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 Abstract  

Kunskapsområdet för det här examensarbetet är barns trygghet i förskolan. Uppsatsen 

sätter fokus på anknytningens betydelse för tryggheten och har anknytningsteori och 

objektrelationsteorin som teoretisk utgångspunkt.  

Syftet för studien är att synliggöra pedagogernas uppfattningar kring barns anknytning 

och trygghet under inskolningen i förskolan. Syftet ska därmed få en inblick i hur 

pedagogerna ser på arbetet för att barnen ska känna trygghet och vad de anser kan 

påverka deras arbete med att skapa en trygg inskolning.  

Frågeställningarna är följande: 

- På vilket sätt anser pedagogerna att anknytningen och tryggheten kan 

påverka barnen vid inskolningen men även vidare under sin förskoletid? 

- Hur arbetar pedagogerna i nuläget för att skapa trygghet och anknytning för 

barnen under inskolningen till förskolan? 

- Vilka faktorer kan påverka anknytningen vid inskolningen enligt 

pedagogerna? 

Studiens metod är kvalitativa intervjuer med fem pedagoger.  

I analysen framkommer en samstämmig syn hos de fem intervju personerna gällande 

tryggheten och anknytningens betydelse i förskolan under inskolningstiden. Tryggheten 

beskrivs som grunden för utveckling och lärande. Betydelsen av anknytning till 

pedagogen är ett ämne där en delvis varierande och mindre tydlig bild framkommer. 

Gällande förskollärarnas beskrivningar av hur de arbetar för att tillgodose barnens 

behov av trygghet och nära relationer framkommer ett antal gemensamma strategier 

hos pedagogerna. Metoder som beskrivs är att bemöta barnen med närhet, lyhördhet, 

bekräftelse och empati, att ha rutiner, samt att ha en god föräldrasamverkan. Kontakten 

och bemötandet med föräldern/föräldrarna beskrivs som en stor och viktig aspekt i 

barnets inskolning. Förskollärarna beskriver även faktorer där de möter svårigheter i 

arbetet med att tillgodose barnens trygghetsbehov under inskolningen. Stora 

barngrupper och stor personalomsättning är aspekter som tas upp.  

Nyckelord: Anknytning, förskola, inskolning, pedagoger ,trygghet  
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Förord 
 

Efter att ha arbetat flera år i förskolan har jag insett hur viktig inskolningen är. Jag har 

velat fördjupa mig och få mer kunskap om barns anknytning och hur man som pedagog 

skapar trygghet under inskolningen, därför var valet av ämne för studien ganska 

självklart. 

Jag vill passa på att tacka alla som deltagit i studien och som har gjort denna uppsats och 

undersökning möjlig, samt min handledare Ingrid Gyllenlager som stöttat och gett mig 

vägledning.  

Även ett stort tack till familj och vänner, framförallt min syster Josefin som funnits där 

under arbetets gång och peppat mig. 
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Inledning 
 

Det är ett stort steg för ett barn att gå från föräldrarnas trygga och välbekanta omsorg 

till att introduceras för okända barn och vuxna i förskolan. I den här övergången har 

pedagogerna ett stort ansvar för att barnet att ska få tillit och en trygg anknytning till 

dem. Enligt Lpfö 98 ska förskolan ”stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 

en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 

behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” För att den 

här helheten ska uppstå anser Broberg, Hagström och Broberg (2012) att det först krävs 

att barnet känner en grundläggande trygghet och tillit till dennes pedagoger i förskolan. 

Tryggheten är grunden för utforskande, lek och lärande utifrån anknytningsteorin som 

enligt Broberg et al. (2012) har efter flera olika forskningar fått mycket vetenskapligt 

stöd. Men hur ser det ut i praktiken, i den arbetsmiljön som pedagogerna vistas i? Vad 

har pedagogerna som ska skapa den här helheten för tankar och erfarenhet kring 

begreppen anknytning och trygghet och hur arbetar de under inskolningen för att skapa 

en omsorgsfull tillit? Det här är ett område i den tidigare forskning som jag tagit del av 

inte har belysts i någon större utsträckning. I Lpfö 98/2016 skrivs att ”Verksamheten 

skall präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling”. Det viktigaste är 

pedagogernas förmåga att förstå barnen inifrån och på ett vänligt sätt tillgodose deras 

behov med trygghet, ömhet och glädje i förskolan. Att de första årens 

anknytningsrelationer är en sorts grundkurs för barnen i ”Vem jag är, vilket värde har 

jag och hur kan jag samspela med andra?” (Brandtzaeg, Torsteinson & Qiestad, 2016).  

