
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, 
Självständigt arbete,  
15 hp 

Inskolning - småbarns början till ett livslångt lärande. 
 

- En kvalitativ studie om inskolning utifrån ett anknytningsteoretiskt 
perspektiv 

Azra Kilincer, Hawalul Askar 

Handledare:David Paulsrud  
Examinator: Maria Wennerström Wohrne 



 
 

Sammanfattning 
  
Denna studies syfte var att undersöka hur förskollärare och barnskötare arbetar med 
inskolning utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Kvalitativa intervjuer av verksamma 
pedagoger från tre förskolor genomfördes. Intervjumetoden underlättade för oss att få en 
objektiv bild över hur förskollärare och barnskötare från respektive tre förskolor resonerade 
kring inskolning. Med hjälp av Bowlbys anknytningsteori har vi analyserat vår empiri och 
därmed besvarat våra forskningsfrågor. Studiens resultat påvisade att trygghet samt 
samarbete med föräldrar var en avgörande faktor för att en god anknytning skulle ske under 
inskolning. Samtliga pedagoger från respektive yrkeskategorier lyfte även upp att miljö och 
material på verksamheten hade en värdefull betydelse under inskolning. Med stöd av miljö 
och materialets inverkan kunde en trygg anknytning grundläggas för det inskolade barnet, 
mellan pedagoger och kamratkulturen. 

  

Nyckelord: förskola, inskolning, anknytning, förskollärare, barnskötare 
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1. Inledning 

Vi är två förskollärarstudenter som studerar vid Uppsala universitet. Under våra 
verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har vi sällan haft tillfälle att observera inskolning. 
Vi anser att inskolning är ett ämne som vi inte har berört under vår tid som framtida 
förskollärare på universitetet. Det som vi har uppmärksammat i samband med samtal med 
andra förskollärare under våra praktiktillfällen är att inskolning är en krävande situation för 
både barnet och dess föräldrar. Inskolning kan vara jobbig då relationen som barnet har 
skapat med sina föräldrar ställs inför en prövning eftersom att barnet måste lära sig hantera 
en separation från föräldrarna. Det är essentiellt att både föräldrar samt pedagogerna 
etablerar ett gott samarbete för barnets välbefinnande där målet är att barnet får en gynnsam 
inskolning. Inför vårt examensarbete har vi samlat in material och har kommit fram till frågor 
som har lett till att vi önskar förstå ämnet inskolning. Våra centrala frågor är vad är en god 
introduktion? Hur anknyter sig barn till pedagogerna? Efter en gedigen litteratur sökande 
har vi upptäckt att många vetenskapliga studier har undersökt inskolning med fokus på 
samspelet mellan förälder och barn. Vi tycker därför att det skulle vara intressant samt 
lärorikt att undersöka inskolningen utifrån pedagogernas perspektiv utifrån frågorna ovan.   
 
Vi vill tydliggöra att begreppen inskolning samt introduktion som förekommer löpande i 
texten är två centrala samt överlappande begrepp som belyser innebörden av barns första 
steg till förskolan. 
  
Det självständiga arbetet har varit jämt fördelat mellan bägge skribenter där alla avsnitt 
förutom delstudie 1 och delstudie 2 har skrivits gemensamt. Delstudie 1 består av kvalitativa 
intervjuer med fem förskollärare och är skriven av Hawalul Askar. Delstudie 2 består av 
kvalitativa intervjuer med fem barnskötare och är skriven av Azra Kilincer. 
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2. Bakgrund 
Trygghet är ett centralt begrepp som genomsyrar pedagogernas arbete inom 
förskoleverksamheten men det är även ett begrepp som innefattas i skollagen. 
 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnet behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (SFS, 2010:800, kap 8, 2 §) 

   
Behovet av trygghet är kanske särskilt stort vid inskolning i förskolan. Niss & Söderström 
(2006) beskriver hur barn genom inskolning får tillträde till en miljö som barnet inte tidigare 
visats i. Ur ett metaforiskt perspektiv får barnet erfarenhet om den ”främmande miljön” 
genom sina taktila sinnen. Taktila sinnen som är barnets verktyg att införskaffa sig erfarenhet 
om den ”främmande miljön” kan med andra ord beskrivas som barnets ögon att se och 
utforska sin nya omvärld. Att barnets verktyg är det taktila sinnet beror på att barnet är litet 
och har ofta svårt att uttrycka sig verbalt. Barnet ställs inför många utmaningar inför 
inskolning. Dessa utmaningar är att ta till sig den ”främmande miljön”, bearbeta intryck som 
det får. Det är tidskrävande för barnet att hitta sig själv och sin egen existens i den nya miljön. 
Ur ett psykologiskt perspektiv samt referensen ovan vill vi därför understryka att barnets 
första fas på förskolan behöver grundas på trygghet och omsorg. Genom att få en trygg start 
får barnet en bekräftelse på sin tillvaro i verksamheten vilket anses vara nyckeln till att 
successivt bygga upp nya relationer (s.17,27, 111). 
  

I Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan poängteras att en god introduktion 
är lika väsentligt även för föräldrar och vårdnadshavare. Detta då det sker en förändring i 
vardagen så väl för barnet som dess vårdnadshavare. Detta innebär att en god introduktion 
bör utgå ifrån barns aktuella förutsättningar, erfarenheter samt ålder. De verksamma 
förskollärarna och övriga pedagogers förhållningssätt eller ledarskap har en central roll i hur 
kvaliteten på barnets introduktion kommer att bli. Introduktionen är ett gynnsamt tillfälle för 
vårdnadshavare, barn samt personal att påbörja en god relation till varandra men även för 
det enskilda barnet att skapa en bra relation till övriga barn i barngruppen. Det viktigt att 
personalen på förskolan är medvetna om att en introduktion ska vara individuellt anpassad 
och kan därmed variera gällande inskolningstid. Det är även viktigt att personalen på 
förskolan tillgodoser det enskilda barnets behov och skapar förutsättningar för en trygg 
introduktion (Skolverket, 2017, s.19 och 25). 

  
Marie Arnesson Eriksson (2010) lyfter att det finns olika inskolningsmetoder och att valet 
av vilken inskolningsmodell som är passande att utgå ifrån avgör arbetslaget tillsammans. 
Vidare beskriver Eriksson (2010) att de olika inskolningsmetoderna kallas för föräldraaktiv 
inskolning samt traditionell inskolning. Under en föräldraaktiv inskolning spenderar 
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föräldern tid på förskolan tillsammans med barnet under ca tre till fem dagar. Föräldern 
deltar aktivt under alla aktiviteter som sker på förskolan och är den som har fullt ansvar över 
omvårdanden över barnet (s.30). Lindgren & Torro (2017) beskriver att en traditionell 
inskolning varar i två veckor och syftar på att föräldern närvarar med sitt barn i korta 
intervaller och så småningom lämnar föräldern barnet tillsammans med pedagogen (s.18–
19). 
I en artikel ur Lärarnas Tidning skriver Arnesson Eriksson att forskning inom ämnet 
inskolning och de olika inskolningsmodellerna är ett begränsat område. Istället ligger 
ansvaret på förskoleverksamheten att fritt välja mellan dem olika modellerna för att senare 
anpassa det efter den enskilda pedagogens kunskap och erfarenheter (Lärarnas Nyheter, 
2011/06/13).  
  
Genom styrdokumenten presenterade ovan kan det förstås att introduktion innefattar flera 
områden som barnet tillsammans med verksamma pedagoger behöver genomgå redan vid 
sitt första möte med verksamheten. Vilka är dessa områden och hur möjliggör de för barnet 
att uppnå en bra start på verksamheten? Utifrån dem olika inskolningsmodellerna beskrivna 
ovan kan det även dras funderingar kring hur en förskollärare tillsammans med andra 
verksamma pedagoger resonerar vid val av inskolningsmodeller. Vad ligger till grund för 
deras val av inskolningsmodeller? Är det barnet, föräldrarna eller verksamheten i sig? 
  
Detta kan uppfattats som oklart för verksamma men även framtida förskollärare då det inte 
finns mer detaljerat information kring de olika tillvägagångssätten eller riktlinjer för 
inskolning. Med hänsyn till detta kan följande frågor ställas, hur tolkar de verksamma 
pedagogerna sitt uppdrag med de vaga riktlinjer som finns? Hur resonerar de kring 
inskolning? Vad innefattar en god introduktion för de utifrån deras yrkeskompetens? 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse kring inskolning i förskolan genom 
att utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv undersöka hur förskolepedagoger beskriver 
hur de arbetar med inskolning och hur de reflekterar kring detta uppdrag. 
  
De frågeställningar som vi kommer att utgå ifrån i denna studie är följande: 
  

-    Hur beskriver förskollärare och barnskötare att de arbetar med inskolning? 
-    Hur reflekterar förskollärare och barnskötare kring uppdraget med inskolning? 
-    Finns det några skillnader mellan de två yrkeskategoriernas syn på uppdraget 

med inskolning och vilka är dessa om så är fallet?  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta stycke kommer vi att lyfta relevant teoretiskt perspektiv och centrala begrepp som 
utgör kärnan för vår studie. Bowlbys anknytningsteori ansågs väsentligt för att besvara 
syftet. Teorins centrala begrepp som innefattar inre arbetsmodeller, trygghetscirkel, trygg 
bas, trygganknytning, anknytningsmönster samt anknytningshierarki som vi baserar vårt 
examensarbete på kommer att beskrivas. 

4.1 Anknytningsteorin 
Anknytningsteorins grundare var psykoanalytikern John Bowlby. Bowlbys anknytningsteori 
återspeglar ett kontinuerligt samband mellan anknytning och omvårdnad. Sambandet mellan 
anknytning och omvårdnad inkluderar förälderns och vårdnadshavares eller en tredje 
persons tillgänglighet att tillgodose barnets basala behov som innefattar beskydd, trygghet 
och tröst (Broberg m.fl.,2012, s.33–35) 
  
Broberg m.fl. (2012) beskriver att anknytning enbart är en synvinkel av barnets relation till 
sina vårdnadshavare. Författarna lyfter att som förälder har man ett ansvar över vård, omsorg 
och uppfostran och detta ansvar kan tillgodoses av båda föräldrarna men även enskilt av en 
förälder. Det har konstaterats att ett barn fritt väljer en förälder som lekkamrat och vänder 
sig till den andra föräldern som anknytningsperson i situationer som medför otrygghet för 
barnet. Detta valsystem av anknytningsperson mellan föräldrarna tillämpar barnet i 
förskolan och vid val av pedagoger. Detta innebär en av pedagogerna på förskolan kan bli 
barnets anknytningsperson om barnet har inskolats i mer än 14 dagar. Övriga medarbetare 
på förskolan kan så småningom bli barnets favorit person i andra ändamål, såsom vid 
leksituationer. Barnets förmåga att utveckla ett s.k. anknytningssystem baseras på hur litet 
och nytt barnet är på verksamheten. Det är därför som en anknytningsperson på 
verksamheten ha en betydelsefull roll vid inskolning (s. 38–39). 

  
Enligt Broberg m.fl. (2012) beskrev John Bowlby hur separationsångest kan visa sig hos 
barnen vid inskolning där grunden till reaktionen är tanken att förlora föräldern. Den 
tillfälliga reaktionen är enligt Bowlby namngiven som protest, förtvivlan och losskoppling, 
detachment och är barnets försvarsprocess vilket har sin grund i anknytningen. Barnet visar 
på att det söker någon som det kan anknyta sig till och därmed få tröst för sin protest och 
förtvivlan under tiden föräldern / vårdnadshavaren är frånvarande (s. 54–58).   
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4.2 Inre arbetsmodeller 
Anknytning är en process som fortbildas hos spädbarnet där det skapas en relation mellan 
föräldrar och barn. Anknytningsprocessen resulterar i att spädbarnet och föräldern skapar ett 
individuellt psykologiskt band som är utsedd för just dem (Broberg m.fl. 33).  

Vidare belyser teorin hur anknytningen gradvis förflyttas i hjärnan vilket leder till att 
spädbarnet skapar så kallade inre arbetsmodeller.  Dessa inre arbetsmodeller är barnets 
mentala uppfattningar som barnet har skapat hos sig självt och med hjälp av sina närstående. 
I samband med att anknytningen företräder i mentala modeller ses den också som en 
värdefull process i spädbarnets personlighetsutveckling och därmed en avgörande för 
barnets känslomässiga utveckling. Med hjälp av inre arbetsmodeller ska barnet kunna avläsa 
verkligheten i sitt förnuft men, barnet kan välja vid behov att ändra på de inre 
arbetsmodellerna. Ändring av inre arbetsmodellerna underlättar för barnet att i förväg avgöra 
och bedöma i sitt förnuft vad som kommer att hända samt vilka konsekvenser detta kan leda 
till. Inre arbetsmodeller har en grundläggande funktion för barnets sociala samspel med sin 
omgivning. Vikten av inre arbetsmodeller blir speciellt tydligt när barnet vistas med personer 
utanför sin hemmaplan då detta innebär att barnet kommer att möta inre arbetsmodeller som 
inte sammanstämmer med de inre arbetsmodellerna hemifrån. För att kunna bearbeta 
opassande arbetsmodeller försöker barnet att skapa en miljö där egna passande inre 
arbetsmodeller kan börja träda in. På så sätt hjälper positiva inre arbetsmodeller barnet kan 
tillgodose en positiv miljö för sig själv (Broberg m.fl. s. 46–48). 
 

