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Förord 

“Om vi bygger starka och trygga barn så  

behöver vi inte laga så många trasiga vuxna” 

Okänd 

 

Jag valde att skriva mitt examensarbete själv och har insett att det är krävande men väldigt                

lärorikt. 

 

Eftersom jag arbetat i förskolan under tiden jag genomfört studien så var valet av ämne               

relativt lätt. Jag har i många år funderat och utvärderat de inskolningar jag varit inblandad i.                

Jag har dock inte känt att jag haft tillräcklig kunskap och ville fördjupa mig på barns                

anknytning och skapandet av trygghet i förskolan.  

 

Jag vill passa på att tacka min handledare Ingrid Gyllenlager för allt stöd som jag fått. Jag vill                  

även tacka min medstudent Lovisa för det stöd och det kollegiala lärandet vi haft under               

processens gång. Även ett stort tack till de pedagoger som valde att ställa upp på intervju.  
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Inledning 

Att börja förskolan är en stor omställning för ett barn. Vissa barn har en större erfarenhet av                 

att interagera med andra människor än familjen medan vissa barn inte har träffat så mycket               

människor utanför familjen. Oavsett vad barnet har för tidigare erfarenheter så är det             

pedagogernas utmaning att barnet ska känna sig tryggt och säkert i den nya miljön och med de                 

nya människorna. Som pedagog har man alltid Läroplanen i ryggen och där står att läsa: 

 

“Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god              

introduktion i förskolan” Lpfö 98 rev. 2016, s. 13.  

 

“Alla som arbetar i förskolan ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det                

utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.”  

Lpfö 98 rev. 2016, s. 13 

 

“Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla            

arbetet i förskolan.” Lpfö 98 rev. 2016, s. 5. 

 

Hur synliggörs detta vid inskolningen? 

 

Jag har några års erfarenhet av att arbeta i förskolan och har skolat in flera barn, med                 

varierande resultat. De flesta har varit lyckade, dvs barnet har knutit an till pedagogerna och               

snabbt kunnat ta del av verksamheten. Ibland har det gått fortare och i vissa fall har det tagit                  

längre tid.  

 

Denna hösten (2017), under inskolningsperioden, var jag del av ett nytt arbetslag på en              

förskola. Resultaten av dessa inskolningar var inte positiva. Det fick mig att fundera över vår               

roll som pedagoger, ny anknytningsperson/personer till barnet och kunskaper kring          

anknytning. 
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För att ett barn ska nå sin fulla potential så är det avgörande huruvida barnet känner sig tryggt                  

i den nya miljön som förskolan är för det nyinskolade barnet (Broberg, Hagström, Broberg              

2012). Genom att pedagogerna har goda kunskaper i anknytning och om barns grundläggande             

behov så underlättas arbetet när man arbetar i barnomsorg(Brandzæg, Torsteinson & Øiestad            

2016). Broberg, Hagström & Broberg (2012) menar att under inskolningen av ett litet barn så               

förs barnets primära anknytning dvs föräldrarna, över till en sekundär anknytning dvs            

pedagogerna på förskolan. Just detta stämmer även in på Bowlby´s (2010) anknytningsteori,            

där han poängterar vikten av anknytningspersoner och deras kompetens. Brandzæg,          

Torsteinson & Øiestad(2016) skriver om en målande metafor “Barnets hjärna är en lampa,             

och anknytning är att kontakten sätts i.”(s.24) Med det menar de precis som Vygotskijs teori               

också poängterarar, att lärandet sker när barnet har knutit an till en vuxen. Vuxenvärlden              

spelar en viktig roll och därför är det viktigt att få kunskap om pedagogers arbete med syn på                  

anknytning. 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur några pedagoger säger sig arbeta med barnets första 

möte med förskolan. Jag vill se på hur dessa pedagoger säger sig arbeta med att barnen ska få 

en god anknytning till pedagogerna och hur de gör för att barnet ska få en trygg 

inskolningsperiod och vistelse i förskolan.  

Frågeställning 

Vad säger pedagogerna om begreppen anknytning och trygghet?  

 

Hur säger sig pedagogerna arbeta med anknytning och trygghet under inskolningen?  

Bakgrund 

I avsnittet nedan presenteras kortfattat Piagets utvecklingsteori och Vygotskijs sociokulturella          

teori. Jag går lite mer djupgående in på Bowlbys anknytningsteori med redogörelse över de              

fyra anknytningsfaserna. Bowlby’s tre olika anknytningsmönster samt begreppet “Trygg bas”          

kommer presenteras.  
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Efterföljande kommer en orientering av hur litteraturen visar pedagogens roll för barnets            

trygghet och anknytning i förskolemiljö, samt vad som står i styrdokumenten angående            

ämnet. 

Bowlbys anknytningsteori 

John Bowlby var psykiater och psykoanalytiker och presenterade redan på 50-talet sin teori             

om det lilla barnet och hur det utvecklades beroende på hur anknytningen till en vuxen sett ut.                 

Han menade på att alla barn föds med ett inbyggt system som ligger till grund till deras                 

beteende. Ett beteende där syftet är att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Ju mer              

barnets behov är tillgodosedda desto bättre anknytning. Bowlby's kallade det att barnet            

säkerställer sin överlevnad. Allt som det lilla barnet gör, gör hen för att trigga föräldern eller                

annan nära persons omvårdnadskänslor. (Broberg, Hagström, Broberg 2012) 

 

Hans teori var uppdelad i 4 faser.  

Fas 1 “Pre attachment Phase”: Det nyfödda barnet, 0-6 veckor, skriker, ler, skrattar och gör               

gester m.m för att påkalla uppmärksamhet och vuxna människor är programmerade att ge             

efter för dessa signaler. I den här fasen har barnet ingen anknytning till mamman utan kan                

lämnas till andra vuxna och vara trygg i det bara den vuxne svarar på barnets signaler. 