 Problemformulering 

 

Sammanfattningsvis är barns anknytning och trygghet viktiga under inskolning och 

därmed är kompetens och förhållningssätt inom området viktiga för pedagoger och 

generade följande syfte. 
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Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka pedagogernas uppfattningar kring barns 

anknytning och trygghet under inskolningen i förskolan. Syftet ska därmed få en inblick i 

hur pedagogerna ser på arbetet för att barnen ska känna trygghet och vad de anser kan 

påverka deras arbete med att skapa en trygg inskolning.  

 

Frågeställning  

 

 På vilka sätt anser pedagogerna att anknytningen och tryggheten kan påverka 

barnen vid inskolningen men även vidare under sin förskoletid? 

 Hur arbetar pedagogerna i nuläget för att skapa trygghet och anknytning för 

barnen under inskolningen till förskolan? 

 Vilka faktorer kan påverka an7knytningen vid inskolningen enligt pedagogerna? 
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Tidigare forskning och övrig litteratur 

 

Jag hade svårt att hitta tidigare forskning som specifikt inriktade sig på inskolning. 

Därför bestämde jag mig för att då fokusera på anknytning, trygghet, på yngre barns 

nära relationer men även på föräldrakontakten och samspelet mellan hemmet och 

förskolan. Jag har delat in den tidigare forskningen i rubrikerna: Anknytning och 

trygghet, Barns anknytningsrelationer och Samarbete mellan hem och förskola. 

 

Anknytning och trygghet 

 

Utvecklingspsykologen Mary Ainswort bidrog starkt till anknytningsteorin och bedrev 

forskningsprojekt tillsammans med anknytningsteorins grundare John Bowlby. På 60-

talet utförde Mary Ainswort det så kallade ”Främmande situationstestet”. Detta 

laboratorietest gick ut på barn i ett års ålder under en kort stund utsattes för stress 

genom att barnen separerades från sin anknytningsperson. Utifrån barnets reaktioner 

kunde man dra slutsatser vilken typ av anknytning de hade (Bowlby, 2010). 

Anknytningsmönster är enligt Bowlby (2010) indelade efter två olika grunder, trygg och 

otrygg anknytning. Den otrygga är indelad i ytterligare tre olika underkategorier. Otrygg 

ambivalent, otrygg undvikande och otrygg desorganiserad. Bowlby (2010) menar på att 

vilken sorts anknytning som barn utvecklar beror på vad barnet erbjuds för omsorg av 

sina anknytningspersoner som föräldrar. Barnet kan ha olika anknytningsmönster till 

sina olika anknytningspersoner beroende på hur lyhörda de är för gentemot barnets 

signaler. Alltså kan ett barn ha en trygg anknytning till sin mamma och otrygg 

ambivalent till sin pappa. 

Tre huvudmönster beskrev Mary Ainswort och hennes kollegor år 1971, dessa var trygg 

anknytning, otrygg ambivalent/motsspänstig anknytning och otrygg undvikande 

anknytning (Bowlby, 2010). 

  Trygg anknytning: Barnet litar på att hens förälder eller föräldragestalt finns där och är 

hjälpsam om hen hamnar i svåra eller skrämmande situationer. Detta gör att barnet 

vågar utforska. 
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   Otrygg ambivalent/motspänstig anknytning: Barnet är osäker om hens förälder 

kommer att vara tillgängligt eller hjälpsam om det skulle behövas. Denna osäkerhet gör 

att barnet är benägen för separationsångest och barnet upplevs efterhängset och är rädd 

för att utforska. 

   Otrygg undvikande anknytning: då barnet inte tror att hen får ett varmt och hjälpsamt 

bemötande när hen söker omvårdnad utan tvärtom så väntar sig barnet att bli bortstött. 

(Bowlby, 2010). 

