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Abstrakt 
Titel: Vårdnadshavares perspektiv på inskolning – relationsskapande i 
förskolans verksamhet 
 
English title: Parent’s view on entering preschool – Building relationships 
in preschool 
 
Syftet med denna studien är att bidra med kunskap om relationsskapande under 
inskolningen. Fokuset ligger på vårdnadshavares perspektiv och åsikter om hur de ser 
på relationen som förskollärarna har med deras barn samt vilken relation de har med 
förskollärarna.  
 
Den teori som vi har valt till denna studie är Bowlbys Anknytningsteori. Den handlar 
om hur anknytningen från ett barn till sina vårdnadshavarna kan se ut och hur en 
anknytning kan utvecklas, både till vårdnadshavare samt förskollärare i förskolan.  
 
Den valda metoden var kvalitativa intervjuer med vårdnadshavare där de fick berätta om 
sina upplevelser angående inskolningen samt redogöra för hur de såg på relationen som 
de har med förskollärarna idag.  
 
I resultatet kom det fram att trygghet var ett centralt begrepp som vårdnadshavarna 
tryckte på var viktigt för dem. Det var viktigt att både barnen och vårdnadshavarna var 
trygga med förskollärarna. Information var även något som togs upp som en viktig del 
till att vårdnadshavarna kände sig trygga.    
 
Nyckelord 
Inskolning, Anknytning, Anknytningsteori, Övergångar, Trygghet, Vårdnadshavare 
 
Tack 
Vi vill tacka de vårdnadshavare som tog sig tid att ställa upp på intervju vilket gjorde 
det möjligt för oss att genomföra studien. Stort tack.  
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1. Inledning 
Steget in i förskolans verksamhet är för de flesta inblandade ett stort steg, inte minst för 
en vårdnadshavare som ska skola in det värdefullaste de har, sitt barn. Inskolningen är 
en process som i de flesta fall upptar både tid och förberedelser. Diverse tankar och 
funderingar kan dyka upp längs vägen. Vad är det för tankar och hur får du som 
vårdnadshavare ge uttryck för dessa? Vem är det som lyssnar och hur tas det omhand? 
Vi har i denna studie valt att studera inskolningen till förskolans verksamhet med fokus 
på vårdnadshavares perspektiv. Det är alltså inte bara barnet som ska skolas in i 
förskolans verksamhet utan även vårdnadshavarna. Det talas ofta att om 
vårdnadshavarna känner sig trygga i förskolans verksamhet hjälper det även barnen att 
känna sig trygga.  
 
Idag är det många förskolor som har ett första möte med familjerna innan inskolningen 
ska börja, ett så kallat inskolningssamtal. Med hjälp av detta möte kan förskollärarna 
synliggöra och uttrycka för vårdnadshavarna att de bryr sig om deras barn genom att till 
exempel fråga om vad barnet har för intressen. Det kan göra att vårdnadshavarna känner 
sig lugna och trygga med att barnet kommer att bli sett, samt att förskollärarna bryr sig 
om deras barn. Alltså ett tydligt tecken på att förskollärarna vill välkomna barnen in i 
verksamheten på bästa möjliga sätt. Det är betydelsefullt att informera vårdnadshavarna 
om att det är vanligt med olika reaktioner från barnet. Exempelvis protester, gnällighet 
och att det kan vara känsligt för barnet att bli lämnad. Om förskollärarna informerar 
vårdnadshavarna om detta behöver de inte känna oro över dessa reaktioner och inte 
heller att inskolningen på något sätt är misslyckad (Broberg, Hagström & Broberg, 
2012). Under inskolningen är det alltså av betydelse att redan från början skapa ett bra 
första möte och ett gott samarbete med familjen. Genom att tidigt skapa en relation med 
familjen kan det ge goda förutsättningar för en god samverkan mellan hemmet och 
förskolan. På så sätt kan det även bidra till att samverkan fungerar bra även efter 
inskolningen avslutats. 
 
Läroplanen för förskolan säger att: 
Förskollärare ska ansvara för  

• att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan  
 

(Skolverket, 2016, s.13) 
 
Läroplanen är förskolans viktigaste styrdokument, den beskriver hur samverkan mellan 
hemmet och förskolan är ett ansvar som vilar på den enskilde förskolläraren, såväl som 
på arbetslaget. Förskolläraren ska ansvara för att familjen får en god introduktion till 
förskolans verksamhet. Men vad är en god introduktion och hur ser den ut från 
vårdnadshavarens perspektiv? Vår hypotes är alltså att anknytning spelar en central roll 
och att vårdnadshavarnas förväntan är att förskolepersonalen ska bygga upp en särskild 
anknytning till deras barn.  
 
Med vår studie vill vi lyfta och undersöka komplexiteten som kommer med inskolning 
och en familjs inträde till förskolans verksamhet. Många vårdnadshavare är idag mer 
eller mindre insatta och väl medvetna om förskolans verksamhet och vad den innebär 
redan när de väljer förskola till sina barn. Vi tycker därför att det är intressant att ta reda 
på vad och hur vårdnadshavarna resonerar och tänker inför inskolningen till förskolan, 
samt hur de definierar en god introduktion till förskolans verksamhet. 
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2. Bakgrund 
Under det här kapitlet behandlas den litterära bakgrunden till varför vi skriver den här 
studien. Det som kommer att tas upp är hur anknytningen och relationen kan se 
annorlunda ut samt mötet mellan förskollärare och vårdnadshavare.  
 
2.1 Olika anknytningsformer  
Under de två första åren i ett barns liv utvecklas deras hjärna mycket och samspelet med 
vårdnadshavaren är livsviktigt för barnet. När ett samspel mellan vårdnadshavaren och 
barnet fungerar bra är barnet huvudpersonen för den vuxna. Personen är fokuserad på 
barnet och släpper inte kontakten mer än eventuella korta stunder. I ett fungerande 
samspel är det barnets intresse och dess behov som är det viktiga. Om barnet utvecklar 
en trygg anknytning till sina vårdnadshavare under spädbarnstiden blir det en trygghet 
för barnet som pågår hela livet. Barnet bygger då upp tillfredsställande inre 
arbetsmodeller. Det har även visat sig finnas ett samband mellan en trygg anknytning 
till vårdnadshavaren och bra kamratrelationer i förskole- och skolåldern. Barnet har 
även lättare att skapa bra relationer med andra vuxna som är utanför familjen (Karlsson, 
2012). Hundeide (2001) skriver att det är en tillgång för barnet att ha olika 
omsorgspersoner i sin närhet som hjälper till att utveckla och berika dennes 
socialisering. Författaren skriver att olika personer i ett barns nätverk av 
omsorgspersoner har olika roller gällande omsorg och uppfostran. Vilka roller de har 
beror på vilken relation de har med barnet. Juul och Jensen (2003) beskriver olika 
ansvarsområden som personer i barnets närhet har och urskiljer vilket ansvar 
vårdnadshavare respektive förskollärare har. Vårdnadshavarna har ansvar för att barnet 
mår bra och är tillfredsställd samt barnets utveckling. Förskollärarna har som ansvar att 
se till att förskolan är av god och hög kvalitet så att barnet kan utvecklas.  
 
2.2 Mötet mellan förskollärare och vårdnadshavare  
I en studie om förskollärares perspektiv på deras egen kompetens inom samverkan med 
hemmet som Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) har genomfört med 30 
förskollärare i Sverige, kom de fram till att i mötet med vårdnadshavare anses det 
viktigt att som förskollärare bemästra tre förmågor. Dessa är följande; 1) att skapa och 
underhålla en kontakt, 2) att kunna individualisera och 3) att kunna kommunicera. 
Vidare visar studien även att förskollärarna bör ha tillräckligt mycket kunskap för att 
kunna svara på vårdnadshavares frågor och funderingar, detta ger i sin tur 
vårdnadshavaren en trygghet i att lämna sitt barn på förskolan. Förskollärarna i studien 
anser att som förskollärare är det av vikt att förstå att varje familjs livssituation är 
individuell. Fortsättningsvis kom de fram till att i mötet med vårdnadshavare är det av 
vikt att informera om hur barnet trivs i verksamheten, om aktiviteter som görs på 
förskolan, samt barnets lärande. Genom att dela denna typ av information med 
vårdnadshavare kan det i sin tur visa dem hur förskolläraren kopplar olika aktiviteter 
som barnet gör till deras lärande. Studien kom fram till att med hjälp av 
dokumentationer och liknande kan förskolläraren på ett enkelt och tydligt sätt visa 
vårdnadshavare hur deras barn spenderar sin tid på förskolan och även synliggöra 
lärandet. Det kunde i sin tur leda till att vårdnadshavarna blir försäkrade om att deras 
barn blir sett när de vistas i förskolans verksamhet.  
 
I en studie om att stötta vårdnadshavare i deras roll i verksamheten gjord av Vuorinen 
(2010) berättar förskollärare bland annat om de tillfällen som vårdnadshavare kommit 
till dem och frågat om råd om exempelvis hur man ska sätta gränser och dylik, det vill 
säga fostran. De berättar om betydelsen att se vårdnadshavarens oro och lyssna på dem 
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samt försöka förstå och hjälpa, det är en viktig del i bemötandet gentemot 
vårdnadshavare. Studien kom fram till att förskollärarna strävar efter att försöka stötta 
vårdnadshavarna i deras funderingar om fostran. De gjorde detta genom att tillsammans 
diskutera där fokus riktades mot att det till slut är vårdnadshavaren som kommer fram 
till lösningen, det skulle kunna leda till att vårdnadshavaren stärks i sin roll. 
 
