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Sammanfattning 

Att det råder delade meningar om hur en inskolning på förskolan bör se ut framgår tydligt i detta 

arbete. Studiens övergripande syfte är att utifrån sex intervjuer med verksamma förskollärare 

undersöka hur de resonerar om föräldraaktiv inskolning och vilka för- och nackdelar metoden 

har enligt förskollärarna. Jag har analyserat den data som framkommit utifrån intervjuerna med 

hjälp av verktyg från tidigare forskning och anknytningsteorin. Genom kvalitativa intervjuer 

med sex förskollärare, alla verksamma i förskolor i Stockholms förorter, har studiens empiriska 

data samlats in.  

I analysen framkommer det att förskollärarna är oerhört positiva till den föräldraaktiv 

inskolningen tillskillnad från vad den tidigare forskningen samt anknytningsteorin visar. 

Resultaten visar även att förskollärarna menar att det inte går att undvika att barnen blir ledsna 

när de separeras från sina föräldrar i samband med inskolning i förskolan. Majoriteten av 

förskollärarna ville inte ändra någonting med inskolningen om de hade fått den möjligheten. De 

anser att föräldraaktiv inskolning är överlägsen andra metoder. Endast två av de tillfrågade 

menade att inskolningen i någon mån bör individanpassas om de märker att ett barn inte klarar 

av inskolningen på tre till fem dagar. Om föräldrar och deras barn inte upplever att inskolningen 

varit bra bör detta ses över.   

De åsikter som förskollärarna framför skiljer sig dock från vad jag funnit i den litteratur som 

behandlas i arbetet. I bakgrunden samt forsknings- och teoriavsnittet framkommer istället 

motsägelser mot en snabb introduktion för barn i samband med inskolning i förskolan. Här 

poängteras att behöver barn kontinuitet och lång tid på sig för att vänja sig vid nya miljöer och 

nya människor. Dessutom är barn olika och reagerar på olika sätt vid separation från sina 

föräldrar. 

Till sist förs en diskussion utifrån förskollärarnas resonemang i förhållande till forskning, teori 

och bakgrund. Här framkommer det bland annat att barn upplever en akut nöd när de skiljs från 

sina föräldrar. 

 

 
 

 

Nyckelord: Föräldraaktiv inskolning, separation, anknytning, anknytningsbeteende, inre 

arbetsmodeller 
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1 Inledning  
 

Att börja på förskola är ett stort steg, inte bara för ett barn utan även för dess föräldrar. De 

känslor som visar sig under en inskolning pendlar mellan nyfikenhet, glädje, oro och rädsla. 

Inskolningen är en intensiv period för barnet som ska lära sig att skiljas från sina föräldrar under 

ett antal timmar varje vardag. I dag ser inskolningen lite annorlunda ut än när jag själv började 

på dagis som det då kallades. Då var det den så kallade traditionella inskolningen på ungefär två 

veckor som rådde men idag är det den föräldraaktiva inskolningen som tar ungefär tre till fem 

dagar som sakta men säkert ersätter den gamla metoden.  

Anledningen till att jag valt att fokusera på inskolning i förskolan är att jag inte bara själv 

skolats in utan också skolat in mina två barn. Dessutom har jag som praktikant varit delaktig 

under flera inskolningar och då har föräldraaktiv inskolning använts. Dessa upplevelser har 

verkligen fått mig att fundera och reflektera över de olika metoder som finns i dagens förskolor. 

Gynnar föräldraaktiv inskolning barnen eller föräldrarna? Kan det allt snabbare tempot i vårt 

samhälle vara en faktor som påverkat  sättet att skola in barnen i förskolan? Kan det vara så att 

den föräldraaktiva inskolningen är mer ekonomisk gynsam ur samhälleligt perspektiv? Något 

som gjort mig förvånad är att jag inte har kunnat hitta någon utvärdering av den föräldraaktiva 

inskolningen. Andra tankar jag har är varför verksamma inom förskolan inte individualiserar 

inskolningen. Efter att ha läst om både den traditionella- och den föräldraaktiva inskolningen 

har frågan uppkommit om inte en kombination av de två metoderna vore den mest effektiva 

inskolningsmetoden?  
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2 Bakgrund 

Föräldraaktiv inskolning är en relativt ny företeelse i vårt samhälle. Denna metod har under de 

senaste åren ersatt den traditionella inskolningen på två till tre veckor på den ena förskolan efter 

den andra. Detta har skett utan att någon djupare utvärdering eller analys har gjorts om den nya 

metoden. I den reviderade upplagan av LpFö (2010) nämns ingenting om den föräldraaktiva 

inskolningen. Inskolning över huvud taget tas endast upp i en mening: ”Förskollärare ska 

ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i 

förskolan…”(LpFö, 2010).  

Det har inte bedrivits några debatter i medierna om denna metod och endast ett fåtal artiklar i de 

stora dagstidningarna tar upp ämnet. I dessa artiklar berättas det om hur en specifik förskola har 

övergett tvåveckors introduktion och ersatt den med tre- till femdagars inskolning. Skälet sägs, 

enligt artiklarna, vara att pedagogerna har upplevt negativa effekter av en utdragen inskolning 

(DN, 2008). I de medier, som företräder förskolevärlden det vill säga förskolelärarna, 

forskoleforum.se
1
 (2011), tidningar/forum, har jag endast funnit en artikel, liknande den som har 

beskrivits ovan. Varken historik eller vem som är upphovsman/kvinna till den nya metoden har 

gått att finna. En av de pedagoger, som övergått till föräldraaktiv inskolning, Barbro Sandberg, 

pedagog på en förskola i Knivsta, uppger i ett telefonsamtal (2011-03-27) med mig att hon tror 

att det är så kallad ”tyst kunskap” som ligger bakom den föräldraaktiva inskolningen. Med tyst 

kunskap menas att metoden gått ur hand i mun men aldrig nedtecknats. Enligt NE (2011) är tyst 

kunskap, engelska tacit knowledge, en term först använd av Michael Polanyi för de 

uppfattningar, sociala regler och värderingar som tas för givna i mänskligt handlande.  

De få tidningsartiklar jag har funnit andas en stark positiv känsla för föräldraaktiv inskolning. 

Niss (1988) menar däremot att inskolningen är en individuell process och bör se olika ut för alla 

barn. Det är, anser hon, inte relevant att sträva efter att barnet ska lämna föräldrarna så fort som 

möjligt. Niss (1988) betonar även att inskolningen bör utgå från barnets aktuella ålder men 

också att hänsyn bör tas till barnets tidigare erfarenheter och dess historia.  

Pedagogerna, författarna och journalisterna som har skrivit eller berättat om sina 

erfarenheter/upplevelser/åsikter om den föräldraaktiva inskolningen anser att denna metod är 

den mest effektiva metoden (DN 2008, forskoleforum.se 2011, Sandberg, 2011-03-27). Detta 

för att föräldrarna är mer delaktiga och inte spenderar större delen av inskolningsprocessen i 

personalrummet. De menar att föräldrarna faktiskt är med lika många timmar som under den 

traditionella inskolningen men färre dagar. Niss (1988) anser dock att inskolning dels ska 

erbjuda barnet en chans att gradvis få vänja och bekanta sig med den nya miljön, dels etablera 

och bygga upp relationer till pedagogerna och de barn som finns där. När det är dags för 

inskolning är allt nytt, inte bara för barnen utan även för föräldrarna. De slussas in i en annan 

värld som består av pedagoger, andra barn och en miljö som är främmande.  

                                                      
1
 forskoleforum.se är en hemsida där förskollärare med hjälp av digitala arbetsredskap kan 

utvecklas i sitt yrke inom förskolan 
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Inskolningsperioden är en oerhört viktig del för barnet och familjen, just för att främst barnet 

ska kunna bekanta sig med allt som är nytt. Niss (1988) betonar vikten av en trygg inskolning 

eftersom den väcker starka känslor hos barnet. Detta för att barnet både ska bygga upp nya 

relationer till främst nya vuxna men också på grund av separationen från föräldrarna. 

Kihlbom (2003) menar att för att barnet ska kunna känna trygghet på till exempel förskolan då 

inte dess föräldrar finns till hands måste barnet ha lagrat goda minnen av stunderna tillsammans 

med föräldrarna. I minnet har barnet inre levande bilder av att bli väl omhändertaget. Ju fler 

minnen om dessa goda erfarenheter barnet har lagrat desto lättare är det för barnet att känna 

trygghet i den specifika situation det nu befinner sig i. Kihlbom (m.fl. 2009) anser att främst de 

minsta barnen behöver en fysisk närhet. Det underlättar om pedagogerna befinner sig på barnets 

nivå, till exempel genom att de sitter med barnet på golvet. Barn behöver någon vuxen som 

finns där, ler mot barnen, håller om dem och framförallt ser varje enskilt barn. 

Hur människor, både barn och föräldrar, hanterar separation är mycket olika. Det finns flera 

omständigheter som gör att invänjningen kan utvecklas till en positiv erfarenhet för barnet.  En 

är hur gammalt barnet är, enligt Kihlbom (2003). Både uppfattningen om tid och minnet 

utvecklas olika för varje individ. Det är dock normalt att barns förmåga att klara av allt längre 

stunder utan sin primära vårdare växer, även om utvecklingen kan ta lång tid. En annan faktor är 

barnets erfarenhet av trygghet med sina föräldrar. Denna erfarenhet gör att barnet klarar sig en 

stund utan denna trygga person och erfarenheten växer hastigt med åldern, i normala fall. Barn 

utvecklas i olika takt. En betydelsefull anledning till hur ett litet barn klarar av att separeras från 

sin förälder är hur lång tid det rör sig om. Dessutom klarar barn och föräldrar separation mycket 

olika och de barn vars föräldrar har problem med separationen får svårare att skolas in än om 

motsatsen råder. Att det finns kontinuitet med de pedagoger som har hand om invänjningen är 

av största betydelse för att skapa en trygg miljö för barnet och för föräldrarna, enligt Kihlbom 

(2003). 

