan man dock se att två av föräldraparen på eget initiativ kommer och 

hämtar sina barn redan efter ett par timmar på förskolan, på det sättet kan det ses som en förlängning 

på inskolningen efter den tredje dagen: 

De här lite yngre barnen […]när de inskolades så var det föräldrarnas initiativ att de skulle komma 

och hämta så tidigt, två ungefär.  

Innan inskolningen berättar F1 att ett informationsblad skickas ut till familjen och där det står att 

föräldrarna ska vara med i tre dagar och ta hand om sitt barn på förskolan. Att lämning av barnet sker 

först den fjärde dagen är en del av den informationen. Trots detta beskriver förskolläraren att en del 

föräldrar lämnar barnen tidigare och att teori och praktik inte stämmer: 

Det är väldigt många föräldrar som vill lämna sina barn innan, tidigare. Ja, gå iväg tidigare nån 

timme eller efter middag eller så där. 

Mm, föräldrarna lämnar ofta innan fjärde dagen som vi har skrivit ut i informationen men det är 

också (Paus) väldigt individuellt (Paus) en del är med i tre dagar. Men ofta har det varit de barn som 

gått i förskola innan: som lämnas lite innan. För det som aldrig gått på inskolning/ tror jag inte att det 

har förekommit. 

Då frågan vad de ansåg om att föräldrarna ville lämna tidigare menade F1 på att det var de som 

personal som oftast kom med förslaget:  

Jag vet inte om det är föräldrarna som ha kommit med den idén/ jag tror det är vi pedagoger som har 

frågat. Ja, det kan ju vara föräldern också som har frågat när det är ok att lämna. Men vi har inte gjort 

det eller jag har inte gjort det förrän jag känner att jag känner barnet. 

Svaret ger en indikation på komplexiteten i inskolningen, här kan det ses som att föräldrar och 

pedagoger vill se hur barnen reagerar på en separation från sin förälder under de tre dagarna som 

föräldern är tillgänglig på förskolan. Detta är dock inte tanken med den föräldraaktiva 

inskolningsmetoden. Vem som egentligen föreslog att föräldrarna skulle lämna barnen tidigare är 

osäkert, först var det på föräldrarnas initiativ senare i svaren var det pedagogernas förslag. Det kan 



33 

 

tolkas som riktlinjer och rutiner kring inskolningen inte är utarbetade. F2 beskriver att om barnet 

lämnas tidigare är det utifrån barnets förutsättning att klara av det, vilket i sin tur kan ses som en 

flexibilitet och lyhördhet för barnet men stämmer inte med att barnet ska vara tillsammans med sin 

förälder i tre dagar för att bli trygg: 

[…] om barnet är väldigt självgående […] att föräldrarna får lämna tidigare att, liksom sådär att de 

får gå ifrån vid vilan eller liksom. […]och komma och hämta vid halv två eller liksom sådär att man 

hela tiden man går lite efter barnet […]. 

Fördelen med den föräldraaktiva inskolningen beskrivs av F1 och F2 är att få trygga föräldrarna och 

på så vis trygga barn. Samt att verksamheten inte påverkas av alla inskolningar. Här kan tanken bakom 

inskolningsmetoden skönjas i att trygga föräldrar genererar trygga barn. Utifrån F2 svar kan det ses 

som att föräldrarna blir barnets trygga bas att utforska den nya miljön ifrån. En annan fördel som 

beskrevs med metoden är att verksamheten i stort inte påverkas en längre tid eftersom föräldern inte är 

där mer än tre dagar. Ingen av förskollärarna beskriver utförligt fördelen ur det enskilda barnets 

perspektiv: 

F1 […]  det som fungerar bra är väl att det inte blir så hattigt, att man har ett barn som om man har 

två veckor som kommer några timmar varje dag. Utan man har föräldrarna där i tre dagar och då blir 

det inte så stor påverkan på resten av gruppen.  

F2[…] föräldrarna är väldigt aktiva, de finns där i närheten hela tiden eller sitt barn och ja, långsamt 

liksom blir en del av gruppen eller vad man ska säga och känner sig trygga då. Det är målet.  

Förskollärarna tar upp svårigheter kring inskolningen, tidsbrist var en faktor som försvårade kontakten 

med barn och föräldrar. Detta krockar med vad F1 anser är det viktigaste under en inskolning 

nämligen att barn och föräldrar blir trygga på avdelningen och i verksamheten. F2 beskriver även hon 

att tiden med barnen blir lidande vid oväntade saker som uppstår eller av de praktiska saker som är 

ålagda pedagogerna:  

F1:[…]det jag upplever som problematiskt är att man inte har tid: att när alla andra barn (Paus) 

speciellt när vi hade tre barn som skolades in. Vi hade inte tid att lära känna föräldrarna och barnen 

och ha alla andra barn. Det var kanske speciellt nu, för då började vi arbeta ihop, samtidigt som vi 

hade en inskolning och föräldrar (ohb) då var det jättesvårt. Då hade man verkligen inte tid. 

F2 […] det är klart att man skulle vilja gjort mera. Jag vill alltid göra mer och alltid finnas där mer. 

Jag skulle vilja göra mindra av det praktiska som man måste göra, diska och liksom allt sånt där som 

behöver göras och när någon annan är sjuk någon annan personal, att vi behöver hjälpa dem då och 

att det är mycket praktiska grejer som man känner att man skulle vilja ha den tiden till barnen istället.  

Båda förskollärarna beskriver att målet med inskolningen är att få trygga föräldrar och barn samt att 

barnen känner en tillhörighet i gruppen. Hur man i bemötande med föräldrar och barn uppnår den 

tryggheten under inskolningen beskriver en av förskollärarna att tydlighet och kommunikation 

gentemot föräldrarna är viktigt. Pedagogernas roll för att barnen ska bli trygga berördes i intervjun, 

deras svar skiljde sig dock åt. F1 talade om sin relation till enskilda barnet medans F2 beskrev gruppen 

som en viktig trygghetsfaktor för barnen: 

[…] det som är viktigast för mig med de nya barnen, det är nog den här (ohb )känslan som att vi ska 

få in dem i gruppen att de ska bli ett tryggt barn. Att det ska kännas att de är med lika mycket, även 

de som kanske är minst ska få vara med. […] Att de befinner sig i social grupp liksom med barn i 

samma ålder och de känner samhörighet och de vill gärna vara med andra i samma ålder.  

Några av föräldrarna uttryckte undran inför att barnen inte hade en kontaktperson som kunde hjälpa 

till vid lämning. Pedagogerna uttryckte dock nackdelarna med kontaktperson för barnen. F1 ansåg att 

det fanns en sårbarhet i att fästa barnen kring en person och att barnen själva väljer person att fästa sig 

vid. Båda förskollärarna sa även att de har ansvar för alla barn och att det är sårbart om man kopplar 
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en pedagog till barnen om den pedagogen blir sjuk. De tyckte även det var bra att barnen är trygg med 

alla pedagoger på avdelningen. I resultatet från intervjuerna av föräldrarna uppkom en tveksamhet 

inför deras roll under inskolningen. Det speglar sig även i intervjuerna av pedagogerna och kan tolkas 

som att föräldrarna förväntas utifrån knapphändig information veta sin roll. Pedagogens tankar kring 

förälderns roll under inskolningen är att det är en aktiv föräldraroll. Vad den föräldraaktiva rollen 

innebär för pedagogen och hur den rollen förmedlas till föräldern beskrivs av F2. Hur föräldern 

förväntas vara aktiv så säger F2 att föräldern ska vara nära barnet och hjälpa det med sådant som 

annars är pedagogens arbetsuppgift. Den information som föräldrarna tar del av angående sin roll 

under inskolningen skickas hem innan. Pedagogen själv uttrycker en tveksamhet vad som nämns i 

informationsbrevet: 

[…] vi skickar ut ett kuvert med lite informationspapper och där står det bland annat beskrivet lite 

granna att de är, […] det är med att de ska vara aktiva. Sen vet jag inte hur utförligt det är beskrivet 

vad det innebär, men vi tänker väl också att de ska, att de inte ska vara för mycket papper och för 

mycket information i det här kuvertet […] 

Faran med att inte informationen kring rollerna under inskolningen är tydliga är att förväntningarna på 

varandra kan krocka och skapa oro. 

Pedagogens kompetens om små barn och separationer 

Under intervjuerna uppstod ett nytt frågeområde kring pedagogernas utbildning i den föräldraaktiva 

inskolningsmetoden. Utbildning kring inskolning var ingen självklarhet under deras utbildning på 

dåvarande Lärarhögskolan. En av förskollärarna hade dock skrivit sitt examensarbete kring 

inskolningsmetoder. Båda förskollärarna berättade att de inte fått utbildning av förskolan kring den 

föräldraaktiva inskolningen. Utan att de fått stöttning av mer erfarna kollegor hur de skulle arbeta.  