4.3 Trygghetscirkel 
Brandtzaeg m.fl. (2016) lyfter upp att trygghetscirkel består av två delar en, nedre del och 
en övre del. Den nedre delen symboliserar en säker hamn, som motsvarar barnets 
anknytningsbehov. Detta eftersökande av skydd besvaras genom en vuxen som barnet är 
tryggt anknutet med. Genom att vara en säker hamn för barnet tillgodoses barnets behov av 
tröst och närhet vilket medför att anknytningssystemet aktiveras. Den övre delen 
symboliserar barnets behov av att utforska sin omgivning vilket benämns som barnets 
självständighet samt en trygg bas där den vuxna stödjer barnet i sitt utforskande av 
omgivningen.  Den övre och nedre delen utgör tillsammans en trygg cirkel vilket är grunden 
för beroende och självständighet. Den trygghet som utspelar sig hos barnet är en 
medvetenhet om att det kan komma tillbaka i samband med utforskandet. Självständighet 
utspelar sig när barnet ges möjlighet att vara beroende, samtidigt som barnet behöver 
uppleva en frihet att kunna utforska. Dock förekommer en begränsning av beroendet för att 
ge barnet en möjlighet till att vara självständig. En medvetenhet om trygghetscirkeln hos 
förskolepersonal medför att barnet kan få tröst och skydd av pedagoger då behov uppstår. 
Barnets första anknytningspersoner är föräldrarna vilket benämns som en säker hamn samt 
en trygg bas. Brandtzaeg m.fl. (2016) beskriver anknytning i form av en belysning och 
understryker att belysningen släcks när föräldrarna lämnar sitt barn till förskolan. Det är av 
ytterst betydelsefullt att se till att belysningen tänds även i förskolan. Brandtzaeg betonar 
därmed betydelsen av anknytning till en pedagog i förskolan för att barn inte ska uppleva 
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oro i sitt utforskande och lärande medan de vistas på förskolan. En pedagog definieras som 
en sekundäranknytningsperson och har rollen att vara aktiv när föräldrarna inte är 
närvarande. Trygghetscirkeln innebär med andra ord att barns känslomässiga bägare behöver 
fyllas på med trygghet vilket är ett behov som kan tillgodoses av en pedagog som utgör en 
trygg bas alternativt en sekundäranknytningsperson i anknytningshierarkin (s. 22 – 46). 

4.4 Trygg bas 
Ett av de mest centrala begreppen som förekommer inom anknytningsteorin är begreppet 
trygg bas. Begreppet grundades av Mary Ainsworth (2012), en av anknytningsteorins 
medgrundare. Begreppet trygg bas behandlar två väsentliga delar av den vuxna människans 
omsorgsförmåga. Dessa två viktiga delar är följande: att den vuxne utgör en trygg bas för 
barnets utforskande av omvärlden samt att den vuxne ska fungera som ”säker hamn” som 
barnet kan vända sig till när hen känner hot eller fara.  Den trygga basen skapar förutsättning 
för barnet att utforska sin närmiljö då barnet är medveten om att det finns en säker hamn att 
återvända till i samma stund som det upplever osäkerhet. Om barnet upplever att relationen 
till anknytningspersonen är otrygg kan det resultera i att barnets motivation till att utforska 
sin närmiljö påverkas. Detta innebär att barnet ställs inför två möjliga utvägar att välja 
mellan. Barnet kan fästa sig vid den vuxne och således inte lämna den ”trygga basen” för att 
utforska eller så kan barnet uppvisa ett visst beteende som tyder på att hen inte är i behov av 
den ”säkra hamnen” för att känna trygghet (Broberg m.fl., s.44–46) 

4.5 Trygg anknytning 
Enligt författarna Malin Broberg, Brithe Hagström & Anders Broberg (2012) 
kan anknytningssystemet jämföras med en apparat som är förinställd på att hålla en viss 
temperatur på ett bestämt läge. Apparaten stängs av när barnet känner sig tryggt vilket skapar 
förutsättningar för barnet att utforska omvärlden i sin närmiljö. Ett tryggt anknutet barn har 
klart för sig i sitt förnuft att det har en säker hamn att komma till om det skulle uppstå en 
situation då barnet upplever fara. När barnet upplever otrygghet sätter anknytningssystemet 
igång genom att förhindra barnet i sitt utforskande av omvärlden. För att ett barn ska uppfatta 
sina föräldrar som en trygg bas krävs det att föräldrarna är tillgängliga för att tillgodose 
barnets basala samt emotionella behov. Genom att barnets behov tillgodoses av föräldern 
skapar barnet en trygg bas för sin existens. Den trygga basen har en stark koppling till 
relationen mellan barnet och föräldern som leder till att barnet utifrån sina erfarenheter med 
föräldern kan skilja mellan utforskande och trygghetssökande. Relationen mellan barnet och 
föräldern är sammanvävt med ett individuellt psykologiskt band som är utsedd för dem. Det 
individuella psykologiska bandet ger barnet tillit och mod att våga utforska omvärlden. 
Barnet upplever en osäkerhet när avståndet mellan det psykologiska bandet ökar i samband 
med sitt utforskande av omvärlden. Därmed utvecklar barnet en strategi som syftar på att 
minska avståndet mellan det psykologiska bandet som förenar barnet med föräldern. Att 
avståndet mellan det psykologiska bandet är minskat innebär att anknytningssystemet är 
avstängd. Ett avstängt anknytningssystem medför att barnet kan fokusera på att utforska sin 
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omvärld. Förälder utgör en parallell funktion för barnet det vill säga en trygg bas som barnet 
kan påbörja sitt utforskande ifrån och en säker hamn som det omedelbart kan återvända till 
om det skulle söka beskydd eller uppleva fara i den befintliga miljön (s. 51–52). 

4.6 Anknytningsmönster 
Forskning kring föräldrars omsorgsförmåga har påvisat vikten av att skilja mellan 
anknytningens utveckling samt kvalitén på utvecklingen. Den regelbundna fysiska kontakten 
som sker mellan ett barn och dess föräldrar är en avgörande faktor för anknytningens 
utveckling. Detta innebär att även ett barn som har utsatts för vanvård och misshandel 
utvecklar en anknytning till dess förälder. Broberg m.fl. (2012) menar att det är endast barn 
som inte har fått möjligheten att uppleva denna regelbundna fysiska kontakt som inte kan få 
en grundläggande anknytningsrelation (s.49). 

4.7 Anknytningshierarki   
Broberg m.fl. (2012). lyfter upp att barn anknyter sig till flera personer och denna 
anknytningsrelation kallas för anknytningshierarki. Anknytningshierarki innebär att barns 
relation till sina närstående är organiserade efter en viss ordning. Högst i hierarkin befinner 
sig barnets föräldrar vilket är den stadigaste punkten som stödjer barnets existens. Vid ett 
otryggt tillstånd kan barnet välja att söka skydd i första hand hos föräldrarna därefter övriga 
närstående som graderas efter sifferordning. Broberg m.fl. (2012) menar att de som är i nedre 
delen av hierarkin kan uppleva att det är en utmaning att skapa en anknytningsrelation till 
barnet i närvaro av hierarkins toppskikt. Med andra ord, så länge en förälder till ett barn är i 
förskolan är det en utmaning för en pedagog att bygga en anknytningsrelation med barnet. 
Broberg m.fl. (2012) lyfter upp att en anknytningsrelation med en pedagog blir aktuellt 
gradvis ju mer barn inser att det kan få tröst vid svårhanterliga situationer. Vidare menas 
Broberg m.fl. att tillvägagångssättet till att skapa en anknytningsrelation mellan barn och 
pedagog grundas på tröst och tillit. Inskolning förklaras vara viktig av då barn ges möjlighet 
att erhålla tröst och tillit i förskolan. Broberg m.fl. (2012) menar även att barn kan ha en 
anknytningsrelation till flera personer, dock högst fem personer. Ur förskolans perspektiv 
innebär detta att barn kan anknyta sig till endast en pedagog i början av sin tid på förskolan 
i syftet att gradvis skapa en anknytning till övriga pedagoger (s. 69–72). 
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5. Forskningsöversikt 

I följande stycke redogörs tidigare forskning inom det valda syftets område. Forskningen 
redogörs utifrån fem tematiska rubriker som kan relateras till studiens syfte och 
frågeställningar. De fem tematiska rubrikerna beskriver förutsättningar för hur en god 
anknytning behöver förekomma i praktiken som i sin tur återspeglar en god introduktion. 

5.1 Inskolningen betydelse för barnens utveckling av social 
förmåga 
Maria Simonsson & Mia Thorell (2010) lyfter upp betydelsen av inskolning i en gemensam 
vetenskaplig artikel. Artikeln är grundad på en etnografisk studie som har spår av 
positioneringsteorin vilket innebär att Simonsson & Thorell vill betona det enskilda barnets 
positioneringar utifrån deras utövande under inskolningsprocessen. Metoder som Simonsson 
& Thorell utgått ifrån för att verkställa studien har varit videoinspelning och observationer 
av yngre barn vid åldrarna 1–3 år. I samband med videoinspelning filmades barns vistelsetid 
på förskolan och genom observationer fokuserade Simonsson & Thorell (2010) på barns 
samspelssituationer med övriga barn. Vidare menar författarna att inskolning inte enbart kan 
beskrivas som en pågående process utan, det är även en process som utövas av såväl små 
barns deltagande som övriga deltagare i verksamheten. Därmed definieras inskolning som 
en kollektiv process där små barn själva tar initiativet att bilda sin egen gemenskap. 

  
Simonsson & Thorell (2010) menar att inskolningen äger rum i ett socialt och institutionellt 
sammanhang. Vidare visade observationerna att de små barnen i samband med inskolning 
använde sig av föremålen som fanns i den kollektiva processen för att skapa en positiv 
gemenskap. Då ett flertal barn spenderar en stor del av sin tid på förskolan är det viktigt att 
den institutionella inskolningen sätter barnen i centrum och strävar efter att barnet utvecklas 
till ett socialt kompetent förskolebarn. Detta hävdar Simonsson & Thorell (2010) kommer 
att ha en avgörande roll i barnens liv. Författarna menar att inskolningsbarnens sociala 
engagemang och samspel med de övriga barnen på förskolan ofta sker med stöd av icke 
mänskliga resurser, vilket därmed belyser föremålens betydelse för förskoleverksamheten i 
studien. Avslutningsvis betonade studien att inskolning bidrar till att barn etablerar sociala 
förmågor som behövs för att fungera i sociala sammanhang men även för att behärska 
förskolans normer (s. 53–54, 68). 
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5.2 Anknytningspersonens betydelse för inskolning 
Annika Månsson (2011) har i sin etnografiska studie undersökt tjugo barn mellan åldrarna 
1–1,5 år i syfte att undersöka utifrån ett genusperspektiv, vilka subjektspositioner som barn 
intar under deras inskolning. Hon beskriver vidare hur överlämningen som sker under 
inskolningsprocessen visar på ett markant steg mellan hem och förskola. Barnet lämnar ett 
hem som symboliserar trygghet och omsorg till förskolan där omsorgen och tryggheten 
strävas mot att besvaras av utbildad personal. Vid överlämnandet av barnet till förskolan 
sker ett mottagande från förälder till pedagog. I samband med mottagandet intar pedagogen 
rollen som key person, en nyckelperson. Månsson (2011) menar att nyckelpersonen har en 
stor betydelse för barnets inskolning och fungerar som ett substitut till föräldern. 
Nyckelpersonen har det övergripande ansvaret för barnet och ska se till att barnet upplever 
stöd, närhet samt tröst. I rollen som nyckelperson ingår även att pedagogen är närvarande 
vid varje tillfälle när barnet lämnas till förskolan. Detta för att lämning är en känslig process 
för barnet att bearbeta på egen hand i samband med separation från vårdnadshavare. 
Månsson (2011) menar att barnet vid det tillfället befinner sig i en behövande position och 
därmed bör erhålla stöd från pedagogen. Månsson (2011) framhäver att det är det 
pedagogiska förhållningssättet som upprätthåller de klassiska könsrollerna. Månsson (2011) 
poängterar att det egna jagets utvecklings hos det enskilda barnet tar form i samband med 
interaktioner med de verksamma pedagogerna samt den omgivande miljön. Avslutningsvist 
betonar Månsson (2011) vikten av det pedagogiska förhållningssättet samt förskolemiljöns 
betydelse för uppfattning av det egna könet hos barnen (s.13–15, 19–20). 