 

Fas 2 ““Attachment in Making” Phase”: Från 6 veckor upp till 8 månader så känner barnet                

igen sin mamma och andra vanligt förekommande omsorgspersoner. Nu lär sig barnet att dess              

beteende har effekt på vuxna som finns frekvent i omgivningen. Trots detta så är barnet               

fortfarande bekvämt med att bli lämnad till andra vuxna än föräldrarna bara de grundläggande              

behoven och barnets signaler uppmärksammas. 

 

Fas 3 ““Clear Cut” Attachment Phase“: 6-8 månader upp till 2 år så är anknytningen till                

frekvent förekommande omsorgspersoner uppenbar. I den här fasen kan barn uppleva           

separationsångest när den primära anknytningspersonen inte finns till hands. Här ligger stor            

vikt vid att den sekundära anknytningspersonen visar stöttning och medkänsla för det oroliga             

barnet.  
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Fas 4 “Formation Of Reciprocal Relationship”: 18 månader - 2 år. I denna fas förstår barnet                

mer de faktorer som styr att omsorgspersoner kommer och går. Barnet utvecklas mentalt och              

språkligt vilket medför att barnet också lär sig att förhandla med omsorgspersoner. (Broberg,             

Granqvist, Ivarsson, Risholm Mothander 2006) 

Anknytningsmönster 

Nedan kommer en redogörelse för Bowlby’s 3 anknytningsmönster. (Broberg, Hagström,          

Broberg 2012) 

Trygg anknytning 

Barnet har en trygg anknytning till anknytningspersonen. Om barnet känner sig otrygg i en              

situation så aktiveras anknytningssystemet och barnet vänder sig till anknytningspersonen för           

att finna trygghet. Trygga barn som vågar utforska omgivningen har en bra balans mellan              

anknytning och utforskande. (Broberg, Hagström, Broberg 2012) 

Otrygg med organiserad anknytning 

Detta anknytningsmönster kan man urskilja två typer av otrygg anknytning. (Broberg,           

Hagström, Broberg 2012) 

 

Undvikande anknytning - Utmärkande för denna anknytning är att barnet inte söker föräldern             

som en trygg bas. Barnet har i tidig ålder fått sina känslor negligerade av föräldern. Föräldern                

har inte reagerat och agerat på barnets behov. (Broberg, Hagström, Broberg 2012)  

 

Ambivalent anknytning - Denna anknytning utvecklas mellan förälder och barn där föräldern            

är oförutsägbar i sin uppmärksamhet och lyhördhet på barnets signaler. Utifrån sett så kan det               

uppfattas som att samspelet mellan de båda parterna sker på den vuxnes villkor. Barnet med               

ambivalent otrygg anknytning lägger mycket tid på att känna trygghet och få uppmärksamhet             

av föräldern. Viljan och förmågan till utforskande får då stå tillbaka. (Broberg, Hagström,             

Broberg 2012) 
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Desorganiserad anknytning 

Detta anknytningsmönster bygger mycket på rädsla. Barnets vårdnadshavare har inte          

tillgodosett barnets behov när det behövde tröst och därav har barnet lärt sig att “koppla ur”                

anknytningssystemet och resultatet blir att barnets känslomässiga utveckling tar skada. Mary           

Main och hennes medarbetare påvisar att vårdnadshavare med egna traumatiska erfarenhet av            

olika slag kan reagera på barnets signal på ett för barnet skrämmande sätt och på så sätt                 

hamnar barnet i en känslomässig konflikt. Det skapar kaos i barnet då det som skrämt barnet                

är den person som hen också söker tröst av. Därför kallas detta mönster för desorganiserad               

anknytning. (Broberg, Hagström, Broberg 2012) 

Trygg bas 

Begreppet “trygg bas” delar in föräldrars omsorg i två delar enligt Bowlby. En förälder ska               

fungera som en bas för att gynna barnets utforskande. Den andra delen är att föräldern ska                

fungera som en trygg hamn dit barnet kan återvända när otryggheten gör sig påmind och fylla                

på med trygghet. (Bowlby 2010) 

Piagets utvecklingsteori 

Jean Piaget var en pedagog och filosof. Han teorier kring barns kognitiva utveckling är en av                

de mest erkända teorierna. Piaget menade på den kognitiva utvecklingen är biologiskt            

betingad och kopplade utvecklingsfaserna till barnets ålder. Även Piagets teori har flera            

likheter med Bowlby. Barnet kommunicerar med omgivningen genom sinnen och rörelser.           

Precis som Bowlby menar - Barnet signalerar för att få respons av omvärlden.  

 

Han delade in barnets utveckling i 4 stadier.  

-Sensomotoriska fasen som varar från 0 till ca 2 år.  

 

Även här redogör jag enbart för det första stadiet då det är mest relevant för min studie. 

 

Den sensomotoriska fasen som varar från 0 till ca 2 år. I detta stadiet så fungerar barnet                 

utifrån sinnen(senso) och rörelser(motoriska). Dvs skriker barnet så reagerar omvärlden.          
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Känner(senso) barnet hunger så signalerar(motoriskt) det. Omvärlden reagerar och en          

kommunikation skapas. Under denna fas(vid ca.1år) så börjar barnet få begrepp om            

objektpermanens. Det är när ett objekt försvinner och barnet förstår att det finns kvar trots att                

det inte syns.(Cronlund 2013) 

Vygotskijs sociokulturella teori 

Vygotskijs teori grundar i att ett barn lär sig och utvecklas genom att interagera med               

människor, till och med en dator, som kan mer än de själva. Han menar att genom att ett barn                   

interagerar, tar instruktioner och samarbetar så utvecklas de kognitivt. Inom begreppet           

utveckling så menar Vygotskij: tankeförmåga, språk, samt mental och personlig utveckling.           