Sammanfattning av intervjuerna med pedagogerna 

Förskollärarnas uppfattning kring barnens reaktioner den första tiden på förskolan efter inskolningen 

var att det kan vara en jobbig och traumatisk tid för barnen. De upplevdes av en pedagog som att 

barnen blev tysta och närhetssökande gentemot pedagogerna. Deras upplevelse av separationen från 

föräldern vid lämning bekräftar resultatet av observationer och föräldrar intervjuer, nämligen att 

många barn reagerar med starka separationsreaktioner. Dessa reaktioner verkade mildras över tid och 

övergå i en sorts tysthet. Uppfattningen om barnen var inskolade efter tre dagar skiljde sig åt mellan 

pedagogerna. F1 ansåg att det tog flera veckor innan barnen var inskolade och trygga. F2 ansåg 

däremot att inskolningsperioden var tillräcklig och att barnen var inskolade efter dessa dagar. Dock 

kunde F2 se att vissa barn hade ett behov av en längre tid för att vänja sig. Under inskolningsperioden 

beskrev båda förskollärarna att de kunde känna sig otillräckliga då de inte hade tid för alla barn. 

Resultat av intervjuerna visar även att nyutbildade förskollärare förväntas klara av att skola in små 

barn utan utbildning av den föräldraaktiva inskolningsmetoden.  

Intervjuer med föräldrarna 

Under detta avsnitt har föräldrarna fått beteckningen F1-F5, vid vissa svar framkommer det inte vilken 

förälder som svarat detta för att behålla anonymiteten som utlovats. 
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Barnens separationsreaktioner efter den föräldraaktiva inskolningen 

Vid frågan om lämningen efter inskolningen svarar alla föräldrar att de tycker det är jobbigt och svårt 

att barnen gråter: 

(F4) […] han gråter när man lämnar. […]Men jag känner honom och vet att det går över. Att lämna 

ett gråtande barn som ropar mamma eller pappa är alltid svårt! 

En förälder beskriver hur hennes barn börja gråta när de närmar sig förskolan vilket kan ses som att 

barnet har starka separationsreaktioner inför lämningen även efter inskolningen: 

(F1) […]hon är glad ända tills vi kommer till grinden och då börjar hon att gråta.  

Två av föräldrarna beskriver lämningen med att de starka reaktionerna hos deras barn har minskat och 

att det har blivit lättare men hos ett av barnen har en sjukdomsperiod har gjort att 

separationsreaktionerna kommer tillbaka:  

(F2) I början märkte man att hon var ledsen och grät. Hon ville gärna klamra sig fast och man fick 

verkligen lämna över henne.  

 (F3) Han grät i några veckor, numera efter en månad allt mindre. Eftersom han har varit sjuk i 

omgångar sedan inskolningen så kommer han av sig lite och det blir en del gråt.  

Vid hämtning är det två av föräldrarna som beskriver att deras barn i början började gråta den första 

tiden på förskolan och visade starka reaktioner: 

En av föräldrarna beskriver barnets reaktioner vid återföreningen: 

(F1) I början började hon att gråta, ska vi säga första veckan när hon var själv. Då började hon gråta 

när vi kom. Men nu är hon glad. 

Liknade reaktioner beskrivs hos det andra barnet: 

(F2) […] (paus) i början så: (paus) blev hon väldigt glad och så lite (paus) det kändes som att hon 

blev lite ivrig. Som hon satt på stolen och visste inte, hon kom inte springande men kom ändå och 

började ändå gny och ville komma till en snabbt. […] det kanske var någon gång då som hon i början 

blev lite ledsen, tror det hände en gång som sagt. Hon kom på att man varit borta så hela dan. 

Inskolningsmetoden 

Tre av föräldrarna uttryckte sig positivt över den föräldraaktiva inskolningen och menade att den var 

smidig och att man slapp dra ut på det: 

(F1) Alltså // jag vet inte om det har med personerna att göra men jag tycker att den här tredagars är 

mycket smidigare.  (Paus) ibland upplever/ jag det nästan som man gå i flera veckor och då vänjer 

man ju dem först med det. Att nu ska jag gå här med min mamma eller pappa med mig och sen 

kommer ett nytt skede liksom i allting /. Jag upplever det att tre dagars inskolning var enklare än den 

tidigare. 

Två av dem svarade även att det var viktigt att se till barnets individuella förutsättningar: 

(F2) […], ja det var väl det här med att (paus) att man ska vara lite anpassningsbar till att barn är 

olika och inte ha en för tryckt mall till hur det ska se ut. Utan höra lite hur de vill ha det och så. Både 

med lämning och hur fort det går och så där. Mitt första barn var svårare och tog en vecka och då 

kunde jag känna en stress. 

(F1) Och sen förstås att inget är skrivet i sten jag tror det är viktigt att man kan vara flexibel. Vissa 

barn kanske behöver fem dagar eller (ohb).  

Den ena förälder säger att hon upplevt en stress under den föräldraaktiva inskolningen av sitt första 

barn då inskolningen tog mer än tre dagar. Att inskolningen även kallas för tredagars inskolning kan 



36 

 

tänkas lägga en press på föräldrar och pedagoger att alla barn ska klara denna form av inskolning på 

just tre dagar. 

Inskolningen  

Alla föräldrar svarar att de tycker att inskolningen gått bra trots en del farhågor innan. Dessa farhågor 

kunde vara allt från att hur barnet skulle klara av separationen, att inskolningen är kort, storleken på 

barngruppen samt hur barnets skulle få i sig mat. Det föräldrarna överlag har tyckt varit svårt under 

inskolningen, var inte själva separationen då den inte förekom förrän efter inskolningens slut. 

Majoriteten av föräldrarna hade barnens omvårdnadsbehov som största orosmoment, två föräldrar 

beskrev oron: 

(F2) Det är ändå lite djungels lag och som personalen inte ser.  Man var orolig och undrade om hon 

kunde sitta på stolarna själv och om hon fick i sig mat. Det tyckte jag var lite jobbigt (Paus). Men 

själva inskolningen tyckte jag gick bra. 

(F4) Att det gått ganska snabbt för honom att ty sig till personalen och att det gick bra med mat och 

vila i princip på en gång och det känns tryggt. 

En av föräldrarna beskrev även sin oro under den första veckan över barnets gråt men kunde nu se hur 

barnet har förändrats efter en månad på förskolan: 

(F4) Vi lämnade några timmar fjärde dagen och han var ledsen när vi gick så klart och lite orolig den 

första veckan till och från när vi var borta. Nu när det gått en månad verkar han dock ha förstått att vi 

kommer tillbaka. 

Flera av föräldrarna beskrev att deras barn höll sig nära dem under inskolningen och inte var så 

intresserade av att samspela med personalen. Här kan förälderns tankar om sin roll och personalen 

uppdrag krocka vilket kan leda till en passivitet hos pedagogerna. Svårigheten med förälders roll under 

inskolningen beskrevs av två av föräldrarna:  

[…] jag kan tycka ibland alltså att jag (paus) skulle vilja ha lite mer information om hur de tycker vi 

ska göra, vad är deras uppgift, vad är våra som föräldrar. För ibland känner man sig ganska 

handfallen och vet inte riktigt vad, är det jag som ska ta hand om henne[…]. 

Att ge föräldrar tydlig information, att stötta och hjälpa för att barnet ska känna sig tryggt och inte 

lägga allt ansvar på föräldern. Det är ju faktiskt personalen som är pedagogiskt utbildade och vana vid 

inskolningar. 

Efter inskolningen beskriver föräldrarna separationerna och lämningarna som svåra och det beror dels 

på att det är svårt att se sitt barn gråta men även på strukturella faktorer som de inte kan påverka t.ex. 

hur många pedagoger som finns vid lämning. Även frågan om när det är personal från en annan 

avdelning som ska ta emot det nyinskolade barnet är en sådan situation som föräldrarna tog upp: 

[…]ja, det kan vara annan// i den stunden man kommer kan det vara personal från en annan avdelning 

som tar emot henne och det tycker jag inte är så bra. Speciellt inte när de är så// nya just nu. Det kan 

gå (paus) det har gått bra// men det kan bli rörigt och det känns extra viktigt nu i början att det är 

samma personer som är där och tar emot. […]min önskan är att det finns minst en som hör till 

avdelningen. Som finns där. Så har inte alltid fallet varit, dom är säkert där efter en stund. Men jag 

känner att det/är/ så (paus) nya barn där så tycke jag det är extra viktigt. 

Vid lämningen så var pedagogernas närvaro viktig och en förälder kom in på att hon saknade 

kontaktperson till sitt barn och menade på att det var en förutsättning för trygghet: 

Men det är konstigt att man inte har en kontaktperson till barnen. De ska surfa runt där själva när man 

lämnar. Jobbigt när man lämnar och hon bara står där. Det är obegripligt att inte de har en 

kontaktperson, vuxna som börjar på ett nytt jobb har det, mentor och så. Men barnen ska klara det 

själva.  
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En förälder motsatte sig dock att man skulle koppla en kontaktperson till barnet och menade att det 

kan vara svårt om inte personkemin fungerar. 

Bemötande  

De flesta föräldrarna var nöjda med personalens sätt att bemöta dem och deras barn, de tyckte att 

personalen var lyhörda och lyssnade på dem. Men att tidsbrist och den stora barngruppen kunde 

påverka mötet. En av föräldrarna (F2) tar upp att hon är nöjd med lämningen men att en förutsättning 

för detta är att hon har tid att vänta på att en pedagog ska bli ledig. En annan förälder beskrev att 

inskolningen blev lidande på grund av att pedagogerna inte hade tid:    

(F2)I och med att jag hade tiden och kunde vara där så kändes det tryggt. Jag kunde vänta tills någon 

blev ledig och kunde ta henne[ ...] självklart väntar jag tills det finns den möjligheten bland 

personalen… så de är fria att ta henne. Ibland kan det gå ganska fort men ibland håller de på att ta på 

alla barnen när jag kommer och då väntar jag tills de är klara med det. 