I en studie av Mahmood (2013) med fjorton nyexaminerade förskollärare undersöktes 
samverkan med vårdnadshavare samt svårigheterna som ny i verksamheten att initiera 
och skapa en första kontakt till vårdnadshavarna. De yrkar särskilt på det faktum att 
några av vårdnadshavarna helt ignorerade deras invit till ett första möte och en fortsatt 
relation för en god samverkan mellan hemmet och förskolan. Lärarna i studien såg till 
att på många olika sätt försöka få vårdnadshavares uppmärksamhet men de flesta 
misslyckades. De uttrycker besvikelse då de anser att samverkan mellan vårdnadshavare 
och förskolan främst är för barnets skull. Vidare berättar några av lärarna i studien även 
om hur de försökt söka kontakt med vårdnadshavarna för att få veta vad de har för 
förväntningar på det lärande som verksamheten ska och kan erbjuda barnet. 
Vårdnadshavarnas svar var oklara i den bemärkelsen att de gav intrycket att inte vilja 
diskutera, vilket förbryllade lärarna som också tyckte att det försvårade den ömsesidiga 
kontakten och som fick lärarna att känna sig mindre värda i sin professionella roll. 
Transkriptionerna från studien av Mahmood (2013) visade även att de deltagande 
lärarna nämnde olika tillvägagångssätt i mötet med mer eller mindre upprörda 
vårdnadshavare; att lyssna aktivt, att försöka formulera sig positivt, att inte bli 
känslofylld och att ge konstruktiv respons. Lärarna menar att de trots allt är trygga i sin 
profession och alltid strävar efter positiva relationer och möten med såväl kollegor som 
vårdnadshavare och även studenter. Majoriteten av lärarna rapporterade att de upplever 
att innebörden av deras yrkesroll är missförstådd i den bemärkelsen att samhället inte 
förstår komplexiteten i yrket. Lärarna i studien menar att samhällets syn på deras roll är 
att det dem gör kan vem som helst klara av. Detta skapar frustration och en känsla av 
otillräcklighet hos dem, säger de. Lärarna uppfattar sig ändå som kvalificerade för sitt 
yrke. Dock påpekar studien också att en del av problemet skulle kunna vara att skolor 
anställer personal som inte är behöriga lärare, vilket leder till att vårdnadshavarna skulle 
ha svårt att skilja på vem som är kvalificerad och vilka som inte är det. 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om övergången från hemmet till 
förskolans verksamhet, i synnerhet gäller det vårdnadshavarnas perspektiv på 
bibehållandet och skapandet av goda relationer. Genom intervjuer ska denna studie 
kartlägga hur de intervjuade vårdnadshavarna upplever inskolningssituationen och hur 
de ser på sin roll under tiden, samt hur de ser på sin och sitt barns relation med 
förskollärarna. 
 

• Hur upplever de medverkande vårdnadshavarna den relation som förskollärarna 
skapar med barnet? 

• Hur ser de medverkande vårdnadshavare på sin relation med förskollärarna vid 
övergången till förskolan? 
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4. Tidigare forskning 
I avsnittet tidigare forskning kommer vi att redogöra för såväl nationell som 
internationell forskning inom vårt valda kunskapsområde. Forskningen berör även 
viktiga delar som relaterar till inskolning, såsom samverkan mellan hem och förskola 
samt anknytning och bemötande. Dessa delar är relevanta för vår studie då de 
tillsammans utgör en grund för inskolning och är betydelsefullt för den röda tråden i vår 
studie.  
 
4.1 Barnets trivsel i förskolan 
Hundeide (2001) skriver om vikten av att skapa en positiv atmosfär runt det lilla barnet 
då det redan i tidig ålder har förmågan att läsa av känslor i samspel. Denna förmåga 
växer och utvecklas med barnet, vidare skriver författaren att det är av vikt att ta vara på 
den tiden och skapa positiva känslomässiga samspel. Det kan exempelvis innebära att 
följa barnet och prata positivt om det som barnet gör. När barnet blir äldre övergår 
samspelet och blir av mer “lärande” karaktär. Stor del av den tiden infaller runt ett barns 
inskolning till förskolan och kan därför relateras till förskollärares arbete med att skapa 
en relation till det lilla barnet.  
 
4.1.1 Övergång hem - förskola  
En studie som Yaoying (2006) gjort visar att barn som gick igenom en inskolning vid 
cirka ett års ålder fick en bra övergång från hemmet till förskolan om samarbetet mellan 
förskollärare och vårdnadshavare fungerade bra. I studien framkommer det också att de 
två vårdnadshavare som intervjuades hade båda liknande upplevelser av separationen 
med sitt barn vid lämning. Den ena vårdnadshavaren berättar att hon alltid stannade 5-
10 minuter för att se så hennes barn kom in i leken, hon ansåg att det var nödvändigt för 
hennes son och att det gav honom trygghet vid lämningen. Den andra vårdnadshavaren 
berättar hur separationen kändes svårare för henne än för barnet, därför var det viktigt 
för henne att stanna och leka med sitt barn i ungefär 15-20 minuter innan hon kunde 
lämna och gå till jobbet. Hon menar att det annars hade varit svårt för henne att 
koncentrera sig samt att det också gav en positiv påverkan på deras relation. Gemensamt 
för dessa vårdnadshavare är att båda vittnar om att den emotionella relationen med sitt 
barn är det viktigaste och att det hjälpte barnet i separationen vid lämningen. Studien 
fann detta särskilt intressant då det var tvärtemot vad lärarna ansåg är en rimlig tid vid 
lämning, vilket var “ju kortare tid, desto bättre för barnet”. Nelson (2004) betonar vikten 
av att få till en personlig kontakt med vårdnadshavarna vid övergången från hem till 
förskola. Detta kan exempelvis göras genom att bjuda in vårdnadshavarna till en 
rundvandring av förksolan innan inskolningen börjar. Detta ger även en möjlighet till ett 
bra första möte och en bra början på ett samarbete mellan förskola och hem. Det ger 
även tillfälle för vårdnadsahavarna att bli mer involverade i den verksamheten där deras 
barn ska vistas.  
 
 
4.1.2 Omsorg, trygghet och lärande 
Niss, Hindgren och Westin (2007) beskriver inskolningen som viktig för att skapa en 
trygg relation mellan förskollärare och barn. Det är inskolningens viktigaste mål då 
trygga barn trivs, tar för sig och lär sig på förskolan. Det är förskollärarnas ansvar att se 
till att det skapas en trygg relation med barnen, detta underlättar även separationen 
mellan barnen och vårdnadshavarna. Till och med vårdnadshavare anser att omsorg och 
trygghet är något av det viktigaste som förskolan kan ge barnen, och att 
vårdnadshavarnas behov kommer i andra hand. Det viktigaste är inte att ge 
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vårdnadshavare uppmärksamhet utan att ge deras barn den. Många vårdnadshavare 
anser också att förskolan är till för att förbereda barnen för skolvärlden. I förskolan så 
skapar barnen tillsammans med lärarna en positiv bild till skolan och vårdnadshavare 
tycker att lärande börjar redan i förskolan och att det därför är viktigt att ha sina barn i 
förskolan. I förskolan lär sig barnen sociala förmågor såsom att kommunicera med 
andra barn och vuxna och kunna kommunicera vad de vill och kunna lyssna på andras 
viljor. Dock visar studierna, som är gjorda i Skottland och USA, att de vårdnadshavare 
som själva har dålig erfarenhet av förskolan inte anser förskolan som något positivt för 
deras barn utan snarare negativt (Foot, Howe, Cheyne, Terras & Rattray, 2000; Manigo 
och Allison, 2017).  
 
4.1.3 Sociala relationer vårdnadshavare - förskollärare 
En studie om professionellt föräldrasamarbete som Jensen och Jensen (2008) gjort visar 
på att ett samarbete mellan hem och förskola måste finnas för ett bra utbyte ska fungera. 
De förklarar att ett sådant samarbete rör allt, barnets utveckling, lärande, omsorg och 
trivsel. En betydande faktor i ett bra samarbete är att det sker utbyte av information från 
två håll - både från förskolan till hemmet men även från hemmet till förskolan. Barnet 
ska alltid stå i fokus i kontakten mellan vårdnadshavare och förskola, båda är där för 
barnets bästa. Det är förskollärarna som har utbildning och kunskap om exempelvis 
barns utveckling och lärande medans vårdnadshavare har kunskap om barnet och hur de 
till exempel reagerar i olika situationer. En central del som författarna kom fram till var 
att det är viktigt att i tidigt skede klargöra vilka förväntningar de olika aktörerna har på 
varandra. I en annan studie som Andersson (2004) gjort visade resultatet vad 
vårdnadshavarna önskar i kontakten med lärarna. Det som vårdnadshavarna främst 
efterfrågar är en rak, ärlig och tydlig kommunikation och att informationen de får både 
ska vara om barnens kunskap och utveckling men även om den sociala delen. 
Vårdnadshavarna vill att kontakten med lärarna ska var öppen, spontan och personlig 
och att de ska kunna prata och diskutera om positiva såväl som negativa företeelser. 
Vårdnadshavarna vittnar om att de känner sig respekterade av lärarna och att de blir 
lyssnade på, deras oro tas på allvar. Något som vårdnadshavarna påpekade var att det är 
betydelsefullt att de är engagerade i sina barn. De ska våga att ställa krav på lärarna och 
ledningen samt att de ska kunna fråga läraren om hjälp och råd vid olika situationer. Det 
negativa som kom fram utifrån intervjuerna var att vårdnadshavarna upplever att 
barnens sociala utveckling inte sågs lika viktigt som den kunskapsmässiga, samt att de 
ville ha mer information från ledningen vid exempelvis organisatoriska förändringar.  
 