När barn växer upp lever de under de vuxnas levnadsvillkor (Liljeström, 1977). Detta är en 

verklighet och en sanning som är både svår och tung att bära på för oss vuxna. Det vilar ett stort 

ansvar på oss pedagoger om vi ser till den sårbara situation som barnet befinner sig i vid 

inskolningen (Abrahamsen,1999).  

Det finns två olika inskolningsmetoder som jag har tittat på i arbetet. Nedan kommer jag att 

presentera de två inskolningsmetoderna. Den traditionella inskolningsmetoden samt den relativt 

nya föräldraaktiv inskolning. 

 

Traditionell inskolning 

Traditionell inskolning eller som det också kallas individuell inskolning anpassas efter varje 

enskilt barn. Inskolningens takt ligger i föräldrarnas och barnets händer (Hedin, 1987). De första 

dagarna i inskolningsprocessen är korta för att barnet inte ska hinna tröttna. Barnet ska tycka att 

det är roligt och på så sätt vilja återkomma nästa dag (Niss & Söderström, 1996). I och med att 

barnet vänjer sig vid miljön och vid pedagogen förlängs dagarna (Hedin, 1987). I en individuell 

inskolning har barnet en ansvarspedagog som har hand om barnet. Föräldern eller 

vårdnadshavaren agerar passivt under inskolningsprocessen men finns tillgänglig. Själva 

inskolningen tar två till tre veckor och de andra barnen på förskolan är inte delaktiga under 

inskolningen med det nya barnet (Caldenius, 2008). 
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En av fördelarna med individuell inskolning är enligt Niss (1988) att den ansvariga pedagogen 

enbart har fokus på ett barn och att deras relation förstärks vid varje tillfälle. Dessa tillfällen ger 

även utrymme för att barnet och pedagogen ska kunna bygga upp förståelse för och tillit till 

varandra. 

 

Föräldraaktiv inskolning 

Föräldraaktiv inskolning innebär att föräldrarna och barnet spenderar cirka fem-sex timmar på 

förskolan per dag. Föräldrarna tar hand om sitt barn och har huvudansvaret under dessa dagar. 

Tanken bakom denna metod, då föräldern är mer delaktig, är att den signalerar att det är roligt i 

förskolan. Att föräldern inte lämnar sitt barn innebär att en trygghet etableras och att barnet 

hinner vänja sig vid pedagogerna, de rutiner som finns och också vid den nya miljön. Det 

kanske mest centrala är att det inte under inskolningsperioden sker några avsked (Arnesson 

Eriksson, 2010).  

Efter inskolningen, som varar tre till fem dagar, lämnas barnet hos pedagogerna och föräldern 

tar ett tydligt avsked av barnet. Att tydligt markera att man som förälder ska gå men också 

komma tillbaka är oerhört viktigt. Inskolningsprocessen följs på vissa förskolor upp av en så 

kallad jourperiod. Barnet har under denna period en aningen kortare dag på förskolan och om 

pedagogerna ringer till föräldrarna kan de snabbt komma till förskolan (Arnesson Eriksson, 

2010). 

Arnesson Eriksson (2010) anser att den föräldraaktiva inskolningens fördel är att föräldrarna har 

insyn i verksamheten och att de dessutom får inblick i de dagliga rutinerna. Dessutom får 

föräldrarna större förståelse för det arbete som pedagogerna utför. Denna inskolningsmetod 

innebär också, enligt många föräldrar, att de kan skapa kontakter med de andra barnen som 

finns på avdelningen.  
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3 Syfte  
Syftet med min studie är att undersöka metoden föräldraaktiv inskolning och dess för- och 

nackdelar för barn, föräldrar och pedagoger utifrån förskolelärarnas utsagor. 

 

3.1 Frågeställningar  

1. Hur resonerar förskollärare om föräldraaktiv inskolning som metod? 

2. Vilka för- och nackdelar anges om metoden utifrån förskollärarnas resonemang? 

 

Den teoretiska ram och tidigare forskning som ligger till grund för denna studie är 

anknytningsteorin och Ingrid Hårsmans (1994) avhandling om tidig barnhemsstart. Det material 

som kommer att samlas in i denna studie härstammar från sex pedagoger som alla är verksamma 

på småbarnsavdelningar i tre olika förskolor i Stockholms förorter. Detta är ingen studie som 

generellt kommer att visa att det ser ut på detta sätt på alla förskolor i Stockholm. Jag hoppas 

dock att studien kommer belysa de för- och nackdelar föräldraaktiv inskolning i förskolan kan 

tänkas ha.  
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4 Tidigare forskning och 

teoretisk utgångspunkt  
Den tidigare empiriska forskning som kommer att utgöra en grundpelare för studien är Ingrid 

Hårsmans (1994) forskning om dagliga separationer och tidig daghemsstart, som även är 

namnet på hennes doktorsavhandling. Ingrid Hårsman är universitetslektor på 

Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Den teoretiska ram som ligger till 

grund för detta arbete är anknytningsteorin. Fokus utifrån anknytningsteorin är till en början 

teorins grundkonstruktion för att senare övergå till att fokusera på hur barn reagerar på 

separationen från föräldrarna samt hur barnet och förälderns bindningsrelation ser ut.  

 

4.1 Tidigare forskning 

Hårsman (1994) lägger störst vikt vid attachment-teorin, eller den så kallade anknytningsteorin, 

i sin avhandling. Teorin är central i studien för att förstå barn och föräldrars separationer vid 

förskolestarten och inom barnomsorgen. Huvudsyftet i studien har varit att studera 6-12 

månaders barn när de börjar på förskolan eller daghemmet som Hårsman (1994) har valt att 

kalla det. Hon har observerat hur barnen reagerar på att börja på daghem. Hon beskriver också 

hur barnen anpassar sig till vistelsen på daghemmet. Hårsmans (1994) studie omfattar 26 

daghemsbarn och lika många barn i en referensgrupp som varit hemma med sin förälder. 

Hårsman (1994) gör en uppföljning av dessa barn under en period på fem månader. 

Ett annat syfte med undersökningen var att Hårsman (1994) ville identifiera individuella 

variationer hos barnen efter hur de agerar och reagerar i separationen från föräldrarna och i 

anpassningsprocessen när barnen börjar på daghem. Utifrån dessa observationer utvecklade 

Hårsman (1994) möjliga förklaringsmodeller. 

Hårsman (1994) tar i sin studie upp tio viktiga modellfaktorer, som har formats utifrån Bowlbys 

och Ainsworths anknytningsteori. Modellfaktorerna har delats in i tre olika kategorier, vilka 

påverkar hur ett barn reagerar på separation från modern när det börjar på förskolan. Yttre 

faktorer, bland annat hur länge barnet är separerat från modern och barnets tidigare erfarenhet 

av separation är en av kategorierna. En ytterligare viktig faktor är barnets relation till både sin 

mamma och till daghemspersonalen. Även barnets kön, ålder och vilket slag av 

bindningsrelation
2
 barnet har till sin huvudvårdare är en betydelsefull faktor, enligt Hårsman 

(1994), som även lägger vikt vid vårdarnas och pedagogernas utbildning och sociala bakgrund.  

Några av dessa modeller är väsentliga för min studie. Den första av dessa modellfaktorer som 

Hårsman (1994) utgår från, inom den kategori som rubriceras som yttre faktorer, handlar om 

separationens längd eller omfattning. Detta innebär att om separationen är mer omfattande eller 

pågår under en längre tid än vad barnet kan tolerera kan det leda till protester eller någon form 

av sorgereaktion, så kallade separationsreaktioner. Hårsman (1994) baserar också sina resultat 

                                                      
2
 Hårsman (1994) översätter i sin avhandling ordet attachment med bindning som senare 

kom att ersättas med ordet anknytning 
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på barnets utvecklingsålder. Hon stöder sig på tidigare forskning, när hon antar att ju längre 

separationen är, desto större kan skadeverkningarna bli för barnet.  

Den andra faktorn, som är uppdelad i två delfaktorer, handlar om situationens obekanthet. Jag 

kommer enbart att använda mig av den första delfaktorn som omfattar hur lång 

invänjningsperioden är. Viktigt är också hur främmande och annorlunda den nya miljön och 

pedagogerna ter sig för barnet. Barnets separationsreaktioner blir starkare ju mer den nya miljön 

skiljer sig från hemmets.  

De tredje och fjärde faktorerna, benämns som Arten av moderns (bindnings)relation till barnet 

och Arten av barnets (bindnings)relation med modern (huvudvårdaren). I den första faktorn 

understryks vikten av mammans närvaro och förståelse för sitt barns signaler. Barnets 

introduktion eller start i förskolans värld blir mindre smärtsam om mamman är öppen och 

känslig för det som barnet förmedlar. Här poängteras också vikten av mammans förmåga att 

hantera sitt barns beteende vid de kontinuerliga separationer som sker i samband med 

lämningen i förskolan. I den andra faktorn tas vikten av barnets känslomässiga bindning till 

modern upp. Har modern och barnet en mycket stark bindning blir separationen vid 

daghemsstart svårare än om bindningsrelationen är svag.  

Den femte faktorn berör relationen dagvårdare-barn. Här tas begreppet ersättningsperson upp. 

Denna term innebär inte att pedagogen ska ersätta eller ta föräldrarnas plats, utan att barnet ska 

etablera en nära och trygg relation till en eller flera av pedagogerna, då föräldrarna inte finns 

tillgängliga. Att kvaliteten på samspelet mellan pedagogen och barnet är hög är kanske viktigast 

i förskolans verksamhet. Det hjälper barnet att anpassa sig till den nya miljön och dessutom blir 

reaktionerna av separationen från föräldrarna inte så stark som om förhållandet vore det 

motsatta. 