Eftersom grupperna är så stora och personalen bara två eller tre så hade de ganska lite tid och 

uppmärksamhet att ge det barnet som inskolades. De hade fullt upp med den övriga verksamheten. 

En annan förälder beskriver sin upplevelse av bemötandet under inskolningen med att ge förståelse för 

att pedagogen inte kanske tycker det är så märkvärdigt med inskolning: 

(F1) Jo: det tycker// jag (paus) jag tycker att dom // har lyssnat och liksom varit intresserade // sen 

känns det liksom som att (paus) varje gång man skolar in sitt eget barn så är det den stora 

upplevelsen. Dom gör det ju hela tiden. Men jag tycker ändå att dom har lyssnat på vad man har sagt 

och hur man har upplevt det och så där. Och har ett bra bemötande när vi kommer på morgonen och 

så där. Det tycker jag har funkat bra. 

Genomgående för svaren är att man som förälder uttrycker en förståelse för pedagogernas 

arbetssituation och att de inte alltid har tid, vilket gör det svårt att kritisera de som tar hand om sitt 

barn.  

Sammanfattning av intervjuerna med föräldrar 

Föräldrarnas beskrivning och uppfattning av barnens reaktioner vid lämning och hämtning bekräftar i 

viss mån det som framkommit i observationerna. Majoriteten av barnen visar starka reaktioner vid 

lämningssituationen i form av gråt och skrik och detta kan börja när barnet närmar sig förskolan. I 

hämtningssituationen i början av barnens vistelse på förskolan beskriver två av föräldrarna att barnen 

började gråta när föräldern kom. De flesta av föräldrarna beskriver att de är nöjda med inskolningen 

men uttrycker svårigheter vid lämning som kan kopplas till verksamhetens struktur. Dessa svårigheter 

hänger samman med schemat och att det ibland inte är ordinarie personal som tar emot de nya barnen 

som kommer på morgonen eller att det är för få pedagoger. En förälder beskriver även att pedagogerna 

inte hade riktig tid för hennes barn under inskolningen då den ordinarie verksamheten måste fungera.  

En annan förälder uttrycker undran inför att barnen inte har en kontaktperson som hjälper dem på 

morgonen att komma in i verksamheten. Detta går emot pedagogernas åsikt angående kontaktperson 

till barnen.  
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Diskussion 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur små barn reagerar på separationen från sina föräldrar 

efter en föräldraaktiv inskolning på förskolan. De metoder som använts för att belysa syftet är 

observationer och intervjuer. Undersökningsgruppen bestod av fem barn mellan 1:3 -2:7 år, två 

pedagoger som var förskollärare samt fem föräldrapar. I detta avsnitt diskuteras resultaten utifrån de 

frågeställningar som ställts upp i arbetet. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion samt reflektioner 

kring fortsatta studier inom området och hur resultatet kan användas i den pedagogiska praktiken. 

Utifrån denna studie är det viktigt att poängtera att inga generella slutsatser kan dras, då underlaget är 

för litet. Dock kan studien ge ett exempel på hur det är för ett litet barn att separera från sin förälder 

efter en föräldraaktiv inskolning. 

Hur reagerade barnen vid lämning och hämtning i 

kontakten med sina föräldrar?  

Under observationerna av lämningen har en reaktion hos fyra av de fem barnen varit att protestera vid 

lämningsögonblicket. Dessa protester har varit i form av högljudd gråt och att barnet klänger eller 

håller sig fast vid föräldern. Att protestera kan vara en indikation på hotande fara och barnets 

anknytningsbeteende har slagits på. När barnet uppnår dessa reaktioner är det utsatt för stark psykisk 

och känslomässig stress (Bolwby, 1980). Sara och Pelle var de barn som visade starkast 

separationsreaktioner under båda lämningsögonblicken som de observerades.  De gråter, klänger sig 

fast vid föräldern samt besvarar inte pedagogernas försök till ansiktskontakt. Dessa reaktioner kan 

tolkas som en separationsprotest på annalkande separation från föräldern. Separationen i 

kombinationen med att vistas i en ny miljö med inte helt bekanta vårdare spelar även det roll för 

reaktionerna (Hårsman, 1994).  

Viktor och Moa visade tydliga separationsreaktioner vid det första observationstillfället då de gråter 

och håller hårt i sin förälder. Anna som är yngst men gått längst på förskolan reagerade inte med att 

gråta eller klänga sig fast vid sin förälder. Däremot undviker Anna ögonkontakt vid 

observationstillfälle ett och svarar att hon inte vill komma till pedagogen. Att lämnas i famnen hos 

pedagogen var dock en förutsättning för att Anna inte skulle börja gråta. Under separationen visade 

Anna inget minspel och verkade allvarlig. Utifrån det kan det antas att separera från mamma var svårt 

även efter en lång period på förskolan. Enligt Hårsman (a.a.) är det viktigt att tänka på att oberörda 

och neutrala reaktioner vid separationsögonblicket inte generellt kan ses som svagare 

separationsreaktioner än en öppen protestreaktion i form av gråt. Alla barn accepterade pedagogens 

närhet efter att föräldern gått genom att sitta i knä, hålla handen eller bli kramade men vände bort 

huvudet och verkade inte vilja ha ansiktskontakt med pedagogen vid åtminstone ett observerat tillfälle. 

Även Hårsman fann i sin studie att barnen verkade ha ett behov av närhet men undvek ansiktskontakt, 

det tolkar författaren som att barnet har ett behov av närhet och en ersättningsperson. Förklaring till att 

barnen undviker ansiktskontakt hänger samman med att det är en separationsreaktion samt i vilken 

mängd som personalen signalerar kontakt med barnen (a.a.). 

Viktor, Sara och Pelle visar starka separationsreaktioner efter en relativt lång period på förskolan. Det 

kan hänga samman med att barnen varit sjuka eller andra faktorer, såsom om det inte är ordinarie 

pedagog som tar emot på morgonen. Vid ett tillfälle togs Sara emot av en pedagog från en annan 
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avdelning, det kan tänkas förstärka separationsreaktionerna. Dock fann Hårsman (1994) att barn som 

hade en svårare anpassning till daghem var de barn som hade en invänjning som är kort och utan 

möjlighet till att sakta vänja sig vid separationen från sin förälder. Denna parallell kan dras till den 

föräldraaktiva inskolningen som är just kort och utan möjlighet till att sakta vänja sig vid separation. 

Moa som är det äldsta barnet i undersökningsgruppen tycks inte reagera negativt vid separationen efter 

15 dagar på förskolan, det kan tyda på att hon under denna period anpassat sig till förskolan. Då hon 

tidigare gått på förskola kan det tänkas göra anpassningen lättare för henne. En annan möjlig 

förklaring är att hon har en kognitiv förmåga att förstå att föräldrarna kommer att hämta henne och att 

den inre bilden av mamma eller pappa har utvecklats (Hårsman, 1994).  

Vid starka reaktioner hos barnen har pedagogerna oftast visat en lyhördhet för barnen och varit nära 

dem samt försökt att lugna dem. Denna lyhördhet och känslighet för barnens signaler är något som 

Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) betonar som en förutsättning för att skapa en trygg relation.   

Vid återföreningen har barnen visat övervägande positiva reaktioner och sökt närhet till sina föräldrar 

snabbt. Då vissa av barnen i denna studie visade tydliga separationsreaktioner vid lämning kunde det 

tänkas att fler skulle uppvisa ett undvikande beteende vid återföreningen. Då det kan ses som en 

reaktion om separationen varit svår för barnet (Hårsman, 1994). Ett undantag var dock Moa som vid 

ett observationstillfälle inte tycktes vilja titta på sin pappa men verkade bli orolig när han försvann ur 

synhåll. Här ska även tilläggas att i intervjuer med föräldrarna kom det fram att tre av barnen direkt 

efter inskolningen var ledsna och grät vid återföreningen, vilket kan ses som en signal på att 

anknytningsbeteende slås på när den primära anknytningspersonen återkommer.   

Hur beter sig barnen vid lämning och under den 

fria leken i kontakten med sina pedagoger?  

Resultatet visar att barnen slutade att gråta högt efter att föräldern lämnat förskolan, betydelsen av 

pedagogens närhet tycks vara en viktig faktor för detta. Efter att föräldern lämnat sitt barn övergick 

barnen till att ha ett stort behov av närhet till sina pedagoger. Försvann pedagogen från deras sida eller 

släppte barnens hand så visade främst Sara, Anna och Viktor sitt missnöje genom att börja gråta eller 

gny. Resultatet visar att om separationen var svår så speglar det den fria leksituationen. Detta kan 

tydligt ses hos Pelle som vid lämning vid det andra observationstillfället upplevs som motorisk inaktiv 

och inte sökte närheten till någon pedagog. Det var inte heller någon pedagog som tog initiativ till 

närhet med Pelle. Hans beteende kan tolkas som nedstämdhet eller bero på att pedagogen inte sökte 

samspel. Hårsman (1994) fann i sina resultat att främst pojkar visar tyst nedstämdhet och då kan vara 

motoriskt inaktiva.  