 
4.2 Anknytning som pedagogisk utmaning  
Broberg m.fl (2012) skriver om hur och vad som avgör om en anknytningsrelation 
utvecklas. De redogör först och främst för två grundläggande anledningar. Dessa är i 
vilken utsträckning barnet har haft tät och regelbunden kontakt med personen, samt i 
vilken mån den vuxne har fått möjlighet samt lyckats ge tröst till barnet i oroliga 
situationer. De menar därför att anknytning bygger på tid, engagemang och kontinuitet. 
De tar även upp begreppet anknytningshierarki, begreppet förklaras på så sätt att barnets 
anknytningsrelationer i styrkan av bindning är hierarkiskt organiserade. Med andra ord 
är någon nummer 1, någon är nummer 2, 3 och kanske till och med 4. Detta betyder att 
om nummer 1 och 3 är i samma rum samtidigt som barnet så är det högst sannolikt att 
barnet väljer anknytningsperson nummer 1 över nummer 3 av förklarliga skäl.  
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4.2.1 Anknytning mellan vårdnadshavare - barn 
Relationen mellan en vårdnadshavare och sitt barn ser självklart annorlunda ut än den 
relationen som barnet får med den professionella, exempelvis förskolläraren, som barnet 
får möta. I Hindberg (2004) listar fyra olika kategorier som visar på skillnaderna i dessa 
relationer.  

1. Intensiteten, beskrivs som ett stort känslomässigt engagemang mellan 
vårdnadshavaren och barnet med ett brett register och beskrivs även som icke-
rationell.  

2. Varaktighet, handlar om att relationen mellan vårdnadshavaren och barnet pågår 
under hela livet, den är inte begränsad till barndomen.  

3. Det unika, beskrivs som att relationen mellan vårdnadshavaren och barnet är 
något unikt, det finns ingen som kan ersätta denna relation för barnet. Den 
handlar även om att barnet har bara ett par föräldrar och föräldrarna i sin tur har 
bara ett eller några få antal barn.  

4. Kärlek och disciplin, kännetecknas genom att barnet enbart får detta från en och 
samma person. Detta ses även som en stor del i barnets utveckling, både 
personlighetsmässigt samt i moraliska avseenden (Hindberg, 2004).  

 
Redan från första början vilar det lilla barnets utveckling på samspelet med sin 
vårdnadshavare. För att förstå vikten av dess betydelse kan det relateras till 
objektrelationsteori som enligt Askland och Sataøen (2003) belyser det lilla barnets 
behov men främst vilka kvaliteter som vårdnadshavaren bör ha för att lägga grunden till 
ett bra samspel. Vårdnadshavarnas samspel och relation är grundläggande för barnets 
fortsatta helhetsutveckling, med andra ord är ett positivt känslomässigt klimat en 
förutsättning. Författarna kopplar detta till John Bowlbys trygg bas, vårdnadshavarnas 
förmåga att alltid se, höra och möta det lilla barnet och dess behov.  
 
4.2.2 Sociala relationer barn - förskollärare 
Relationen mellan förskolläraren och barnet beskrivs i den första kategorin som en 
välavvägd balans mellan empati och objektivitet och inte alls lika intensiv som 
relationen mellan vårdnadshavaren och barnet. I den andra kategorin så beskrivs 
varaktigheten som något avgränsat tidsmässigt, den relationen som barnet har med 
förskolläraren är endast temporär och i bästa fall får den fortlöpa i cirka fem år, det vill 
säga den tid som barnet spenderar på förskolan. Förskolläraren har en relation med flera 
barn samtidigt och under hela sitt yrkesliv har de en relationer till mängder av barn. 
Dessa relationer kan kännetecknas som likvärdiga, detta beskrivs i den tredje kategorin, 
det unika. När det kommer till det känslomässigt positiva förklarar Hindberg (2004) att 
kärlek tillhör hemmet. I Simmons-Christenssons (1997) bok om förskolepedagogikens 
historia beskriver författaren Pestalozzis tankar om att hemmet ska ses som en förebild 
för att få en kärleksfull omgivning som det ska vara på förskolan. Han menade att det är 
först då som skolan får ett värde för barnen. Han beskrev något som han kallade för 
“hjärtats krafter” som innebär moralisk fostran. Det är modern som lägger grunden för 
detta och att det sedan är lärarna som ska bygga vidare. Författaren beskriver även hur 
Fröbel inspirerades av Pestalozzi och ansåg även han att hemmet är en viktig plats för 
barnet. Han såg skolan som ett komplement till hemmet. Fröbel beskrev leken som 
barndomens mest centrala del. Det är genom leken som barnen lärde sig, genom lek 
kommer lärande. I leken får barnen möjlighet att uttrycka känslor, tankar och 
erfarenheter (a.a.).   
 
Vidare beskriver Broberg m.fl. (2012) att när barnet skolas in och blir en del av 
förskolans verksamhet är det av vikt att förskollärarnas har kunskapen och är medvetna 
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om barnets anknytningspersoner och förstår att barnet troligtvis först och främst 
kommer att söka sig till bara en av dem. De menar dock att hur det lilla barnets 
anknytningssituation bemöts beror på arbetslagets arbetssätt och förhållningssätt 
gentemot barnets behov av känslomässiga relationer, samt hur man generellt ser på 
anknytning till en eller flera förskollärare. De påpekar även att efter ett års åldern har 
det lilla barnet erfarenheter av interaktion med anknytningspersoner i sin närhet, vilket 
kan ha en avgörande betydelse för hur barnet kommer att knyta an till personal i 
förskolan. Barnet har redan då erfarenheter av förväntningar på hur den blir bemött i 
särskilda sammanhang, exempelvis vid behov av tröst, skydd eller dylikt. Författarna 
exemplifierar tecken på att ett barn har skapat en trygg anknytning till en eller flera 
förskollärare genom att barnet söker och tar emot tröst samt slappnar av hos 
förskolläraren, att barnet ber om hjälp och stämmer av om det känner sig osäker i en 
särskild situation. Ett annat kriterium är att barnet är lekfullt tillsammans med vuxna 
och har ingenting emot att de deltar i dess lek. 
 
Om barn med undvikande anknytning skulle hamna i en situation där det blir illa 
behandlat söker det inte tröst hos en förskollärare utan försöker reda ut situationen på 
egen hand. Om en vuxen erbjuder tröst skulle barnet först dra sig undan, för att sedan 
acceptera närmandet men då söka vägledning mer genom att be om hjälp med praktiska 
saker runt situationen istället för att ta emot känslomässigt stöd. Ett barn med sådan 
anknytning söker därmed sällan själv upp en förskollärare om tumult skulle uppstå, 
barnet visar även större intresse för den fysiska miljön än kontakt med vuxna eller andra 
barn.  
 
Barn med ambivalent anknytning kan söka tröst hos en vuxen men trots att en 
förskollärare tar emot barnet kan det inte slappna av och fortsätter gråta, barnet kan till 
och med vilja ta sig ur den tröstande famnen för att stå och gråta bredvid. Svårigheter att 
följa rutiner och uppmaningar från vuxna är också något som kännetecknar ett barn med 
denna typ av anknytning.  
 
“Om de nära, dagliga omsorgsgivarna inte finns tillgängliga, behöver barnet 
ersättningspersoner som kan vara känslomässigt närvarande. Dessa måste kunna se 
barnet, vilka behov det har och svara på dessa behov på ett för barnet lämpligt sätt”  
 

(Askland & Sataøen, 2003, s.104). 
 
4.2.3 Sociala relationer barn - barn 
Samspel och vänskapsrelationer mellan barn är livsviktigt, forskning visar att det 
påverkar barnets vuxna liv. Askland och Sataøen (2003) har kommit fram till att det är 
viktigt för ett barn i förskolan att kunna vara delaktiga i positiva samspel med andra 
barn såväl som i grupp. Små barn i ettårsåldern har fortfarande begränsad interaktion 
men den ökar jämsides med åldern, i tvåårsåldern utvecklas samspelet och får en 
känslomässigare karaktär som kan vara både positiv och negativ genom att barnen 
reagerar på varandra i sin kommunikation. Vidare beskriver Johansson och Pramling 
Samuelsson (2007) att genom barns lek med andra barn utvecklas deras kommunikativa 
kompetens. I barns lek sker hela tiden förhandlingar samt omförhandlingar och deras 
samspel i leken beskrivs som komplext. I leken får barn möjlighet att inta andra barns 
perspektiv och livsvärldar samt lär sig att förstå dessa perspektiv. I leken finns inga 
åldersbegränsningar och barnen får möjlighet att utmanas i sina lekvärldar genom sina 
olika erfarenheter.  
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4.3 Professionalitet i samspelet med barn och deras vårdnadshavare 
Generellt gäller det att i ett samspel med barnen är det viktigt för den vuxna att utgå 
ifrån barnets önskningar, tankar och behov men samtidigt vägleda barnen i deras tankar. 
Detta möjliggör för barnet att utöva inflytande, delaktighet och ansvar över situationen. 
En förutsättning för att barnet ska utvecklas i förskolan är det av vikt att förskolläraren 
visar ett positivt intresse och engagemang i barnet. En förskollärare behöver få barnets 
tankar, åsikter och erfarenheter för att kunna stötta barnet. Men för att kunna hjälpa och 
stötta barnen i deras utveckling krävs det även hjälp från barnets närmaste vuxna (Niss, 
Hindgren och Westin, 2007; Juul & Jensen, 2003). 
 
“Både barnen, föräldrarna och pedagogerna ingår i ett sammanhang där vi i allra 
högsta grad är beroende av varandra”  
 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 135).  
 
Förskollärarna har kunskap om det pedagogiska, om undervisning och om barnets 
sociala samt intellektuella utveckling, förskollärarna har även en allmän kunskap om 
barns utveckling. Medan vårdnadshavarna har kunskap om sitt barns utveckling samt 
deras sätt att vara i familjen och på sin fritid. I samspelet med familjen är det viktigt att 
ha en öppenhet samt att lyssna in vad det är vårdnadshavaren vill och uttrycker. Idag 
kräver vårdnadshavarna en aktiv dialog med förskollärarna och de förväntar sig att 
förskollärarna sätter tonen för samspelet (Juul & Jensen, 2003). Niss m.fl. (2007) 
beskriver tre olika dialoger som både förskollärare och vårdnadshavare ska använda sig 
av för att en positiv utveckling ska ske.  