Vygotskij poängterar vikten av goda relationer med vuxna, särskilt med föräldrarna för att             

kunna vidga sin begreppsvärld och utvecklas. (Svensson 1992)  

 

Vygotskijs teori och Bowlbys teori säger i stort samma sak. För att ett barn ska kunna ta emot                  

kunskap och lära sig något så måste barnet ha goda relationer till de vuxna i dennes närhet. 

Pedagogens roll och anknytning i förskolan 

Pedagogernas barnsyn och flexibilitet spelar stor när det kommer till barns möjlighet till att              

känna trygghet i förskolan. Det är viktigt att vi har ett gemensamt arbetssätt och ser till                

barnens behov och utvecklar verksamheten ut efter detta. (Edlund, L 2016) 

 

I resultatet av norsk och internationell forskning så står det klart att relationen mellan vuxna               

och barn och den vuxnes kompetens är de faktorer som är avgörande för huruvida kvaliteten               

på en förskola är bra eller dålig. Visst spelar det materiella aspekterna in, så som lärmiljöer,                

mat mm, men inget är så viktigt som den vuxnes möjlighet att se barnets behov och se barnet                  

inifrån. “Trygghet, ömhet, och glädje är viktigare än allt annat i förskolan”. (Brandzæg,             

Torsteinson & Øiestad s.14 2016) 

 

Den primära anknytningspersonen är vårdnadshavaren och på så sätt blir förskolepersonalen           

sekundär. Sekundär betyder inte sämre anknytning. Utan det betyder att den sekundära            

anknytningspersonen bara kommer lite längre ner på barnets anknytningshierarki. För en           
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ettåring är det viktigt att den sekundära anknytningen till en pedagog blir bra. Barnets lampa,               

som tidigare nämnt, kan inte lysa om inte barnet knutit an till någon vuxen på förskolan.                

Lärande, lek och vänskap kan bli problematiskt om det finns brister i anknytningen och              

tryggheten. (Brandzæg, Torsteinson & Øiestad 2016) 

För att skapa en trygg anknytning så måste den vuxne, dvs pedagogen ha förmåga och               

möjligheten till att skapa en bra relation till barnet. En relation som grundas i positiva känslor                

och lyhördhet för barnets behov och även kunna möta dem. Dessa kriterier är avgörande för               

en trygg anknytning. Detta kräver dock inte bara förmågan utan även tid. (Niss & Söderström               

2006) 

 

I Bithe Hagströms studie Kompletterande anknytningsperson i förskolan(2010) skriver hon          

om hur ett arbetslag får fortbildning löpande under sitt arbete med att bilda enskilda relationer               

till barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Dvs en kompletterande anknytningsperson. I            

studien framgǻr det bl.a att pedagogernas struktur och arbetssätt påverkar relationerna mellan            

barn och pedagoger. Det visar sig att när arbetslaget slopar sina kafferaster och stannar kvar i                

barngruppen så märkte de snart att barngruppen blev lugnare. Avsaknaden av avbrott och att              

pedagogerna inte “försvinner” skapade ett lugn hos barngruppen. På individnivå såg           

pedagogerna att ju bättre anknytningen till den kompletterande anknytningsperson blev desto           

mer självsäkert blev barnet. Den nyfunna självsäkerheten skapade mer nyfikenhet för de andra             

barnen och ett intresse för lärande.  

 

Rutiner och trygghet är återkommande begrepp när man läser om barns första tid i förskolan               

och sekundär anknytning, dvs pedagog på förskolan. I Georgsson & Heds(2008)           

examensarbete har de kartlagt några pedagogers tankar kring inskolning och barnets första tid             

i förskolan. Alla uttrycker tryggheten och rutinerna som de viktigaste begreppen för att skapa              

en god relation till både barn och dess vårdnadshavare. De erfar att en god introduktion in i                 

förskolan är en förutsättning för att barnet skapar förtroende för pedagoger och den             

pedagogiska verksamheten.  
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Styrdokumenten 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016) står det att läsa om hur förskolan ska erbjuda                 

alla barn en trygg och utvecklande miljö. “Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på              

barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en              

helhet.”(s.5) och “Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad,           

omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den             

stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.”(s.9) 

 

Nedan redogörs för några av de mål och riktlinjer som pedagogerna har att förhålla sig till. 

 

Mål (s.9) 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:  

- utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 

- utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

 

Riktlinjer (s.11) 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen: 

- får stöd och stimulans i sin sociala utveckling, 

- erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm, 

Metod 

Jag använde mig av kvalitativa intervjuer för insamlingen av empirin till min undersökning.             

Jag valde kvalitativa intervjuer för att kunna anpassa följdfrågorna utifrån de svar som gavs.              

Jag tog i beaktande de fallgropar som finns när man genomför en kvalitativ intervju.              

Johansson & Svedner(2006) poängterar vikten i att lyssna på svarens som ges i stället för att                

tänka på nästkommande fråga. Då riskerar man falla in i en strukturerad intervju eller rent av                

en muntlig enkät. Jag valde att erbjuda de personer jag intervjuade att vara kvar i de lokaler                 

där de känner sig bekväma. Det var även accepterat att de fortsatte med sitt arbete. Dock utan                 

barn närvarande. Kvale(1997) skriver att den person som intervjuas har lättare att finna svaren              
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på intervjufrågan om hen befinner sig på en plats där hen känner sig bekväm. Istället för t ex                  

intervjuarens arbetsrum eller liknande.  

 

Jag valde att göra ljudupptagningar av intervjuerna men förde även anteckningar under tiden.             

Kihlström(2007) lyfter fram att man kan anteckna sådan som inte synliggörs på en             

ljudupptagning så som kroppsspråk. Om man antecknar ger man också den personen som             

intervjuas naturliga pauser där man ger hen en chans till vidareutveckling av sina svar.  

Fördelen med ljudupptagning är att man kan lyssna på intervjuerna flera gånger så man inte               

missar något.  