Under observationerna var det de barn som grät eller själva signalerade att de ville vara nära 

pedagogerna som fick deras uppmärksamhet. På så sätt var pedagogerna lyhörda. Observationen av 

Pelle visade att han får klara sig själv under det tillfälle då han är motoriskt passiv och tyst. Det kan 

tolkas som att pedagogerna är lyhörda eller prioriterar de barn som uppvisar starka separationssignaler 

och närhetssökande. Hårsman (1994) för fram att hur pedagogerna svarar på barnets signaler är viktigt 

för kvalitén på relationen mellan pedagog och barn. En trygg relation till vårdaren kan enligt henne 

antas minska risken för negativa reaktioner under separationen. Niss och Söderström (2009) menar 

även de att en god relation mellan barn och pedagog är en förutsättning för att klara separationen.  

Då en god relation mellan barn och pedagog tar tid att bygga upp så kan det förutsättas att detta inte 

har hunnits med under den korta inskolningsperioden på tre dagar. Om det påverkar barnen i denna 
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studie är svårt att svara på, men det bör noteras att flera barn visar separationsreaktioner efter en 

relativt lång period på förskolan. I majoriteten av observationerna är graden av motorisk aktivitet och 

lek kopplat till samspel med en pedagog. Om pedagogen initierar lek eller aktivitet svarar barnen på 

det, annars förblir de ganska passiva och står nära pedagogerna. Det visade sig i observationerna att 

alla barnen vid något observerat tillfälle har ett behov av pedagogens närhet och att upprätthålla den 

närheten. De upprätthåller denna närhet genom att följa efter pedagogen, ropa på henne om hon 

försvinner eller genom att gråta om fysisk kontakt bryts. Ett exempel är Sara som visade tydliga 

separationsreaktioner. Om pedagogen släppte henne eller försvann signalerade hon oro genom att 

gråta. Även Viktor och Anna visade ett behov av att vara nära. Hårsman (1994) fann i sin studie att vid 

korta separationer från personalen uppvisade barnen liknande reaktioner som vid separation från sina 

mödrar. Detta kan enligt Hårsman tolkas som en konsekvens av nedstämdhet och ett behov av närhet 

med personalen. Det behov av närhet som barnen i denna studie visar tycks skilja sig från Hårsman 

studier där hon fann att aktionsradien under undersökningsperioden mellan barn och pedagog ökade. 

Flera av barnen använde då i högre utsträckning pedagogen som en bas att utforska omvärlden. Under 

observationerna av barnen efter en längre tid (Anna 52 dagar) tycks de fortfarande ha behov av att 

vara mycket nära.  

De barn som tydligast visade ett behov av att vara nära pedagogerna var som nämnts ovan bland annat 

Sara och Anna. En jämförelse av hur länge dessa två barn vistats på förskolan är intressant. Trots att 

Anna gått 52 dagar vid observationstillfälle ett uppvisar hon ett närhetsbehov gentemot pedagogen. 

Sara som gått åtta dagar vid observationstillfälle ett uppvisar även hon ett konstant närhetsbehov. Om 

detta har koppling till den föräldraaktiva inskolningen är svårt att bedöma. Men Hårsmans forskning 

visar emellertid på att en svårare anpassning till daghemmet de första 2-4 veckorna kan relateras till 

bland annat hur känslig personalen är för barnets signaler samt invänjningens längd. En kort 

invänjning, utan att barnet får vänja sig att separera från sin förälder, tycktes påverka barnets 

anpassning. Även Niss (2009) betonar vikten av att inte barnet lämnas för tidigt och att invänjningen 

görs gradvis för att inte riskera bakslag. Detta är extra viktigt när det gäller små barn. Då den 

föräldraaktiva inskolningsmetoden inte sakta vänjer barnen med separation från föräldern och är kort, 

kan det antas att barnens anpassning till förskolan tar längre tid. Denna anpassning är även något de 

får klara av själva utan sin förälder. Att det då finns en god relation mellan pedagog och barn är 

viktigt. 

Trots att barnen accepterade och ville ha närhet efter lämningssituationen så tog det en stund innan de 

accepterade eller ville ha ögonkontakt med pedagogerna. Om pedagogerna initierade försök till detta 

så vände barnen ofta bort ansiktet. Detta gällde fyra av barnen vid åtminstone ett observerat tillfälle.  

Viktigt att notera är att detta är ett beteende som sågs både under observationer av både lämning och 

den fria leken. Vilket kan tolkas som att barnens separationsreaktioner pågår under en mycket lång tid 

på morgonen. Även Hårsmans (1994) resultat visar att trots avvisande av ansiktskontakt var barnen 

förhållandevis positiva till att bäras och sitta i knä hos personalen. Det var något som hon menar kan 

spegla barnets behov av tröst och en ersättningsperson.  

Hur upplever pedagogerna barnens reaktioner 

och beteenden? 

Pedagogernas upplevelse av barnens reaktioner bekräftar de observerade barnens 

separationsreaktioner. Separationen beskrivs som svår för barnen samt att separationsreaktionerna 

håller i sig under en längre tid. Ingen av pedagogerna upplever barnen som trygga efter inskolningen 
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utan det är ett arbete som fortsätter en lång tid efteråt. Att få barn trygga på förskolan är enligt Niss 

och Söderström (2006) en av de viktigaste uppgifterna pedagogerna har. Pedagogerna i denna 

undersökning upplevde att barnen hade ett stort behov av närhet och kunde känna att de inte alltid 

räckte till eller hade tid för barnen. Detta belyser hur komplext arbetet kan vara för pedagogerna på 

småbarnsavdelningen. Tidsbristen som beskrivs kan tänkas påverka relationen mellan barn och 

pedagog och som i sin tur det kan påverka barnets fortsatta anpassning på förskolan. Hårsman (1994) 

betonar att barnets möjlighet till en ersättningsperson under separationen hade betydelse för barnets 

separationsreaktioner och anpassning. Skolverket (2005) påpekar att låg personaltäthet i förskolan 

påverkar de yngsta barnen i förskolan negativt eftersom de är beroende av stabila vuxenkontakter att 

knyta an till. Det kan även förutsättas att om pedagogerna inte räcker till för barnen kan de inte heller 

fungera som ersättningspersoner för barnen under separationen. Det närhetsbehov som pedagogerna 

upplevde att barnen har, bekräftas av observationerna där barnen håller sig nära pedagogerna och 

tycks vara måna om att upprätthålla denna närhet. Pedagogerna tycktes vara medvetna om vilka barn 

som behövde lite extra närhet och stöd. Dock var det de barnen som signalerade detta tydligast genom 

att gråta eller hålla sig nära dem som fick den största uppmärksamheten. En av pedagogerna beskriver 

i ett samtal att ett av barnen som tyst och att han/hon gett upp. Hårsman (1994) beskriver nedstämdhet 

som ett tecken på att barnet reagerar på separationen. Denna form av reaktion brukade minska efter ett 

par veckor på daghemmet under den så kallade anpassningsfasen. I relation till de observationer som 

gjorts och Hårsmans resultat kan det tolkas som att vissa barns reaktioner inte minskat trots en längre 

tid på förskolan.  

Hur upplever föräldrarna den föräldraaktiva 

inskolningsmetoden?  

Överlag var föräldrarna nöjda med inskolningsmetoden och ansåg att det gått bra för deras barn att 

börja på förskolan. Fyra av föräldrarna beskriver dock att deras barn reagerat starkt på separationen 

genom att gråta och klänga sig fast vid dem. För tre av barnen var det fortfarande starka reaktioner vid 

lämning, vilket bekräftar det som setts i observationerna av barnen. Vid lämning av barnen efter den 

föräldraaktiva inskolningsmetoden kunde en av föräldrarna ge uttryck för att barnen tycks få klara sig 

själva då det inte finns någon kontaktperson som kan ta emot eller hjälpa barnet. Som nämnts tidigare 

kopplas inte ansvarspedagoger/kontaktpersoner till barnen under den föräldraaktiva inskolningen. 

Detta var även något som pedagogerna inte ville arbeta utifrån. Här kan det tolkas som att två olika 

världar möts, vilket kan påverka inskolningen för barnet. Om föräldern känner oro över att ingen tar 

sig an barnet på morgonen kan det tänkas färga av sig på barnet och försvåra anpassningen till 

förskolan. Detta blir således en motsättning till den föräldraaktiva inskolningsmetoden, där trygga 

föräldrar ska generera trygga barn. 