5.3 Förskollärarens interaktion med föräldrarna 
Ann-Marie Markström och Maria Simonsson (2017) undersökte svenska förskollärares 
uppfattning av interaktionen mellan hemmet och förskolan i relation till barnets introduktion 
i förskolan. Urvalet av studien bestod av sjutton förskollärare från sju olika förskolor. 
Fokusgruppsintervjuer genomfördes gruppvis med förskollärare som ingick i samma 
arbetslag. Samtliga deltagare hade olika erfarenheter av inskolning, vissa var väl bekanta 
med praktiken och hade flera års erfarenheter av det medan andra var nya i deras yrkesroll. 
  
I den traditionella versionen av inskolning förväntades föräldrarna att inta en passiv roll och 
nästintill vara osynliga under barnets introduktion då grundtanken för denna metod är att 
barnet ska klara sig på egen hand utan stöd från hens föräldrar. Enligt den nya metoden för 
inskolning uppmuntras föräldrarna att inta en mer aktiv roll och vara involverade i barnets 
dagliga aktiviteter på förskolan. Denna metoden för inskolning upplevdes som positivt hos 
både förskollärare samt föräldrar. Detta då den nya metoden resulterade i insikten om att 
hem och förskola är en ömsesidig symbios som samarbetar för det enskilda barnets bästa, 
istället för att uppfattas som två separata miljöer utan interaktion (s.3–5). 
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Vidare diskuterades även utbytet av kunskap vid introduktionen där Markström & 
Simonsson (2017) lyfte att både förskolläraren och föräldern besitter värdefull kunskap som 
de måste dela med varandra för att uppnå en optimal inskolning. Under processen av utbyte 
av kunskap intar bägge parter både rollen som expert (gatekeepers/experts) samt novis. Detta 
medför att båda parterna behöver respektera samt vara lyhörda gentemot varandra. 
Markström & Simonsson (2017) framhäver även skapandet av en tillitsfull relation. 
Förskollärarna betonar betydelsen av detta i samband med introduktionen. De beskriver 
vidare att en tillitsfull relation baseras på tre punkter: respekt, kompetens samt omsorg för 
barnet. Det är viktigt att bägge parter, förskollärare och föräldrar respekterade och erkände 
varandras roller i verksamheten för att uppnå ett gott samarbete. Förskollärarna strävade efter 
att de nya föräldrarna skulle känna tillit till deras kompetens samt tillit till vad de ansåg var 
lämpligt tillvägagångssätt under introduktionen. 
  
Markström & Simonsson (2017) drar slutsatsen att introduktion i förskolan är en 
utvecklingsgång som kräver att en tillitsfull relation har etablerats mellan förskollärare, 
föräldrar samt det nya barnet. Vid inskolningen är det eftersträvansvärt att föräldrarna 
uppvisar aktivt deltagandet, flexibilitet samt lyhördhet. Det är även viktigt att de verksamma 
pedagogerna visar öppenhet, detta för att övergången från hemmet till förskolan ska bli en 
övergång utan svårigheter för alla berörda parter (s.6–9). 

5.4 Pedagogens förhållningssätt vid inskolning 
Janine Host Schärer (2018) har i sin fallstudie undersökt förskollärares upplevelser och 
resonemang om deras roller vid inskolning samt hur de går tillväga för att skapa relationer 
till det nya barnet och dess förälder. Hon har baserat sin studie på ett kulturhistoriskt 
perspektiv och Bowlbys anknytningsteori. Schärer (2018) har genomfört fokusgruppssamtal 
och individuella intervjuer med fyra yrkesverksamma förskollärare.  
  
I resultatet framgick det att förskollärarna ansåg att professionalism har en stor betydelse i 
deras yrkesroll då det påverkar deras beslut kring verksamhetens innehåll men även deras 
relationer. De relaterade professionalism till förmågan att kunna skilja på att vara privat och 
att vara personlig i sitt yrkesutövande. Professionalism innebär att kunna anpassa sin relation 
efter barnet respektive vårdnadshavaren. Vidare framkom pedagogernas önskan om att skapa 
tillit hos föräldrarna och bli erkända och respekterade som professionella och kompetenta 
förskollärare. Deltagarnas uppfattning av relationer till barnen är att relationen ska vara 
ömsesidigt men samtidigt professionell och av denna anledning försökte de undvika 
ogynnsamma anknytningsrelationer till barnen. Detta för att dem ansåg att en alltför nära 
relation till barnet är både oprofessionellt samt ohälsosamt. Deltagarna menade att det inte 
var önskvärt att barnet blev för fäst vid dem men även att de själva blev för fästa vid barnet 
och därmed försåg de övriga barnen i förskolans avdelning. Enligt dem medförde detta 
favoritism och de namngav detta som over-attached of educators. Av denna anledning 
ställde deltagarna i studie sig kritiska mot modellen primary caregiving, där det endast finns 
en huvudansvarig som tar hand om alla behov och rutiner hos det nya barnet. De lyfte flera 
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argument till varför de ansåg att denna modell inte är optimal för inskolning. De menade att 
svårigheter kan uppstå om den ansvariga pedagogen blir frånvarande under en viss tid vilket 
leder till att pedagogerna blir tvungna att introducera en second choice attachment figure. 
Detta innebär att en annan anknytningspedagog som ska fungera som en reserv när den 
huvudansvariga inte är tillgänglig. Deltagarna i studie betonar även att vissa föräldrar inte 
alltid uppskattade att pedagogerna hade en alltför intim relation med barnet. De förespråkar 
istället en modell som Schärer (2018) benämner som child -selected care vid inskolning där 
barnet fritt får välja den pedagog hen vill anknyta sig till innan dem lät barnet lära känna de 
övriga pedagogerna. Denna modell hanterade over-attachment som ovan genom att fördela 
ansvaret mellan de andra pedagogerna (s.247–253). 
  
Schärer (2018) drar slutsatsen att primary caregiving kan vara en optimal modell för 
förskollärare och andra pedagoger att utgå ifrån vid inskolning. Detta för att tidigare 
forskning påvisat flera fördelar med denna modell då det exempelvis underlättar för barnet 
att utveckla en trygg och ömsesidig relation med pedagogen vilket medför att barnet får en 
stabil övergång från sitt hem till förskolan. Detta skapar i sin tur en ökad tillit och respekt 
hos föräldrarna för pedagogerna. Schärer (2018) lyfter även vikten av att pedagoger bör vara 
medvetna och regelbundet reflektera kring den effekt deras känslor kan ha på deras 
professionella omdöme (s.254–255). 
 
 
 

5.5 Anknytningens betydelse för barns framtida utsikter 
Elena Commodari (2012) utförde en etnografisk studie som tog plats i södra Italien där 279 
barn mellan åldrarna 4–5 år fick genomgå olika tester som undersökte anknytningen mellan 
barnen och pedagogerna samt barnens kognitiva förmågor. Syftet med studien var att 
undersöka om barns anknytning till förskollärare i förskolan har en inverkan på deras 
förmåga att upprätthålla sin koncentration utifrån olika aspekter. Resultatet framhävde att 
det finns tydligt samband mellan barns anknytning till förskollärare och deras möjlighet till 
att utveckla grundkunskaper som ses som nödvändiga vid skolan. Resultatet påvisade att 
barnets tal- och skrift förmåga är direkt kopplat till anknytningens kvalité. En trygg 
anknytning medförde även att dialogen mellan barnet och pedagogen blev språkmässigt 
detaljrika. Det framkom att barn som hade utvecklat en trygg anknytning till sin förskollärare 
och anpassat sig till förskolan därmed uppvisade positiva resultat som indikerade på mognad 
för framtida skolgång. Vidare skapade en trygg anknytning förutsättning för att barnet att 
utforska den lärorika omgivningen. Studien framhävde betydelsen av anknytning för barns 
socioemotionella utveckling. Med anknytnings som verktyg kunde pedagoger tidigt 
uppmärksamma otryggt anknutna barn som uppvisade bristande socioemotionell samt 
oroväckande beteende. På så sätt kan anknytning användas som ett förebyggande åtgärd för 
att upptäcka barn som eventuellt kan vara i behov av extra stöd så att barnets framtida 
akademiska potential trygg bas (s.126, 129–131). 
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6. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens metodologiska upplägg där en tydligare 
beskrivning av den valda metoden för studiens genomförande ges. Inledningsvis presenteras 
metod för datainsamling följt av urval, genomförande samt databearbetning. Vidare 
presenteras reflektion av reliabilitet och validitet och avslutningsvis etiska 
ställningstaganden kring arbetet. 

6.1 Metod för datainsamling 
I syfte att undersöka fenomenet inskolning utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv har 
vi valt att utgå ifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt där semistrukturerade intervjuer har legat 
till grund för vår datainsamling. Nedan presenteras en beskrivning av den kvalitativa 
metoden följt av en beskrivning av de semistrukturerade intervjuerna. 

6.2 Kvalitativa intervjuer 
I vår studie har vi valt att utgå från ett kvalitativt karaktäriserat tillvägagångssätt vilket 
innebär att vi tagit stöd av kvalitativa intervjuer för att samla in och bearbeta vår empiri. 
Trost (2010) beskriver att kvalitativa intervjuer går ut på att ställa raka och enkla frågor till 
respondenten som korrespondent kan man få ett innehållsrikt svar från. Vid efterarbetet av 
en intervju kan många frågor leda till att flera fynd kan hittas under arbetets gång. Trost 
(2010) menar därför att syftet med ett arbete är betydande för valet av en metod (s. 25) Det 
som kännetecknar en kvalitativ studie är att utifrån frågorna hitta ett mönster som kan 
verkställa och leda studien till ett resultat (s. 32).  Utifrån Trost (2010) definition på kvalitativ 
intervju tyckte vi att denna undersökningsmetod var relevant för vår studie. Vidare har vi 
valt att grunda vår intervju på ostrukturerade frågor. Trost (2010) menar att ostrukturerade 
frågor innebär att svarsalternativen till den intervjuade personen baseras på öppna 
svarsalternativ. Detta medför att den intervjuade personen avgör hur innehållsrikt svaret ska 
vara på en fråga (s.40). Intervjuerna i vår undersökning karakteriseras av höggradig 
standardisering. Detta definierar Trost som att korrespondenten delar med sig 
intervjufrågorna med de som ska intervjuas (s.39).   
  
Kroksmark (2014) beskriver att en kvalitativ studie fokuserar på ett begränsat område som 
till exempel förskolor. Kroksmark (2014) poängterar att målet med en kvalitativ studie är att 
uppnå en förståelse om ett visst fenomen snarare än att förklara fenomenet. 
Ett av de avgörande villkoren för kvalitativ studie är att det finns förutsättningar för olikheter 
och ändringar. Detta innebär att ingen uppfattning eller tolkning kan ses som irrelevant. 
Författaren av studien bör därför ta emot respondenten fulla svar till studien eftersom de 
svaren är realistiska och därmed väsentliga för det sammanställningen av den empiriska 
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studiens resultat. Denna tankegång leder till att studien får en subjektivistisk karaktär vilket 
öppnar upp möjligheten för deltagarna men även för författaren att ha olika tolkningar om 
det undersökta fenomenet i studien (s. 33–34). 
  
Inför samtal intervjuerna valde vi att formulera en intervjuguide, se bilaga 3. Esaiasson m.fl. 
(2017) lyfter att vid skapandet av en intervjuguide är det av väsentligt att ta hänsyn till vilket 
innehåll och form den har.  Innehållet i intervjuguiden bör formuleras i relation till den 
problemområde som forskningen grundar sig på och formen på intervjuguiden ska skapa 
förutsättningar för respondenten att återge på det som återspeglar intervjuns innehåll. 
Frågorna bör formuleras som korta och koncisa men även innehålla ett enkelt och klart språk. 
Tanken bakom detta är att dessa korta frågor ska kunna resultera i långa svar (s.273–274). 
Andra viktiga punkter kring formuleringen av intervjufrågorna behandlar Bell & Walters 
(2016). Hon menar att vid utformningen av intervjufrågor är det viktigt att använda sig av 
öppna frågor som inte innehåller egna värderingar samt förförståelse. Vidare menar 
författarna att utformningen av frågorna bör formuleras i förhållande till det aktuella temat i 
studien. Vi var noga med att strukturera våra intervjufrågor efter vår aktuella teman då Bell 
& Walters (2016) hävdar att detta leder till att en god kontakt med respondenten skapas 
(s.191). Vi valde att utföra testintervjuer med nära bekanta i syfte att få en god uppfattning 
om huruvida frågorna låg i en passande ordningsföljd men även för att kunna avgöra om 
frågorna instämmer i det talade språket såväl som i det skriftliga språket (Esaiasson m.fl., 
2017, s.277). En annan punkt som förekom i vår förberedelse inför intervjuerna var att vi 
såg till att vara inlästa inom det valda forskningsområdet då Trost (2010) poängterar att 
korrespondenten bör ha tagit del av både nationellt samt internationell litteratur inom 
ämnesområdet i förväg inför en intervju (s.71). 