• Den känslomässiga dialogen innebär att barnet ska veta att det är älskat, det 
räcker inte för en vuxen att säga det utan den måste även visa det för barnet. Hur 
den vuxna pratar till barnet visar vad den tycker om barnet. Barn kan känna av 
vad den vuxna tycker genom sättet den blir tilltalad på. I den känslomässiga 
dialogen handlar det om att barnet får uppmuntran och bekräftelse samt möts av 
respekt, intresse och positivt engagerade vuxna. 

• Den meningsskapande och utvidgande dialogen handlar om att förskollärare och 
vårdnadshavare ska vägleda barnen och hjälpa den att skapa mening och 
sammanhang av sina erfarenheter. Barnen ska få möjlighet att koppla ihop nya 
erfarenheter med sina gamla och genom detta även skaffa sig nya kunskaper.  

•  Den reglerande dialogen handlar om att ge barnen både kärlek och vägledning 
för att det ska kunna utveckla sin självkontroll. Barnen behöver få hjälp med att 
sätta gränser som är ett villkor för att kunna växa. Detta är en viktig uppgift för 
förskollärarna samt att använda sig av positiv reglering. Vilket innebär att inte 
bara säga nej utan förskolläraren ska kunna förklara varför den säger nej samt 
hjälpa barnet till alternativa vägar. 

 
Det är viktigt att det finns en balans mellan dessa tre dialoger och att förskolläraren 
förstår och samspelar med barnen och deras vårdnadshavare.  
 
4.3.1 Vårdnadshavarens och barns delaktighet och inflytande 
I förskolan kan det vara svårt att bjuda in vårdnadshavarna till delaktighet, men i 
grunden handlar det om att tro på varandras olika perspektiv och att dessa perspektiv 
kan hjälpa till att skapa de bästa förutsättningarna för barnet detta skriver Åberg och 
Lenz Taguchi (2005). Författarna skriver även att det är förskollärararens ansvar att 
bjuda in vårdnadshavarna till delaktighet. Det handlar bland annat om att berätta för 
dem vad de arbetar med på förskolan och hur de tänker om det, men även visa för 



  
 

10 

vårdnadshavarna. Författarna beskriver det som att förskollärarna måste skapa en 
lyssnande relation till vårdnadshavarna. Det handlar även om att förskollärarna måste 
bli tydliga i att kommunicera sin pedagogiska roll för vårdnadshavarna och att få 
vårdnadshavarna att känna sig viktiga i förskolans verksamhet. Riddersporre och 
Persson (2017) skriver att det är svårt att få små barn delaktiga i sin vardag på 
förskolan. Eftersom små barn generellt inte har utvecklat något tal än måste 
förskollärarna vara uppmärksamma på deras icke-verbala sätt att uttrycka sitt inflytande 
på. Det handlar om att förskollärarna måste vara öppna och lyhörda för barns perspektiv 
och ha en vilja att möta deras perspektiv. Detta lägger grunden för att barn ska kunna 
utöva inflytande i förskolans verksamhet.  
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5. Teoretiskt ramverk 
Under det här kapitlet kommer det teoretiska ramverket för den här stuiden att 
presenteras. Den valda teorin för studien är Bowblys anknyntningsteori. Den är 
releveant för studien därför att studien handlar om relationsskapande mellan små barn 
och vuxna i förskolans verksamhet.  
 
5.1 Anknyntingsteorin 
Anknytningsteorins förgrundsgestalt hette John Bowlby och han föddes den 26e 
februari 1907 i London, han dog den 2a september 1990 i Skottland. Han var en 
utbildad psykoanalytiker. Han skrev bland annat en rapport som heter Maternal care 
and mental health som beskrev vilken betydelse föräldrarna har för barnets utveckling 
samt vilka risker en för tidig separation från föräldrarna kan innebära. Rapporten blev 
en succé och den översattes till flera språk, bland annat svenska. Rapporten blev ett 
startskott och möjliggjorde fortsatt forskning inom området för Bowlby (Broberg, 
Hagström & Broberg, 2012).   
 
Bowlby höll inte med dåtidens samhällssyn på den primära anledningen till varför 
barnet knyter band till mamman, vilket sades vara att hon ger barnet mat. Bowlby 
menade att då skulle barnet kunna knyta an till vem som helst som ger den mat, istället 
anser han anknytningen mer komplext än så. Genom att observera barn i bestämda 
situationer kom Bowlby fram till begreppet anknytningsbeteende som innebär att barnet 
söker närhet och trygghet hos en etablerad individ som barnet uppfattar har koll på 
världen och kan ge trygghet. Det mest tydliga beteendet är när personen är rädd, ledsen 
eller sjuk och behöver omvårdnad och tröst (Bowlby, 2010). 
 
Begreppet anknytning innebär att personen har flera nära känslomässiga relationer, 
exempelvis mamma, pappa och syskon. Dessa relationer har fem saker gemensamt och 
dessa är: relationen har varat över en längre period, den nära relationen rör en person 
som inte är utbytbar, relationen karakteriseras även av att personerna i relationen söker 
varandras närhet och trygghet, relationen betyder mycket för personerna på ett 
känslomässigt plan samt vid en ofrivillig separation från personen i fråga känner det 
obehag (Bowlby, 2010; Broberg m.fl, 2012).  
 
Under barnets första månader är vårdnadshavaren betydelsefull när det gäller att hjälpa 
barnet i sin känslomässiga reglering. Dessa första månader i barnets liv är deras förmåga 
att reglera starka känslor väldigt begränsad. Genom att barnet får hjälp av 
vårdnadshavaren att reglera dessa känslor utvecklar de successivt något som kallas för 
emotionell reglering. För att barnet ska kunna utveckla detta måste vårdnadshavaren 
vara lyhörd för barnets signaler och kunna trösta sitt barn. Vidare är det av stor 
betydelse att vårdnadshavaren svarar på barnets försök till kontakt och besvara deras 
signaler, exempelvis le tillbaka mot barnet om det ler mot dig. Detta är av betydelse för 
att barnet ska kunna skapa en trygg anknytning till sin vårdnadshavare. En trygg 
anknytning karakteriseras genom att det lilla barnet får tröst och beskydd när det söker 
sin anknytningsperson. Däremot går det inte att säga att vårdnadshavaren och barnet är 
anknutna till varandra, det är barnet som knyter an till vårdnadshavaren och andra 
vuxna, inte tvärtom. Det lilla barnet söker trygghet och beskydd hos sin vårdnadshavare, 
den knyter an, vårdnadshavaren i sin tur svarar barnet genom att ge den trygghet och 
beskydd, den utvecklar omvårdnadsband. Anknytningen är en central aspekt hos det 
lilla barnet och den blir även livsviktig för barnet (Broberg, 2004; Broberg m.fl., 2012). 
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5.2 En trygg bas 
Det mest centrala begreppet inom anknytningsteorin är en trygg bas, den handlar 
egentligen om två saker hos den vuxna. Förmågan att vara en trygg bas för barnets 
utforskande samt att vara en säker hamn för barnet där de kan återvända till och känna 
trygghet vid händelse av hot eller fara. Om den trygga basen finns där vågar barnet 
utforska omvärlden i vetskapen om att den säkra hamnen finns att återvända till när det 
blir rädd eller känner fara. Barnets vilja och förmåga att utforska och lämna ”den säkra 
hamnen” påverkas negativt om det är en otrygg anknytning, barnet kan då inte lita på att 
den vuxna finns kvar i händelse av fara och barnet vill då antingen aldrig lämna basen 
och ”klamrar sig fast” hos den vuxna eller så beter det sig som om den inte finns. Barn 
som har vårdnadsahavare som stimulerar deras lust att upptäcka och tillåter dem att vara 
självständiga tenderar att vara mer trygga samt visar på en vetskap om att den säkra 
hamnen finns kvar. Vårdnadshavaren måste förstå och respektera barnets 
anknytningsbeteende för att på så sätt utgöra den trygga basen som barnet är i behov av. 
Beroende på hur vårdnadshavaren reagerar vid händelse av fara kan det ge 
konsekvenser för barnets förmåga att upptäcka världen längre fram i livet. Vid händelse 
av fara är det viktigt att vårdnadshavaren utgör en säker hamn för att anknytningen till 
vårdnadshavaren ska fortsätta utvecklas och inte förhindras, såväl som att 
vårdnadshavaren ser och uppmärksammar vad barnet visat sig vara rädd för och 
bekräftar detta (Broberg m.fl., 2012; Bowlby, 2010; Broberg, Granqvist, Ivarsson & 
Risholm Mothander, 2006).  
 
Vid upplevt obehag eller rädsla kan det lilla barnet rikta vad som upplevs som 
anknytningsbeteende, exempelvis att det söker skydd eller tröst, mot närmsta vuxen 
utan att egentligen ha en relation med personen. Sådant kan allra helst ske i förskolan 
och det är därför av största betydelse att barnet skapar en anknytningsrelation till minst 
en förskollärare i förskolan som den är trygg med. Om förskolan har en specifik 
inskolningspedagog vid inskolningar är det oftast den personen som blir barnets 
anknytningsperson. Detta betyder dock inte att barnet inte går till de andra 
förskollärarna i förskolan. Barnet kan få favoriter i de andra förskollärarna när det gäller 
andra saker, exempelvis när de vill leka. I förskolan är det inte enbart anknytningen 
mellan barn och vuxen som är det viktigaste, dock så blir anknytningspersonen oerhört 
viktig desto ”nyare” barnet är på förskolan då deras anknytningssystem oftare aktiveras 
(Broberg m.fl., 2012).  
 