Mie Josefson (2018) har i sin avhandling om Det ansvarsfulla mötet i förskolan utfört 

kvalitativa forskningsintervjuer på olika förskolor. Intervjufrågorna handlar om omsorg, 

lek och lärande, samt barns olika typer av möten med förskolan och omvärlden. Josefson 

poängterar vikten av att skapa och upprätthålla trygghet i förskolan. Pedagogerna som 

Josefsson har intervjuat beskriver det som att utan någon trygghet finns det heller ingen 

fungerande verksamhet. Förskolans verksamhet handlar till stor del om att som pedagog 

skapa och upprätthålla lugn, ro och stabilitet. Därav kommer rutiner in som en viktig 

grund eftersom det är något återkommande för barnen, något som barnen känner igen 

och därför blir trygga utav. Rutiner är ett konkret sätt att skapa lugn och ro även i 

stressfyllda situationer. Josefsson understryker rutiner och att upprätthålla en lugn 

atmosfär på förskolan som trygghetsskapande för barnen. Pedagogerna i Josefsons 

avhandling tar även upp arbetet med att skapa tillit och värna trygghet genom att 

uppmärksamma barnet, det vill säga att se och bemöta varje barn. Svårigheterna med 

det här är att det ibland kan uppstå dilemma mellan att se till varje barns bästa och 

samtidigt arbeta för gruppens bästa. Josefson beskriver i sin studie ett konkret sätt att 

uppmärksamma och bemöta barnen genom att dela in stora barngruppen in i mindre 

grupper med så kallade ansvarsbarn som har varsin ansvarspedagog. Det här 

arbetssättet möjliggör större närhet till barnen och skapar bättre förutsättningar för att 

kunna se och bemöta varje barn, varje dag och även skapa en lugnare atmosfär på 

förskolan. Att kunna ”tillgodose det enskilda barnets behov”, att möta barnet ansikte 

mot ansikte, här-och-nu menar pedagogerna i Josefsons avhandling att det bidrar i 

förlängningen även till att påverka deras relationer till barnens föräldrar. Pedagogerna 

beskriver att de bär med sig det här förhållningssättet redan vid första mötet med 

föräldrarna och på så sätt ger föräldrarna en tydlig bild och förståelse av pedagogernas 

tankar och mål med deras arbetsmetoder. Vilket även skapade en bättre kontakt och 
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dialog med föräldrarna under barnens fortsatta förskoletid. Broberg et al. (2012) 

uttrycker att det är viktigt för barn ur ett livslångt perspektiv, att de har personer nära 

som klarar av att skapa en trygghet för dem. För att om den här tryggheten inte 

tillgodoses så riskerar barnet att få bristande känslomässig balans och att få svårigheter 

i att våga utforska omvärlden. Därför behöver barnet pedagoger i form av 

trygghetspersoner när de vistas på förskolan. Det är viktigt att förstå att barn har ett 

naturligt grundläggande behov av att få tillgång till fysisk kontakt. Trygghet skapas 

genom att den vuxna är lyhörd för barnets signaler. De yngsta barnen på förskolan har 

ett större behov av att få trygghet från pedagogerna jämfört med de lite äldre barnen. 

Eftersom det yngre barnet ännu inte har utvecklat en förmåga att förstå att deras 

förälder kommer tillbaka när de försvinner och barnen har även en begränsad förmåga 

att på egen hand kunna reglera sina känslor. Därför är det en mycket viktig uppgift för 

pedagoger att kunna hantera, förstå och hjälpa barnet att hantera och vägleda sina 

känslor. Det kan vara ilska, frustration och sorg som kommer när anknytningsmönstret 

slås på och barnet upplever rädsla eller blir ledset. Barn kan även agera på olika sätt och 

att det inte enbart beror på vilken sorts anknytning ett barn har, utan det kan även bero 

på att vi som individer föds med ett visst sorts grundtemperament (Broberg et al. 2012). 

När ett barn känner sig trygg med sin anknytningsperson så lagrar barnet positiva 

mentala minnen, så kallade inre arbetsmodeller. De här inre arbetsmodellerna bygger på 

erfarenheter av samspel barnet har haft med sin omsorgsgivare och gör så att barnet 

kan behålla minnet av viktiga trygghetspersoner levande trots att anknytningspersonen 

inte finns i närheten (Kihlblom, 2009). Broberg et al. (2012) förklarar att åldern på 

barnet påverkar hur länge de kan hålla dem här inre bilderna levande. Ett barn mellan 

ett till två år kan klara det från någon timme upp till två dagar och först vid tre till fyra 

års ålder klarar sig barnet utan en anknytningsperson i närheten. 