6.3 Urval och avgränsningar 
Datainsamlingen för denna studie grundar sig på kvalitativa intervjuer som genomfördes 
med förskollärare samt barnskötare inom samma kommun. Tre förskollärare samt en 
barnskötare tillhörde samma förskola. Vidare tillhörde två förskollärare och tre barnskötare 
samma förskola. Den sista deltagande barnskötaren var från en enskild förskola. Vi valde 
strategiskt ut dessa tre förskolor från vårt kontaktnät och ansåg att de skulle vara lämpliga 
för intervjun. Detta då vi var medvetna om att det fanns ett stort intresse för att delta i studien 
sedan tidigare hos vissa av deltagarna medan andra var positiva till att delta vid erbjudandet 
av intervju. Denna typ av urval kan liknas vid bekvämlighetsurval som Trost (2010) förklarar 
som ett urval där intervjuaren strategiskt väljer tänkbara respondenter. En viktig punkt som 
Trost (2010) klargör är att ett urval som bekvämlighetsurval inte är ett optimalt urval vid 
kvantitativa studier (s.141). Detta kräver att författarna undersöker fenomenet med hjälp av 
en större population inom ett valt område. Detta skulle innebära ett större antal respondenter 
i vårt fall som skulle resultera i ett mer omfattande empirisk studie (Bell & Waters, 2016, 
s.179–180). Vi valde att intervjua yrkesverksamma förskollärare och barnskötare då bägge 
yrkesgrupper arbetar i förskolan, i syfte att få en djupare bredd på vår undersökning. Vi valde 
att genomföra tio intervjuer och disponerade antalet intervjuer jämt mellan oss författare. Vi 
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ansåg att det valda antalet intervjuer var adekvat för vårt forskningsunderlag. Detta 
understryker även Esaiasson (2017) som menar att en kvalitativ intervju vanligtvis innefattar 
få antal deltagare (s.268). Vidare poängterar Trost (2010) att antalet kvalitativa intervjuer 
bör begränsas till fyra, fem eller åtta stycken. Han menar att flera intervjuer medför att 
materialet blir ohanterligt och det påverkar möjligheten att få en klar överblick och belysa 
de olika detaljer som kan tänkas förekomma i teman (s.143). 

6.4 Databearbetning och analysmetod 
 
När man utför samtalsintervju undersökningar är det viktigt att tolka det insamlade 
datamaterialet med ett kritiskt öga. Detta innebär att författarna håller sig medvetna om sin 
förförståelse för att inte lägga egna värderingar i det insamlandet datamaterialet vilket vidare 
kan påverka analysen (Bell &Waters, 2016, s.201). När vi väl samlat in empirin genomfördes 
en transkribering vilket resulterade i olika teman som kunde härledas till resultatet. De olika 
teman tydliggjorde likheter samt skillnader mellan de olika tillfrågade yrkesgruppernas 
reflektioner kring deras arbete med inskolning. Respondenternas svar användes som citat i 
resultat för att förstärka studiens trovärdighet. Empirin genomgick en analysbearbetning i 
syfte att få relevant underlag för resultatet. Detta är något som Esaiasson (2017) även 
uppmuntrar till (s.214). 
 
De yrkesverksamma personalerna inom verksamheterna kontaktades genom att ett 
informationsformulär skickades till förskolrektorn, se bilaga 1. Respondenterna tog inte del 
av intervjuguiden i förväg vilket Kvale & Brinkmann (2014) menar kan vara gynnsamt, att 
inte intervjuguiden tilldelas för att följdfrågor som kan tänkas uppstå under intervjun kan 
inte förutses eller besvaras av respondenten innan en påbörjad intervju (s.101). I samband 
med att vi kontaktade våra respondenter för intervju bestämdes tidpunkt såväl som plats. Vi 
informerade även den tilltänkta tiden vi uppskattade att intervjuerna skulle ta, vilket Trost 
rekommenderar bör inträffa vid det första samtalet (2010, s.81–82). Vid utförandet av 
intervjun befann vi oss i ett enskilt rum som var lämpligt avskilt från åhörare. Trost (2010) 
beskriver att intervjun ska äga rum i en ostörd miljö detta för att deltagaren ska känna sig 
bekväm och trygg i tillvaron (s.65). Vid inspelning av intervjuerna tog vi stöd av våra 
mobiltelefoner eftersom vi ansåg att det skulle underlätta insamlande av empiri för vår 
studie. Trost (2010) beskriver att användning av en ljudinspelning under intervjun har både 
fördelar och nackdelar. Fördelen med ljudinspelning är att korrespondenten kan få en 
tillbakablick om vad som hade sagts på intervjun. En sådan metod utförs med fördel där 
korrespondenten kan lyssna till tonfall ordval flera gånger medan noggrann transkribering 
av intervjun sker. Ytterligare en fördel med ljudinspelning ger både deltagaren och 
korrespondenten möjlighet att fokusera på intervjun. En nackdel med ljudinspelning 
beskriver Trots (2010) är att det är tidskrävande att lyssna på en inspelning samt att detaljer 
som respondenten gör kan gå förlorade (s.74–75).   
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6.6 Reliabilitet och validitet 
 
Vid insamling av den data som erhållits vid undersökningen är det viktigt att kritiskt granska 
informationen för att på sätt bedöma i vilken utsträckning information är reliabel och valid. 
Detta är ett väsentligt steg inom undersökning oavsett vilken metod som valts att tillämpa 
för studien (Bell & Waters, 2016, s.133–134). 
Trost (2010) beskriver reliabilitet och validitet där reliabilitet innebär att en mätning är 
oföränderlig och inte är utsatt för slumpinflytelser. Han lyfter upp att förutsättningarna för 
alla respondenter ska vara densamma. Trost betonar att en undersökning av en studie ska 
leda till samma resultat oberoende tidpunkt och situation (s.131). Vi har genomfört vår 
undersökning med stöd av kvalitativa metod. Vi har strävat efter att undvika situationer som 
kan leda till slumpinflytelser, något som Trost (2010) uppmuntrar till. Detta gjorde vi genom 
att utföra våra intervjuer i tre olika förskolor. Analysen av studien kommer därför att 
bearbetas enskilt av författarna. 
  
Validitet är ett begrepp som enligt Trost (2010) syftar på att forskningsmetoden samt 
insamlade data leder till ett konkret resultat, det vill säga att insamlad material är precisa och 
pålitliga. Det insamlade materialets pålitlighet och giltighet har ett samband med frågorna i 
studien och även med undersökningens syfte. Det är därmed viktigt att forskaren säkerställer 
att det insamlade datamaterialet är adekvat för studien (s.133). Som utgångspunkt från 
referensen ovan har vi baserat vår studie på våra intervjufrågor. Detta hoppas vi ska hjälpa 
oss att besvara på våra forskningsfrågor från olika perspektiv. 

6.7 Etiska hänsynstagande 
 
Med hänsyn till deltagarna av studien har de yrkesverksamma pedagogerna informerats om 
syftet med studien samt att de som deltagare kommer att vara anonyma under hela processen. 
Deltagarna till intervjun fick information om hur intervjun kommer att ske samt på vilket 
sätt innehållet av intervjun kommer att sammanställas. Innan utförandet av intervjun blev 
deltagarna informerade om att en inspelning av intervjun skulle ske och vi var noga med att 
få tillåtelse till detta. Vi var även noga med att framföra att inspelningen endast skulle 
användas av oss för att verkställa vår empiri och att det skulle raderas i efterhand (Bell & 
Waters, 2016, s.196–197). 
  
Under processen av datainsamling till empirin för en vetenskaplig undersökning är det av 
ytterst vikt att författarna förhåller sig till de krav och riktlinjer som beskrivs i 
Vetenskapsrådets Forskningsetiska Riktlinjer (2010). I vår studie har vi tagit hänsyn till de 
riktlinjer som vi ansåg vara väsentliga vid insamlandet av vår empiri. Vetenskapsrådets 
forskningsetiska riktlinjer grundar sig på fyra huvudkrav och dessa fyra benämns som 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga 
respondenter gavs information kring syftet för studien samt utförandet av undersökning i 
informationsblankett som sändes ut i förväg inför intervjuerna, se bilaga 1. I samband med 
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intervjuerna gavs deltagande en medgivandeblankett där det understryks att deltagandet i 
studien var frivilligt samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan, se bilaga 2.Det framgick 
i Informationsblanketten att deltagarna skulle förbli anonyma samt att ljudinspelningarna 
endast skulle hanteras av studiens författare innan det kasseras. Vi var noga med att upprepa 
detta i samband med genomförandet av intervjuerna. Nyttjandekravet har även tagits i 
beaktande då vi informerade samtliga berörda i informationsblanketter att det insamlade 
materialet endast används för att uppfylla studiens syfte (s. 7, 9, 12, 14). 
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7. Resultat och analys av delstudie 1 och 2 
 
I detta avsnitt kommer de två delstudierna av arbetet att presenteras. I delstudie ett bearbetas 
resultaten från kvalitativa intervjuer med fem förskollärarna och i delstudie två redogörs 
resultat från kvalitativa intervjuer med fem barnskötare. 
 

7.1 Resultat, delstudie 1  
I följande avsnitt redovisas resultat samt analys av de fem intervjuer som genomfördes med 
fem förskollärare. Under bearbetning av det insamlade datamaterialet uppstod tre teman som 
kommer att utgöra rubrikerna och fungera som utgångspunkt vid redovisning av resultatet. 
Dessa teman kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar: Hur beskriver förskollärare 
och barnskötare att de arbetar med inskolning? Hur reflekterar förskollärare och 
barnskötare kring uppdraget med inskolning? Hur skiljer sig förskollärarna och 
barnskötarna åt i sin syn på uppdraget med inskolning? I syfte att öka trovärdigheten 
kommer citat från respondenternas uttalanden att inkluderas. Respondenterna benämns här 
som F1, F2, F3, F4, F5. Eftersom det insamlade materialet från intervjuerna var omfattande 
har vi därmed valt att ha med de citat som är representativa för materialet som helhet och 
bäst besvarar syftet samt frågeställningarna. 
 

7.1.1 Förberedelse inför inskolning 
Inför för varje inskolning sker det en form av förberedelse hos de båda förskolorna A och B. 
Samtliga förskollärare från förskola A och förskola B beskriver olika sätt att förbereda sig 
på inför en inskolning men uppger liknande punkter gällande välkomnandet av de nya 
föräldrarna och deras barn. 
   
Förskollärarna från förskola A uppger att de kontaktar föräldrarna ungefär två veckor innan 
inskolningsdatumet och skickar ett kompendium samt ett välkomstvykort som innehåller tid 
och datum. Det framkommer även att förskollärarna från förskola A diskuterar inom 
arbetslaget om hur ansvarsfördelningen för inskolningen ska se ut. Vidare betonar 
förskollärarna hur noga de är med att skapa goda förutsättningar för en smidig inskolning. 
 
  

(…) Vi skickar ett välkomstvykort med tid och datum tillsammans med ett 
kompendium några veckor innan inskolningen, rektorn/ledningen tar kontakt med 
föräldrarna så att de får komma och besöka förskolan. (Förskola A, F3, 2019). 
  
(..) Vi diskuterar vem som ska ha ansvaret inför inskolningen eller om det ska vara ett 
delat ansvar mellan oss. Vi gör en plan över att inskolningen ska gå så smidigt som 
möjligt, till exempel att inte göra många grupparbeten så att barnen ges tid att utforska 
avdelningen. De kompisar som är på avdelningen får tid att lära känna barnet 
(Förskola A, F3, 2019). 
  

Förskollärarna från förskola B skickar i likhet med förskola A, ut ett sammanställt material 
med information om inskolningen samt om förskolans rutiner. Till skillnad från förskola A 
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innehåller förskola B material även tips till föräldrarna om adekvat agerande i samband med 
separation under inskolningen. Det framkommer även att den verksamma personalen på 
förskola B får ta del av en introduktion som beskriver hur dem ska gå tillväga under 
inskolningen. Vidare uppger förskollärarna att de håller i föräldramöten där det ges 
information om inskolningen samt ett tillfälle för föräldrarna att besöka avdelningen och 
träffa personalen.   
  