Urval 

Jag har valt att intervjua fyra förskollärare och två barnskötare. Vissa av pedagogerna arbetar              

på en större förskola med flera hemvister och några arbetar på en förskola med en eller två                 

avdelning. Att göra urvalet på detta sätt var för att jag vill få en viss bredd i                 

arbetssituationerna hos pedagogerna. Några av pedagogerna arbetar i åldershomogena grupper          

där en av pedagogerna arbetar med barn som är 4-5år och två pedagoger arbetar med 1-3                

åringar. De tre pedagogerna på de mindre förskolorna arbetar åldersblandat, 1-5 år.  

 

Med respekt till de deltagande har jag fingerat namnen och valt Anna, Bea, Cecilia, Diana,               

Erika och Felicia. 

 

Anna - tog förskollärarexamen 2012 och har arbetat sedan dess som förskollärare. Anna             

arbetar för närvarande på en hemvist med barn i åldrarna 4-5 år men hon har tidigare arbetat                 

med de yngre barnen. Anna har erfarenhet från flera förskolor och har skolat in flertalet barn.  

 

Bea - tog förskollärarexamen 1985. Studerar till specialpedagog med examen 2015 och har             

även studerat språkutveckling som enskild kurs under 2016. Bea har varit verksam i yrket på               

ett eller annat sätt i 32 år. 

 

Cecilia - Arbetar som barnskötare, examen 2005. Arbetar på en enavdelningsförskola med            

åldersblandad barngrupp på 20 barn. Har arbetat på denna förskolan sedan 2010.  
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Diana - Arbetat i förskolan sedan 12 år tillbaka. Arbetar som förskolechef på enavdelnings- 

förskola med åldersblandad barngrupp på 20 barn. Arbetat där sedan 2010. 

 

Erika - Arbetat inom förskola och skola i 11 år. Arbetar som förskollärare med barn i de lägre                  

åldrarna, 1-3 år. Erika har arbetat på fler olika förskolor och skolor.  

 

Felicia - Arbetat 12 år inom förskola. Arbetar som barnskötare på en förskola med två               

avdelningar. Varje avdelning är åldershomogen. en avdelning för 1-3 år och en avdelning för              

4-5 år.  

Genomförande 

Innan jag började med intervjuerna så läste jag in mig på forskning och litteratur gällande               

ämnet i fråga. Jag läste på om anknytning och trygghet i förskolan. Jag ville vara förberedd                

för eventuella följdfrågor och .  

 

Arbetet började med att jag frågade de tilltänkta intervjupersonerna och lämnade över            

missivbrevet(bilaga) för att presentera vad intervjun ska handla om. Jag upplyste dem även på              

de etiska ställningstaganden som jag tagit hänsyn till. Efter deras godkännande av att deltaga i               

intervjun så planerade jag upp med de tilltänkta intervjupersonerna vilken tid som var mest              

lämplig. Jag gav respondenterna stor valmöjlighet då jag ville att de skulle känna sig              

avslappnade och inte stressa fram några svar.  

 

De flesta tillfrågade pedagogerna svarade ja men jag hade ett par som avstod då de inte kände                 

sig bekväma med att bli inspelade. Intervjuerna genomfördes utifrån varje pedagogs önskemål            

och i alla fallen uppfattade jag pedagogen som lugn och att hen hade god tid på sig till att                   

svara. 

 

När varje intervju var genomförd så lyssnade jag igenom den direkt och transkriberade så fort               

som jag hade möjlighet, detta för att höra inspelningen nära in på intervjun och minnas svaren                

och reflektera över dem.  

12 



Etiska överväganden 

Att ha ett forskningsetisk förhållningssätt är viktigt när man genomför kvalitativa intervjuer.            

Det är viktigt att deltagaren vet om studiens ämne och syfte. Det är också viktigt att de givits                  

tillfälle för samtycke till sin medverkan och att de vet om att de har rätten att avbryta                 

intervjun.(Johansson & Svedner 2006)  

 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet(1996) har det tagits fram riktlinjer för        

forskningsetik inom samhällsvetenskaplig forskning.(Johansson & Svedner 2006)  

Citerar några av de punkter som är relevanta för mig i mitt examensarbete. 

 

● “Deltagarna skall erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av         

undersökningsmetoderna och undersökningens syfte” 

● “Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin             

medverkan utan negativa påföljder.” 

● “Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga            

rapporten skall det inte var möjligt att identifiera vare sig förskola/skola,           

lärare eller elever/barn. Om man överväger att namnge de som deltagit i            

undersökningen måste man ha tillstånd från alla berörda: personalen på          

skolan, eleverna och deras föräldrar och eventuellt andra.” (Johansson &          

Svedner 2006 s. 29-30)  

Resultat och analys 

Under denna rubrik redovisas analysen av intervjuerna. Jag kommer utgå ifrån mina            

frågeställningar och har skapat underrubriker för att bryta ner intervjuerna. Jag har kodat             

intervjuerna och efter det kategoriserat koderna för att få fram dessa underrubriker.  

 

Mina frågeställningar: 

 

Vad säger pedagogerna om begreppen anknytning och trygghet?  
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Hur säger sig pedagogerna arbeta med dessa begrepp under inskolningen? 

Begreppet anknytning och hur det visar sig enligt pedagogerna 

Samtliga pedagoger i studien säger att anknytning är när barnet knutit an till pedagogen och               

tvärt om. Pedagogerna menar att anknytning är när det bildats en relation mellan barn och               

vuxen. Jag tolkar det som att pedagogerna likställer relation med att skapa en anknytning. 

 

“Knyta an till personal och tvärtom. Att personalen knyter an till barnet”  

(Bea förskollärare) 

 

 

“Det är ju relationen mellan personalen och barnen. Relationen man har           

mellan varandra” 

(Cecilia barnskötare) 

 

Kanske Cecilia också menar mellan pedagog och pedagog. Enligt min erfarenhet så arbetar             

man i arbetslag i förskolan och relationen mellan kollegorna är minst lika viktig som mellan               

barn och pedagoger.  