Tre av föräldrarna gav uttryck för att pedagogerna inte alltid hade tid att ta emot dem eller att det inte 

är pedagogerna från barnets avdelning som tar emot eller är där när man hämtar. Detta kan tänkas 

påverka både barn och föräldrar i lämningssituationen. En förälder hade en strategi att vänta tills 

någon av pedagogerna hade tid för henne och hennes barn. Som nämnts tidigare bekräftas tidsbrist och 

känslan av att inte räcka till från pedagogernas intervjuer. Då Hårsman (1994) i sin forskning tar upp 

hur viktigt det är för barnets förmåga att klara av separationen, är tillgången till en trygg 

ersättningsperson en viktig faktor att arbeta med. Det kan även vara en förklaring till att Sara, Anna 

och Pelle efter en relativ lång period på förskolan tycks reagera starkt på separationen från sina 

föräldrar. Att tas emot eller avsluta dagen med pedagoger från andra avdelningar kan vara svårt för 
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barnen. För att skapa trygghet och tillit mellan barn, föräldrar och pedagoger borde det vara en 

självklarhet att i största möjliga mån få börja och avsluta dagen med de pedagoger barnet har på sin 

avdelning. Även Hagström (2010) betonar vikten av detta. 

En förälder gav uttryck för att hon hämtade barnen tidigare efter inskolningen eller att som nämnts 

ovan att man väntar till en pedagog kan ta emot. Det kan tolkas som att föräldrarna inte känner att 

deras barn är inskolade och trygga och därför förlänger inskolningen i längden genom att korta ner 

antalet timmar på förskolan. Resultatet av föräldrarnas svar kan tolkas som att barnen inte är inskolade 

efter tre dagar då föräldrarna själva önskar kontinuitet och att det är barnens pedagoger som ska ta 

hand om dem även efter inskolningen. Utifrån denna studie är det värt att notera att flera av barnen går 

relativt korta dagar och uppvisar separationsreaktioner även efter en längre tid på förskolan. Det kan 

tänkas hänga samman med vad Goossens och Ijzendoorns (1990) resultat visar, nämligen att barn med 

vad de kallar en trygg anknytning till sina vårdare spenderar mer tid tillsammans.  

Under intervjuerna framkommer svårigheter med att veta sin roll som förälder under inskolningen. Då 

det är föräldern som ska vara den aktiva och sköta omvårdnaden av sitt barn och få in barnet i 

verksamheten, kan det tänkas bidra till att föräldrarna förväntar sig att pedagogerna ska vara mer 

medvetna om hur inskolningen bör gå till. Utifrån intervjuerna framkommer det att föräldrarna 

förväntar sig att pedagogerna ska ta hand om att locka in barnet i verksamheten. Här kan faran uppstå 

att föräldrars respektive pedagogers förväntningar krockar och att barnets anpassning och möjlighet att 

komma in i verksamheten därmed påverkas.  

Metoddiskussion 

Observationer  

Observationsmetoden har fungerat bra för att fånga helheten i varje situation. Det har dock varit en 

tidskrävande observationsmetod, då jag har haft jour för att pricka in när barnen kommer och går. 

Detta har i sin tur inneburit att mer tid spenderats i förskolan och på så sätt har en djupare inblick i 

verksamheten getts. Att barn blir sjuka har även inneburit att det förväntade tidsintervallet på två 

veckor mellan varje barns observationstillfälle, dragits ihop till ett mellanrum på en vecka. Vid vissa 

tillfällen kom barnen samtidigt, vilket innebar ett ställningstagande att antingen fortsätta den pågående 

observationen eller avsluta och börja med nästa barn. Molander (2003) menar på att observatörsrollen 

är problematisk då det gäller att kunna avgöra var gränsen går mellan att vara observatör respektive 

deltagare. Min roll som observatör blev vid några tillfällen påverkad då barnen kom fram till mig och 

sökte kontakt.  

Tillförlitligheten i observationsmetoden skulle troligtvis ha ökat om vi hade varit två observatörer då 

skeenden och beteenden kan vara svåra att uppfatta av endast en person, men det skulle även kunnat 

påverka barn och pedagogerna mer under själva observationstillfällena i deras handlande. De spontana 

samtal som förts i samband med observationerna har ofta gett en större förståelse för vad som hänt 

under observationerna och kan därför ses som att de ökat tillförlitligheten till observationen. Det går 

inte att utesluta en form av undersökningseffekt i observationerna (Bryman, 2002), då pedagoger och 

föräldrar var medvetna om vilka barn och situationer som observerades. Det kan även tänkas att vissa 

barns separationsreaktioner kan ha förstärkts då jag i början var en främmande person för barnen.  

Bryman (2002) skriver att nackdelen med ett bekvämlighetsurval är att resultaten kan komma att vara 

intressanta men att de aldrig kan generaliseras. Dock kan de resultat forskaren får in fungera som en 

språngbräda till vidare forskning inom ämnet. Fördelen med att barnen i studien kommer från samma 

avdelning är att dessa barn vistas i samma miljö. De har samma kamrater och möter samma pedagoger 
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vilket gör deras reaktioner på separationen extra intressanta att undersöka. En nackdel är att risken av 

variation gällande barnens reaktioner och beteende samt hur de blir bemötta i förskolan eventuellt har 

minskat jämfört med om jag fått tag på barn från olika förskolor.  

Intervjuer 

Då underlaget för intervjuerna inte är stort är det viktigt att poängtera att resultatet inte kan 

generaliseras. De semistrukturerade intervjuerna har tjänat sitt syfte till att vara ett komplement till 

observationerna. Bryman (2002) skriver om triangulering och att då det används som metod är syftet 

att ge resultaten extra giltighet och relevans. Tanken med att genomföra intervjuerna efter 

observationerna var för att inte påverka skeenden i observationerna. Intervjuerna har gett en 

bakgrundsbild och i viss mån en förklaring till resultatet av observationerna. De har även gett en 

fylligare bild av varje barn och deras reaktioner.  

Genomförandet av tiden för intervjuerna med föräldrarna kom att variera, de som intervjuades 

personligen var även de intervjuer som varade längst. Då anonymitet av föräldrarna utlovades har viss 

fakta från intervjuerna inte kunnat användas. Detta har till viss mån påverkat resultatdelen av 

intervjuerna genom att fakta kring enskilda barn har tagits bort. Då en av intervjuerna inte spelades in 

på grund av tekniskt fel så kan det tänkas påverka resultatet. Dock så sammanfattades intervjun kort i 

samråd med berörd förälder. En iakttagelse i efterhand är att själva intervjuerna har bidragit med en 

djupare förstålelse för barnen samt hur inskolningen varit för barnet och respektive förälder. Detta 

hade således varit svårt att ta hänsyn till om enbart observationer hade gjorts.  

Vidare forskning 

Att vidareutveckla forskning kring små barn och deras första möte med den nya världen, förskolan, är 

viktigt. Då forskning kring inskolningsmetoder och deras betydelse för barnets fortsatta utveckling är 

bristfällig är det något som bör fördjupas. Att göra en jämförande studie kring inskolningsmetoder och 

deras påverkan på barnets separationsreaktioner är av intresse för att försöka finna om det finns en 

ultimat eller åtminstone en mer eller mindre lämplig metod. Ur ett genusperspektiv skulle det vara av 

betydelse att se om pojkar och flickor reagerar olika på separationen efter en föräldraaktiv inskolning. 

Det skulle dessutom vara av vikt att göra en longitudinell studie för att se om förmågan att skapa ett 

band mellan pedagog och barn påverkas beroende på vilken inskolningsmetod som använts. Den 

viktigaste frågan att undersöka är dock om och i så fall hur det lilla barnet med en otrygg anknytning 

påverkas av den föräldraaktiva inskolningen .   

Resultaten och den pedagogiska praktiken 

Utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv kan det ses som en fördel att barnet har med sig sin 

förälder som den trygga basen under tre hela dagar. Dock måste det poängteras att utifrån Hårsmans 

(1994) och Bolwbys (1980) forskning om små barn och separationer, är det en gradvis och långvarig 

invänjning som är att föredra. Ett litet barn bör sakta vänjas vid separationen då det inte har förmågan 

att förstå att separationen inte är permanent (a.a.). Under den föräldraaktiva inskolningen sker 

separationen plötsligt för barnet, ofta redan den fjärde dagen på förskolan. Att gå en gyllene medelväg 

där föräldern är med flera dagar för att sedan introducera korta separationer är en lösning.  

För små barn är det även viktigt att ha tillgång till några få ersättningspersoner under separationen från 

sin förälder (Hårsman, 1994). En person som kan finnas där och vara lyhörda för barnets signaler och 

hjälpa det vid separationen. Pedagogen som en trygg person för barnet tar lång tid att utveckla och är 

beroende av pedagogens kunnande och medvetenhet (Johansson, 2005). Tanken med 
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ansvarspedagog/kontaktperson är inte något som den föräldraaktiva inskolningsmetoden tar fasta på. 

Där skolas barnet in till miljön, gruppen och pedagogerna (Eriksson- Arnesson, 2010). Utifrån 

resultaten och tidigare forskning är det extra viktigt att små barn på förskolan har en ansvarspedagog 

som finns där under och efter inskolningen. Detta är extra viktigt efter en föräldraaktiv inskolning där 

risken kan vara att pedagoger och föräldrar tror att barnet är färdiginskolat efter tre dagar. Lind (1995) 

betonar även att ju yngre barnet är, desto färre kan barnet knyta an till och av den orsaken bör det så 

långt som möjligt vara samma pedagog som tar sig an barnet. Även Bolwby (2007) Hagström (2010) 

och Rye (2009) påtalar vikten av detta, speciellt för de barn som har eller riskerar en otrygg 

anknytning. Då den föräldraaktiva inskolningsmetoden inte arbetar utifrån den idén kan det tänkas 

försvåra anpassningen.  