Barns anknytningsrelationer 

 

Birthe Hagström har tidigare arbetat som förskollärare och speciallärare. Hon är också 

författare till boken Anknytning i förskolan och har även disputerat i pedagogik.  

Hagström (2010) har i sin avhandling Kompletterande anknytningspedagog på förskola 

fokuserat på anknytningens betydelse för barnet. Avhandlingen behandlar problemet 

med att barn till föräldrar med någon sorts psykisk ohälsa som är en åsidosatt grupp. 
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Många barn i samhället växer upp under känslomässig eller fysisk otrygghet. Hagström 

undersöker i sin studie hur pedagoger genom fortbildningsinsatser kan utveckla sin roll 

som en kompletterande anknytningsperson till barn, vars föräldrar har psykisk ohälsa 

och bedömts ha behov av en kontinuerlig och trygg anknytningsperson på förskolan. De 

deltagande pedagogerna i Hagströms studie genomgick en fortbildning i ämnet 

anknytning, parallellt med det vardagliga arbetet i förskolan. De fick sedan handledning 

och det gjordes kvalitativa intervjuer med pedagogerna. Studien visade att kontinuitet, 

struktur, omsorg och sensitivitet är betydelsefullt för anknytningsarbetet i förskolan. 

Med en tydlig struktur blev dagen förutsägbar för barnen vilket på så sätt ökade barnens 

trygghetskänsla. Hagström hävdar att det tar lång tid för barnet att utveckla en tillit och 

anknytning till sin pedagog. Hon betonar pedagogernas intresse för barnet, men också 

vikten av att kunna vara känslig för föräldrarnas svårigheter för att på så sätt kunna 

skapa ett gott samverkansklimat (Hagström, 2010).  

Det som forskare Hagström tar upp i sin studie påpekar också Kilhbom (2009) i sin bok, 

att pedagogens känslighet för att kunna tolka barnets känslor är en betydande och viktig 

faktor vid anknytningen. Även att anknytningen fungerar bättre vid en hög 

personaltäthet och minde barngrupper på förskolan, detta för att personalen har 

möjlighet att kunna se barnens behov och vara mer närvarande med det enskilda barnet 

(Kihlbom, 2009).  

Broberg et al. (2012), Kilhbom (2009) framhåller att barn i låg ålder klarar inte av för 

många nära relationer. Ett barn i lägre förskoleåldern kan oftast totalt sett endast klara 

av att ha mellan tre till fem anknytningspersoner. Pedagogen som håller i barnets 

inskolning behöver kopplas på som en ersättande anknytningsperson till barnet för att 

barnet ska bli tryggt på förskolan. Dessutom behövs fler pedagoger kopplas på, det här 

för att säkra trygghet vid frånvaro som sjukdom och ledighet för personalen. För att det 

här ska fungera krävs planering av pedagogerna för att barnet inte ska utsättas utav för 

många relationer på förskolan. Kontinuitet av trygga välbekanta relationer till barnet, 

där relationen mellan pedagog och barn ska kännetecknas av värme, lyhördhet och att 

relationen är stabil över tid är viktigt. Blir det längre avbrott i den trygga omsorgen kan 

detta leda till ett stresstillstånd hos barnet. Broberg et al. (2012) påpekar även att 

förskolan måste hålla nere antalet barn på en och samma avdelning för att på så sätt 

hålla nere stressnivån för de yngre barnen. Det här för att minska stressen och 
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påfrestningen för de yngsta barnen behövs det även minska antalet vuxna, för även för 

många närvarande vuxna ökar stressen för de här barnen. Sven Perssons delstudie 

Pedagogiska relationer i förskolan från 2015, redovisar forskning som behandlar 

relationerna mellan förskolepersonal och barn i förskolan och relationers betydelse för 

barns lärande och utveckling. Totalt 67 stycken studier inkluderas i den här delstudien, 

studierna är från Norden, Europa, Australien och USA. Alla behandlar förskolan och ska 

ha skrivits mellan år 2007 och 2014. Persson påpekar att forskningen i studierna har 

konstaterat att nära kontakter mellan vuxna och barn i förskoleverksamhet har ett 

positivt samband med barnens självständighet, positiva uppfattningar om skola och hur 

de lyckas i skolämnena. Studiens forskning har även visat att goda relationer mellan 

barn och förskolepersonal leder till färre beteende- och lärandeproblem senare i skolan. 