 

De flesta pedagoger nämner under intervjuerna vikten i att ha en god anknytning med sig               

hemifrån. Att anknytningen med föräldrarna spelar in huruvida barnet kan knyta an till en              

pedagog. Anna specificerar med eftertryck att det är en trygg anknytning mellan föräldrar och              

barn som är avgörande medan Diana poängterar vikten av en god anknytning hemifrån. Min              

tolkning är att de båda påvisar att barnets relation och anknytning till föräldrarna är viktig för                

huruvida de kan knyta an och få en relation till pedagogerna på förskolan. 

 

“Tryggheten mellan vuxen och barn och mellan förälder och barn. Framför allt! Har             

man en otrygg anknytning hemifrån så har man svårare att hitta en trygg anknytning              

här” 

(Anna förskollärare) 
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“Med anknytning tänker jag att det är viktigt att dom har en god anknytning hemifrån               

också när dom börjar på förskolan” 

(Diana förskollärare) 

 

Pedagogerna pratar även om tillit och tillgivenhet till den vuxna som tecken på att barnet               

knutit an till den vuxna. Pedagogerna menar på att barnet kommer till dem självmant, ber om                

hjälp, vill sitta i knät och att barnet vågar vara sig själv. Ett exempel är Felicia som framhåller                  

att barnet ska inleda kontakten. Anna anser att barn känner trygghet när de vill vara i närheten                 

av en person. Erika preciserar ytterligare genom att visa på barnets handlingar.  

 

 

“Sträcker ut handen till en, ett litet barn knyter an till en först innan den går till de                  

andra” 

(Felicia barnskötare) 

 

“Att de vill vara nära en fysiskt. Då tycker jag det är ett tecken på att dom börjar känna                   

sig trygga” 

(Anna förskollärare) 

 

“När barnet vänder sig till den vuxna när det är ledset eller rädd. Barnet leker och                

utforskar, litar på att pedagogen vill väl och är förutsägbar i sitt handlande.” 

(Erika förskollärare) 

 

Diana nämner begreppet oro hos barnet som en faktor om huruvida barnet har knutit an till                

den/de vuxna på förskolan. Att det finns konsekvenser, dvs negativa känslor, innan barnen             

knutit an till pedagogerna är det bara en av sex pedagoger som nämner.  

 

“Att barnet är tryggt och inte oroligt.” 

(Diana förskollärare) 
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Begreppet trygghet och hur det visar sig enligt pedagogerna. 

När det kommer till begreppet trygghet så talar nästan alla pedagoger om struktur och ramar               

för att kunna känna trygghet och att känna trygghet för att kunna vara mottaglig för               

omgivningen. Diana pratar om regler och struktur på förskolan. Det tolkar jag som att hon               

menar att barnet vet vad man som pedagog förväntar sig av hen. Bea säger att trygghet är                 

viktigt för att kunna lära sig saker och Felicia pratar om hur trygghet kan ligga i miljön. Att                  

man ska kunna känna trygghet i förskolans lokaler.  

 

“att vara trygga i verksamheten och kunna läras sig och ta del av undervisningen, då               

måste man vara trygg. Och det är jätte noga med tydliga regler och tydligt struktur.” 

(Diana förskollärare) 

 

“Trygghet är det viktigaste, att man måste vara trygg för att kunna utforska världen.” 

(Bea förskollärare) 

 

“Trygghet behöver inte vara ett knä, utan man ska komma in någonstans och känna att               

här känns det bra. Det är inte bara barnet som ska känna det utan även föräldrarna.” 

(Felicia barnskötare) 

 

Behovet av en vuxen kan också vara ett tecken på otrygghet. Flera av pedagogerna påpekar att                

när barnet inte längre söker kontakt eller bekräftelse lika ofta så är det ett tecken på trygghet.                 

Även att barnet visar fysiskt att den känner sig trygg. En pedagog nämner talesättet “känner               

sig som hemma” på förskolan(Bea förskollärare) och en annan pratar om att barnet tar kavata               

steg in på morgonen(Felicia barnskötare). Anna ser självständigt kontakttagande med andra           

barn som tecken på trygghet medan Diana går ytterligare på djupet och exemplifierar med              

självständiga initiativ. 

 

“Att barnet vill ta kontakt med andra barn. Inte behöver min hjälp hela tiden.” 

(Anna förskollärare) 
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“Att de vågar va sig själva. De vågar nya saker. Vågar ta in undervisningssituationer.” 

(Diana förskollärare) 

 

Erika tar upp fungerande basala behov, såsom matsituationer och sovstund som en viktigt del              

i tryggheten på förskolan.  

 

“Att det vågar utforska och leka utan att läraren är intill. Att det äter och sover bra på                  

förskolan.” 

(Erika förskollärare) 

Inskolningen och arbetet med barns anknytning och trygghet. 

Alla pedagogerna arbetar på förskolor där de i stort sätt använder sig av samma              

inskolningsmetod, med några varianter. Trots att respondenterna representerade tre förskolor.          

I stort så ser det ut som följer. Man börjar med en kort introduktion för föräldrar och barn.                  

1-2h första dagen. Sen ökar man efter hand. Sen tar själva inskolningsperioden mellan 1-2              

veckor beroende på barnet och dess behov.  

 

“Vi har lite kortare dagar i början, och så ser man efterhand. De första dagarna är det 

bara 1-2h.” 

(Bea förskollärare) 

 

“Barnet kommer kortare dagar i början och man ökar på tid, dag för dag.” 