(…) Rektorn har utarbetat ett material som vi har tillgång till. I det materialet har vi 
en introduktion till inskolning ”Hej välkommen, såhär kommer det att gå till”. 
Materialet som föräldrarna handlar om separationsfasen ifrån barnet. Exempelvis, hur 
de ska tänka när de är i ett skarpt läge och vinkar till sitt barn. Även om barnet gråter, 
vinka och säg ”Hejdå” för barnet är tryggt hos personalen (Förskola B, F5, 2019). 
  
(…) Vi har en introduktion till, för personalen där det står vad dem ska tänka på och 
vad dem behöver göra inför inskolningen (Förskola B, F5, 2019) 
   
(…) Vid maj-juni har vi klart för oss vilka barn som kommer att börja till hösten. Vi 
har ett föräldramöte med föräldrarna där de får möjlighet att titta på lokalerna på 
verksamheten, prata med personalen och vi informerar om hur inskolningen kommer 
att gå till (Förskola B, F5, 2019). 

  
Analys 
 
Samtliga förskollärare var eniga om att en förberedelse var betydelsefull för att 
föräldrarna/vårdnadshavarna till barnet som ska inskolas ska känna sig välkommen men 
även vara insatta i den kommande processen samt vad detta kan medföra. Informationen som 
föräldrarna får i förväg menar förskollärarna gör föräldrarna medvetna om förskolans policy 
och rutiner. Förskollärarnas strävan med förberedelsen kan förstås i relation till Broberg m.fl. 
(2012) som beskriver att sambandet mellan anknytning och omvårdnad innefattar 
upprätthållandet av ett barns basala behov som tillgodoses av förälders eller 
vårdnadshavares. Förskolepedagogerna kan därmed anses utgöra den tredje personen som 
tillgodoser ett barns behov av att ge beskydd, trygghet och tröst under tiden som föräldern 
eller vårdnadshavaren inte är tillgängliga. Samtliga förskollärare är medvetna om att 
inskolningen inte enbart kan vara en besvärlig process för barnet utan detsamma gäller även 
föräldern. De måste känna att barnet är i trygga händer om det skulle gråta när de går iväg. 
Vidare framkom att förskola B är medvetna om att barns separation från föräldern kan 
innebära en längre och mer påfrestande process för alla inblandade parter vid ett inadekvat 
utförande. Detta visar på en insiktsfullhet samt en strävan till en smidig och optimal 
inskolning.  

7.1.2 Utförande av inskolning 
Under intervjuerna med förskollärarna från förskola A och förskollärarna från förskola B 
framkommer det att samtliga förskolor använder sig av en föräldraaktiv inskolning. Detta 
innebär att föräldern beskrivs inta en aktiv roll för att senare inta en passiv roll och ge plats 
för pedagogen att inta en aktiv roll. 
  
Förskollärarna från förskola A beskriver att de har den föräldraaktiva inskolningsmodellen 
som policy. Vidare uppger förskollärarna att den föräldraaktiva modellen innefattar tre-fyra 
dagar men att längden på inskolning kan variera då varje inskolning är individuellt anpassad 
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till barnet. En annan faktor som kan påverka längden på inskolning som de lyfter är ifall det 
är nyblivna föräldrar eller föräldrar som redan har barn på förskola. Vidare belyses syftet 
med att de intar en passiv roll i början av inskolning. 
  

(…) Som en policy har vi föräldraaktiva inskolningen mellan 3–4 dagar. Det beror lite 
på barnet. Det som jag har erfarenhet av är att första barns föräldrar är mycket oroliga 
vid inskolningen. Hur inskolningen kommer att bete sig beror på om det är första eller 
andra barns föräldrar (Förskola A, F1, 2019) 
 
(…) Föräldrarna är med barnet mellan 9:00-15:00 i tre dagar. De deltar i alla 
aktiviteter och rutiner tillsammans med sitt barn. Man pratar och stämmer av med 
föräldern om den vill prova och gå iväg en stund. Under dag tre kan föräldern prova 
att gå iväg och sätta sig i personalrummet en stund. På så sätt ser man hur det fungerar 
inför första lämningen som sker under dag fyra. (Förskola A, F2, 2019) 
 
(…) Syftet med att föräldrarna göra det mesta praktiska i början av inskolningen beror 
på att vi ska få möjlighet att lära känna barnet. Vi får lära oss hur barnet leker och 
hanterar olika situationer. Det ger oss riktlinjer om hur barnet agerar i vissa 
situationer. (Förskola A, F3, 2019). 

  
En av förskollärarna drar en jämförelse mellan den föräldraaktiva modellen och den 
traditionella modellen och beskriver den förstnämnda som ett bättre alternativ för alla 
involverade parter än den traditionella versionen.  
 
  

(…) Tidigare har jag jobbat med traditionell inskolning och där handlar det om att 
vänja av barnet från föräldern. Vid den föräldraaktiva inskolningen handlar det om att 
vänja barnet till förskolan. Den traditionella inskolningen var inte bra för någon 
egentligen och kändes onödig (Förskola A, F1, 2019). 

   
(…) Det som är så svårt med små barn är att lära dem att föräldern kommer att komma 
tillbaka. När barnet uppfattar att ens förälder kommer tillbaka kopplar de av. Korta 
inskolningar som den föräldraaktiva är bra på ett sätt för yngre barn eftersom de inte 
har ett tidsperspektiv undrar de över var deras föräldrar är när de ser att andra barns 
föräldrar kommer vid hämtningar (Förskola A, F1, 2019). 

  
 
 
Förskollärarna på förskola B uppger att dem använder sig av den föräldraaktiva modellen 
vilket dem menar kräver ett aktivt samarbete från både pedagogerna och föräldrarna. Detta 
för att det underlättar för dem att lära känna det nya barnet bättre samt för att få barnet att 
delta i aktiviteterna.  
 

(…) Vi brukar säga till föräldern i början av inskolningen, kan du vara aktiv med ditt 
barn och utforska miljön. Därefter vill vi att föräldern intar en tillbakadragen roll. 
Syftet är att vi ska fånga in barnet med våra aktiviteter (Förskola B, F4, 2019). 

  
Både förskola A och B uppger att de har en form av uppföljning av inskolning efter en 
bestämd tid. Det framkommer även att samtliga förskolor håller ett reflektionsmöte efter 
avslutad inskolning i syfte att förbättra inskolningens kvalité. Tillskillnad från förskola A 
har förskola B endast reflektionsmöte om det behövs och som en rutin medan förskola A 
lyfter att de håller i ett kontinuerligt reflektionssamtal under inskolningen för att stämma av 
med de övriga kollegorna. 
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 (…) Vi har ett forum utvecklingsmöte varje vecka där vi går igenom vad som kunde 
bli bättre under processen. Man reflekterar över varandras beteende också. Man kan 
ta upp funderingar med andra förskollärare och ta stöd från dem. Allt det här leder en 
till att bli bättre. Det gäller att man som medarbetare delger varandra och förstärker 
varandra (Förskola A, F1, 2019). 

   
(…) En månad efter inskolning har vi samtal med föräldrar och vi frågar det har gått 
med inskolningen. Under samtalet kan de komma med sina kommentarer om de 
upplevde inskolningen bra eller mindre bra. Det är ett kort samtal på 15 minuter om 
hur inskolningen har varit (Förskola B, F5, 2019). 
  
(…) Om vi har upptäckt att en inskolning inte har varit så bra kan vi diskutera just den 
frågan (Förskola B, F4, 2019). 

 
Analys 
 
Intervjun visade att samtliga förskolor använder sig av den så kallade föräldraaktiva 
modellen för att övergången från hem och förskola ska vara så smidig som möjlig för barnet 
och dess föräldrar. Föräldrarna har i början av inskolningen en aktiv roll som successivt 
övergår till passivitet parallellt med att pedagogen får en alltmer aktiv roll. Pedagogernas 
passivitet i början av inskolningen kan förstås utifrån Broberg m. fl. (2012 s 46-48 ) 
beskrivning av barns inre arbetsmodeller och dess betydelse för barns sociala samspel med 
förskolan och dess omgivning. Pedagogernas medvetenhet om detta medför att barnen som 
inskolas kan uppleva att de besitter passande inre arbetsmodeller för barnets behov av en 
positiv miljö för sig själv. 
Att pedagogen har en passiv roll i början av inskolningen kan relateras till att de önskar 
undvika att barnet upplever osäkerhet då detta kan medföra att barnets anknytningssystem 
aktiveras. Detta skulle innebära att barnet inte känner tillit samt mod nog för utforskning 
vilket skulle förlänga inskolningsprocessen ännu mer. Vidare anser jag att då förskolan utgör 
en okänd miljö är barnet som inskolas i behov av en trygg bas, det vill säga att barnets 
föräldern/vårdnadshavaren är tillgänglig. Detta är väsentligt för att barnet ska kunna känna 
tillräckligt med mod samt nyfikenhet för att våga utforska förskolan inre miljö (Broberg, 
2012, s.51–52). Föräldern/vårdnadshavaren utgör en säker hamn för barnet att ty sig till vid 
behov av beskydd i förskolans främmande miljö.  
 

7.1.3 Förutsättningar för trygghet och anknytning  
 
Under inskolningen betonar samtliga förskollärare från förskola A och B vikten av deras 
förhållningsätt samt en trygg anknytning i samband med en inskolning. Det finns en strävan 
mot att uppnå trygghet hos barnet och dess förälder hos samtliga förskollärare, detta menar 
de är en förutsättning för en god inskolning.  
 
Förskollärarna från förskola A understryker betydelsen av deras roller under inskolningen. 
Det framkommer även att förskollärarna strävar efter att utveckla en trygg relation till 
föräldrarna då detta medför att barnet känner trygghet.  
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(...) Det är viktigt att pedagogen visar sin yrkesprofession förhållningssätt tydligt till 
de berörda föräldrarna. Tala tydligt om rutiner som gäller på förskolan. (Förskola A, 
F1, 2019). 

 
(...) Det är viktigt att skapa en god relation med föräldrarna. Om föräldern är trygg 
med förskolan och pedagogerna kommer det att smitta av en trygghetskänsla 
automatiskt till barnet (Förskola A, F2, 2019).  

 
Förskollärarna från förskola B lyfter på liknande sätt som förskollärarna från förskola A, 
betydelsen av deras roller samt fasta rutiner för en trygg inskolning. Vidare lyfter de att man 
behöver visa intresse för det barnet gillar men även ha tålamod då trygghet tar tid att bygga 
upp.  
 

(...)Det gäller att hitta något som barnet är intresserad av. Det väger jättetungt för 
barnet att visa “jag gillar det du gillar att göra”. Man kan visa något som barnet aldrig 
gjort för då blir barnet intresserad av det. Men även att göra samma sak dagligen tills 
barnet kan rutinerna (Förskola B, F4, 2019). 

 
(...) Det viktigaste av allt är att barnet känner sig tryggt. Utan trygghet blir det inget 
lärande. Trygghet tar tid att bygga upp och det är olika för varje barn (Förskola B, F4, 
2019). 

 
 
Samtliga förskollärare från förskola A och förskola B uppger att anknytningen till det nya 
barnet under inskolning bör utvecklas under professionella omständigheter. Vidare betonar 
de att trygghet har en central roll i anknytning. 
 
Förskollärarna från förskola A betonar vikten av att agera som en anknytningsperson för 
barnet men att samtidigt ha ett professionellt förhållningssätt. Vidare poängterar de att dem 
har en andra pedagog under inskolningen som barnet kan skapa anknytning till om 
anknytningspersonen är frånvarande.  
 

(...) Det hela handlar om yrkesprofession, man ska undvika att skapa en beroende 
situation för barnet av en specifik pedagog. Det gäller som pedagog att tänka på att 
skapa en professionell anknytning så att andra pedagoger lätt kan skapa en relation 
med barnet. Många gånger räcker det att pedagogen visar att den är närvarande på 
verksamheten och ett barn kan skapa lugn genom att bara se sin pedagog på ett avstånd 
ifrån sig själv. På så sätt förmedlar pedagogen sin närmaste trygghet och 
yrkesprofession genom att bara vara på plats i verksamheten (Förskola A, F1, 2019). 

 
(...) Det blir automatiskt att barnet bygger en relation med den pedagog som har 
ansvaret för inskolningen. Pedagogen blir anknytningsperson men det finns en till 
pedagog på avdelningen som barnet kan skapa relation till. På så sätt kan den 
pedagogen ta över ansvaret om anknytningspedagogen blir sjuk (Förskola A, F2, 
2019). 