Enligt Hårsman (1994) samverkar alla tio modeller med varandra på olika sätt. Alla tio faktorer, 

varav jag har tagit upp fem, tros påverka barnets mognande och utveckling vid den separation 

som sker dagligen i förskolan. Detta för att modellfaktorerna tillsammans antas påverka hur 

barnet anpassar sig till den nya miljön och hur barnet reagerar i olika situationer som uppstår.   

Hårsman (1994) tar i sin studie upp anpassningsprocessen till att börja på daghem. Utifrån 

resultatet har Hårsman (1994) kunnat dela upp denna process i två olika tidsperioder. Den första 

är initialfasen och den andra är anpassningsfasen.  

 

Initialfasen 

Initialfasen är de första 2-4 veckorna på daghemmet. Denna period omfattar barnens direkta 

reaktioner då de börjar på daghemmet. Flertalet av barnen reagerade under denna fas med 

nedstämdhet, undvek ofta direkt ansiktskontakt med personalen på daghemmet och många 

gånger var barnen rent motoriskt passiva. Att barnen reagerar på detta sätt tolkar Hårsman 

(1994) som en slags sorgereaktion, vilket är ett resultat och en konsekvens av separationen från 

mamman. Barnets reaktion baseras också på att nya personer som inte är helt bekanta ska vårda 

barnet men också en reaktion på den nya miljö som barnet befinner sig i. 

Även om barnen ofta uppvisade att de inte ville ha ansiktskontakt med personalen under 

initialfasen var barnen ändå relativt positiva till att sitta i personalens knä eller att bli burna, 

enligt Hårsmans (1994) studie. Detta kan vara ett sätt för barnet att visa att det behöver närhet 
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och en alternativ ersättningsperson. Resultatet visade att ett stort antal av barnen aldrig fick 

chans att gradvis efter behov vänja sig vid att skiljas från sina mammor. 

 

Anpassningsfasen   

Anpassningsfasen sker då barnet har spenderat ungefär sju veckor på daghemmet. Hårsman 

(1994) menar att denna period karakteriseras av att de barn, som tydligt visade tecken på 

nedstämdhet under initialfasen, börjat återhämta sig. I detta skede visade det sig att barnen var 

lika tillfredställda på daghemmet som i hemmet. Redan efter att vissa barnet spenderat tre 

veckor på daghemmet kunde Hårsman (1994) se att dessa barn börjat återhämta sig. Detta 

innebar att barnen inte längre var lika negativa mot ansiktskontakt med personalen och att 

barnens frustrationsnivå radikalt hade minskat, enligt Hårsmans (1994) observationsanalyser. 

De barn som hade svårt att anpassa sig till daghemmet under denna period visade starkare 

protester vid separationen från och i återföreningen med mamman. Dessa reaktioner uttrycktes i 

form av undvikande beteende eller gråt.  

Hårsmans (1994) studie visade att barnens reaktioner vid separationen från föräldern blev mer 

synliga under anpassningsfasen jämfört med initialfasen. Ett annat beteende var att vissa barn 

också gav uttryck för en neutral inställning till separationen från föräldern. Detta var 

förhållandevis vanligt under denna period. Hårsman (1994) lade under denna fas märke till att 

andelen barn som visade ett neutralt beteende vid separationen minskade och de barn som grät 

ökade. Det är viktigt att poängtera att Hårsman (1994) menar att ett neutralt beteende inte 

nödvändigtvis behöver tolkas som en svagare reaktion vid separationen än en mer synlig 

reaktion som till exempel gråt eller protest.   

Sammanfattningsvis visar Hårsman (1994) på betydelsen av trygga föräldrar och barn, 

pedagoger som är utbildade i att uppfatta barns rektioner på rätt sätt, så att de kan bli bra 

ersättare till föräldrarna under den dagliga separationen. Hårsman (1994) betonar också att det 

är viktigt att tänka på att barn är olika och att barn följaktligen påverkas och reagerar olika vid 

invänjning på daghemmet. En del barn reagerar med nedstämdhet under de första veckorna efter 

att ha börjat på daghemmet. Detta kan, enligt Hårsman (1994), dels bero på att personalen inte 

tar barnets signaler på tillräckligt allvar, dels på att invänjningsperioden är för kort för att barnet 

ska hinna anpassa sig till den nya miljön. Om modern dessutom inte är känslig för barnets 

reaktioner kan detta också vara en orsak till barnets ledsenhet. 
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4.2 Anknytningsteorin 

John Bowlby (1907-1990) var en brittisk psykodynamisk psykiater och psykoanalytiker som 

redan i unga år fängslades av samspelet mellan barn och föräldrar. Bowlby ses som 

anknytningsteorins (attachment-theory) fader och det han intresserade sig för var anknytning 

och anknytningsbeteenden.  Bowlby belyste hur barn regerar på att separeras från sin primära 

anknytningsperson, i de flesta fall modern. Han menar att barn upplever en akut nöd då de skiljs 

från den person som de älskar och känner mest(1994). En person som gav anknytningsteorin 

den empiriska stadga som saknades var Mary Ainsworth (Broberg m.fl. 2006). Ainsworth 

(1913-1999) hävdar att ett barn utvecklar olika slags anknytningar till olika 

omvårdnadspersoner, något som Bowlby förbisett i sin forskning (Broberg m.fl. 2006). 

Att barnet har en trygg bas eller ett skydd hos båda föräldrarna när de återvänder från att ha 

undersökt världen är enligt Bowlby (1994) en mycket central del i anknytningsteorin. Begreppet 

trygg bas myntades av Mary Ainsworth som också gav stor tyngd åt anknytningsteorin (Broberg 

m.fl. 2006). Att barnet upplever känslan av att bli välkommen och tröstad om det är ledset är 

oerhört viktigt. För att upprätthålla denna viktiga känsla krävs helt enkelt att föräldern finns till 

hands och är beredd att göra en insats för att uppmuntra eller trösta. Ingripandet bör endast ske 

om det är absolut nödvändigt. Ingen förälder eller anknytningsperson kan fungera som en trygg 

bas för sitt barn som en växande individ om han/hon inte respekterar eller har kunskap om 

barnets anknytningsbeteende (Bowlby, 1994). Enligt Bowlby (1994) är barnets 

anknytningsbeteende en värdefull del av den mänskliga naturen. Hos ett litet barn fyller rädslan 

för främmande människor en viktig funktion. Rädslan gör att barnet knyter an till endast ett fåtal 

personer, människor som det vågar ty sig till. Dessa få noga utvalda som barnet själv har 

bestämt har en speciell plats i dess liv och dessa personer kommer att uppfattas som barnets 

anknytningspersoner. Barn accepterar inte nya vårdare på vilket sätt som helst, barn är alltså 

selektiva när det gäller anknytningsrelationer. Bowlby (1969) betonar att barnet behöver en 

period som är kontinuerlig och beständig med dessa speciella personer under det första 

levnadsåret. Annars kommer barnet inte att kunna utveckla några anknytningsrelationer senare i 

livet. Om barnet däremot förlorat sin anknytningsperson efter det att anknytningsrelationen skett 

har barnet möjlighet att skapa nya anknytningsrelationer till de personer som övertar ansvaret 

för barnet.   

En aspekt inom anknytningsteorin som Broberg (2006) tar upp och som orsakat het debatt är hur 

många individer ett barn kan knyta an till och i hur stor utsträckning dessa relationer utvecklas. 

Bara för att ett barn riktar anknytningsbeteendet mot ett annat barn eller en vuxen innebär detta 

inte till varje pris att barnet har en så kallad anknytningsrelation till denna person. Om en hotfull 

situation uppstår är det rimligt att barnet riktar anknytningsbeteendet just mot den person som 

finns tillgänglig, detta utan hänsyn till om en nära relation finns till denna specifika individ. 

Broberg (2006) beskriver utifrån Bowlbys teori de sex kriterier som måste uppfyllas för att en 

relation ska etableras. De kriterierna är följande: att personen som barnet ska utveckla 

anknytningen till har tid som är varaktig, att de söker varandras närhet och att personerna ifråga 

upplever missnöjdhet eller rent ut sagt obehag vid en separation de inte själva bestämmer över. 

De tre återstående kriterierna är att anknytningen riktas mot just en speciell individ som inte går 

att byta ut och att denna person har en emotionell betydelse för personen. Det sista kriteriet är 

det som gör att relationen utvecklas till en anknytningsrelation är att barnet som är anknuten kan 

och söker skydd, tröst och inte minst trygghet hos anknytningspersonen. 



12 

 

För att ett barn ska kunna utveckla en anknytning till en person krävs engagemang av den 

specifika personen och att detta också sker kontinuerligt. För att detta ska kunna ske krävs det 

självfallet att det finns någon som barnet faktiskt kan knyta an till och som vårdar barnet. Detta 

är inte självklart då det finns många barn som växer upp i en familj där föräldrarna i fråga begår 

övergrepp eller brister i sin omvårdnad av barnet. Bowlby anser att vi inte får utgå från att ett 

barn styrs av barnsliga eller infantila påhitt eller fantasier. Det som ligger till grund för det 

barnet säger är barnets verklighet och dess upplevelser, och det är något som barnet måste 

bearbeta och lära sig att leva med (Broberg, 2006). Detta leder i sin tur till barnets inre 

arbetsmodeller. Det kanske mest centrala som rör inre arbetsmodeller av självet hos ett barn 

handlar om vilket värde ett barn uppfattar att det har och också barnets vardagliga beteende sett 

utifrån anknytningspersonen. Ett litet barn som i fara blir hånat eller bemöts av ett 

ansiktsuttryck som lyser av irritation hos anknytningspersonen utvecklar en svagare känsla av 

värde. Ett barn som däremot blir upplockat i famnen samt får en kram och en strykning på 

kinden och bemöts av en mjuk röst som säger ”ingen fara” utvecklar en starkare känsla av värde 

(Broberg m.fl. 2006).  