5.3 Inre arbetsmodeller 
Till anknytningsteorin hör begreppet inre arbetsmodeller (IAM). Broberg m.fl. (2012) 
förklarar detta som att barns anknytning till personer i sin närmsta krets ser olika ut och 
att det vilar på hur samspelet mellan dem utvecklas. Successivt utvecklas samspelet till 
inre bilder hos det lilla barnet, dessa bilder är mentala representationer av barnet självt 
samt av samspelet med betydande närstående vuxna. Det är dessa bilder som kallas inre 
arbetsmodeller och är kopplade till barns kognitiva utveckling under sitt första 
levnadsår. Modellerna i barnets hjärna ska avbilda verkligheten, det lilla barnet har även 
förmågan att ändra dem. På så vis får barnet en uppfattning om vad som skulle kunna 
ske i verkligheten om det gör på ett eller annat sätt. Viktigt är att de inre 
arbetsmodellerna stämmer överens med verkligheten, annars förlorar den sin funktion 
som hjälpmedel för barnet i sitt samspel med omgivningen. Grunden till en god 
överensstämmelse vilar på en övervägande positiv relation med vårdnadshavarna och 
andra närstående. Barnet har dock förståelse för så kallade negativa erfarenheter, 
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exempelvis att vårdnadshavaren inte alltid kan tillgodose barnets behov till fullo av 
olika anledningar. Barnets inre arbetsmodeller uppdateras ständigt och blir successivt 
likvärdig relationen mellan sig och sin vårdnadshavare. Det betyder att om relationen 
och samspelen präglas av majoriteten negativa upplevelser under en längre period 
uppstår problematik, barnets inre arbetsmodell speglar inte längre den verklighet som 
barnet tidigare har kunnat förlita sig på i samspel med nyckelpersoner i sin närmaste 
omgivning. Detta blir särskilt tydligt när barnet exempelvis ska introduceras till 
förskolans verksamhet, där kommer det att möta både vuxna och barn som också har 
inre arbetsmodeller som speglar samspelet i den enskilda familjen. Det betyder att 
barnet hela tiden strävar efter att forma en miljö som är anpassad efter barnets inre 
modeller, på så vis vet barnet hur det ska hantera olika situationer (Broberg m.fl., 2012).  
 
5.4 Olika anknytningsmönster 
I Broberg m.fl. (2012) beskrivs en studie där forskaren observerade mödrar och 
spädbarn i hemmiljö, där kom hon fram till tre mönster för trygg och otrygg anknytning: 
1) trygg, 2) undvikande och 3) ambivalent. Broberg m.fl. (2012) beskriver även hur 
dessa tre mönster senare utvecklades och beskrevs på två olika sätt: 1) trygg, 
undvikande eller ambivalent, eller 2) organiserad (trygg, undvikande, ambivalent) eller 
desorganiserad.  
 
5.4.1 Trygg anknytning 
Om barnet upplever trygghet slås deras anknytningssystem på och det möjliggör för 
barnet att på ett nyfiket sätt kunna hänge sig åt utforskandet av omvärlden. Finns där en 
trygg anknytning till den vuxna har barnet en inre vetskap om att den vuxna (säkra 
hamnen) alltid finns kvar och kan ge trygghet och beskydd om barnet upplever hot eller 
fara. Den vuxna som barnet har en trygg anknytning till hör barnet, lyssna på barnet 
samt finns där för att försöka hjälpa barnet. Det finns även en vilja hos den vuxna att 
förstå barnet. Barnet som befinner sig i en trygg anknytning till den vuxna har en 
ganska flexibel relation, det kan i ena stunden befinna sig en bit ifrån den vuxna för att 
utforska medan den i andra sekunden kan vara nära den vuxna för att söka trygghet 
(Broberg m.fl., 2012).  
 
5.4.2 Otrygg men organiserad anknytning 
En otrygg men organiserad anknytning kan beskrivas på två sätt, antingen är den 
undvikande eller ambivalent. En undvikande anknytning karakteriseras genom att barnet 
inte ger några signaler på att den använder vårdnadshavaren som en trygg bas. 
Anledningen till detta beteende hos barnet beror på att vårdnadshavaren inte har svarat 
på barnets signaler, eller inte brytt sig om barnets känslomässiga behov, 
vårdnadshavaren har även öppet avvisat barnets intentioner så att det känt sig skrämt 
eller ledset. Istället för att söka trygghet och tröst hos sin vårdnadshavare blir barnet 
känslomässigt självförsörjande och försöker hantera situationer de inte alls är mogna för 
att hantera. Att ha en undvikande anknytning till sina vårdnadshavare kan i sin tur leda 
till att barnet utvecklar ett sätt att avvisa känslomässiga behov från andra människor 
samt har svårt att vara empatisk gentemot kamrater (Broberg, m.fl., 2012).  
 
En ambivalent anknytning innebär att samspelet som sker mellan barnet och 
vårdnadshavaren helt sker på vårdnadshavarens villkor. Barnet har svårt att förutsäga 
vad/hur vårdnadshavaren kommer att svara och reagera på dess signaler. 
Vårdnadshavaren som har en ambivalent anknytning till sitt barn kan vara en bra 
vårdnadshavare men enbart när det passar den. Istället för att vårdnadshavaren försöker 
hjälpa barnet att förstå hur det känner i olika situationer tror sig vårdnadshavaren ”veta” 
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hur barnet känner sig, detta i sin tur försvårar för barnet att själv få utforska hur det ska 
känna. Det är vårdnadshavaren som styr i relationen (Broberg m.fl., 2012).  
 
5.4.3 Desorganiserad anknytning 
En desorganiserad anknytning präglas av att samspelet i hög grad bygger på rädsla, 
barnet får därför svårt att utveckla något anknytningsmönster till vårdnadshavaren 
(trygg, undvikande eller ambivalent). Barnet lär sig att ”koppla ur” anknytningssystemet 
om det under en längre tid inte blivit tröstat när det är ledset av sin vårdnadshavare, 
detta leder i sin tur till att barnets känslomässiga utveckling tar skada. Om 
vårdnadshavarfen blir irriterad eller arg när barnet söker tröst och trygghet blir barnet 
rädd och försätts i en olöslig konflikt hos sig själv. I och med att det är 
vårdnadshavarens beteende som har skrämt barnet blir det ännu mer rädd av att vara 
nära vårdnadshavaren. Detta leder till att anknytningssystemet slås på ännu starkare och 
barnet kan inte organisera sin anknytning till sin vårdnadshavare, därav namnet 
desorganiserad (Broberg m.fl., 2012).  
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6. Metod 
Under det här kapitlet kommer vi att beröra vår valda metod för vår studie. Vi kommer 
att diskutera undersökningsinstrumentet, kvalitativ metodansats, genomförande samt val 
av intervjupersoner. I slutet kommer vi även föra en diskussion om de etiska 
överväganden som gjorts. 
 
6.1 Undersökningsinstrument 
I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som 
undersökningsinstrument. Intervjuerna riktar sig mot vårdnadshavare som någon gång 
under det senaste året har skolat in barn till förskolans verksamhet.  
 
6.2 Kvalitativ metodansats 
I och med att vi har valt att använda oss av intervjuer i den här studien blir den av en 
kvalitativ karaktär.  
 
I undersökningen med vårdnadshavarna har semistrukturerade intervjuer använts. 
Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren förbereder ett särskilt antal frågor till 
respondenten och samtidigt förhåller sig flexibel under tiden som intervjun pågår 
(Denscombe, 2014). Denna metod är relevant för vår studie därför att den skapar 
möjligheter för oss att under intervjuprocessen låta respondenterna utveckla sitt svar om 
ett särskilt intressant ämne eller fråga som tas upp, vilket i sin tur kan generera djupare 
svar om det kunskapsområde där studien görs. Genom att göra intervjuer med 
vårdnadshavare får vi möjligheten att komma nära personer som är av vikt för 
undersökningen till vår studie då det är deras perspektiv som studien bygger på. Som 
forskare är det därför viktigt att vara medveten om hur du bemöter den som ska 
intervjuas, både innan och under intervjun då det kan påverka mängden insamlad data 
och dess kvalité. Intervjuer öppnar upp för en hög svarsfrekvens då det handlar om ett 
möte som bestämts i förväg och att respondenten är medveten och möjligtvis även 
förberedd på vad som ska ske och vilket område som ska beröras.  
 
De två frågeställningarna behandlades med ett antal frågor relaterade till ämnet genom 
intervju (se bilaga B).  
 
6.3 Val av intervjupersoner 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av det som Denscombe (2014) beskriver 
som ett subjektivt urval. Det innebär bland annat att forskaren på ett sätt handplockar de 
som ska delta i undersökningen, då denne är medveten om att deltagarnas erfarenheter 
kan vara relevanta för just denna undersökning. Det betyder fortsättningsvis att de 
kommer kunna bidra med värdefull och informativ data till studiens resultat.  
 
Missivbrev (se bilaga A) skickades ut till åtta stycken vårdnadshavare, däremot var det 
endast fem stycken som svarade. Därför ingår det fem vårdnadshavare i vår studie som 
vid tidpunkten av undersökningen har erfarenhet av att ha upplevt övergången från 
hemmet till förskolan samt processen att skola in ett barn i förskolans verksamhet. Mer 
specifikt inbegriper det vårdnadshavare på en småbarnsavdelning där barnen är 1,5 - 2 
år gamla på en och samma förskola men deras barn går på två olika avdelningar. Vi 
kommer i resultatdelen att benämna vårdnadshavarna som V1, V2, V3, V4 och V5. 
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6.4 Genomförande 
Inför undersökningen utgick vi ifrån våra frågeställningar för att diskutera vilket eller 
vilka slags undersökningsinstrument som skulle fungera för vår studie och det vi ville 
undersöka. Vi var överens om att använda semistrukturerade intervjuer i vår studie. I 
samband med detta tog vi ställning till viktiga etiska aspekter och dessa redogjordes för 
respondenterna innan varje intervju. Därefter utformades intervjufrågor och i samband 
med detta skickades ett missivbrev ut till vårdnadshavarna på den valda förskolan som 
innehöll information om studien. I brevet fanns även en presentation av oss och hur de 
kunde ta kontakt om de var intresserade av att ställa upp.  
 