 
 
Förskollärarna från förskola B lyfter på liknande sätt som förskola A att de är noga med att 
upprätthålla ett professionellt förhållningssätt vid anknytning där barnet inte blir för fäst vid 
dem. Vidare uttrycker de att man ska locka barnet till miljön med hjälp av material och låta 
barnet utforska.  
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(...) I början av en inskolning väljer oftast barnen en personal som de gillar och tyr sig 
mest till. Men om det bara är en person som har ansvar för inskolning och den personen 
blir frånvarande p.g.a. sjukdom kan det visa sig att barnet bara vill ha den personen 
vilket blir svårt för de andra personerna att ta sig in i barnets värld. Vi alla måste ha 
en relation med barnet (Förskola B, F4, 2019). 

 
(...) Navelsträngen kallas det för när barnet är i sitt utforskande av miljön, vi pedagoger 
backar tillbaka och låter barnet tanka lite kärlek hos föräldern för att sen våga komma 
fram och vara mer med personalen. Det både pedagogerna, lokalerna, miljön och 
barngruppen. Allt bidrar till att vara en trygghet (Förskola B, F5, 2019). 

Det framkommer att samtliga förskollärare från förskola A och B betonar vikten av ett gott 
samarbete med föräldrar för en god inskolning. Förskollärarna från förskola A lyfter att en 
inskolning markerar starten för ett samarbete med föräldrar och därmed bör man sträva efter 
att skapa en god relation. Vidare understryker de att pedagogen behöver vara säker i sin roll 
då detta utstrålar erfarenhet och kompetens vilket skapar trygghet hos föräldrarna. 
Förskollärarna betonar även vikten av ett meningsfullt samarbete med föräldrar under 
inskolningen då båda parter besitter nödvändig kunskap. 
 

(...) Det är jätteviktigt att knyta en relation och ett bra professionellt första bemötande. 
Det är vid inskolningen som man lägger grunden för samarbetet. Man ska visa att man 
är både professionell, kompetent och säker på sin sak. Det skapar trygghet hos 
föräldrarna vilket gör det lättare att lämna sitt barn. Dessutom så är det bara vid 
lämning och hämtning som man träffar föräldrarna och där är inskolningsdagarna 
mycket värdefulla för att skapa ett förtroende (Förskola A, F2, 2019). 

 
(...) Vi vill ha ett aktivt utbyte av kunskap. Föräldrarna har kunskap om barnet och vi 
har kunskap om pedagogiken/verksamheten. De bra om föräldrar ställer frågor för det 
visar att de har ett intresse över sitt barns kommande vardag (Förskola A, F3, 2019) 
 

Förskollärarna från förskola B lyfter vikten av att skapa ett förtroende hos föräldrarna då 
detta medför trygghet och underlättar samarbetet. De betonar även vikten av att vara 
medveten om föräldrarnas oro och ängslighet inför för separationen och av denna anledning 
bör det ges utrymme för tankar och funderingar från familjen.  
  

(…) En trygg relation med föräldern byggs upp genom ett ömsesidigt förtroende och 
genom ett ömsesidigt förtroende och genom en ständig dialog (Förskola B, F4, 2019). 

 
(…) Inskolning är en omständighet för föräldrarna, de är medvetna om att det är 
separation som ska ske. Vi som personal ska ta hand om det finaste dem har. Vi ska 
vara en trygghet för både barnet och familjen. Därför är det viktigt att man som 
personal ger varje barn tid att få prata och ta det lite lugnt (Förskola B, F5, 2019). 
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Analys 
 

Intervjun visade att samtliga förskollärare var eniga om vikten av trygghet och ett aktivt 
samarbete med föräldrarna och hur detta skapar förutsättningar för en god anknytning och 
således en optimal inskolning. Trygghet innefattade en rad olika punkter som samtliga 
förskollärare underströk var väsentliga för en god anknytning. De olika punkter var 
förhållningssätt, miljön, material samt kommunikation. Förskollärarna strävar efter ett 
professionellt förhållningssätt vid utvecklandet av anknytning till det nya barnet i syfte 
att undvika en alltför nära relation där barnet hamnar i en beroendeposition. Samtliga 
förskollärare är medvetna samt eniga om att ett barn behöver knyta an till en person i första 
hand för att senare kunna utveckla relationer till övrig personal. Pedagogernas medvetenhet 
om detta medför att barnet kan utveckla en trygg relation och således självständigt kunna 
utforska förskolans miljö och interagera med de andra barnen. Denna medvetenhet hos 
pedagogerna kan relateras till Brandtzaeg m.fl. (2016) beskrivning av barns trygghetscirkel 
och dess betydelse för barns upplevelse samt utveckling av trygghet och självständighet i 
förskolan. Den pedagog som barnet utvecklar en anknytning till blir därmed en del av barnets 
trygghetscirkel och kan ses som en säker hamn för barnet och på så sätt inta rollen som en 
sekundär anknytningsperson. Detta möjliggöra därmed en god inskolning. Pedagogernas 
förståelse för ett barns val av en favoritperson att anknyta till i förskolan under inskolningen 
kan även relateras till Broberg m.fl. beskrivning av en anknytningsperson betydelse för ett 
utvecklande av ett anknytningssystem hos barnet (s.38–39). Barnets vetskap om pedagogens 
tillgänglighet medför att barnets anknytningssystem förblir i ett viloläge vilket ger barnet 
utrymme att fritt kunna utforska sin omgivande miljö och ta del av det lustfyllda lärandet. 

 Samtliga förskollärare såg det som en självklarhet och var eniga om att de måste vara aktiva, 
lyhörda och kommunicera med nya barnet. Vidare underströk de att miljön och material i 
förskolan underlättar för utvecklandet av en trygg anknytning med barn som inskolas. 
Broberg m.fl. (2012) menar att pedagogens förhållningssätt, tillgänglighet samt lyhördhet 
bidrar till barns anknytningsmönster (s.49). Vidare framkom det att samtliga förskollärare 
var eniga om att det behövs ett tillitsfullt och ett aktivt samarbete med föräldrarna. Detta då 
de anser att det är avgörande för barnets trygghet under inskolningen och därmed skapar 
förutsättningar för en god anknytning. Pedagogernas föreställning om detta kan tolkas som 
att de är medvetna om att förälderns oro och ängslighet medför att barnets anknytningssystem 
slås på vilket kan skapa svårigheter för pedagogerna att skapa en trygg anknytning till barnet 
(Broberg m.fl., 2012, s 51–52). Av denna anledning menar förskollärare att det är viktigt att 
man är professionell i sin roll då detta utstrålar erfarenhet och kompetens vilket skapar 
trygghet och tillit hos föräldrarna. Slutligen uppger samtliga förskollärare att det krävs ett 
aktivt utbyte mellan pedagogerna och föräldrarna under inskolningen. Detta skapar 
förutsättningar för pedagogerna att lära känna barnet bättre och därmed förbättra 
anknytningsrelationen till mellan pedagogen och barnet.  
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7.2 Resultat, delstudie 2 
 
I detta avsnitt som är delstudie 2 kommer en presentation av studiens resultat och analys 
där barnskötarnas syn kring uppdraget inskolning redogörs. Delstudie 2 har verkställts 
utifrån studiens forskningsfrågor Hur beskriver förskollärare och barnskötare att de 
arbetar med inskolning? Hur reflekterar förskollärare och barnskötare kring uppdraget 
med inskolning? Hur skiljer sig förskollärarna och barnskötarna åt sin syn på uppdraget 
med inskolning? 
Resultatet har bearbetats utifrån tre teman som uppkom under analysbearbetningen. Den 
kvalitativa forskningsstudiens validitet kommer att återspeglas genom citat från deltagande 
barnskötare från respektive förskolor. Samtliga deltagare till delstudie 2 kommer att 
benämnas som B1 från förskola A, B2, B3, B4 från förskola B samt B5 från förskola C.   

7.2.1 Förberedelse inför inskolning 
 
Det framkommer under intervjun att samtliga barnskötare från förskola A, B och C tillämpar 
olika tillvägagångssätt vid förberedelse inför inskolning. Däremot har de alla en likartad 
beskrivning av välkomnandet av det nya barnet och dess förälder. 
  
B1 från förskola A lyfter upp att de kommer i kontakt med barnets föräldrar 14 dagar innan 
inskolningen. Kontakten med barnets föräldrar sker i form av ett telefonsamtal och ett 
välkomstvykort som skickas tillsammans med ett kompendium. I kompendium som skickas 
till barnets föräldrar framkommer en allmän information om inskolning samt datum och tid 
för den planerade inskolningen. 
  

(…) När barnet får plats ringer man föräldern, därefter skickar man ett kompendium 
med information. När inskolningen närmar sig skickas ett välkomstvykort till 
vårdnadshavare (B1 Förskola A, 2019). 

  
Barnskötarna från förskola B beskriver på samma sätt som förskola A om att de skickar ett 
kompendium som informerar om förskolans regler och rutiner. Till skillnad från 
barnskötarna från förskola A uppger samtliga barnskötare på förskola B att de får en 
genomgång i förväg om hur de ska hantera inskolningen. Vidare betonar de att 
huvudansvaret för inskolningen ligger hos förskolläraren men att det sker ett samarbete 
mellan båda parter.  

  
(…) Vi som arbetar på förskolan har tillgång till material där det står vad vi behöver 
tänka på inför en introduktion. Det kan handla om allt från rutiner, regler, information 
om exempelvis vistelsetiden på förskolan. Förberedelseprocessen inför en inskolning 
är förskollärarens ansvar. Under inskolningsprocessen försöker jag stötta min kollega 
(B4, Förskola B, 2019). 
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Barnskötaren från förskola C uppger att förberedelseprocessen inför inskolning sker genom 
att förskolan skickar en inbjudan till inskolningssamtal där syftet är att föräldrarna ska 
besöka förskolan och lära känna verksamma pedagoger. Under inskolningssamtalet får 
föräldrarna all information om introduktionen. Till skillnad från barnskötarna från förskola 
B uppger barnskötaren från förskola C att den som ska inskola barnet har även ett ansvar 
över förberedelseprocessen inför inskolningen. Vidare lyfter det att förskolläraren har ett 
ansvar över att inskolningen som helhet sker på ett smidigt sätt. 
 

(…) Den som har inskolning har ett ansvar över förberedelseprocessen. Förskolläraren 
ska se till att inskolningen går rätt till. På avdelningsmöten som sker på verksamheten 
tar vi upp även vem som ska ta inskolning. Vilken grupp är det som barnet kommer 
att vara? I den gruppen som barnet kommer att vara är också den gruppen som har 
ansvar över inskolning samt ansvar över samtal med föräldrarna. Det spelar ingen roll 
om det är barnskötare som har hand om förberedelseprocessen eller inskolningen så 
länge inskolningen sker på ett smidigt sätt (B5, Förskola C, 2019). 

  
Analys 
Även om samtliga barnskötare från respektive förskola A, B och C har olika 
tillvägagångssätt i förberedelseprocessen inför inskolning är grundtanken densamma. Enligt 
min tolkning är syftet med förberedelseprocessen att åstadkomma en trygg upplevelse hos 
det inskolade barnet men även hos föräldrarna. Metoder kring förberedelseprocessen är ett 
informativt arbetssätt för att vårdnadshavare ska få vetskap om pedagogerna som kommer 
att hand om deras barn. Detta kan förstås utifrån Broberg m.fl. som menar att 
anknytningsrelationen mellan ett barn och dess pedagog grundas på tillit och tröst. Genom 
förberedelseprocessen ges föräldrar möjlighet att skaffa sig en uppfattning av verksamheten. 
Föräldrarna och deras barn ges möjlighet att utforska förskolans miljö. Detta skapar 
förutsättning för att en trygg anknytning successivt ska börja utvecklas (Broberg m.fl. s. 51–
52).  

7.2.2 Inskolning i praktiken 
  
Samtliga barnskötare från förskola A, B och C uppger under intervjun att de har en 
inskolningsmodell som kallas för föräldraaktiv inskolning. Vidare framkom det att samtliga 
barnskötare belyser deras förhållningssätt och samarbete med föräldrarna som viktiga 
faktorer under inskolningen. 
 
Barnskötarna från förskola A beskriver att föräldern i början av inskolningen har en aktiv 
roll i den praktiska delen som berör barnets omvårdnad. Vidare belyser de att föräldrarna i 
efterhand intar en passiv roll. Detta för att pedagogen ska få möjlighet att vara aktiv i rollen 
med det inskolade barnet. 
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(…) Den föräldraaktiva inskolningsmodellen pågår i fyra dagar. I början av 
inskolningen uppmuntras föräldern att vara mera aktiva innan de successivt 
ombeds vara mindre aktiv. Vi har övergripande ansvaret och föräldern är en trygg 
punkt, som barnet kan gå och tanka lite kärlek när det behöver sedan kan de 
komma till oss (B1, Förskola A, 2019). 
  