(Anna förskollärare) 

 

Detta, enligt pedagogerna, för att skapa en “go” känsla hos familjen. Barnet ska bli nyfiket               

och föräldrarna kan få all väsentlig information. Alla pedagoger pratar om barnet i fokus och               

varje förskola har sina små egenheter för att få en så bra start som möjligt på barnets första                  

tid i förskolan. Cecilia säger;  

 

“Vi sitter tillsammans på golvet, på mattan och leker lite.” 

(Cecilia barnskötare) 
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Att ha en särskild pedagog som ansvarar för varje barns inskolning nämner alla. Jag tolkar               

några av pedagogerna som att de har det så för att kunna fortsätta arbetet med ett specifikt                 

barn.  

 

“Man har en som är ansvarig som sen har alla framtidssamtal/utvecklingssamtal.” 

(Bea förskollärare) 

 

“Vi bestämmer alltid vem som ska vara ansvarig för det barnet som ska skolas in. Då                

tar den pedagogen inskolningen och har ansvaret för utvecklingssamtalen och sånt.” 

(Cecilia förskollärare) 

 

Jag tolkar det dock som att de menar på ett praktiskt plan. Det kan ju vara så att de tillfrågade                    

pedagogerna inte förstått den barnpsykologiska delen i att ha en särskild ansvarig pedagog vid              

inskolning. Eller så har just de förskolorna som de arbetar på aldrig haft det som syfte, att                 

pedagogerna ska fylla förälderns roll när denne lämnar sitt barn på förskolan. Utan det kan ju                

vara av en ren praktisk lagd struktur bland pedagogerna. 

 

På de andra förskolorna där intervjuade pedagogerna arbetar så arbetar de aktivt med att              

barnet ska knyta an till en särskild pedagog först, en sekundär anknytningsperson.            

Bowlby(2010) hävdade att det var viktigt att göra en sekundär anknytning och lyfte även              

vikten i att personen var kompeten nog för att kunna se till barnets behov. Diana och Anna                 

exemplifierar; 

  

“Vi har det för att barnet skulle bli alldeles splittrat om jag kommer idag och så                

kommer jag inte nästa dag och det kommer nya pedagoger hela tiden. Det blir väldigt               

otryggt.” 

(Diana förskollärare) 

 

“Man ska känna trygghet med en vuxen först så man har nån att stötta sig på” 

(Anna förskollärare) 
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Några av pedagogerna nämner att första tiden är viktigt för att bygga en relation med               

föräldrarna också. Förälderns primära uppgift att stödja sitt barn i mötet med förskolan och              

kunna förmedla information till pedagogerna som barnet själv inte kan berätta. Eventuella            

särskilda behov osv. Det är dock inte mer än hälften av respondenterna som har kommenterat               

vikten av en god kontakt med föräldrarna. Kanske de inte tolkade min fråga på samma sätt                

eller så är det som de säger. Att de arbetar utifrån att skapa en relation med barnet först.  

Alla pedagoger som jag intervjuat har beskrivit att det är pedagogen som ska vara den aktiva                

personen under inskolningen. Det kan tolkas som att en förälder ska fungera som en trygg               

bas(Bowlby 2010) för barnet under de första dagarna. Anna och Cecilia tar upp vikten av att                

det är pedagogen som ska vara den aktiva aktören under inskolningsperioden. 

 

“Vi försöker så att pedagogen leker med barnet, medan föräldern sitter lite bakom. den              

finns där men är lite passiv.” 

(Cecilia barnskötare) 

 

“Det är jag som pedagog som är den aktiva men att föräldern ska vara närvarande               

men den behöver inte göra något mer än att vara närvarande” 

(Anna förskollärare)  

 

De pedagoger som pratar om att pedagogen ska vara aktiv under inskolningen och föräldern              

ska hålla sig mer passiv och som pratar om god föräldrakontakt menar på att trots förälderns                

passiva förhållningssätt så får man tid att prata och lära känna dem. Trots att föräldrarna håller                

sig passiva under inskolningen så finns det chans att skapa en god relation. Felicia framhåller               

föräldrarnas kunskaper kring barnet och att föräldrarnas möjlighet att få en inblick i             

verksamheten. 

 

“vi har ju faktiskt chans under inskolningen att prata med föräldrarna, för då är dom ju                

här. Då kan man få mycket information om deras barn. De får se vår verksamhet och                

va med här.” 

(Felicia barnskötare) 
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Även om vissa av pedagogerna inte nämnt relationen mellan pedagog och förälder så tolkar              

jag det som att de tycker att den är viktig. Jag tolkar det även som att de tycker att förälderns                    

närvarande och medverkan är viktigt för barnet. Både Cecilia och Diana framhåller vikten av              

att föräldrarna får vara delaktiga i inskolningsprocessen.  

 

“Vi tar det successivt, sen får föräldrarna själva bestämma när de känner att de är redo                

att lämna.” 

(Cecilia barnskötare) 

 

 

“Föräldrarna får gärna va med en vecka. Det ska vara föräldrar och barnets trygghet,              

att dom ska kunna välja här hos oss.” 

 

(Diana förskollärare) 

Sammanfattning av resultat och analys 

Sammanfattningsvis så visar de tillfrågade pedagogerna att de har en klar ståndpunkt i de              

frågor jag ställt dem och de påvisar att de har barnet och barnets välbefinnande i fokus. De                 

svar jag fått på mina frågor är tillfredsställande utifrån frågans nivå. Med det menar jag att                

pedagogerna påvisar ingen djupare kunskap i anknytningsteorin men det beror nog på            

frågornas karaktär. Jag tolkar ändå visa pedagogers svar som att det ligger djupare kunskap              

bakom vissa enklare svar.  

  

Slutsatsen jag drar av resultatet är att det måste få ta tid när man vill upprätta en relation med                   

ett nytt barn. Alla pedagogerna vittnar om att det första mötet med barnen, dvs inskolningen               

ska ske långsamt och utefter barnets behov. Detta för att barnet ska få en chans att lära känna                  

pedagogen och sedan separeras från föräldern. 
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Didaktiska implikationer 
Det som framkommit under studiens gång är att låta inskolningen ta tid och att en särskild                

pedagog ansvarar för barnet under inskolningsperioden. Dessa två faktorer uppfattar jag som            

viktiga för att barnet ska kunna känna trygghet och sedan kunna knyta an till en pedagog.  