Brevet skickades ut i god tid med förhoppning om att så många vårdnadshavare som 
möjligt skulle ta del av informationen. Vi blev kontaktade av totalt fem vårdnadshavare 
som ville delta i en intervju, genomförandet av intervjuerna tog ungefär 15-30 minuter. 
Intervjuerna genomfördes på förskolan där de har sina barn i samband med lämning 
eller hämtning. Däremot genomfördes en intervju inte på förskolan utan på den 
medverkande vårdnadshavarens arbetsplats, på grund av avvikande arbetstider. Vi valde 
att spela in intervjuerna med hjälp av ljudupptagning på telefon. Fördelen vi såg med att 
spela in intervjuerna var att som forskare riktas fullt fokus mot respondenten samt att 
underlättar när datan skulle kategoriseras. Det gav även en möjlighet för den av oss som 
inte var med på intervjuerna att få ta del av svaren i form av de medverkandes egna 
röster och inte bara från den som höll intervjuerna. Nackdelarna vi såg med att spela in 
intervjuerna var att tekniken kan brista och materialet försvinner. I och med den tiden 
som fanns för arbetet hade det inte funnits möjlighet till att göra om intervjuerna.  
 
Därefter sammanställdes resultat av den data som samlats in genom transkribering från 
ljudfiler till papper, som vi kategoriserade utifrån studiens frågeställningar. Vi 
tematiserade de mest centrala som kom fram i resultatet. Vi reflekterade över likheter 
och skillnader i de medverkande vårdnadshavarnas svar samt plockade ut extra 
intressanta citat. Vi analyserade sedan resultatet utifrån anknytningsteorin samt såg 
mönster i svaren som kopplades till teorin.  
 
6.5 Metodkritiskt avsnitt  
Under intervjutillfällena så fungerade de semistrukturerade intervjuerna bra, men som 
forskare anser vi att fler följdfrågor hade kunnat generera mer information till våra 
frågeställningar. Överlag präglades intervjutillfällena av en god stämning mellan 
forskaren och respondenten. Vår studie innefattar inte någon generaliserbarhet då det 
resultat som framkommit av vår undersökning inte gäller för andra personer, grupper 
eller situationer än de som varit med i vår studie.  
 
6.5.1 Validitet 
För att en undersökning ska ses som valid innebär det att den ska vara trovärdig och 
studien ska gå att lita på. Ett annat kriterium som validitet har innebär att den ska gå att 
bekräfta, det vill säga studien ska gå att göras av andra och få liknande resultat. Studien 
ska även kunna ses som giltig genom att reslutatet ska kunna styrkas av exemeplvis citat 
(Allwood & Erikson, 2017).  
 
Vi kan se att vår studie är valid då vi utgår från vårdnadshavarnas tankar och åsikter om 
inskolningsprocessen. I intervjuerna har det gett oss en inblick hur en vårdnadshavare 
kan resonera om relationsskapande under inskolningen. I vårt resultat styrker vi våra 
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frågeställningar med citat från respondentera vilket ger studien en trovärdighet samt 
validitet.  
 
 
6.6 Etiska överväganden 
Inför intervjuerna med vårdnadshavarna har de tilldelats information angående vad 
studien innebär, vad den har för syfte samt en kort text som beskriver hur deras svar 
kommer att hanteras samt användas utifrån etiska överväganden. De har även mottagit 
information om anonymitet gällande de själva samt verksamheten som deras barn är 
relaterad till; vi skrev (se Bilaga A) ”[...] konfidentiella uppgifter inte kommer att röjas, 
det är endast vi som skriver studien som kommer att veta detta. Det kommer inte heller 
skrivas något namn på förskolan i studien eller vart förskolan ligger etc.” 
Respondenterna har innan intervjun tilldelats information om varför just dem är utvalda 
till undersökningen inom detta särskilda kunskapsområde, av anledning att få dem att 
känna sig betydelsefulla men med betoning på att det inte ska framkalla någon sorts 
prestationsångest; vi skrev (se Bilaga A) ”[...]Vi skulle därför vilja bjuda in er till en 
kortare intervju där fokus kommer att ligga på era erfarenheter, tankar och åsikter 
gällande inskolningssituationen.”  
 
Utskicket medför även en tydlig men kort förklaring på hur datan som samlas in 
hanteras konfidentiellt, trots att det är en anonym enkät och att det är frivilligt att svara 
på frågorna. Själva enkäten kommer även att innehålla ett tack för att de medverkat i 
undersökningen. Vi som ansvarar för studien har i utskicket till vårdnadshavarna 
presenterat oss med bild, namn och annat som kan vara betydelsefullt för att skapa en 
bra första kontakt. Hermerén (2011) trycker på hur viktigt det är att som forskare vara 
medveten om forskaretik inför en undersökning, särskilt om hur informanter som deltar 
ska behandlas i processen.  
 
Vetenskapsrådet (2002) listar fyra olika forskningsetiska principer att ta hänsyn till som 
forskare. Dessa fyra är; Informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet.  
 
Informationskravet innebär att respondenterna ska få den information om studien som 
krävs samt vilka villkor som gäller för deras deltagande.  
 
Samtyckeskravet innebär att respondenterna ska få ge sitt samtycke till att delta i studien 
men också att de har möjlighet att avbryta sitt deltagande när helst de vill.  
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in inte används i annat syfte än i 
undersökningen. Det handlar om att skydda den enskilda individen.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att materialet ska försvaras på ett sätt så att ingen 
obehörig kan komma åt det. Det handlar även om anonymitet i undersökningen, att 
deras uppgifter inte kommer att röjas.   
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7. Resultat och analys 
I det här kapitlet kommer vi redogöra vårt resultat utifrån vår insamlade empiri. Vi har 
strukturerat upp resultatet genom att göra huvudrubriker utifrån våra frågeställningar 
och sedan gjort underrubriker till dessa utifrån vad som var intressant i vår empiri. Det 
förs även en analys av citaten utifrån Bowlbys anknytningsteori.  
 
7.1 Vårdnadshavares upplevelser av relationen mellan förskollärarna 
och barn 
Gemensamt för vårdnadshavarna i studien var att de alla nämnde trygghet och att barnet 
blir sett som en central del i att en god relation mellan förskolläraren och barnet ska 
kunna utvecklas. De olika vårdnadshavarna som deltog i studien hade själva olika 
erfarenheter om inskolningsprocessen. Däremot kan vårdnadshavarnas egna 
erfarenheter ibland påverka inskolningsprocessen samt de nya relationer som uppstår. I 
vår studie kom det fram att en vårdnadshavare, V5, själv hade dåliga erfarenheter av 
inskolning, från när hon själv skolades in som liten, men att hon istället blev positivt 
överraskad över hur hennes barns inskolning var. Hon uttrycker det såhär:   
 
 

“[...] jag var ganska gammal när jag skolades in så jag kommer ihåg det [...] jag 
tror det var bra att skola in när han skolades in, han var 15 månader. Jag är 
positivt överraskad”.  

 
“Det var ju min största skräck liksom, jag hade jätteångest inför hans inskolning. 
Jag ville ju att han skulle få det bra [...] det kändes jättebra, så nu har ju min 
egna ångest hämmats lite och det känns ju bra”. 

 
Nedan kommer det att redogöras för vad vårdnadshavarna tyckte var mest centralt och 
viktigt gällande realtionen mellan deras barn och förskollärarna. Citaten kommer att 
styrkas med hjälp av Bowlbys anknytningsteori.  
 
7.1.1 Barnens trygghet 
Vårdnadshavarna beskriver på olika sätt vad som är trygghet för dem och deras barn vid 
inskolningen till förskolan.  
 

V1 nämnde “[...] jag märker ju att om inte någon kramar om honom och säger 
hej, då blir hand väldigt ledsen om jag ska gå helt plötsligt [...]”.  

 
Ytterligare två vårdnadshavare beskriver också sin egen trygghet som en viktig del i 
barnens trygghet på förskolan.  
 

V2 sa “[...] att man kan lämna till någon man känner sig trygg med [...]”. 
 

V3 sa “Första intrycket jag vill ha är att det ska kännas tryggt, för jag ska 
förlita dessa på mitt barn, det käraste jag har [...]”. 

 
Vikten av att det blir en trygg relation framhävs tydligt av dessa vårdnadshavarnas 
påståenden. Eftersom att de ska lämna bort sitt barn till några främlingar för dem så var 
det av vikt att det kändes tryggt direkt. Det som en av vårdnadshavare uttrycker är ju 
också att bemötandet när barnet kommer till förskolan är viktigt. Att barnen får en kram 
och att förskollärarna visar att de bryr sig om honom gör barnet trygg. Det är av vikt att 
både vårdnadshavarna och barnen känner sig trygga med förskollärarna och förskolan. 



  
 

19 

Detta är något som Broberg m.fl (2012) skriver om det lilla barnets anknytning. De 
menar på att hur deras anknytningssituation bemöts beror på arbetslagets arbetssätt och 
förhållningssätt gentemot barnets behov av känslomässiga relationer. Det som 
vårdnadshavarna uttrycker är något som Broberg m.fl (2012) skriver är en trygg 
anknytning i förskolan, vilket de beskriver som en viktig del för barnets utforskande. 
Detta går även att koppla till det Bowlby (2010) samt Broberg m.fl (2012) skriver om 
att barnet söker närhet och trygghet hos någon som den har en etablerad trygghet till 
som vägleder barnet i verksamheten. Beteendet blir extra tydligt när barnet exempelvis 
är ledset och behöver tröstas.  
 
 
7.1.2 Barnet blir sett 
Vårdnadshavarna lyfter och förklarar vad det innebär för dem att deras barn bli sett i 
den nya verksamheten.  
 

V3 berättade “[...] sedan tycker jag det är viktigt att man ser alla, bekräftelse 
på ett sätt”.  