Att det inom den psykologiska forskningen sällan framgår något om anknytning och 

förskolebarn leder ofta till att man drar fel slutsats om att anknytning skulle vara mindre viktig 

just under förskoleåldern. Detta leder i sin tur till tron att anknytning för små barn är löst när 

barnet är i två- och treårsåldern. Det stämmer självfallet inte eftersom barn behöver en eller flera 

innerliga relationer till omvårdande vuxna i flera år för att kunna säkerställa sin överlevnad. Då 

barnet kontinuerligt utvecklar sin motoriska färdighet och sin självständighet mot de vuxna i sin 

närhet blir tanken om just skydd mot eventuella faror än viktigare (Broberg 2006).  

Något som vi ständigt stöter på inom undervisning och framförallt i samband med föräldrar är 

just hur barn berörs eller påverkas av de separationer som uppstår i förskolan när de skiljs från 

sina anknytningspersoner. Det här är en fråga som berör ett stort antal människor. Under de 

senaste årtiondena har Sverige gjort en stor insats för barnfamiljer genom att nästan alla barn 

har möjlighet att stanna hemma med en av sina föräldrar under det första levnadsåret. Detta 

innebär att barnet först någon gång under sitt andra år börjar i förskolan eller i en annan 

verksamhet vilket betyder att barnet då periodiskt är separerat eller skiljt från sina föräldrar 

under dagen (Broberg, 2006). 

När det rör den forskning som berör separationer inom anknytningsteorin kan man endast titta 

på de barn som faktiskt knutit an till sina anknytningspersoner, det vill säga föräldrarna eller 

primära vårdare. Om man tittar på den mängd personer som faktiskt berör familjen som finns 

utanför hemmet skulle man kanske kunna tro att det finns mängder av olika studier som riktar in 

sig på hur de intima känslomässiga banden faktiskt utvecklas. Så är inte fallet. De barn som 

spenderar mellan sex och åtta timmar varje dag i förskolan har ändå sin närmaste relation till 

föräldrarna. Det finns alltså inga generella eller vetenskapliga bevis för att ett barn skulle 

påverkas negativt på längre sikt av de korta separationerna om det redan finns en väl etablerad 

trygghet hos dess anknytningspersoner. Allt beror helt enkelt på hur separationen faktiskt ser ut 

eller ter sig. Barn som redan utvecklat en trygghet eller pålitlighet till föräldrarna förstår efter ett 

tag att föräldrarna återkommer till förskolan och när detta sker etableras kontakten och tilliten 

igen. De barn som inte har den känslan av trygghet att falla tillbaka på har en benägenhet att få 

större svårighet att hantera separationer. (Broberg, 2006) 
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Bowlby (1973) menar att för att vi ska kunna förstå ett barns reaktion av en separation från dess 

modersfigur måste vi titta på hur dessa två är knutna till varandra. Länge har psykoanalytiker 

enats om att barnets första verkliga förhållande till en person lägger grunden till barnets 

personlighet.  

 

4.3 Centrala begrepp 

Anknytning 

Brobergs (2006) förklaring av begreppet anknytning beskrivs som de emotionella band som 

barnet utvecklar till dess föräldrar eller vårdnadshavare.   

Anknytningsbeteende 

För att söka beskriva och definiera begreppet anknytningsbeteende utgår jag bland annat från 

Brobergs (2006) förklaring. Han menar att som ett anknytningsbeteende inkluderas alla de 

beteenden som har till uppgift att säkra den närhet som finns mellan omvårdnads- och 

anknytningspersonen särskilt då en fara hotar eller uppstår. Lundström (2010-11-01) kallar 

anknytningsbeteendet ett primärt motivationssystem, ett varaktigt känslomässigt band och en 

biologisk skyddsfunktion till exempel när barnet skriker, gråter eller leker. Ainsworth (1989) 

ansåg att då det nyfödda barnet har en begränsad beteenderepertoar, det vill säga att barnets 

kroppsliga rörelser enbart styrs av reflexer, ger dess förmåga att skrika eller gråta upphov till en 

kontakt till mamman, som då kan svara på barnets signalsystem. 

Inre arbetsmodeller 

Socialstyrelsens, SoS (2004) definition av inre arbetsmodeller beskrivs på följande sätt. I och 

med att ett barn växer utvecklas också dess sätt att kunna minnas och tänka. Då barnet utvecklat 

sin förmåga kommer det med hjälp av sin kognitiva talang att börja skapa föreställningar eller så 

kallade inre arbetsmodeller i sina relationer till andra personer och om sig själv.  De inre 

arbetsmodellerna har stor betydelse för hur samspelet mellan barnet och dess vårdare ter sig. 

Med det har också väsentlig mening för hur barnet i framtiden kommer att skapa nära 

känslomässiga relationer som varar till andra personer. Då barnets förbättrade minneskapacitet 

stöttar de inre arbetsmodellerna innebär det att barnet med tiden har lättare att hantera 

känslomässiga separationer från sina föräldrar eller primära vårdare. 

Enligt Broberg (2006) som hänvisar till Bowlby bör begreppet inre arbetsmodeller förklaras och 

förstås på följande sätt. Ett barns mentala representationer formas av tidigare relationer. Allt det 

som sker i verkligheten i allmänhet och de situationer som riktar sig mot reproduktion och 

överlevnad i synnerhet handlar begreppet inre arbetsmodeller om. Man kan alltså säga att de 

mentala representationerna är ett sätt att ta in information av de händelser som sker runt 

omkring oss. Utan dessa representationer skulle vi inte ha möjlighet att ta in information över 

huvudtaget. När dessa inre arbetsmodeller har formats fungerar de till största del helt omedvetet. 
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5 Metod:  

upplägg och genomförande 
I detta kapitel kommer jag att presentera hur jag har gått tillväga för att samla in data till min 

studie.  

För att genomföra mina intervjuer började jag med att kontakta tre förskolor i Stockholms 

förorter. Efter att dessa gått med på att bli intervjuade skickade jag ut ett missivbrev (bilaga 1) 

för att kortfattat beskriva vad jag skulle undersöka. I brevet framgick även att alla förskollärare 

garanterades anonymitet och att det material som jag samlat in endast kommer att användas i 

min studie. De förskollärare som jag intervjuat har alla varit verksamma olika länge annars har 

jag inte medvetet gjort val när det gäller kön eller ålder då jag inte anser att detta är relevant för 

min studie. 

Jag har genomfört kvalitativa forskningsintervjuer som enligt Kvale (m.fl. 2009) innebär att jag 

får en inblick i förskollärarnas erfarenheter och deras syn på den värld som de arbetar i. Den 

struktur som en kvalitativ intervju har är det samma som ett vardagligt samtal, men då det är en 

professionell intervju kommer jag ha med mig frågor om ett specifikt område. Det som 

förskolläraren förmedlar är sedan min uppgift att tolka.  Enligt Kvale (m.fl. 2009) måste den 

som intervjuar vara väl insatt i det material som intervjun berör och också ha en förmåga att 

tolka ansiktsuttryck, gester och tonfall som intervjuobjektet visar. Intervjuer är en aktiv process 

där både den som intervjuar och förskolläraren, genom sin relation, producerar kunskap. Det vill 

säga att genom det samtal som förs skapas kunskapsproduktion som är social och att kunskapen 

konstrueras tillsammans mellan intervjupersonen och den som intervjuar.  

Trost (2010) menar att en kvalitativ intervjustudie är rimlig då man vill ta reda på hur personer 

resonerar och få reda på deras handlingsmönster. Trost (2010) påpekar en risk med att intervjun 

blir ett samtal. Han menar att detta lätt uppfattas som om alla kan delta i ett sådant samtal utan 

någon kunskap, syfte eller träning. De intervjuer som ska genomföras ska vara välplanerade. 

Allt innehåll och alla delar som framgår ska tas till vara. Det är också viktigt att påpeka att 

förskolläraren är den enda personen som är intressant i sammanhanget och det är hon eller han 

som står i centrum (Trost, 2010). 

I min studie har jag utfört sex semistrukturerade intervjuer som innebär att samma frågor ställts 

till samtliga förskollärare. Frågorna har varit öppna vilket inneburit större svarsmöjligheter för 

de personer jag intervjuat. Intervjuerna har inletts med tematiska frågor vilket inneburit att jag 

så lite så möjligt påverkat förskolläraren, vilket har lett till att förskollärarna fått större chans att 

utveckla det som de upplever som det viktigaste inom det område jag undersöker (Esaiasson 

m.fl. 2010). s 

Ryen (2004) anser att det ultimata tillvägagångssättet vid en intervju är att samtidigt som man 

spelar in samtalet komplettera genom att föra anteckningar. Detta är ett effektivt sätt om det av 

någon anledning skulle vara något fel på bandspelaren. Att ibland ta en paus i samtalet och dra 

sig undan för att anteckna är en fördel då man hinner reflektera över det som sagts. Denna 

metod rekommenderar Ryen (2004). 

Repstad (2007) menar att den kvalitativa intervjun ska vara flexibel. Han poängterar att ett 

vanligt nybörjarfel i samband med kvalitativa intervjuer är att man allt för ofta undviker eller är 
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rädd för att ställa frågor i tron om att de kommer att upplevas som obehagliga eller att 

förskolläraren känner sig besvärad i situationen. Att i förväg reflektera och tänka igenom hur 

långt man vill gå i intervju för att få reda på den information man eftersträvar eller vill få ut av 

intervjutillfället är väsentligt. Här är det relevant att göra avvägningar om huruvida dessa 

känsliga områden har relevans för ens projekt.  