Diskussion och förslag till vidare forskning 
I det här avsnittet kommer jag diskutera mitt val av metod för insamling av empirin, hur                

arbetet fortlöpte och även diskutera studiens resultat. Jag avrundar med att presentera förslag             

till vidare forskning. 

Metoddiskussion 

Syftet med studien är att undersöka vad pedagoger tänker om begreppen anknytning och             

trygghet och vad de anser om arbetet med dessa begrepp vid inskolning. För att få fram vad                 

pedagogerna tänkte och ansåg så valde jag metoden kvalitativa intervjuer. Jag bestämde mig             

för denna metod för att jag ville ha möjligheten att anpassa följdfrågorna. I några av               

intervjuerna behövdes flera följdfrågor och i vissa behövdes inga. Vissa av pedagogerna var             

osäkra inför intervjutillfället men ville ändå ställa upp. Det krävdes då ibland en eller flera               

följdfrågor för att få ett mer utvecklat svar. Medan vissa pedagoger var helt på det klara med                 

vad för ståndpunkt och åsikt de hade på frågorna jag ställde och då behövdes inga följdfrågor.  

 

I valet av respondenter så blev det ett bekvämlighetsurval då de flesta pedagogerna i studien               

är för mig kända sedan tidigare. De respondenter jag inte tidigare träffat är kollegor till de                

pedagoger som är kända för mig sedan tidigare. 

 

Jag upplevde att de intervjuer som genomfördes med för mig kända respondenter, så var det               

lite svårare att få samtalet att flyta. Min fundering är genom att man känner varandra sedan                

tidigare och man har redan uppfattningar om vad den intervjuade personen tänker svara. Jag              

upplevde det som en svårighet att bibehålla en professionell ton under intervjun. Det gick bra               

men det krävdes mer koncentration och fokusering av mig som intervjuare.  
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De intervjuer som genomfördes med för mig helt okända personer, flöt på mycket bättre. Där               

hade jag inga förutfattade tankar eller förväntningar kring svararen som den intervjuade            

lämnade. I efterhand så är jag ändå nöjd över resultatet av intervjuerna och tycker att jag fick                 

ut bra svar på mina förbestämda frågor och även följdfrågorna, och jag lyckades ändå hålla en                

professionell framtoning.  

 

Så här i efterhand så har jag också reflekterat över hur den första intervjun respektive den                

sista intervjun gick. Jag inser att jag själv var mer avslappnad under den sista intervjun än den                 

första. Jag tror dock inte detta påverkade nämnvärt respondenterna eller deras svar.  

Validitet och reliabilitet 

I diskussionen om huruvida studien är tillförlitlig så kan man använda begreppet validitet.             

Validitet betyder att forskaren har undersökt det som var tänkt att undersökas. (Kvale 1997) 

Genom att syftet och frågeställningarna har stått i fokus vid utformandet av intervjufrågorna             

och även genomsyrat intervjutillfällena och de eventuella tilläggsfrågor som dök upp så blir             

validiteten högre.  

 

Studien som genomfört är av det mindre slaget, vilket medför att reliabiliteten är svårare att               

avgöra. Med reliabilitet menas att det som undersökt och de metoder som används kan nyttjas               

för framtida studier och få fram jämförbara resultat. (Kvale 1997) I min studie så har jag                

försökt öka reliabiliteten genom att använda mig av strukturerad kvalitativ intervju. På så sätt              

så ges möjligheten för jämförbara svar hos framtida respondenter. Förutsättning är dock då att              

det är en och samma person som genomför intervjuerna. Trots detta har studien en låg               

reliabilitet då chansen att få samma resultat vid ett annat tillfälle är låg eftersom att studien är                 

baserad på pedagogers tankar och kunskaper och svaren är utifrån varje respondent, högst             

subjektiva.  

 

Jag är medveten om att mina erfarenheter och åsikter kan påverkat analysen av materialet               

men jag har därför försökt att hålla mig så objektiv och öppensinnad som möjligt för att                

studien ska få en hög tillförlitlighet.  
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Resultatdiskussion 

Flera av pedagogerna säger att anknytning är när barnet kommer självmant till pedagogen.             

När de söker dess kontakt och bekräftelse. Bowlby (2010) menade på att dessa signaler från               

barnet måste uppmärksammas av en vuxen för att anknytningen ska bli en bra anknytning. Är               

anknytningen klar bara för att barnet visar intresse för den vuxne? Eller är det ett steg i                 

processen?  

 

När de kommer till begreppet trygghet så säger pedagogerna nästan tvärt om. De menar på att                

när barnet uppvisar mindre behov av fysisk kontakt, att barnet uppvisar självsäkerhet och             

vågar att utforska och ta till sig kunskap, då känner barnet sig trygg. Är det tecken på trygghet                  

eller är det enbart tecken på självsäkerhet? Eller kommer självsäkerheten ur tryggheten?  

 

Jag tolkar det som att pedagogerna menar att anknytningen kommer först och sen kommer              

tryggheten. Att barnet måste knyta an till en eller flera pedagoger innan barnet kan känna               

trygghet på förskolan och ta till sig det som förskolan har att erbjuda. Detta stämmer bra                

överens med både Vygotskijs och Bowlbys teori - För att ett barn ska kunna ta emot kunskap                 

och lära sig något så måste barnet ha goda relationer till de vuxna i dennes närhet.  

 

Nästan alla pedagogerna pratar om struktur och ramar på förskolan. Att barnet ska veta vad               

som förväntas av hen i olika situationer. I De yngsta barnen och läroplanen av L.               