Barnskötarna från förskola B beskriver att en föräldraaktiv inskolning sker under fem dagar 
på verksamheten och poängterar att denna inskolningsmodell är effektivt då det inte drar ut 
på tiden.   

(…) Första dagen av inskolningen är vi inomhus. Föräldern och barnet närvarar 
cirka en timme. Syftet är att barnet ska utforska sin miljö och att vi ska få möjlighet 
att presentera oss som personal till det inskolade barnet och dess föräldrar. Andra 
dagen av inskolningen närvarar barnet på verksamheten cirka två timmar. Tredje 
dagen på inskolningen stannar barnet kvar och äter lunch. Fjärde dagen av 
inskolningen följer barnet förskolans rutiner som innefattar lunch, sovvila och 
mellanmål. Femte dagen försöker vi vinka av föräldern med barnet. (B2, Förskola 
B, 2019). 

 
Till skillnad från samtliga barnskötare från förskola A och förskola B beskriver barnskötaren 
från förskola C att de har en tredagars föräldraaktiv inskolning och uppger att om 
inskolningen har gått enligt förväntning så avslutas inskolningen den tredje dagen. Vidare 
lyfter B5 att det finns möjlighet för inskolningen upp till fem dagar. Detta då barnet kan vara 
i behov av att gå extra dagar eller att föräldern inte känner sig redo att separera sig från sitt 
barn. 
 

(…) Inskolningsprocessen beror på hur barnet mår samt om det har det 
förekommit en efterfrågan från föräldrarna om att gå mer än tre dagar (B5, 
Förskola C, 2019) 

  
Barnskötarna från förskola B uppger i intervjun att det gäller att observera barnet under den 
föräldraaktiv inskolning och avläsa vad barnet visar intresse för. Vidare beskriver de att man 
som pedagog ska vara på barnens nivå. De lyfter även upp betydelsen av att stödja barnet i 
att skapa en trygg anknytning till övriga barn i barngruppen med stöd av en inbjudande miljö 
samt material på verksamheten 
  

(…) Låt barnet att observera sin nya miljö och även dig som personal. Invänta rätt 
tid tills barnet självt kommer till dig. Musik och rörelse kan locka barnet till 
verksamheten speciellt de yngre barnen. Visa vägen hur barnen kan skapa en 
relation med övriga barngruppen samt en relation med miljö och material (B3, 
Förskola B, 2019). 

Under intervjun uppger samtliga barnskötarna från förskola A, B och C att ett samarbete 
med föräldrar är nyckeln till att skapa en god anknytning med barnet samt en god relation 
med föräldrar. Dessa två punkter uppges vara avgörande för inskolningsprocessen. 
Barnskötare från förskola B och barnskötaren från förskola C lyfter att även föräldrarna 
inskolas till verksamheten. Vidare beskriver barnskötare från förskola C att ens 
yrkesskicklighet och förhållningssätt både till barn och dess föräldrar avspeglar 
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verksamhetens kvalité utåt. Ett samarbete och kunskapsutbyte för en god introduktion är 
nödvändigt då pedagoger har kompetens om den pedagogiska verksamheten och 
vårdnadshavare har kunskap om sitt barn. Samtliga barnskötarna är överens om att det krävs 
ett dagligt informationsutbyte om barnet i syfte att skapa trygghet för föräldrar. 
  

 (…) Man ska visa barnet att man finns men inte vara för påträngande. Det beror 
på att barnet ska få möjlighet att lära känna oss och vi som pedagog får möjlighet 
att lära känna barnet (B1, förskola A, 2019) 

  
(…) Det beror på att även föräldern går igenom en inskolning precis som sitt barn. 
Det är viktigt att samarbete med föräldrarna under inskolningen för de kan sitt 
barn och vi kan den pedagogiska verksamheten. För barnets bästa måste vi hitta 
en mittpunkt där föräldern får ett förtroende för oss. Barnet skapar en tillit till oss 
genom att se hur föräldern är med oss. Det gäller att respektera föräldrarnas 
förväntningar och vara lyhörd mot dem (B5, Förskola C, 2019) 

 

Analys 
 
Hur lyckad en inskolning blir i praktiken anser jag beror på pedagogernas professionella 
förhållningssätt. Detta innebär hur de beter sig mot barnet och föräldrarna och vilken bild de 
förmedlar av förskolans verksamhet. Samtliga barnskötare uppvisar professionalitet då de 
strävar efter att förskolan ska vara en trygg plats att vistas på. De försöker inte tränga sig 
mellan barnet och dess föräldrar eller påskynda inskolningsprocessen. Detta visar på att de 
är fullt medvetna om att de måste förtjäna barnen samt vårdnadshavarnas tillit. Vidare anser 
jag att samtliga barnskötare är medvetna om deras plats i anknytningshierarkin (Broberg 
m.fl.,2012, s,22–46). Det framkom att inskolning i praktiken omfattar flera aspekter som att 
avläsa barnets intressen, erbjuda barnet en inbjudande trygg miljö. Barnskötarna verkar 
medvetna om att vägen till en god anknytning med barnet sker via ett samarbete med 
föräldrar vårdnadshavare för att möjliggöra en trygg anknytning och därigenom tillgodose 
barnets anknytningssystem (Broberg 2012, s. 51–52). Barnskötarna strävar efter att den 
föräldraaktiva inskolningen ska tillgodose både barnets och dess föräldrars behov av 
trygghet och tillit. Barnskötarnas passiva roll i början av inskolningen anser jag kan förstås 
utifrån barnskötarnas medvetenhet om att föräldrarna utgör en trygg bas och en säker bas för 
deras barn (Broberg m.fl., s-44-46). Ett gott samarbete med föräldrarna skapar förutsättning 
för att det inskolade barnet upplever de inre arbetsmodellerna som positiv och förskolan 
miljö som gynnsam (Broberg m.fl. s. 46–48). 
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7.2.3 Kvalifikationer för en god inskolning / Anknytning 
Barnskötarna poängterar att en god introduktion kräver en yrkesprofession från 
medverkande personal på verksamheten. Detta belyser barnskötarna genom att hänvisa till 
styrdokument då en välfungerande verksamhet är en förutsättning för en god introduktion. 
Arbetslaget och deras insats är det som avgör huruvida det blir en god inskolning. Samtliga 
barnskötare från förskola A, B, C beskriver att rektorns ansvar gällande en god inskolning 
är indirekt. 

(…) Rektorns roll i samband med en god introduktion är att befintlig personal har 
kompetens om processen kring inskolning. Rektorn ska ha ett ansvar över att 
organisationen fungerar och verksamheten utför sitt uppdrag på ett bra sätt. Det 
direkta ansvaret om introduktion är personalens insats (B3, Förskola B, 2019) 

Vidare poängterar samtliga barnskötare från förskola A, B, C att en god introduktion har ett 
starkt samband med god anknytning.  

(…) God introduktion är skapa anknytning genom trygghet, visa barnet och dess 
föräldrar att det finns en trygg hamn som barnet kan luta sig till och få tröst (B1, 
förskola A, 2019) 

(..) Trygghet är den grundläggande förväntningen av en god introduktion, utan 
trygghet och tillit kan varken barn eller förälder anknyta sig till förskolan 
(B5, förskola C, 2019) 

Samtliga barnskötare från alla förskolor beskriver att ett reflektionsmöte sker. Uppföljning 
och reflektionssamtal är ett verktyg för utveckling och förbättring i arbetet med inskolning 
för samtliga förskolor. Barnskötaren från förskola A och barnskötarna från förskola B 
beskriver att ett uppföljningssamtal sker en månad efter en föräldraaktiv inskolning. Syftet 
med uppföljningssamtal är att föräldrarna ska berätta sina upplevelser om inskolning. Till 
skillnad från övriga barnskötare uppger barnskötaren från förskola C att 
uppföljningssamtalet sker tätt efter inskolningen.  

(…) Om inskolningen har avslutats dag 3 sker uppföljningssamtal dag 4 tätt efter. 
Vi väntar inte en månad med mötet. Det första frågan som ställs till föräldrarna 
hur barnet är hemma? Vad föräldrarna tycker att vi ska uppmärksamma om deras 
barn. Vi tar reda på vilka språk barnet talar då vi arbetar mycket med språk. 
Reflektionsmöte förekommer inom arbetslaget omedelbart om inskolningen 
anses vara bristande. En bristande inskolning betyder osäkerhet om rutiner kring 
inskolning (B5, förskola C, 2019) 

Barnskötare B2g från förskola B och barnskötaren förskola C påvisar en likartad uppfattning 
om miljöns betydelse för en god anknytning i samspelet med barn. 

  

(…) Jag är med barnen och leker med dem. De ser på så sätt jag är tillgänglig för 
dem. Vi observerar barnet och försöker locka barnet till aktiviteter. Miljön 
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underlättar för oss att avläsa barnens intressen. Jag iakttar barnet i början för att 
bygga en trygg anknytning med barnet. Det är även viktigt att barnet anknyter sig 
till alla på avdelningen (B2, förskola B, 2019) 

(…) Vi försöker inkludera barnet till arbetet som vi gör med föräldrarna. 
Inskolningsdagarna är till för att föräldrarna ska få en helhetsbild om hur vi jobbar 
på verksamheten. Det som är viktigt att poängtera att miljön har en betydande roll 
och hjälper oss att dra in barnet till aktiviteter som det har intresse för (B5, 
Förskola C, 2019). 

 
Samtliga barnskötare från alla förskolor beskriver att tillvägagångssättet att skapa en 
anknytning med barnet sker genom att barnet får dagliga rutiner som inger trygghet med att 
befinna sig förskolan. 
 

(…) Tydliga rutiner betyder trygghet för barnet. På så sätt vet barnet vad nästa 
steg blir i dagordningen (B2, förskola B, 2019) 

  

Analys 

Samtliga barnskötare anser jag är likartade i deras syn på att kvalifikationer för en god 
introduktion upprätthålls av flera aspekter som trygghet för barnet, förhållningssätt, tydliga 
rutiner, en välfungerande verksamhet, inbjudande trygg miljö samt förutsättning för barnet 
att anknyta sig till alla pedagoger samt till barnen i förskolan. Vidare betonar samtliga 
barnskötare att en god introduktion sker genom att pedagogerna upprätthåller en 
yrkesprofessionalitet som grundar sig på styrdokumentens uppmuntran om trygghet och 
anknytning. Enligt min tolkning är barnskötarnas yrkesprofession ytterst betydelsefullt för 
att förmedla förskolans policy om trygghet för barnet och dess föräldrar. Min tolkning av 
barnskötarna var att de utstrålade en medvetenhet och trygghet i sin roll som endast 
uppkommer efter flera års yrkeserfarenhet. Barnskötarna belyser att förutsättningen för 
trygghet hos barnet grundar sig på pedagogernas förmåga att skapa tillit hos barnet vid 
föräldrarnas frånvaro. Att barnen tyr sig till dem för tröst beskriver barnskötare som trygg 
hamn. Detta relaterar jag till Broberg m.fl. definition på säker hamn där ett tryggt anknutet 
barn har en medvetenhet om att dess eftersökande av trygghet kan besvaras av en person om 
barnet skulle uppleva fara (Broberg m.fl. s. 51–52). 

Genom att betona begreppet trygghet ville barnskötarna belysa trygghetens betydelse för 
barnets framgång i verksamheten. Detta uppnås och synliggörs enligt barnskötarna genom 
att hänvisa till styrdokument, regler och rutiner. Barnskötarnas tendens att hänvisa till 
styrdokument är enligt min tolkning deras sätt att visa att trygghet och anknytning skapas i 
första hand med arbetslagets insats.  Jag anser att de strävar efter att förmedla att utan 
trygghet kan inte ett lärande eller en utveckling ske i förskolans verksamhet. Samtliga 
barnskötare uttryckte betydelsen av en inbjudande trygg miljö som ett komplement till en 
skapandet av en trygg relation till barnet och därmed en god anknytning. Jag tolkar det som 
att barnskötarna önskar belysa att de använder förskolans pedagogiska material till sitt 
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förfogande i syfte att visa barnet att de intresserar sig för barnets intresse. Trygghetens 
betydelse för barnets vistelse på verksamheten kan relateras till Brandtzaeg m. fl. (2016) 
definition på trygghetscirkel och dess innebörd för barnets utvecklande av en god anknytning 
(s.22–46). Pedagogernas goda introduktion samt medvetenhet om förhållningssätt och dess 
inverkan anknytningen kan relateras till Broberg m.fl. (2012) definition på 
anknytningshierarki där syftet är att skapa förutsättningar för trygg anknytning mellan en 
pedagog och barn. Därefter stävar barnskötarna efter att försiktigt rikta barnets 
anknytningsbeteende till de övriga pedagogerna på verksamheten (s. 69–72). 
 