Niss och Söderström (2006) betonar vikten av kontinuitet för det lilla barnet under inskolning. En av 

de absolut viktigaste faktorerna för det lilla barnet efter en föräldraaktiv inskolning är att barnet möter 

de pedagoger som arbetar närmast barnet. Då man inte knyter barnet till en speciell pedagog bör 

barnet vid lämning på morgonen få möta de pedagoger som är bekanta för det. Tanken med det är då 

att barnet har de mest välbekanta pedagogerna som stöd i separationen. Strukturella faktorer som till 

exempel schemaläggning att göra bör ses över så detta är möjligt.   

Att arbeta med små barn som börjar förskolan och utsätts för dagliga separationer kräver kompetens, 

samt att arbetsgruppen har en tydlig tanke med mål och syfte kring inskolningarna. På förskolan där 

studien utfördes var hembesök inte en del av inskolningen. Annars kan tanken med ett hembesök strax 

innan inskolningen vara en god tanke. Då inskolningen är så pass kort kan hembesöket utgöra ett 

första viktigt möte för att skapa trygghet och igenkännande. Förälderns roll under inskolningen bör 

vara tydlig både för pedagogen och för föräldern. Ett informationsbrev bör kompletteras med ett 

föräldramöte innan inskolningen. 

Det är viktigt att föra fram att barn är olika och har olika förutsättningar för att klara separationer.  

Bolwbys forskning (1980) visar att barn mellan 1-3 år är extra känsliga för separation. Även barn med 

en otrygg anknytning kan i större grad påverkas av en plötslig separation från sin förälder. Då den 

kognitiva förmågan ökar i takt med barnets stigande ålder så utvecklas emellertid förståelsen för att en 

separation inte är permanent, vilket antas mildra separationen och barnets reaktioner. Detta innebär att 

en god kompetens hos pedagogernas kring små barn och separationer är en förutsättning för att inget 

barn ska riskera att utvecklas negativt. För barn över tre år med en trygg grund som börjar på 

förskolan eller byter förskola kan det tänkas att den föräldraaktiva inskolningen inte har så stor 

påverkan för deras fortsatta utveckling. 

Slutkommentar  

Under studiens gång har jag mött åtskilliga pedagoger som är lyriska över den föräldraaktiva 

inskolningen och aldrig mer vill arbeta utifrån en så kallad traditionell metod igen. Den traditionella 

metoden tog ju så lång tid har jag fått höra. Ingen har satt ord på hur ett litet barn klarar av 

separationen och hur det kan tänkas påverka barnets fortsatta utveckling. ”Barn är ju så 

anpassningsbara”, var det en som sa. Det må vara sant att de flesta barn klarar av det svåra arbetet – 

som det faktiskt är att börja på förskolan – utan några större problem. Men för de som inte klarar det, 

likaväl för de som gör det, måste metoder utvärderas, utvecklas och ifrågasättas utifrån dem som det 

berör. Detta arbete kan således även ses som ett specialpedagogiskt uppdrag, vilket i detta fall berörde 

de små barnen i förskolan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

Hej 

Mitt namn är Tina Liefvendahl och för närvarande studerar jag till Specialpedagog på Stockholms 

Universitet. Nu i höst ska jag skriva min magisteruppsats om hur små barn som börjar på förskolan 

regerar på separationen från sin förälder och hur barnen samspelar med pedagogerna och föräldrar 

efter en föräldraaktiv inskolning (tredagarsinskolning). 

 I min studie har jag tänkt använda mig av observationer av varje barn vid tre tillfällen under två olika 

dagar. Dessa tillfällen är lämning, en stund efter lämning och hämtning. De barn som jag vill 

observera bör inte ha gått längre än två veckor efter inskolningen på förskolan.  

Alla som medverkar i studien garanteras anonymitet. 

Forskning kring inskolning i förskolan är ett eftersatt område därför är det intressant och viktigt att 

denna studie görs. 

Vill du/ni som förskola, pedagog och förälder medverka i denna studie så tveka inte med att kontakta: 

Tina Liefvendahl 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  



 

 

Bilaga 2 Informationsbrev 
 

Hej 

Mitt namn är Tina Liefvendahl och för närvarande studerar jag till Specialpedagog på Stockholms 

Universitet. Nu hösten 2010 ska jag skriva min magisteruppsats, om hur små barn som börjar på 

förskolan reagerar på separationen från sin förälder och hur barnen samspelar med pedagogerna och 

föräldrar efter en föräldraaktiv inskolning (tredagarsinskolning).  

Undersökningens övergripande syfte är att undersöka hur anknytningsprocessen mellan små barn och 

personal uppstår vid en föräldraaktiv inskolning. Samt se vilka möjligheter och/eller svårigheter som 

kan komma att uppstå inför barnets anknytningsprocess till personalen vid en föräldraaktiv inskolning. 

I min studie har jag tänkt använda mig av observationer av varje barn vid tre tillfällen under två olika 

dagar. Dessa tillfällen är lämning, vid fri lek och hämtning. Det jag vid observationerna fokuserar på 

är barnets beteenden och reaktion, dock kommer samspel mellan barn- förälder och barn-personal 

även observeras annars blir barnets reaktioner tagna ur ett sammanhang, vilket gör att det kan bli för 

lösryckt. Alla observationer sker skriftligt i löpande text eller i observationsscheman. Jag kommer 

även att genomföra kortare intervjuer med pedagogerna kring den föräldraaktiva inskolningen. 

Alla som medverkar i studien garanteras anonymitet och jag har tystnadsplikt. Deltagare i studien är 

även avidentifierade i den slutliga avhandlingen. 

 Ni som medverkar kan när som helst avbryta er medverkan i studien. Dock kan redan inhämtat 

material komma att användas i studien.  

Min uppsats kommer senare publiceras på Stockholms Universitet sida för publikationer. 

Jag är under arbetes gång alltid tillgänglig för att besvara era frågor och funderingar. 

Forskning kring inskolning i förskolan är ett eftersatt område därför är det intressant och viktigt att 

denna studie gör och just er medverkan är av betydelse för området. 

Med vänliga hälsningar 

Tina Liefvendahl 

 
  



 

 

Bilaga 3 Medgivande till deltagande i studie 
 

 

 

 

Medgivande till deltagande i studie höstterminen 2010 

 

Jag ger mitt samtycke till att Tina Liefvendahl observerar mitt barn……………………………………. 

till studien kring anknytningsprocesser mellan barn och personal vid en föräldraaktiv inskolning. 

Jag har fått information att jag när som helst har rätt att avbryta min och mitt barns medverkan. Dock 

kan redan inhämtat material kan komma att används i studien om så behövs. 

 

 

 

…………………………………………..  ………………………………………. 

Förälders underskrift   Förälders underskrift 

 

 

………………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

Ort och datum    Ort och datum 

 

 

 

 
  



 

 

Bilaga 4 Intervjuguide  

Frågeområden  

till intervjuer med pedagoger och föräldrar 

 

Områden 

• Inskolningsmodellen 

• Det enskilda barnet 

Inskolningsmetoden: Föräldraaktiv inskolning 

1. Vad (tycker du) är viktigt att tänka på vid en föräldraaktiv inskolning? 

2. Vad (tycker du) är målet med en inskolning? 

3. Vilken betydelse tror du att inskolningen har för barnets fortsatta tid på förskolan? 

 

Följdfrågor: Är det något du skulle vilja förändra i inskolningsmodellen? 

 

Barnen 

4. Kan du berätta lite om hur inskolningen gått för xxxxx(de fem barnen)?  

5. Hur var det för x när föräldern/ni var med? 

(Följ upp: vad gjorde barnet? Kontaktsökande? nära föräldern? 

6. Kommer du ihåg om barnet lekte? 

    7. Vad hände om föräldern/du lämnade rummet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Bilaga 5 Information om barnens inskolning 

Faktorer kring varje barn 

Namn (förnamn)…………………………………… 

Född (år och datum) …………………………………… 

Kön……………………………… 

Syskon på samma förskola…………… 

Om ja, på samma avdelning………… 

Ensam barn…………………………………… 

Första dagen på inskolningen var den ………………………… 

Så många dagar varade inskolningen (en förälder var med)………………………. 

Barnet var frånvarande under inskolningen ……………………. 

Om ja, hur länge………………………………………….. 

Första dagen själv på förskolan var…………………………………… 

Antal timmar den dagen utan förälder………………………………… 

Hur många barn skolades in samtidigt………………………………… 

Barnet hade under inskolningen en fast kontaktperson/ansvarspedgog ……………. 

Barnets ordinarie tid…………………………………. 

Hur många personal/barn är det på avdelningen?.......................  

Antal barn på barnets avdelning………………………………….. 

Var någon av personalen frånvarande under inskolningen?........................................ 

 

 

 
  



 

 

Bilaga 6 Faktorer kring förskolan 
 

 

 

Antal avdelningar 

………………………… 

Antal barn per avdelning 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Antal personal per avdelning 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Antal förskollärare per avdelning eller på hela förskolan. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Bilaga 7 Transkriberingsnycklar 
 

 

Fet text intervjuarens frågor. 