 

5.1 Genomförande av intervjuer  

Jag har valt att spelat in alla intervjuer och även föra anteckningar vid intervjutillfällena. De 

insamlade data utifrån intervjuerna har jag transkriberat och sedan kompletterat med mina 

anteckningar. Kvale (m.fl. 2009) menar att transkribera intervjuer är att transformera dem. Detta 

innebär att översätta en muntlig diskurs till en skriftlig. Skriftliga texter och muntligt tal är 

enligt Kvale (m.fl. 2009) anknutna till olika språkspel. Dessa två skiljer sig åt då en 

konversation eller ett samtal kan bli eller verka helt osammanhängande på papper.  

 

5.2 Metoddiskussion 

De sex förskollärare som jag intervjuat har gett mig bra insyn i hur de tänker om den 

föräldraaktiva inskolningen. Intervjuerna har också gett mig kunskap om hur de upplever att 

barnet klarar av en separation från dess föräldrar vid inskolning på förskolan. Anledningen till 

att jag intervjuat sex förskollärare är att tiden för kursen är begränsad och att jag har tidigare 

erfarenheter av att transkribera inspelade intervjuer. Jag vet att det tar längre tid än vad man tror. 

De kvalitativa intervjuer som jag genomfört har fungerat bra i och med att de baserats på öppna 

frågor. Jag har fått bra insyn i förskollärarnas värld och hur de upplever att inskolningen 

fungerar. Att också samtidigt som bandspelaren rullar föra anteckningar tyckte jag fungerade 

alldeles utmärkt. Jag gjorde även det som Ryen (2004) ansåg vara en fördel, det vill säga att 

efter varje intervju sätta mig ned och reflektera över det som sagts. En svårighet som jag 

upplevde var att intervjutillfällena inte riktigt flöt som ett samtal. Det var tydligt vem som var 

informant och vem som intervjuade. Jag kände också att de sista intervjuerna blev mer bekväma 

eftersom jag anpassade mig till rollen som intervjuare. När jag intervjuade de två första 

pedagogerna kände jag att det blev en aning stressigt. De fyra sista blev däremot mycket bättre 

eftersom jag verkligen gav dem tid att svara innan jag ställde nästa fråga.  

Vid transkribering av intervjuerna förstod jag verkligen att det var fråga om olika språkspel som 

Kvale (m.fl. 2009) talar om. Men jag känner ändå att jag fått med det bästa från de data som jag 

samlat in.  

 

5.3 Etiska aspekter 

Jag utgår från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer i mina intervjuer. Dessa 

principer är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Informationskravet betyder att jag kommer att informera förskollärarna om mitt syfte och mina 

frågeställningar med studien. Alltså hur studien kommer att utföras. Samtyckeskravet innebär att 

de personer som kommer att delta i intervjuerna själva har bestämt att de ska medverka. Med 
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nyttjandekravet menas att den information jag får endast kommer att användas för min studie. 

Till sist konfidentialitetskravet som innebär att jag har tystnadsplikt och att inga personuppgifter 

eller dylikt kommer att framgå av de personer jag intervjuar.  

 

5.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär enligt Kvale (2009) att forskaren måste tillskrivas både trovärdighet och 

hantverksskicklighet av sina forskarkollegor. Validitet omfattar också forskaren som person, 

hans/hennes moraliska integritet och vilka metoder forskaren har använt. Jag anser att jag som 

forskare kan ses som trovärdig då jag har stöd av både tidigare forskning samt 

anknytningsteorin i mitt arbete. 

Reliabilitet i ett arbete innebär att forsningsresultaten är tillförlitliga. Det handlar också 

om att en annan forskare vid en annan tidpunkt ska kunna komma fram till samma 

resultat som jag gjort (Kvale, 2009). Jag anser att mitt resultat är tillförlitligt då jag 

utgår från begrepp utifrån forskning samt teori. Detta gör att arbetet är generaliserbart.  
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6 Bearbetning av data 
 

Jag kommer nedan att redovisa det insamlade materialet som jag fått utifrån de intervjuer jag 

har gjort. Det som framgår är ett urval från samtliga intervjuer som har fokus på det område som 

jag har för avsikt att undersöka. Jag har valt att dela upp presentationen i form av två teman. Det 

första temat är förskollärarnas resonemang kring föräldraaktiv inskolning. Det andra temat är 

hur förskollärarna resonerar om hur barn hanterar separationen från dess föräldrar i samband 

med inskolningen. 

 

6.1 Presentation av data 

Jag har utgått från Trost (2010) när jag har bearbetat mina intervjuer. Trost (2010) menar att när 

det gäller att presentera kvalitativa intervjuer är det en smaksak hur man ska redovisa de data 

som samlats in. Jag kommer att använda mig av citat samt referera till olika uttalande som skett 

under intervjuerna. Dessa utsagor ger underlag för analys och diskussion. Utifrån de 

intervjufrågor jag har ställt till förskollärarna gjorde jag ett urval efter att har bearbetat mina 

data. Nedan presenteras förskollärarnas resonemang kring frågorna: Vilka uppfattningar har du 

om kort inskolning, 3-5 dagar? Vad tycker du är bra med kort inskolning? Anser du att det finns 

några svårigheter i samband med kort inskolning, utveckla? Vilken betydelse har inskolningen 

för barnets fortsatta tid på förskolan? Hur tycker du att barnen klarar av separationen från sina 

föräldrar under föräldraaktiv inskolning (tre till fem dagars inskolning)? Om du fick förändra 

något med inskolningen vad skulle det vara? (bilaga 2). Dessa frågor har utvecklats i samband 

med anknytningsteorin samt Hårsmans (1994) avhandling om hur en inskolning kan se ut samt 

hur barn reagerar vid separation från dess föräldrar i samband med inskolning på förskola. 

 

Förskollärarnas resonemang kring föräldraaktiv inskolning 

I jämförelse med den traditionella metoden beskriver en förskollärare (F1) den föräldraaktiva 

inskolningen på detta sätt:  

…jag:: tycker nästan att det fungerar bättre (.) därför dels är föräldrarna med under hela tiden 

(.) och sen märker man med vissa barn men ser då att det här skulle gå bra om mamma går ut 

och tar en fika eller någonting sånt och det gör det (.) i och med att föräldrarna är med flera 

timmar (.) jag menar på den gamla inskolningen var föräldrarna kanske här tre timmar under 

två dagar (.) det var så himla rörigt och barnen var liksom på sin vakt på nåt sätt för de visste 

att föräldrarna skulle gå (.) men så upplever jag det inte nu (.) sen finns det ju naturligtvis 

undantag…  

Att inskolningen inte blir så utdragen beskriver F2 som en fördel: 

…jag tycker att det är en jättebra inskolningsmetod (.) bra för barnen att det inte blir så 

utdraget (.) det är en trygghet för barnen att föräldrarna är med (.) självklart är det jobbigt på 

måndagen efter inskolningen (.) barnen är ledsna och oroliga men det är väl självklart att 

barnen reagerar så (.) efter några veckor lär sig barnen att föräldrarna kommer tillbaka och då 

brukar det lugna sig… 
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Vid frågan om hur viktig inskolningen är för barnets fortsatta tid på förskolan svarade 

förskollärarna så här: 

(F6) jättestor (.) det är ju (.) de ska ju känna sig trygga och välkomna (.) och få ett bra 

bemötande och känna att när mamma eller pappa inte är här så känner dem att de har hittat sin 

trygghet hos oss som finns här när mamma och pappa är bort under dagen (.) så inskolningen 

har en jättestor betydelse för barnet… 

(F5) jätteviktigt (.) det är ju barnens chans att lära känna oss och lita på oss samtidigt som 

deras föräldrar är här (.) så att säga (.) jo men att det är viktigt att barnet får en bra start (.) 

jag menar det här är ju en helt annan värld till skillnad från hemmet… 

(F3) jag tror verkligen att inskolningen är viktig (.) barnet måste få en bra början (.) lugn och 

att det blir en bra start (.) det är många barn och det är viktigt att alla känner att de är trygga 

(.) men också att de måste lära sig att dela vår uppmärksamhet (.) vilket inte alltid är så lätt (.) 

jag tror det är viktigt= 

De förskollärare som jag intervjuade prisade den nya metoden och det var inte många som 

skulle ändra någonting med metoden om det fick den möjligheten. Endast två av det sex som jag 

intervjuade svarade så här:  

F4: m:: (.) jag tycker att den är bra men man måste ju vara (.) alltså man måste ju ha den där 

fingertoppskänslan att det inte ska gå för fort (.) att man tror att inskolningen är över på tre 

dagar (.) för det är ju det som är (.) om föräldern är osäker och liksom har svårt att släppa så 

är det ju viktigt att bygga upp (.) den där grundtryggheten med föräldern först (.) för är inte 

föräldern trygg så blir inte barnet det heller (.) alltså om de har svårt att lämna så känner ju 

barnet det (.) och då kan det ju ta lite längre tid (.) det kan ju bli misstolkningar tror jag (.) att 

vissa bara kör tre dagar och sen tror att det ska vara klart men riktigt så fungerar det ju inte (.) 

för vissa går det ju snabbt för och andra tar det längre tid för och det är där man måste ha den 

där fingertoppskänslan… 

F3: jag tror att (.) om man vill ändra måste man prata med föräldrarna för att se hur de tyckte 

att inskolningen gick (.) alla har olika tankar och det vore bra att föra statistik över 

inskolningen (.) vi pedagoger kan anpassa oss efter vad föräldrarna tycker men det är svårt för 

oss att ändra om ingen tycker att metoden fungerar mindra bra (.) det är också jätteviktigt att vi 

vet vad föräldrarna tycker (.) om metoden inte fungerar måste tycker jag att det är bra att man 

förändrar den (.) vi pedagoger behöver inte vara nöjda men föräldrarna måste vara det när det 

gäller inskolning… 

 

Förskollärarnas resonemang kring barns separationer från 
föräldrarna i samband med inskolning 
 

En av de förskollärare som jag intervjuat (F3) beskriver barns separation från föräldrarna under 

inskolningen på detta sätt:  

…jag tror att det fungerar bättre med den här metoden (.) jag menar en separation är alltid en 

separation (.) det är svårt oavsett vilken metod man använder sig av:: men jag tycker att det 

fungerar bra (.) den gamla metoden drar ut på tiden (.) jag tycker att det blir svårare både för 

barnet och föräldrarna (.) det tar längre tid (.) barnen är ledsna i början när föräldrarna går 
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men det tror inte jag har någonting med metoden att göra (.) det är svårt för barnet att se 

föräldrarna gå (.) det är alltid en separation (.) barnen vill inte att föräldrarna ska gå... 