 
V4 sa “Det är viktigt att dem blir sedda [...] har ögonkontakt och visar intresse 
[...]”.  

 
V5 sa “Ja det tycker jag, att han blev sedd”. 

 
Här lyfter vårdnadshavarna vikten av att se alla barn och visa intresse för alla barn. 
Förskollärarna måste visa att de ser alla barn och att de bryr sig om barnen som kommer 
till förskolan. Att de visar intresse gentemot det som barnet utforskar i miljön, uttrycker 
vårdnadshavarna är viktigt för dem. Men även att förskollärarna försöker fånga barnet 
och få med barnet i leken eller de rutinmässiga delarna under dagen. Vårdnadshavarna i 
studien trycker på att det är viktigt att förskollärarna är engagerade i barnen och visar 
intresse för barnet. Utifrån det som Broberg m.fl. (2012) skriver om hur ett barn skapar 
en anknytningsrelation till förskollärarna, så ser vi att de aspekter som vårdnadshavarna 
lyfter ovan är viktiga för att barnet ska kunna skapa en aknytningsrelation till någon av 
förskollärarna. Det kan även kopplas till begreppet inre arbetsmodeller som Broberg 
m.fl. (2012) beskriver är en viktig del i ett barns anknytning till en vuxen i sin närhet. 
Beroende på hur samspelet är mellan barnet och förskollärarna blir till konsekvens för 
hur anknytningen utvekclas.   
 
 
 
7.1.3 Engagerade och tillgängliga förskollärare 
Vårdnadshavarna i studien upplevde att förskollärarna var engagerade vid inskolningen 
och de visade att de ville att varje familj skulle få en trygg och bra inskolning. 
Vårdnadshavarna uttrycker detta på följande sätt;  
 

V2 sa “Det kändes tryggt från början, de verkar jätteengagerade [...] det gör ju 
både C och oss trygga, jätteskönt”.  

 
Vårdnadshavarna nämner personalens tillgänglighet som en grund till att de känner 
trygghet.  
 

V1 sa “Ja, de är ju tillgängliga dygnet runt tänkte jag säga [...]”. 
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Särskilt viktigt för V4 var att förskollärarna visar entusiasm för barnet genom hela 
inskolningsprocessen, hon beskriver det såhär;  
 

“[...] och att de försöker vara med och lära känna dem, vara på deras nivå, visa 
intresse. Att det där roliga, snälla, trevliga alltid är där tycker jag är en självklar 
grej [...]”. 

 
Är förskollärarna engagerade i barnen redan från början under inskolningen ger de 
vårdnadshavarna trygghet, säger en vårdnadshavare. De hävdar att de ser att 
förskollärarna bryr sig om deras barn och att de ser alla barn. Förskollärarna ska helst gå 
ner på barnens nivå och visa intresse för barnen, då kan det leda till att hela familjen blir 
trygg i förskolan. Att vara tillgängliga för att kunna svara på frågor och liknande är 
extra viktigt när det kommer en ny familj till förskolan, uttrycker en annan 
vårdnadshavare. De har antagligen aldrig haft kontakt med förskolan innan så då 
kommer det naturligt många frågor. Att vara tillgänglig då och kunna svara på dessa 
frågor som kommer är även det en grund till att vårdnadshavarna känner trygghet till 
förskolan. Det som vårdnadshavarna gör uttryck för ovan går att koppla till det som 
Broberg m.fl. (2012) skriver om anknytningsbeteende. Barnet kan i olika situationer 
rikta uppmärksamheten mot närmsta vuxne utan att egenetligen ha en relation med 
personen. Om förskollärarna är engagerade i barnet samt utgör en trygghet för barnet så 
kan de ta emot tröst från förskollärarna.  
 
 
7.2 Vårdnadshavarnas relation med förskollärarna 
Gemensamt för vårdnadshavarna i deras tankar om relationen med förskollärarna 
beskriver de sin relation som trygg och bra, att de känner sig nöjda.  
 

V3 sa “Ja det tycker jag, absolut. Både att de har varit öppna i 
kommunikationen med, ifall vi tycker något och vad dem tycker. 
Samspelet, jag tycker det fungerar jättebra”.  

 

V5 sa; “[...] Jag var ju här innan bland annat och träffade en förskollärare, det 
var ju jättebra. Då var jag själv också, det var superbra att få den tiden och då 
kunde jag berätta om mina egna erfarenheter och vad jag kände. Där kände jag 
verkligen att man tar sig tid, det hade man kunnat göra under inskolningen 
också”. 

 
Att ha ett samspel mellan hem och förskola, anser vårdnadshavarna, är av största vikt 
för barnets utveckling såväl som vårdnadshavarnas trygghet. De uttrycker att de hela 
tiden vet vad som sker på förskolan och vad barnen gör under dagen. Att även bjuda in 
vårdnadshavarna till en rundvandring i förskolan och möjlighet att prata, utan barn, ger 
en extra trygghet till vårdnadshavarna redan innan inskolningen börjar, visar svaren.  
 
7.2.1 Tydlig kommunikation mellan vårdnadshavare och förskollärare 
Under den första inskolningstiden när vårdnadshavarna är närvarande, var 
förskollärarna tydliga med att förmedla hur vårdnadshavarnas roll skulle vara.  
 

V3 uttryckte “[...] hon sa liksom, sitt ner och var tråkig, sitt mer vid väggen så 
att dem mer kan försöka komma in ‘’åh kolla här’’ och så”.  
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V5 sa “[...] vi skulle vara lite passiva och det förstår jag verkligen varför vi ska 
vara. Det märker man ju fortfarande när man kommer in här, att det är hans 
arena och inte min. Han blir ju stolt över att visa upp vad som sker här [...] det 
är han som tar platsen här”.   

 
V4 sa “[...] sen är man ju fortfarande rädd att hon ska ramla och slå sig, så man 
är ju fortfarande där men jag försökte mer iaktta och uppmuntra att hon skulle 
leka själv [...]”.  

 
V2 sa “[...] det var ju hon som skulle utforska och göra saker, sen om hon 
behövde oss så var vi ju där”.  

 
Det som vårdnadshavarna gör uttryck för här visar att de är medvetna om att barnen ska 
få utforska förskolan och att det är deras arena. Däremot är de fortfarande med och 
håller koll ifall något skulle hända. Vårdnadshavarna uttryckte att de alltid fanns där 
men lät förskollärarna vara de “roliga” så de kunde fånga barnen och på så sätt få dem 
trygga i förskolan. Vi upplevde det som att barnen hade en trygg anknytning till sina 
vårdnadshavare då de hade möjligheten att utforska men att de ändå vet om att 
vårdnadshavarna alltid är där och att de kommer tillbaka. Det uttrycks tydlig av två 
vårdnadshavare som beskriver sin roll under inskolningen. De menade på att de satt 
kvar på samma ställe och barnen skulle utforska men att barnen visste att de fanns där 
ifall något skulle hända, detta kan vi koppla till Bowlbys begrepp en trygg bas. Bowlby 
(2010) beskriver begreppet som egentligen två förmågor hos den vuxna, förmågan att 
vara en trygg bas samt förmågan att utgöra en säker hamn.  
 
 
7.2.2 Information som grund för en bra relation 
Överlag var vårdnadshavarna nöjda med den information om de delgivits inför, under 
och efter inskolningen.  
 

V3 uttryckte “Ja, både veckobrev och föräldramöten, och så alltid att man 
utbyter information och sen ifall det är något speciellt, att man kan prata om det 
både på morgonen eller när man hämtar [...]”. 

 
 V2 menade “[...] det är ju svårt att säga att man vill ha mer information, för 
man vet ju hela tiden vad som händer”.  

 
V1 sa att det hade varit otydlig information gällande lämningen,  
 

“I början var det svårt att veta om man stannade för länge, eller om man är för 
kort mot barnet. Det var någon gång som de sa att det ska vara ett tydligt hejdå, 
sen helt plötsligt någon vecka efter så var det bara ‘’gå liksom’’, så att de inte 
börjar skrika”.  

 
Även V5 uttryckte en önskan om mer information,  
 

“[...] sen kan jag känna att första terminen fick jag mer feedback på vad de gjort 
under dagen, det är inte lika mycket sådant nu [...] det saknar vi lite, för jag 
tycker det är bra att kunna prata med N när han kommer hem, i och med att han 
inte har ett jättestort ordförråd ännu jämfört med andra barn, så det hade jag 
önskat lite mer”.  
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Information, anser vårdnadshavarna, är av stor vikt i förskolan, speciellt när det handlar 
om nya familjer. De har antagligen ingen aning om vad som försiggår i förskolan och 
att då skicka veckobrev varje vecka får vårdnadshavarna en insyn om vad de gör under 
veckorna, säger en av vårdnadshavarna. Sen att förskollärarna även informerar när de 
hämtar sina barn om vad som hänt under dagen är också viktigt för att vårdnadshavarna 
ska kunna prata med sina barn hemma, för att exempelvis stötta deras språkutveckling, 
detta visar svaren.  
 
Vårdnadshavarna ska hjälpa barnet i sin känslomässiga reglering. Detta är främst viktigt 
under barnets första månader. Vi ser dock en kopplning mellan detta som Broberg 
(2004) och Broberg m.fl. (2012) skriver och att vårdnadshavarna får information från 
förskollärarna. Vårdnadshavarna kan då få information från förskollärarna om vad som 
hänt under dagen och kunna prata med barnen hemma sedan. De kan då prata om saker 
som hänt under dagen för att barnet ska få möjlighet att bearbeta sina känslor och tankar 
tillsammans med sina närmsta anknytningspersoner.  
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8. Diskussion 
Under det här kapitlet kommer vi att diskutera vårt resultat i förhållande till vår tidigare 
forskning och litteratur. Vi kommer även att föra en metoddiskussion under det här 
kapitlet.  
 