Understryket  ord som betonas 

//  längre paus 

/  hack i talet 

PAUS= längre paus som kan mätas i sekunder 

(ohb)= ljud som är ohörbart 

: förlängning av ord= t.ex ja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Bilaga 8 Sara 

Observationstillfälle två lämning 

Även i observation två 15 dagar efter inskolningen, visar Sara separationsreaktioner genom att börja 

gråta högt. Vid andra tillfället är det pappa som lämnar och den mottagande pedagogen arbetar inte på 

avdelningen. De hade vid detta tillfälle slagit ihop två avdelningar. Då det inte är Saras ordinarie 

personal som tog emot kan detta bidra till en starkare separationsreaktion. Jag har hört Sara börja gråta 

redan utanför dörren och när hon ser mig börjar hon att gråta och vänder huvudet mot pappans 

bröstkorg. Under lämningsögonblicket när pappa lämnar över Sara till pedagogens famn gråter hon 

högt. Hon fortsätter att gråta när pedagogen bär henne över till den lilla gården. Pedagogen har Sara i 

sin famn hela vägen från den stora gården till den mindre. På lilla gården avtar gråten och övergår till 

snyftningar. Sara håller sig även i denna observation nära pedagogen och håller hennes hand hela 

tiden. När pedagogen lämnar henne för att hämta något vid ett tillfälle börjar Sara att gnälla högt. 

Pedagogen återvänder snabbt till henne och tar henne i handen. 

Observationstillfälle två fri lek 

Vid det andra observationstillfället är Sara ute med sin avdelning på lilla gården, hon och samma 

pedagog som vid observation ett leker med en boll. Det är ca 40 minuter efter att pappa har lämnat 

henne och hon är ledsen och närhetssökande gentemot pedagogen. Sara reagerar direkt när pedagogen 

släpper hennes hand och börjar då gny och gnälla. 

Sara gnäller och pedagogen släpper handen för ett tag. Sara börjar då gråta och gnälla. Pedagogen 

frågar - Hur är det? Pedagogen som stått på knä reser sig upp och Sara och pedagogen tar åter 

varandra i handen. Pedagogen och Sara går runt på gården och går mot båten som står mitt på gården. 

Pedagogen ska bocka av de barn som kommit och släpper Saras hand. Sara tar den igen. Pedagogen 

står still och Sara och hon tappar varandras händer igen. Pedagogen sträcker ut sin hand och Sara 

fattar den. Efter en stund släpper pedagogen handen och Sara tittar upp på henne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Bilaga 9 Pelle 

Observationstillfälle ett lämning 

Observation ett börjar inne i hallen och övergår sedan till avdelningen. Jag och en av pedagogerna 

samt ytterligare ett barn är i hallen med Pelle och hans pappa.  Pelle kommer med sin pappa och jag 

hälsar innan de kommit in i hallen. Pelle har napp i munnen och lotsat in av sin pappa över tröskeln. 

Där stannar han. Pappa börjar klä av honom för att sedan gå in på avdelningen. 

Pappa och en av pedagogerna samtalar, pappa står på knä och Pelle håller sin hand på hans knä. Efter 

en stund börjar pappa resa sig och direkt sträcker Pelle upp sina armar mot pappa och vill bli 

uppburen i famnen. Pappa pussar Pelle och säger hejdå. Pelle börjar då gråta högt, pedagogen tar upp 

Pelle i famnen han korvar sig och vill inte sitta där, det är svårt att få grepp om honom. När pappa är i 

hallen utom synhåll lugnar sig Pelle. Han slutar gråta och sitter still med sin kropp och sitt ansikte 

vänt bort från personalen. Personalen försöker få ansiktskontakt men Pelle vänder sitt ansikte från 

henne och tittar över axeln mot hallen  

Observationstillfälle ett fri lek 

Det är sen eftermiddag och vi är ute på Stora gården, Pelle sitter i sin vagn när jag kommer. Det är en 

av pedagoger frän hans avdelning kvar, men hon ska sluta för dagen. Hon berättar att Pelle är trött och 

därför är i vagnen. Det är mörkt och kallt på gården och av de pedagoger som ska ta över Pelle så har 

en av dem inte träffat honom förut.  

Pedagogen från hans avdelning lyfter ur honom ur vagnen och sätter honom på marken, går sedan in 

för att hämta hans vantar. Pelle tittar efter henne, när hon kommer tillbaka tittar Pelle upp på henne 

och hon sätter sig på huk och söker ansiktskontakt, för att säga att hon ska gå och att pedagogen från 

en annan avdelning ska vara med honom nu.  Pelle tittar efter henne när hon går ut genom grinden. 

Pelle står helt still. Den nya pedagogen från den andra avdelningen ställer sig på knä bredvid honom 

och Pelle tittar på henne. Pedagogen (F1) står i cirka tre minuter på knä bredvid honom, men han 

söker inte ansikts- eller ögonkontakt. Pedagogen pratar och tittar på några äldre barn. Det kommer 

ytterligare en pedagog (F2) fram och F1 har då ställt sig upp, de börjar samtala. Pelle tittar upp på 

dem står nära. F2 som kom hälsar nu på Pelle och frågar om han vill ha frukt. Båda pedagogerna 

lämnar honom båda samtidigt den ena för att hämta frukt. Han tittar länge efter dem. Pelle står helt 

still och rör sig inte.  

Hämtning  

Pelles hämtningar skiljer sig åt, den första hämtningen sker utomhus och det är mörkt, de pedagoger 

som är med Pelle är för honom inte bekanta. Att se Pelles ansiktsmimik försvårades då det var mörkt 

och vi befann oss utomhus. Vid första tillfälle är det mamma som hämtar och observationen pågår i 

knappt tre minuter. Den andra hämtningen sker inne på grannavdelningen, två av Pelles ordinarie 

pedagoger är med. Det är pappa som hämtar andra tillfället och observationen tar tio minuter. 

Observationstillfälle ett 

Mamma kommer bakifrån och Pelle se henne inte. När han hör mammas röst som hälsar på 

pedagogerna vänder han sig om. Pelle och mamma tar omedelbar ögonkontakt och Pelle sträcker han 

upp armarna mot henne. Hon bär upp honom i famnen och de kramas hårt. Pelle är kvar i mammas 

famn när hon frågar pedagogerna hur dagen har varit. De tror det varit bra för att de inte hört något 

annat. Mamma tar Pelle till vagnen och pratar med honom och sätter ner honom och de går därifrån. 

 

 

 



 

 

Observationstillfälle två  

Pelle går över till en annan avdelning för stängning, han blir stående när han kommer in på den nya 

avdelningen. Håller en hand på pedagogen som arbetar på den avdelningen. Hon har arbetat med Pelle 

denna vecka då en av hans pedagoger varit sjuk och kan vara bekant för honom.  Pelle sitter med 

ryggen mot grinden och hallen, han sitter i en sjörövarbåt som står mitt på avdelningen.  

Pappa kommer in men Pelle ser honom inte då han har ryggen emot. Pappa nickar till pedagogen och kommer 

och sätter sig vid båten bakom Pelle. Pedagogen säger -titta vem som är här och Pelle vänder sig om.  

För en liten kort sekund verkar det som om Pelle inte förstår att det är pappa som plötsligt står där. Sen 

springer han ut ur båten och ler, kramar pappa och lägger sitt huvud mot pappas axel. Börjar vinka med handen. 

[…] Pappa bär upp Pelle och säger att de ska vinka, Pelle vinkar inte utan tittar ut mot hallen.  

Kommentarer och reflektion kring Pelle 

Vid båda hämtningarna visar Pelle positiva reaktioner när hans föräldrar kommer. Vid båda 

hämtningarna sträcker han upp armarna mot sina föräldrar och vill ha omedelbar närhet och kontakt. 

Han visar att han vill gå då han snabbt börjar vinka då han kommit till sin pappas famn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Bilaga 10 Viktor 

Observationstillfälle två lämning 

Viktor är vid denna lämning gladare och klänger sig inte fast vid pappa. När pappa släpper ner honom 

på marken går han direkt fram till sin kompis och en av pedagogerna, de sparkar boll och Viktor ler 

och börja leka. Under denna lämning gråter han inte och är inte i närheten av pedagogen vid 

separationsögonblicket. Då pappa ska gå undviker han dock att titta på pappa utan står med ryggen till 

och har ansiktet mot staketet. Då pappa gått visar Viktor sig inte närhetssökande gentemot 

pedagogerna utan sysselsätter sig med att sparka boll och gå runt på gården. Han går upprepade gånger 

mot den grind som pappa gick ut igenom och som även leder till avdelningen. Vid ett tillfälle öppnas 

grinden och Viktor försöker gå ut men då pedagogen säger åt honom sätter han sig på trappan som 

leder upp till grinden. Där sitter han sen och tittar och pratar för sig själv. 

Observationstillfälle två fri lek 

Under detta observationstillfälle är Viktor på Lilla gården och det är tjugo minuter sedan lämning. I 

denna leksituation samspelar och leker Viktor med en av pedagogerna från hans avdelning, han tar 

även kontakt med andra barn. Han besvarar inte pedagogens försök till att hålla i handen när de ska gå 

och leta efter en boll utan går ifrån pedagogen vid två tillfällen. Viktor skrattar och ler flera gånger 

under observationen.  