 

En annan förskollärare (F4) beskriver utifrån samma fråga: 

…det är ju också så individuellt (.) är det (.) men att det man kan uppleva när de är med om 

man lär känna föräldrarna så går det ju lättare för det blir ju en trygghet för barnen när de ser 

att vi känner ju de här föräldrarna (.) och vi har varit här (.) och sen när man hade den här 

traditionella som var förut så var det  att föräldern skulle vara sitta och vara tråkig och läsa en 

bok (.)  då är ju inte föräldern som den ska vara heller (.) alltså det naturliga beteendet hos 

föräldern försvinner ju (.) men sen under den här inskolningen får de ju vara med (.) göra saker 

och delta i verksamheten… 

Ytterligare en förskollärare (F5) menar att kontakten med föräldrarna är viktig och betonar 

vikten av att det är oerhört betydelsefullt att föräldrarna är tydliga på att säga hej då till sitt barn: 

…nu ser ju barnet när föräldern går och att man är tydlig att markera och att föräldern säger 

hej då och att de kommer tillbaka (.) föräldrar vill ju smita ibland med det fungerar inte för det 

blir bara jobbigare för barnet (.) man är ju nära barnet hela tiden (.) det är ju jobbigt ibland 

när det är många barn som ska skolas in men det lönar sig i längden (.) att göra så och det går 

att vara nära så många barn (.) inskolningen är ju en ganska intensiv period men det fungerar 

bra… 

Att ett barn blir ledset vid en separation från en förälder är inte så konstigt men barnet måste 

oavsett metod till slut bli lämnad ensam på förskolan menar F6: 

…jag menar det är väl klart att det är jobbigt (.) de har ju varit med sina föräldrar i mer än ett 

år varje dag (.) det är såklart att det är en jättestor omställning att vara utan sina föräldrar och 

jag tror inte det har så mycket med vilken inskolningsmetod man använder sig av (.) även om du 

har inskolning tre veckor så kommer du till slut till den dagen då det är dags att säga hej då (.) 

självklart är det jobbigt men det vore ju konstigt om barnet bara jublade och var jätteglad (.) 

det är ju inte konstigt att barnet upplever en liten separationsångest om man säger så… 

 

Sammanfattning av intervjuerna 

Generellt tyckte samtliga sex förskollärare att den föräldraaktiva inskolningen var överlägset bra 

då det handlar om barnet och föräldrarnas bästa. F1 menar att med den föräldraaktiva 

inskolningen blir barnet mycket fortare trygg jämfört med den traditionella metoden. Några 

ansåg att en separation för barnet alltid är jobbig oavsett metod och två av förskollärarna (F3 

och F4) menade att man bör anpassa sig något efter varje enskilt barn. En förskollärare (F3) 

ansåg att om föräldrarna tycker att inskolningen varit mindre bra så bör inskolningen ses över. 

En förskollärare (F5) menar att inskolningen är en intensiv period när det är många barn 

samtidigt men ansåg att det faktiskt går att vara nära flera barn på samma gång. 

Att inskolningen är en väsentlig och viktig del av barnets fortsatta tid på förskolan tyckte alla. 

Inskolningen är den tid som barnet etablerar en kontakt till pedagogerna samtidigt som 

föräldrarna finns närvarande och utgör en trygghet. Att först bygga upp en kontakt till föräldern 

för att sedan bygga upp tryggheten till barnet är oerhört viktigt enligt en förskollärare (F4).   
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7 Analys av min empiri 
 

Arbetets övergripande syfte är att genom intervjuer med sex aktiva förskollärare undersöka hur 

dessa resonerar kring metoden föräldraaktiv inskolning på förskolan samt metodens för- och 

nackdelar. Den metod som har bidragit till mina insamlade data är kvalitativa intervjuer. 

Analysen kommer att ge en inblick i det införskaffade materialet samt analyseras utifrån 

anknytningsteorin och Ingrid Hårsmans (1994) avhandling. De begrepp som är centrala i 

analysen är som i tidigare kapitel nämnts bland annat trygg bas, anknytningsperson, 

anknytningsrelation, kontinuitet, ersättningsperson, separation, barns separationsreaktioner samt 

främmande individer. Jag har tolkat min analys genom tidigare forskning samt teori. 

Det som tydligt framgick från intervjuerna med förskollärarna var att de alla var överens om att 

den föräldraaktiva inskolningen är överlägsen när det gäller val av metod. En av förskollärarna 

(F5) jag intervjuade menade att ”… inskolningen är ju en ganska intensiv period men det 

fungerar bra(…) det är ju jobbigt ibland när det är många barn som ska skolas in men det lönar 

sig i längden…”. Förskolläraren menar även att den föräldraaktiva inskolningsmetoden i 

jämförelse med den traditionella ger bättre möjligheter att lära känna barnet. En annan 

informant (F6) resonerade så här: 

 ” …självklart är det jobbigt men det vore ju konstigt om barnet bara jublade och var jätteglad 

(.) det är ju inte konstigt att barnet upplever en liten separationsångest om man säger så…”. 

Bowlby (1994) menar att ett barn inte hur som helst accepterar nya vårdare i sitt liv utan 

understryker att barnet behöver en längre tid med de nya personerna för att etablera en relation. 

För att förstå barnets reaktioner vid separationen från mamman eller annan primär vårdare 

måste vi vuxna se till hur dessa är knutna till varandra, menar Bowlby (1973).  Hårsman (1994) 

tar i sin studie upp begreppet ersättningsperson vilket innebär att barnet ska etablera en relation 

till de personer som finns på förskolan då föräldrarna inte finns där. Hårsman (1994) anser att 

samspelet mellan barnet och pedagogen kanske är det viktigaste för att separationen mellan barn 

och förälder ska bli så skonsam som möjligt. Detta hjälper även barnet att anpassa sig bättre till 

den nya miljön (Hårsman, 1994). Broberg (m.fl. 2006) menar att en separation kan se ut på 

olika sätt och hur ett barn klarar av en separation beror helt enkelt på hur den ser ut eller går till.  

En annan informant (F3) uttryckte sig så här ”… jag menar en separation är alltid en 

separation (.) det är svårt oavsett vilken metod man använder sig av:: (.)barnen är ledsna i 

början när föräldrarna går men det tror inte jag har någonting med metoden att göra…”. 

Bowlby (1994) anser att barnets trygghet eller trygga bas till sina föräldrar är av stor vikt och att 

barnets rädsla för personer det inte känner fyller en viktig funktion. Bowlby (1994) menar att 

barnet känner rädsla för främmande individer just för att barnet endast knyter an till en eller 

flera noga utvalda personer under sitt första levnadsår.  

Hårsman (1994) beskriver utifrån de tio modellfaktorer som framgår i hennes avhandling att en 

separation kan leda till protester eller andra reaktioner om separationen är alldeles för 

omfattande för barnet.  Här måste även hänsyn tas till barnets utvecklingsålder. Detta i sin tur 

kan leda till en separationsreaktion vilket innebär att barnet kan uppleva sorg. Att mamman har 

förståelse för sitt barn och kan tolka barnets beteende och hantera dess signaler på rätt sätt är 

också en förutsättning för att inskolningen ska bli så smärtfri som möjligt menar Hårsman 

(1994). Att föräldern tar upp sitt barn i famnen och är medveten om barnets oro är ett bevis för 
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att mamman eller vårdaren är medveten om barnets signaler. Detta leder till att barnet utvecklar 

en stark känsla av sitt eget värde, så kallade inre arbetsmodeller. Barnets beteende blir bekräftat 

och sett av dess anknytningsperson (Broberg, m.fl. 2006). Om barnet och dess mamma har en 

stark anknytning eller bindningsrelation kan en separation i samband med inskolning bli mycket 

smärtsamt för barnet (Hårsman, 1994). Om barn reagerar motvilligt vid en separation menar 

även Broberg (m.fl. 2006) att det beror på att barnet har en anknytningsrelation till denna 

specifika person. Detta tas upp i de sex kriterier som finns för att ett barn har knutit an till en 

förälder eller vårdare (Broberg, m.fl. 2006).   

En annan av förskollärarna (F1) resonerade att barn är olika och att det är skillnad om ett barn 

tidigare haft barnflicka eller blivit lämnat hos någon annan än för de barn som aldrig varit ifrån 

sina föräldrar. Även om pedagogen (F1) uttryckte att barn faktiskt är olika så används 

föräldraaktiv inskolning för samtliga barn som skolas in på den förskolan som förskolläraren 

arbetar på. Även Hårsman (1994) hävdar att alla barn är olika men anser att en separation i 

samband med inskolningen kan leda till olika slags reaktioner hos barnet. Att barnet inte har tid 

att vänja sig vid den nya miljön som ofta skiljer sig markant från dess hemmiljö kan bidra till 

dessa separationsreaktioner, enligt Hårsman (1994). Ju mer främmande miljön är och ju mer den 

skiljer sig från hemmets desto starkare blir barnets separationsreaktioner menar Hårsman (1994) 

i sin studie.  