7.3 Sammanfattande analys 
Delstudierna 1 och 2 visade inte på skillnader om uppfattning kring inskolningsprocessen då 
båda yrkesrollerna delade åsikter om vilken central roll trygghet har inom inskolning samt 
hur det skapar förutsättningar för en god anknytning och därmed en optimal inskolning. 
Vidare såg vi att samtliga intervjuade förskollärare och barnskötare gemensamt lyfte viktiga 
aspekter som kan underlätta en inskolningsprocess såsom förhållningssätt, miljön, material 
samt samarbete med föräldrar. Dock såg vi skillnader i hur förskollärare och barnskötare 
beskrev sitt arbete med inskolning. Denna skillnad anser vi kan bero på utbildningslängden, 
då förskollärarna tenderade att ha en djupare och detaljrikare beskrivning av inskolningen 
än barnskötarna som ofta hänvisade till styrdokumenten istället. 
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8. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att sammanställa resultatet från de två delstudierna och diskutera 
detta utifrån studiens syfte samt frågeställningar. Diskussion tar stöd i den tidigare forskning 
som vi har utgått ifrån för att belysa ämnet inskolning. Utgångspunkten för vår studie har 
varit att undersöka hur förskollärare och barnskötare jobbar med inskolning utifrån ett 
anknytningsperspektiv med fokus på respektive yrkesgruppers reflektion gällande 
inskolning. 

Trygghet är ett grundläggande begrepp som har en central roll i vår analys. Niss & 
Söderström (2006) menar att trygghet är särskilt viktigt för barn som inskolas eftersom de 
befinner sig i en främmande miljö. De menar att då barnet inte utvecklat det verbala 
verktyget förlitar sig barnet istället på sina sinnen. Detta innebär att barnet ställs inför 
psykologisk utmaning då det försöker hitta sin egen existens på förskolan. Vår analys visade 
att samtliga pedagogerna inom bägge yrkeskategorier var medvetna om denna aspekt samt 
strävade efter att fungera som en trygg bas för barn som inskolas. Detta kan relateras till Niss 
& Söderström (2006) som menar att förskolans verksamhet måste grunda sig på trygghet 
och omsorg (s.17,27,111). Vår analys visade att samtliga intervjuade förskollärare och 
barnskötare var medvetna om trygghetens betydelse samt hur det skapar förutsättningar för 
en god anknytning i deras dagliga arbete med inskolning.  
    Vidare belyser analysen att trygghet innefattar viktiga aspekter såsom förhållningssätt, 
samarbete med föräldrar samt miljö. Samtliga pedagogernas strävan efter att upprätthålla ett 
professionellt förhållningssätt relaterar vi till studien av Schärer (2018) som undersökt 
pedagogens förhållningssätt vid inskolning. Schärer (2018) belyser professionalismens 
betydelse för förskollärarnas yrkesroll. Professionalismen förmår dem att kunna skilja på när 
de bör vara privat och personlig då detta påverkar deras beslut kring verksamheten men även 
deras relationer i yrkeslivet. Förskollärarna som deltog i studien strävade efter att framstå 
som professionella då detta resulterade i tillit hos föräldrarna.  
   Vår analys visade att både förskollärarna och barnskötarna har ett professionellt 
förhållningssätt för att kunna utföra en god inskolning. Samtliga pedagoger på de olika 
förskolorna beskriver att de utser en huvudansvarig anknytningsperson vid ett barns 
inskolning. Detta relaterar vi till studien av Månsson (2011) som har undersökt 
anknytningspersonens betydelse för inskolningen. Månsson (2011) menar att när barn 
inskolas intar pedagogen en nyckelroll, så kallad key person. Det är nyckelpersonens ansvar 
att närvara vid varje tillfälle barnet kommer till förskolan för att barnet ska uppleva närhet 
och tröst. Månsson (2011 s 13–15) poängterar att lämning är en känslig process för barnet 
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vilket innebär att det är i behov av stöd från pedagogen. Vi relaterar även detta till Broberg 
m.fl. (2012) som framhäver vikten av att anknytningspersonen fungerar som en trygg bas 
för barnet som inskolas (s.44–46). Vår analys visar även vikten av att pedagogerna 
uppmärksammar ett otryggt anknutet barn under inskolningen. Detta kan relateras till 
Commodari (2012) som menar att en trygg anknytning är en förutsättning för att ett barn ska 
våga utforska sin lärorika omgivning. Commodari (2012) menar även att en trygg 
anknytning är viktigt för ett barns socioemotionella utveckling. Om pedagogerna lyckas med 
en trygg anknytning skapar det förutsättningar för att barnet erhåller grundkunskaper som är 
nödvändiga för framtida studier. 
 
   Vidare visar vår analys att samtliga förskolor tillämpar föräldraaktiv inskolning vilket 
uppskattades av både personal samt föräldrar/vårdnadshavare. Detta kan förstås utifrån 
studien av Markström & Simonsson (2017) som studerat förskollärarnas interaktion med 
föräldrarna. Studien belyser att fördelen med den föräldraaktiva inskolningen har inneburit 
att hem och förskola numera samarbetar i en ömsesidig symbios för det enskilda barnets 
bästa. Tidigare har hem och förskola uppfattats som två separata miljöer utan interaktion. 
Vår tolkning är att den föräldraaktiva inskolningen underlättar inskolningen för att 
inblandade parter. Vår analys om denna aspekt kan relateras till studien av Markström & 
Simonsson (2017) som belyser viktiga aspekter för att uppnå en god inskolning. Markström 
& Simonsson (2017) menar att det är betydelsefullt att pedagoger samt föräldrar utbyter 
information vid inskolning. Detta då bägge parter intar rollen som novis samt expert 
(gatekepper/experts). Föräldrarna är experter gällande deras barn medan pedagogerna är 
experter inom deras kompetensområde och vet därmed vad som är bäst för att varje unikt 
barn ska få en optimal inskolning. Genom att bägge inblandade parter uppvisar lyhördhet, 
tillit samt respekt uppnås en optimal inskolning. 

  
Studiens resultat visar på att miljön och material i förskolan har en betydelse roll för barnets 
inskolning. Samtliga yrkesgrupper beskrev att dem använder material och miljön tills sitt 
förfogande för att lättare kunna knyta an till barnet under inskolningen samt för att 
uppmuntra barnet till att interagera med gemenskapen. Detta relaterar vi till Simonsson & 
Thorell (2010) studie som menar att inskolningen utgör en förutsättning för barn att utveckla 
social kompetens vilket är betydelsefullt för interaktion för framtida skolgång. 
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8.1 Konklusion 
 
Studiens resultat visar att samtliga pedagoger inom bägge yrkesgrupper delade samma 
synsätt gällande trygghetens betydelse för anknytningen vid inskolningen. Vidare belyser 
båda yrkeskategorier att faktorer som underlättar inskolningsprocessen såsom pedagogernas 
förhållningssätt, förskolemiljön och dess material samt samarbete med föräldrar. Dock anser 
vi att det framkom en viss skillnad mellan förskollärare och barnskötare vid analysen. 
Förskollärarna hade en djupare samt omfattande beskrivning av deras inskolning 
jämförelsevist med barnskötarna. Detta anser vi kan relateras till skillnad i utbildningsgrad 
mellan yrkesgrupperna samt styrdokumentens utskrivna ansvarsfördelning. Den valda teorin 
var användbar för att få svar på vårt syfte samt för att kunna analysera resultatet. Vi anser att 
det skulle vara betydelsefullt med etnografisk forskning som undersöker huruvida 
förskollärarnas samt barnskötarnas faktiskt agerar som vid påstår vid inskolning. Vidare 
anser vi att det skulle vara lärorikt för blivande förskollärare att ta del av forskning om 
inskolningsprocessen från ett föräldrar perspektiv. Detta anser vi skulle öka föräldrarnas tillit 
till förskollärare samtidigt som det skulle stärka professionalismen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

  
Inledande frågor: 

-       Hur gammal är du? 
-       Vad har du för yrkesroll? 
-       Hur länge har du varit verksam på förskolan? 
-       Hur ser personal omfattningen ut på er avdelning? 
-       Hur stor är barngruppen på er avdelning och vilken åldersgrupp är det? 

  
Förberedelseprocessen inför inskolning 

-       Berätta om hur era rutiner ser ut vid förberedelse av inskolning 
-       Vid vilket tillfälle och hur tar ni kontakt med de nya föräldrarna/vårdnadshavarna 
-       Sker det någon sorts förberedelse för föräldrarna/vårdnadshavarna? Berätta hur det 

går till. 
-       Sker det ett utbyte av information om det nya barnet inför inskolningen? Berätta 

hur det ser ut i så fall. 
  
Introduktion 

-       Berätta om hur ni arbetar med inskolning? 
  
Eventuella följdfrågor 

-       Hur arbetar ni för att uppnå en god introduktion? 
-       Arbetar ni efter en specifik inskolningsmodell? I så fall vilken och hur går den till? 
-       Har ni arbetat med en annan inskolningsmodell tidigare? I så fall berätta er erfarenhet 

kring detta. 
-       Sker er inskolning enskild eller i grupp? 
-       Hur många dagar brukar en inskolning vara hos er? 
-       Hur ser din roll som pedagog ut under inskolningen? 
-       Hur många pedagoger är ansvariga för det nya barnet/barngruppen under 

inskolningen? 
-       Vad anser ni är viktiga punkter att tänka på under introduktionen? 
-       Varför tror du som pedagog att man utför inskolning på förskolan? 
-       Vilken roll har de nya föräldrarna/vårdnadshavare under inskolningsprocessen? 
-       Har de nya föräldrarna/vårdnadshavarna någon påverkan på inskolningen? I så fall 

berätta hur. 
-       Hur ser relationen mellan det nya barnet/föräldrarna/vårdnadshavarna och er som 

pedagog ut under inskolningen? 
-       Hur vet ni när en inskolning är avklarad? Vem är det som avgör det? 

  
Anknytning 
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-       Berätta hur ni ser på anknytning i relation till det nya barnet under inskolningen 
  
  
Eventuella följdfrågor 
  

-       Om du fick beskriva en god anknytning med fem ord vilka ord skulle du 
välja? 

-       Hur går ni tillväga för att skapa en god anknytning till det nya barnet? 
-       Berätta vad du som pedagog anser är syftet med anknytning under 

inskolningen. 
-       Har ni en anknytningsperson eller flera till det nya barnet? 
-       Hur ser ni på er egen roll under anknytningen? 
-       Hur ser ni på de nya föräldrarnas/vårdnadshavarnas roll under inskolningen 
-       Hur går ni tillväga för att det nya barnet samt föräldrarna/vårdnadshavarna 

ska uppleva trygghet under inskolning processen? 
  
  
Avslutningsfrågor 

-       Sker det en någon form av uppföljning av inskolningen efter ens viss tid? I 
så fall berätta hur det ser ut. 

-       Utför ni någon form av utvärdering/reflektion av de metoder/modeller ni 
använder er av under inskolningen? I så fall berätta hur det ser ut. 
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Bilaga 2  

Medgivande till deltagande i en studie 

  
Studien, som kommer att handla om inskolning ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv och 
kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Azra Kilincer 
och Hawalul Askar som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
  
Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie. 
  
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 
intervjuas och att samtalet kommer att spelas in, samt att intervjun kommer att analyseras. 
Jag har förstått och vill delta i studien. 
  
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 
att deltagarna inte kan identifieras. 
  
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas av mig. 
  
  
Deltagares namn: ………………………………………… 
  
Adress: ……………………………………………………………………………. 
  
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
  
  
Studiens handledare: David Paulsrud, Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier. 

Student: Azra Kilincer  Student: Hawalul Askar  

  
  
  
  
....................................................................... 
Ort och datum                         
  
  
....................................................................... ................................................................ 
Underskrift deltagare                                                Underskrift student 
  
  

Blanketten skrivs under i samband med intervjun 
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Bilaga 3 

Information om en studie av inskolning ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv 
  
Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 
självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. 
  
Vi vill ta del av förskollärares och barnskötares upplevelser och tankar kring sitt arbete med 
inskolning ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv som ett led i vår forskning kring ämnet 
  
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att utföra intervjuer med både förskollärare och 
barnskötare. Intervjuerna kommer att spelas in via ljudupptagning. 
  
Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att 
analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 
att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 
studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. 
  
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
  
Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare 
innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). 
  
Studiens handledare: David Paulsrud 
E-post:  
  
Azra Kilincer 
  
Hawalul Askar 
  
  
  
  
 

 