Edlund(2016) så tar han upp vikten i att pedagoger har ett gemensamt förhållningssätt och              

arbetssätt. Att pedagogerna alltid ser till barnets behov och utvecklar verksamheten ut efter             

detta. Även i Georgsson & Heds(2008) avhandling står det att läsa om pedagoger som hävdar               

att rutiner och trygghet är de viktigaste begreppen för att skapa en god relation till både barn                 

och dess vårdnadshavare. 

 

Hur vet man att alla pedagoger håller sig till dessa ramar och strukturer? Har alla pedagoger i                 

förskolan samma förhållning- och arbetssätt? 

Jag tyckte det var både intressant och tillfredställande att höra att alla pedagogerna arbetade ut               

efter liknade, nästan identisk inskolningsmodell. Där alla pedagogerna lyfte fram att de hade             
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barnet i fokus. Några poängterade vikten av god föräldrakontakt. De allra flesta pedagoger             

nämner iallafall förälderns närvaro och dess uppgift att finnas där för barnet i början av               

inskolningen.  

 

Alla pedagoger berättar att de använder sig av en ansvarspedagog vid inskolning. Jag tolkade              

några av pedagogernas svar som att de hade en ansvarspedagog för att det är praktisk. Dvs                

den ansvariga pedagogen har efter inskolningen ansvar för bla         

utvecklingssamtal/framtidssamtal. Den personal som skolat in har lite extra “koll” på just det             

barnet för att kunna hålla ett så bra utvecklingssamtal/framtidssamtal som möjligt. Detta            

arbetssätt kan kännas tryggare för både barn och föräldrar i det långa loppet. Föräldrarna vet               

vem som är barnets ansvarspedagog och vet också vem som kommer hålla i             

utvecklingssamtalen/framtidssamtalen under barnets tid på förskolan. Majoriteten av        

pedagoger säger dock att de har en ansvarspedagog för att det blir tryggare för barnet. Att det                 

är bättre för barnet att knyta an till en person först.  

 

Jag upplevde pedagogernas resonemang här som väldigt genomtänkta. Med tanke på att alla             

pedagogerna har många års erfarenhet från sitt arbete så antar jag att de talade utifrån både                

kunskap och erfarenhet. Det stämmer ju bra överens med Broberg, Hagström &            

Broberg(2012) som menar på att under inskolningen av ett litet barn så förs barnets primära               

anknytningen dvs föräldrarna, över till en sekundär anknytning dvs pedagogerna på förskolan.            

Bowlby lyfter också upp begreppet sekundär anknytning och att en person(t.ex. pedagog) kan             

fungera som anknytningsperson när den primära anknytningspersonen(föräldern) inte är där.          

Dvs pedagogen blir en sekundär anknytningsperson. I Bithe Hagströms studie          

Kompletterande anknytningsperson i förskolan(2010) så skriver hon om hur pedagogerna i           

hennes studie såg att om barnet hade en god anknytning till en sekundär anknytningsperson så               

blev barnet självsäkrare och det självsäkra barnet skapade mer nyfikenhet för de andra barnen              

och lärmiljöerna.  

 

Det jag funderar på är hur arbetet fortlöper? Hur arbetar resten av personalgruppen med att               

skapa en relation till det nya barnet?  
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Förslag till vidare forskning 
När jag gjort alla sex intervjuerna så växte en undran fram. Är inskolningen klar efter 1-2                

veckor? Är anknytningen och inskolningen klar när föräldrarna kan lämna sitt barn längre             

stunder? Min undran är hur arbetet ser ut i tiden efter inskolningsperioden. Hur ser det               

fortsatta arbetet ut med anknytning mellan barn och pedagog? Hur arbetar man med barnets              

trygghet i barngruppen?  

 

Det var många frågor som växte fram under arbetets gång och jag tar med mig dem in i mitt                   

framtida yrke som förskollärare. 
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Missivbrev 

 

 

Hej 

Mitt namn är Malin Ekery och jag skriver just nu mitt examensarbete så att jag kan ta mina                  

sista poäng i lärarutbildningen och få min lärarlegitimation. 

Jag arbetar i förskolan och brinner för barns trygghet och att deras verklighet ska bli så bra                 

den kan bli utifrån deras förutsättningar i förskolan.  

Därför har jag valt att göra en studie om vad pedagoger vet om anknytning och trygghet och                 

hur det visar sig i verksamheten.  

Jag önskar att få intervjua 2-3 pedagoger. Alla som medverkar i studien garanteras anonymitet              

och det är högst frivilligt. Även förskolans uppgifter kommer att vara anonyma. Det är även               

möjligt att avbryta intervjun om man vill.  

Målet är att intervjun ska ta mellan 5-15 minuter och jag kommer att spela in intervjun. Detta                 

för att kunna transkribera den, så att jag inte missar något svar. 

Har ni frågor är det bara att kontakta mig. 

Mvh 

Malin Ekery 07XX-XXXXXX 
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Intervjufrågor 
 

Utbildning:  

 

År inom yrket: 

 

Övergripande frågor 

Följdfrågor 

1. a) Hur tänker du kring begreppet anknytning? 

b) Hur vet man att barnet knutit an till en          

pedagog?  

 

2. a) Hur tänker du kring begreppet trygghet? 

b) Hur kan man se att ett barn känner sig trygg           

på förskolan? 

c) Hur ser du på övergångsobjekt? 

 

3. a) Hur ser er inskolningsmetod ut? 

b) Hur har ni tagit fram den? 

c) Vilka/Vem har tagit fram den? 

 

4. Vad är målet med inskolningen?  

 

 

5. a) Har ni en särskild pedagog som ansvarar för det nya barnet under inskolningen? 

b) Varför har ni valt att ha det just så? 

 

 

6. Hur ser vårdnadshavarens roll respektiver pedagogens roll ut under inskolningen? 
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