En av förskollärarna (F4) menade att ”… alltså man måste ju ha den där fingertoppskänslan att 

det inte ska gå för fort (.) att man tror att inskolningen är över på tre dagar (…)om föräldern är 

osäker och liksom har svårt att släppa så är det ju viktigt att bygga upp (.) den där 

grundtryggheten med föräldern först (.) för är inte föräldern trygg så blir inte barnet det 

heller…”. Samma informant (F4) resonerade även när det gäller separationen mellan barn och 

förälder ” …det är ju också så individuellt (.) är det (.) men att det man kan uppleva när de är 

med om man lär känna föräldrarna så går det ju lättare för det blir ju en trygghet för barnen 

när de ser att vi känner ju de här föräldrarna…”. Ytterligare en informant (F2) resonerade att 

då föräldrarna är med hela tiden under inskolningen utgör de en trygghet för sitt barn och 

menade”…självklart kan det vara jobbigt på måndagen efter en veckas inskolning(.) men att det 

är en del av inskolningen att barnet i början är ledset och oroligt…”. Förskolläraren ansåg även 

att det är självklart att ett barn reagerar vid en separation från dess föräldrar i samband med 

inskolning. 

En annan av pedagogerna (F3) jag talade med ansåg att om inskolningen inte är bra eller om 

föräldrarna inte känner att det fungerar måste detta naturligtvis ses över. Pedagogen menade 

även att det vore bra om statistik fördes över inskolningen för att få inskolningen till en mer 

välfungerande metod. Om förskollärarna inte är nöjda med inskolningen menade förskolläraren 

inte var väsentligt utan huvudfokus ligger på att föräldrar och barn är tillfredsställda. Hårsman 

(1994) visar i sin avhandling att vissa barn först efter sju veckor, anpassningsfasen, på 

daghemmet börjat återhämta sig. Barnen visade först då indikationer på att det var lika 

tillfredsställda på daghemmet som i hemmet. Hårsmans (1994) studie visade också att 

majoriteten av barnen under anpassningsfasen grät mer under denna fas och de barn som visade 

ett neutralt beteende i samband med separation från sina föräldrar minskade.  
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8 Diskussion 

Syftet med min studie har som tidigare nämnts varit att undersöka hur sex verksamma 

förskollärare resonerar om den föräldraaktiva inskolningen samt tillvägagångssättets för- och 

nackdelar. I min studie framgår det tydligt att det finns åtskilliga tankar om hur en inskolning 

bör eller ska se ut. Vissa anser att den föräldraaktiva inskolningen fungerar bra medan andra 

menar att en längre inskolning utifrån det enskilda barnet är att föredra. Arbetets resultat visar 

att om barn är ledsna och lite sårbara vid inskolningen är detta inget som går att undvika enligt 

förskollärarna. Detta skiljer sig från den litteratur jag behandlat där syftet med inskolningen inte 

är att barnet så fort som möjligt ska lämna sina föräldrar. Här ligger snarare fokus på en 

individanpassad inskolning utifrån varje enskilt barn samt dess föräldrar. Förskollärarna menar 

att en separation är en separation oavsett vilken metod som används vid inskolning. Vissa av de 

tillfrågade förskollärarna ansåg också att en översyn krävs om metoden inte fungerar och att en 

professionell syn måste finnas när det gäller inskolning. 

Jag anser att min frågeställning har besvarats men detta har givetvis lett till nya frågor. Något 

jag verkligen funderat över är vilka som gynnas av den föräldraaktiva inskolningsmetoden? Kan 

det vara så att arbetslivet påverkar hur inskolning ser ut? Är det kanske önskvärt att 

inskolningen är så kort som möjligt när båda föräldrarna arbetar heltid?  Eller kan det bero på att 

personalen på förskolor inte har den tid som krävs? Jag har funderat på om vi idag strävar efter 

att barn så fort som möjligt ska lämna sina föräldrar.  

Resultaten från intervjuerna visar tydligt att samtliga förskollärare är överens om att metoden 

föräldraaktiv inskolning fungerar utomordentligt bra och att inskolningen går bättre när den sker 

under få dagar. Dessa åsikter skiljer sig från vad Niss (1988) och Kihlbom (2003) anser gynnar 

en trygg inskolning. Författarna är överens om att barn behöver kontinuitet i samband med 

inskolningen. Barn behöver även tid för att kunna etablera eller skapa en relation till personalen 

som arbetar på förskolan. Niss (1988) poängterar att inskolningen ska inge en trygghet hos 

barnet och hos föräldrarna. Att börja på förskola är att komma in i en helt ny värld och det tar 

tid att bekanta sig med allt som är nytt. Kihlbom (2003) menar att inskolningen erbjuder barn 

och förälder möjligheten att tillsammans med pedagogerna skapa den trygghet som behövs för 

att processen ska bli så bra som möjligt. Arnesson Eriksson (2010) beskriver att en av 

fördelarna med föräldraaktiv inskolning är att föräldrarna får en god insikt i verksamheten samt 

att inga avsked tas under denna period.  

En förskollärare (F4) betonade att inskolningen inte tar slut efter tre dagar utan att den tar längre 

tid. För de barn som inte klarar av detta tillvägagångssätt är det viktigt att individualisera 

inskolningen. En annan pedagog (F3) ansåg att om föräldrar eller barn är missnöjda måste 

inskolningen ses över. Niss (1988) understryker att för att en inskolning ska underlätta barnets 

separation från föräldrarna i samband med inskolningen måste hänsyn tas till barnets tidigare 

erfarenheter, historia samt till barnets aktuella ålder. Det som skiljde de tre förskolorna åt var att 

enbart två av de tillfrågade förskollärarna (F3 och F4) som dessutom arbetade på samma 

förskola menade att det bör finnas ett professionellt förhållningssätt vid inskolningen.  

Kihlbom (2003) menar i likhet med Broberg (m.fl. 2006) att en separation i samband med 

inskolning ser ut på olika sätt och också är beroende av vilket barn det handlar om. En av 

förskollärarna (F1) uttryckte tydligt att barn är olika. Trots detta uttalande används föräldraaktiv 
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inskolning på samtliga barn som skolas in på den förskola som förskolläraren arbetar på. Detta 

tillvägagångssätt då det gäller att skola in barn på förskola skiljer sig från Niss´ (1988) åsikt om 

hur en inskolning bör se ut. Hon menar att en inskolning inte kan se likadan ut för alla barn utan 

bör anpassas efter varje enskild individ. Författaren menar att inskolningen inte bör sträva efter 

att barnet så fort som möjligt ska lämna sina föräldrar.  

Samtliga förskollärare som jag intervjuat upplever att de hinner få en kontakt eller etablera en 

relation med alla nya barn under inskolningen som är tre till fem dagar. När barnets föräldrar 

försvinner från förskolan riktar säkerligen barnet sitt anknytningsbeteende mot personalen. 

Detta innebär inte att en anknytningsrelation finns. Enligt Broberg (m.fl. 2006) skulle det istället 

kunna bero på att barnet upplever den nya situationen som hotfull och därför skapar kontakt 

med personalen. Bowlbys (1994) teori om hur ett barn reagerar vid en separation visar att barn 

är selektiva i sitt val av vårdare och att ett barns rädsla för personer det inte känner är och fyller 

en viktig funktion. Broberg (m.fl. 2006) anser dock att det inte finns några vetenskapliga bevis 

för att ett litet barn som har en väl fungerande relation till sina föräldrar eller primära vårdare på 

längre sikt skulle påverkas negativt av en mindre separation. Men de barn som inte har denna 

värdefulla, välfungerande relation och inte har en känsla av trygghet att falla tillbaka på när 

föräldrarna lämnar barnet klarar inte av en separation lika bra.  

En av de tillfrågade förskollärarna (F6) menar att det inte är så konstigt att barnet upplever en 

liten separationsångest under inskolningen och att det är en intensiv period. Abrahamsen (1999) 

menar att det vilar ett stort ansvar på förskollärarna för att de ska förstå eller sätta sig in i den 

känsliga och sårbara position ett barn faktiskt befinner sig i när det gäller just inskolning. 

Bowlby (1994) anser att ett barn upplever en akut nöd när det ska skiljas från sina föräldrar. 

Niss (1988) lägger tonvikt vid barnets reaktioner på att allt är främmande vid en inskolning. 

Hon menar att fokus bör läggas på en trygg inskolning och att barnet ska få en chans att gradvis 

vänja sig vid allt som är nytt. Den traditionella inskolningen har en fördel enligt Niss (1988) 

eftersom förskolläraren eller pedagogen endast behöver fokusera på ett barn, vilket innebär att 

deras relation blir allt starkare vid varje möte. Tillit och förståelse byggs också upp mellan 

barnet och pedagogen i dessa situationer. Resultaten från insamlade data från mina förskollärare 

visar att inskolningen inte ser ut på detta sätt. På dessa förskolor går den till så att majoriteten av 

barnen skolas in med metoden föräldraaktiv inskolning, i grupper om fyra till sex barn 

samtidigt.   

Trots att den relativt nya metoden föräldraaktiv inskolning har satt sin prägel på förskolans 

värld nämns inte tillvägagångssättet i den nya läroplanen för förskolan. I LpFö (2010) står 

endast att inskolningens syfte är att varje barn samt dess föräldrar ska få en god introduktion i 

förskolan. I de få tidningsartiklar som tar upp den nya metoden, en från DN (2008) samt en från 

förskoleforum (2009), och även från de sex förskollärare jag intervjuat lovordas den 

föräldraaktiva inskolningsmetoden. Detta trots att ingen vet var tillvägagångssättet härstammar 

från eller om någon utvärdering har gjorts.  