8.1 Resultatdiskussion 
Alla vårdnadshavare tryckte på att det var viktigt för dem att känna att de lämnade sitt 
barn till någon som de känner sig trygga med, det gör både dem och barnen trygga. 
Detta stärks i tidigare forskning av en studie gjord av Yaoying (2006) som betonar 
vikten av att vårdnadshavarna känner sig trygga med lämningen. Detta stärks även av 
Niss m.fl. (2007) som påpekar att som förskollärare kan du omöjligt älska varje barn du 
möter i förskolans verksamhet. Relationen med barnet skiljer sig från den som barnet 
har med sin vårdnadshavare, istället ska den bygga på intresse och positivt engagemang. 
 
I likhet med det som Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver om förskollärarnas ansvar 
till att bjuda in vårdnadshavarna till förskolans verksamhet i samband med inskolning, 
menar vårdnadshavarna i studien att det är viktigt med att få information om vad barnen 
gör på förskolan. Det handlar bland annat om att berätta för vårdnadshavarna vad de 
arbetar med på förskolan. Författarna talar om att skapa en så kallad lyssnande relation 
till vårdnadshavarna. Däremot skriver Juul och Jensen (2003) om skillnader mellan 
förskollärarnas och vårdnadshavares relation till barnet. Förskollärarna har den 
pedagogiska kunskapen medan vårdnadshavarna är den som känner barnet bäst. 
Tillsammans måste de ha en ömsesidig dialog för att relationen ska fungera. Det kan då 
vara av vikt att informationen kommer från två håll. Exempelvis kan det vara viktigt för 
förskollärarna att vid lämningen få lite information från vårdnadshavarna om hur natten 
har varit, om barnet har ätit bra eller är trött.  
 
Jensen och Jensen (2008) skriver om förväntningar som förskollärare och 
vårdnadshavare har på varandra. Nelson (2004) trycker på att en bra början till ett gott 
samarbete mellan hem och förskola kan vara att förskollärarna bjuder in 
vårdnadshavarna till en rundvandring i förskolan innan barnets inskolning. I studien 
kom det fram att en av vårdnadshavarna hade fått en rundvandring av förskolan innan 
inskolningen och där fått möjlighet att prata om sina egna erfarenheter med en av 
förskollärarna.  
 
En av vårdnadshavarna i studien uttryckte att hon själv hade dåliga erfarenheter av 
inskolning och att hon hade ångest inför sin sons inskolning på grund av detta. Detta 
stärks i det som Foot, Howe, Cheyne, Terras och Rattray (2000) samt Manigo och 
Allison (2017) skriver om vårdnadshavarnas negativa upplevelser om sin egna skolgång 
samt hur den har påverkat hur de ser på sitt barns ingång till förskolan. Deras studier 
visade dock att de såg förskolan som någonting negativt vilket inte denna 
vårdnadshavare uttrycker det som att hon gör. Hon blev istället positivt överraskad över 
hur det går till i förskolan.  
 
Det som framkom i resultatet var till största del förväntat, exempelvis att tryggheten var 
viktig och central för vårdnadshavarna men även hur förskollärarna bemöter barnet. Om 
vi med vår undersökning skulle fått fram mer oväntade delar i resultatet hade vi behövt 
ställa andra frågor, något som vi diskuterar i metoddiskussionen angående utformningen 
av vår enkät. Tanken innan arbetet påbörjades var att vi ville rikta studien och vår 
undersökning mot inskolningen och dess specifika delar i den process som det är. Vi 
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ville även synliggöra både förskollärares och vårdnadshavares perspektiv på detta. 
Under studiens gång fick vi tänka om, skala av undersökningsområdet samt ta hänsyn 
till den tid vi hade till arbetet som var 10 veckor. Därav valde vi att endast undersöka 
vårdnadshavarnas perspektiv därför att vi kunde se en kunskapslucka i avsaknaden av 
deras perspektiv inom inskolning som forskningsområde. Vi valde även att fokusera på 
skapandet av relationer vid inskolningen mellan alla som är involverade, barn, 
vårdnadshavare och förskollärare. 
 
8.2 Metoddiskussion  
Valet av intervjupersoner gjordes utifrån den tid och möjlighet som fanns till förfogande 
för studien. Alla vårdnadshavare i studien har barn på samma förskola och har varit med 
om liknande inskolningar. Hade det funnits mer tid hade studien kunnat innefatta fler 
vårdnadshavare samt vårdnadshavare på andra förskolor. Då hade troligtvis resultatet 
sett annorlunda ut. Då hade inte vårdnadshavarna haft samma erfarenheter av samma 
inskolning och av samma förskollärare och därav hade resultatet inte sett ut som det gör 
nu.  
 
Valet av intervju som metod sågs som något positivt för denna studie. Det blev ett bra 
samtal där vårdnadshavarna var trygga med oss som forskare och kunde berätta utförligt 
om sina erfarenheter av inskolningen. Det kom även fram vad de inte var så nöjda med 
eller som var mindre bra med inskolningen eller som de är missnöjda med nu efter 
inskolningen. Det är av vikt att även kunna belysa det som är mindre bra för att kunna 
utveckla inskolningen och de aktiviteter som görs. Men även att få en ökad kunskap om 
hur vårdnadshavare kan resonera och vad som är viktigt för dem. Detta för att kunna 
inkludera och göra dem delaktiga i inskolningsprocessen.  
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9. Framtida forskningsförslag  
Vår studie känner vi är av hög relevans för förskolans verksamhet då den lyfter fram hur 
vårdnadshavarna ser på relationer i förskolan. Studien lyfter fram viktiga delar som 
vårdnadshavarna ser som självklart angående inskolningen till förskolans verksamhet 
som kanske förskollärarna inte ser som en självklar del. Studien lyfter även fram, med 
hjälp av tidigare forskning, varför det är viktigt med en trygg anknytning i förskolan. 
Exempelvis säger Broberg m.fl (2012) att om barnet har en trygg anknytning till en eller 
flera förskollärare möjliggör detta att barnet utvecklas, dels socialt såväl som kognitivt, 
samt att barnen kan hänge sig till sin lek utan att undra var deras vårdnadshavare är.  
 
För vidare förslag på forskning föreslår vi att genom observationer kunna se hur en 
inskolning går till samt vad för aktiviteter förskollärarna väljer att göra samt varför. 
Detta kan även kompletteras med intervjuer med förskollärare och vårdnadshavare för 
att få deras tankar om vad inskolning är för dem. Vidare förslag är också att undersöka 
hur förskollärarna ser på relationsskapande under inskolning. Hur ser de på 
relationsskapande under en traditionell inskolning samt under en föräldraaktiv 
inskolning. Blir relationerna annorlunda och i så fall på vilket sätt? Det vore även 
intressant att undersöka vilken påverkan miljön i förskolan har på relationsskapandet 
under inskolningen.  
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Bilagor 
Bilaga A - Missivbrev till vårdnadshavarna 
Hej, 
Vi är två förskollärarstudenter som nu går vår sista termin här på universitet i Kalmar. 
Under vår sista termin ingår det att skriva ett självständigt arbete, vilket vi nu gör. Vårt 
arbete handlar om inskolningen med fokus på vårdnadshavarnas perspektiv, detta gäller 
i synnerhet de relationer som skapas mellan förskollärare - barn - vårdnadshavare vid 
övergången till förskolans verksamhet. 
 
Vi skulle därför vilja bjuda in er till en kortare intervju där fokus kommer att ligga på 
era erfarenheter, tankar och åsikter om inskolningssituationen. Vi tänker att intervjun 
kommer att pågå i max 30 minuter och vi vore väldigt tacksamma om ni skulle vilja 
ställa upp på detta.  
 
Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principer vilket innebär bland annat att 
konfidentiella uppgifter inte kommer att röjas, det är endast vi som skriver studien som 
kommer att veta detta. Det kommer inte heller skrivas något namn på förskolan i studien 
eller vart förskolan ligger etc. Vi har/kommer även ta hänsyn till de andra etiska 
principerna som är samtyckeskravet, vilket innebär att ni som vårdnadshavare får ge ert 
samtycke till intervjun samt att ni får avbryta den när helst ni vill om ni känner för det. 
Det är alltså inget krav att fullfölja intervjun om det är något som känns obekvämt. Ett 
annat krav som finns är informationskravet, det innebär att vi ska ge er all information 
som krävs för studien, vilket vi gör med detta brevet. Det finns även ett krav som kallas 
för nyttjandekravet vilket innebär att svaren från intervjuerna samt enkäten endast 
kommer att användas i den här studien. 
 
Vi som skriver denna studie heter Sofia Knudsen och Linnéa Peterson. Det är även 
Sofia som kommer att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (praktik) på era barns 
förskola, så den största kontakten kommer att vara med Sofia som gör sin VFU på 
xxxxxxxxx.  
 
Kontaktuppgifter: 
Sofia Knudsen tel: 0xxxxxxxxx mail: xxxxxxxxx 
Linnéa Petersson tel: 0xxxxxxxxx  mail: xxxxxxxx 
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Bilaga B – Intervjufrågor till vårdnadshavarna 
 
Intervjufrågor 
- Vilka förväntningar har de medverkande vårdnadshavarna på den relation 
som förskollärarna skapar med barnet? 

1. Vad är viktigt för dig som vårdnadshavare gällande mötet mellan ditt barn och 
förskolläraren vid inskolningen?  

2. Hur ser du på relationen som förskolläraren har med ditt barn? Hur skulle du 
beskriva den? 

3. Får ni möjlighet att ventilera era förväntningar på förskolläraren och 
inskolningen? I så fall när och hur?  

 
- Hur ser vårdnadshavare på sin relation med förskollärarna vid övergången 
till förskolan? 

1. Hur ser ni/du (vårdnadshavarna) på er roll under inskolningen?  
2. Förmedlar förskolläraren tydligt vad de vill att er/din roll ska vara under 

inskolningen? 
3. Vad tycker ni/du är viktig information att få vid ett första möte av 

förskollärarna?  
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