Viktor sitter på trappan, Lisa kommer fram och frågar om han väntar på att komma in. Sträcker fram 

sin hand och frågar om han ska komma. Viktor kliver ner och kommer till henne men tar inte handen 

utan går iväg mot båten på gården. […]det ligger en boll på marken och den sparkar han på. Viktor 

lyfter upp bollen och kastar iväg den, sätter sig på huk och tappar nappen i en ler pöl, skrattar och tar 

upp den och kastar den igen i pölen. Pedagogen tar den, Viktor ler och börjar gegga med bollen i 

vattnet. Skrattar och säger – mamma. Han börjar gå mot pedagogen. Men vänder sig om och går ifrån 

pedagogen mot bollen i stället.  

Hämtning 

Vid båda hämtningarna är Viktor inne på avdelningen med ordinarie pedagoger, det är mamma som 

hämtar båda gångerna. Observationerna tar sju respektive tio minuter. Under båda observationerna 

visar Viktor positiva reaktioner vid den omedelbara återföreningen.  

Observationstillfälle ett 

När mamma kommer säger hon - hej och Viktor springer till henne och ler. Mamma lyfter upp 

honom och ler och pussar på honom. Mamma sätter sig på golvet vid pedagogen. Viktor vill gå ner 

och mamma säger - har vi kramats färdigt nu? 

Observationstillfälle två  

När mamma hämtar är Viktor inne på avdelningen, det är två ordinarie personal där samt en pedagog 

från en annan avdelning. Även en mamma är närvarande: 

Viktor står vid madrassen vid rutschkanan när mamma kommer. När han ser henne ler han, mamma 

pratar med en annan mamma när Viktor springer till henne. Hon tar upp honom och kastar honom i 

luften och pussar på honom, han skrattar. De kramas igen sen vill han ner och mamma frågar - Är du 

redan trött på mig? 

Viktor ler och gå tillbaka genom rummet till madrassen. Vänder sen om och går förbi mamma mot 

grinden och ställer sig där och försöker öppna. Lyckas inte men släcker lampan på avdelningen. 

Söker ögonkontakt med mamma som pratar med en av pedagogerna. Han går åter igenom rummet 

mot madrassen skrattar och gör små tjut (glädje?). Går igen mot grinden och denna gång tänder han 

lampan. Mamma talar med pedagogen och Viktor går dit mamma lyfter upp honom och han skrattar. 



 

 

Kommentarer och reflektion kring Viktor 

När mamma kommer visar Viktor glädje och söker sig till henne vid båda observationerna och han blir 

upplyft och de kramas. Viktor verkar visa sin mamma vid båda tillfällena att det räcker att kramas en 

stund, hon frågar vid båda tillfällena om det räcker.  Han verka vilja gå på en gång då han vinkar och 

pekar mot grinden under observation ett och gick mot grinden. Vid tillfälle två släcker och tänder han 

lampan då mamma samtalar med en av pedagogerna Detta kan vara ett sätt att fånga mammas 

uppmärksamhet, då hon samtalar med pedagogen och Viktor vill gå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Bilaga 11 Moa 

Observationstillfälle två lämning 

Lämningen två sker även denna gång på Lilla gården men skiljer sig från observation ett. Denna 

lämning är Moa glad och tar ögonkontakt och pratar med två närvarande pedagoger och mig. En av 

pedagogerna får en kram och Moa står nära henne vid lämningsögonblicket när pappa säger hejdå. 

Moa tittar efter pappa när han går och när han gått tar Moa pedagogens hand och de går iväg över 

gården.  

Observationstillfälle ett fri lek 

En av pedagogerna är inte i rummet vid första tillfället och Moa står och låtsas prata i en telefon och 

frågar var pedagogen är. Hon tittar rakt på mig som om hon vill ha svar. Jag säger att pedagogen 

kommer senare. Hon svarar då att det var mamma i telefonen och att mamma är på jobbet. Under 

denna observation rör sig Moa över avdelningen vid flera tillfällen, hon lämnar sin stol vid bordet tre 

gånger för att titta ut i hallen på andra barn samt för att gå fram till pedagogen som står vid diskbänken 

två gånger. Hon skrattar högt och verkar bli glad när de andra barnen kommer in. 

Pedagogen dukar fram trolldeg och Moa går dit och pedagogen frågar om hon vill ha deg. När de 

andra barnen som varit ute hörs i hallen går hon mot grinden för att titta på dem hon skrattar. Hon går 

tillbaka till stolen och tittar på mig säger - inte äta , äta mat. Hon fortsätter leka med trolldegen och 

småpratar med sig själv, säger något om ett annat dagis (ohörbart). Tar ögonkontakt med mig tre 

gånger. Hoppar av stolen och går mot grinden igen, ute i hallen gråter ett barn. Moa springer tillbaka 

till sin plats på stolen. Går ner och tittar på golvet och runt sig verkar leta efter något.  

Observationstillfälle två hämtning 

Även denna hämtning sker på avdelningen. Denna gång är det lugnare på förskolan. Hämtningen 

skiljer sig från Moas första hämtning genom att hon visa omedelbar glädje då hon ser pappa genom 

fönstret. 

Moa ser sin pappa komma genom fönstret, hon springer skrattande ut i hallen. Hon kan öppna 

grinden mellan avdelningen och hallen alldeles själv. Hon ropar – Pappa, pappa. Hon tar sina kläder 

från kroken på en gång. Lillebror sitter på golvet och Moa kramar sin lillebror och skrattar. Ställer sig 

vid pappas ben och kramar om honom runt benen. Moa börjar klä på sig visar sen pappa ett annat 

barns hylla. Pappa undrar var strumporna är. Moa tar ner alla sina kläder från kroken i hallen och tar 

ut sina skor. Pappa tar upp lillebror och går in mot avdelningen säger till Moa att han ska hämta 

hennes strumpor. Moa reser sig upp från golvet i hallen och går efter pappa står utanför den stängda 

grinden och tittar efter pappa, ser allvarlig ut. Står vid grinden och pappa kommer tillbaka, frågar 

pappa- var är mina strumpor. Får strumpan och säger – blöta. Hon skakar strumporna. Pappa säger att 

nu ska vi klä på oss, de börjar klä på sig och pappa säger att de ska gå hem till mamma. 

 

 

 
  



 

 

Bilaga 12 Anna 

Observationstillfälle två lämning 

Vid observationstillfälle två är avdelningen är ute på lilla gården. Anna har även inför denna 

observation varit sjuk.   Det är två barngrupper ute på gården och fyra pedagoger varav två är från 

Annas avdelning. Även denna gång bärs Anna in på gården nu av sin pappa. Hon har varit vaken sen 

fem denna morgon. Pedagogen tar Anna i famnen när pappa lämnar över henne och Anna tittar efter 

pappa när han går. Pedagogen har Anna i famnen och när pedagogen ställer ner Anna på marken och 

går därifrån tittar Anna efter henne och ger ifrån sig ett rop, detta gör att pedagogen återvänder och 

börjar prata med Anna. Under detta observationstillfälle är Annas mimik sparsam och hon ler eller 

gråter inte. 

Observationstillfälle två fri lek 

Det är 40 minuter efter lämning och Anna och fem barn har gått in med en pedagog. Under denna 

observation söker och upprätthåller Anna närhet och kontakt med pedagogen genom att ropa på henne 

och vara nära. 

Pedagogen lämnar Anna själv vid matbordet inne på avdelningen för att hjälpa ett annat barn. Anna 

”ropar” då efter henne, hon ropar inte med namnet men hon gör ljud och tittar åt det håll som 

pedagogen gått och tittar efter henne. När pedagogen inte kommer ropar hon -mamma. Pedagogen 

kommer och ger henne en banan, Anna tittar på de barn som leker vid rutschkanan. Återigen har 

pedagogen gått och Anna ropar och tittar efter henne. Hon ropar mamma igen och försöker komma 

av stolen. Pedagogen frågar efter en liten stund om hon behöver hjälp och drar ut stolen åt henne. 

Pedagogen ger henne en hand så hon kommer ner. Anna bär på sin snuttefilt och ramlar men tar sig 

upp igen. Hon kommer fram till mig som sitter vid barnens pärmar. Hon tar på sin pärm. Sen går hon 

mot pedagogen som sitter i mitten av rummet och har ett annat barn i knät. Hon börjar trycka på en 

leksakstelefon som pedagogen har i knät. Anna blir stående bredvid pedagogen. 

Observationstillfälle ett hämtning 

Observation ett av hämtningen tar cirka minuter fem minuter, Anna är glad och skrattar när mamma 

kommer. Hon får komma upp till mamma och vill ta på hennes ansikte. 

När Anna ser sin mamma skrattar hon till men tittar bort. Går mot mamma som hälsar på henne genom att säga - 

Hej Anna. Mamma låter glad. Anna kryper upp mot mammas ben och blir upplyft. Petar på mammas ansikte och 

verka vilja röra glasögonen. Mamma säger - nej. Då klappar Anna på ansiktet. Kryper nära med ansiktet mot 

mammas bröst.  
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