För min del har detta arbete gett mig insyn i hur den nya metoden ser ut och hur de sex 

förskollärarna jag intervjuat reflekterar och resonerar kring tillvägagångssättet föräldraaktiv 

inskolning.  

En reflektion jag gjort är att det inte enbart är barnen som skolas in utan även dess föräldrar. 

Fokus vid inskolning bör därför inte enbart ligga på barnet utan även på föräldrarna, enligt mig.  

En otrygg förälder ger ett otryggt barn. De resultat som forskning och teori visar, som jag 
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behandlat ovan, går stick i stäv mot de resultat som framkommit i de intervjuer jag gjort. 

Förskollärarna menar att den nya metoden fungerar utmärkt men jag undrar om 

tillvägagångssättet verkligen gynnar barnen. Är det så att pedagogerna på förskolorna idag 

implementerar en metod enbart för att den gynnar dem själva? Jag anser inte att barn och 

föräldrar bör skiljas åt för fort. Dessutom bör det vid inskolningen till förskolan finnas ett 

professionellt synsätt hos förskollärarna som grundar sig i att det viktigaste är trygga barn och 

trygga föräldrar. Att eftersträva en inskolningsmetod som är trygg och som utgår från varje 

enskilt barn är enligt mig ett mål att sträva mot. 

En tanke som jag hade i början av arbetet var att den föräldraaktiva inskolningsmetoden kanske 

är en trend som passar vårt moderna samhälle, där allt ska ske i ett rasande tempo. Eller också är 

det så att pedagogerna via tyst kunskap (som nämnts ovan) har kommit fram till att den här 

metoden är det bästa sättet då det gäller inskolning på förskolan. Jag hade tidigare tankar om att 

personer inom förskolevärlden och även inom högre instanser en dag kommer att upptäcka att 

den föräldraaktiva inskolningen kanske inte gynnar barn. Jag ansåg att i takt med samhällets 

förändringar lades mindre vikt vid inskolningen som enligt mig är av största betydelse när ett 

barn börjar i förskolan.  

Efter att ha bearbetat intervjuerna kommer givetvis funderingar om att den föräldraaktiva 

inskolningen har sina fördelar. De resultat som jag kommit fram till visar med all tydlighet att 

föräldrar får mycket god insyn i verksamheten och lär känna både pedagoger och övriga barn på 

ett djupare plan än vad den traditionella metoden erbjuder. Alla dessa positiva yttringar har fått 

mig att vackla från min tidigare ståndpunkt om nackdelarna med inskolningsmetoden. Från att 

ha varit fullständigt säker på att den föräldraaktiva inskolningen inte gynnar något barn har jag 

ändrat ståndpunkt. Nu har jag fått insikt om att metoden säkert fungerar alldeles utmärkt för 

majoriteten av barn som ska skolas in. Mina funderingar rör sig dock fortfarande kring de barn 

som inte klarar denna korta inskolning.  

Helst skulle jag helst se en kombination av den traditionella inskolningen och den föräldraaktiva 

inskolning när jag är klar förskollärare, eftersom barn är olika och har olika lätt att anpassa sig 

till nya miljöer och nya människor. En kombination av de två metoderna skulle innebära att 

barnet får längre tid på sig än endast tre till fem dagar, att vänja sig vid de nya förskollärarna, 

vid miljön samt de andra barnen. Enligt min åsikt vore det ultimata sättet att introduceras i 

förskolans värld att förskollärare och föräldrar gemensamt tog ett beslut om hur inskolningen 

ska se ut för det enskilda barnet. Jag tror att en individualiserad inskolningsmetod skapar ett 

samhälle med tryggare och mer harmoniska barn – och föräldrar - än idag. Om inskolningen inte 

diskuteras och utvärderas tror jag att vissa barn kan komma att ta skada. Som jag ser det ska 

inskolningen idag gå så fort som möjligt utan hänsyn tas till hur barnet mår, reagerar eller 

hanterar denna sårbara situation. Vi vuxna måste inse att det är vi som formar våra barn och att 

vi har en enorm makt över deras liv.  

Avslutningsvis hoppas jag verkligen att en större utvärdering kommer att göras om den 

föräldraaktiva inskolningen och att den får ta större plats i den nya läroplanen för förskolan. 



24 

 

9 Referenslista:  
 

Abrahamsen, G. (1999). Det nödvändiga samspelet. Lund: Studentlitteratur 

 

Ainsworth, M (1989). Attachments Beyond Infancy. American Psychological Association. 

Vol. 44, No. 4 

 

Arnesson Eriksson, M. (2010). En bra start – om inskolning och föräldrakontakt I förskolan. 

Lärarförbundets Förlag, Stockholm 

 

Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss. Vol. 1: Attachment. The Hogarth Press, London 

 

Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss. Vol. 2: Separation. The Hogarth Press, London 

 

Bowlby, J. (1988/1994). En trygg bas. Bokförlaget: Natur och Kultur. 

 

Broberg, A. m.fl. (2006) Anknytningsteori : betydelsen av nära känslomässiga relationer, 

Stockholm: Natur & Kultur  

 

Caldenius, E. (2008). Dagisguiden: en handbok för alla föräldrar. Caldenius Förlag, 

Stockholm 

 

Esaiasson, P. m.fl. (2010). Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och 

marknad. Stockholm: Norstedts Juridik 

 

Hedin, L. (1987). Inskolning på daghem. Stockholm: Liber 

 

Hårsman, I. (1994). Dagliga separationer och tidig daghemsstart. Stockholm: HLS Förlag 

Kihlbom, M. (2003). Om små barns behov och utveckling – Nyare utvecklingspsykologiska 

och neurobiologiska rön. Myndigheten för Skolutveckling  

 

Kvale, S. m.fl. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Lundström, E. (2010-11-01). Om tidigt samspel. Stockholms Universitet 

 

Läroplan för förskolan. Lpfö 98. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

 

Läroplan för förskolan. LpFö 98, reviderade upplagan 2010. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet 

 

Niss, G. (1988). Att börja i förskola. Stockholm: Utbildningsförlaget 

 

Niss, G. & Söderström, A-K. (1996). Små barn i förskolan. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Repstad, P. (2009). Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Malmö: 

Studentlitteratur 

 

Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Liber 

 

Sandberg, Barbro. 2011-03-27. Telefonsamtal 

 



24 

 

Socialstyrelsen (2004) “Växelvis boende – att på hos både pappa och mamma fast de inte bor 

tillsammans”, Bergslagens Grafiska, Lindesbergs tryckeri, tredje upplagan  

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning.  

 

Internetkällor: 
 

Föräldraaktiv introduktion. 

http://www.forskoleforum.se/article.asp?contentID=788 (2008-05-28) 

 

Ny metod kan förkorta inskolningen på dagis.  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-metod-kan-forkorta-inskolningen-pa-dagis (2008-10-27) 

 

Tyst kunskap. Nationalencyklopedin. 

www.ne.se (2011-05-03) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forskoleforum.se/article.asp?contentID=788
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-metod-kan-forkorta-inskolningen-pa-dagis
http://www.ne.se/


24 

 

10. Bilaga 1 

Missivbrev 

 
Hej, 

jag heter Hanna Rhodin och studerar för närvande på Stockholms Universitet för att 

bli Förskolepedagog. Just nu skriver jag min C-uppsats om föräldraaktiv inskolning 

(tre till fem dagars inskolning) och vilka reaktioner barnen uppvisar vid separationen 

från sina föräldrar under dessa få dagar. 

 

I min studie kommer jag att samla in data utifrån intervjuer som kommer att ske med 

sex olika pedagoger i förorter till Stockholm. Jag kommer enbart att fokusera på 

pedagogernas inställning och hur ni upplever att denna metod fungerar men också hur 

ni uppfattar att barnen klarar av inskolningen och separationen från föräldrarna. 

Alla som jag kommer att intervjua garanteras anonymitet och intervjumaterialet 

kommer endast att användas i min studie. 

 

Det ämnesområde som jag har valt finns det ytterst lite forskning om vilket gör min 

studie till ett viktigt och tänkvärt arbete. 

 

Hanna Rhodin 
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10. 1 Bilaga 2: Intervjufrågor 

 Hur går en inskolning till på den här förskolan? 

 

- Sker inskolningen individuellt eller i grupp för barnen? 

 

 Vilka strategier/metoder använder ni er av vid inskolning? 

 Vad grundar ni era strategier/metoder på? 

 

 Vilka uppfattningar har du om kort inskolning, 3-5 dagar? 

 

 Vad tycker du är bra med kort inskolning? 

 

 Anser du att det finns det några svårigheter i samband med kort inskolning, utveckla? 

 

 Vilken betydelse har inskolningen för barnets fortsatta tid på förskolan? 

 

 Vad tycker du är viktigt att tänka på vid kort inskolning? 

 

 Hur tycker du att barnen klarar av separationen från sina föräldrar under föräldraaktiv 

inskolning (tre till fem dagars inskolning)? 

 

 Hur arbetar ni med inskolning? 

 

- Hur arbetar ni som pedagoger för att barnet ska känna trygghet hos er? 

- Hur arbetar ni för att föräldrarna ska känna trygghet? 

- Hur många ansvarsbarn har varje pedagog? 

- Upplever du att du hinner etablera en relation till barnet under 

inskolningen? Utveckla?  

- Om du fick förändra något med inskolningen vad skulle det vara? 
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10. 2 Bilaga 3: Utskriftskonventioner 

 
=           Likhetstecknet innebär att det inte är någon paus mellan raderna 

 

(.)         En punkt mellan parentes innebär en liten paus mellan ord 

 

::          Kolon innebär förlängning av föregående ord, flera kolon innebär ytterligare 

förlängning 

 

Ord       När ordet är understruket är det en form av betoning av ordet 

 

()           En parentes är när det inte hörs vad som sägs 

 

 

(Kvale, m.fl. 2009) 

 

 