Persson understryker att den här delstudien bekräftar i stort dessa slutsatser. De 

pedagogiska relationerna mellan förskolans personal och barn har stor betydelse för 

barns lärande och socio-emotionella utveckling, både på kort och på lång sikt.  Persson 

beskriver barngruppernas storlek, personaltäthet med mera som stödjande eller 

hindrande för förskolans och de pedagogiska relationernas kvalitet. Flera studier som 

Persson refererar till poängterar att en förskola av hög kvalitet som även har 

pedagogiska relationer av hög kvalitet innebär en sammanflätning av omsorg och 

undervisning, vilket oftast betecknas som Edu-Care i den internationella diskursen. I 

Sven Perssons delstudie Pedagogiska relationer i förskolan har han med Bjørnestad och 

Samuelsson (2012 i Persson 2015) forskningsöversikt om förskola för barn mellan 1-3 

år. I deras studie fann man belägg för att förskolor med hög kvalitet kännetecknas av 

god personaltäthet men även med begränsad personalomsättning och välutbildad 

personal. Studien poängterar att interaktionen mellan pedagogerna och det enskilda 

barnet samt interaktionen med hela barngruppen är viktiga faktorer i barnens positiva 

utveckling. I studien påpekas specifikt att den empatiska förmågan hos de pedagogerna 

är viktig, men även att personalen är uppmärksam och lyhörd (Bjørnestad och 

Samuelsson 2012 i Persson 2015). Ett avseende som kan vara mycket betydelsefullt för 

den pedagogiska relationens kvalitet men som det inte finns så mycket forskning om är 

kontinuiteten i personalgruppen, och då i relation till barngruppen. Några studier har 

dock pekat på att en hög personalomsättning är ett mycket stort hinder för att utveckla 

kvalitet i de pedagogiska relationerna. Sammanfattningsvis antyder forskningen att god 
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personaltäthet och mindre barngrupper har störst betydelse för de yngsta barnen, 1-3 år 

(Persson, 2015). 

Samarbete mellan hem och förskola 

 

Att börja förskolan är ett stort steg för barn i ett till två års ålder, eftersom de befinner 

sig i en mycket känslig period i livet då deras anknytningsmönster precis börjat 

utvecklas (Killén, 2014). Barnet behöver inte bara anknytning till dennes 

vårdnadshavare utan även till pedagogerna på förskolan. Barnets behov av att känna sig 

tryggt och kunna lita på att det finns en omsorgsgivare som kan ge god omsorg och tröst 

är väldigt viktigt. Vidare anser Killén (2014) att pedagoger i förskolan kan observera hur 

barn och vårdnadshavare interagerar med varandra för att på så sätt se vilket 

anknytningsmönster som barnet har och därifrån sedan kunna bemöta varje barn 

individuellt efter just dennes behov.  I de fall där barnet har en trygg anknytning till 

båda sina föräldrar är det sällan några svårigheter vid inskolningen men för de barn som 

har någon form av otrygg anknytning krävs det att en pedagog är uppmärksam och 

lyhörd för barnets signaler. Därför är det bra för barnet om vårdnadshavare och 

pedagoger har en bra och öppen kommunikation (Killén, 2014).  

Ann-Marie Markströmh och Maria Simonsson beskriver i sin artikel Introduction to 

preschool: strategies for managing the gap between home and preschool från 2017, som 

handlar om svenska förskollärares uppfattningar om interaktion mellan hemmet och 

förskolan i förhållandet till barnet introduktion i förskolan att förskollärarna har på 

senare år ändrat sina förväntningar och strategier på hur de bemöter ett barn och deras 

föräldrar samt hur de introducerar dem till förskolan. Studien som utfördes genom 

kvalitativa intervjuer på förskollärare, visade att förskollärarna hade ändrat sina 

strategier från föräldrar-passiv inskolning till en mer föräldrar-aktiv inskolning. Enligt 

Markströmh och Simonsson (2017) har förskollärarnas roller förändras bland annat 

eftersom föräldrarna vill och är mer delaktiga och att då får förskollärarna arbeta mer 

med att binda samman skolan och hemmet men också arbeta med att förmedla och 

vägleda föräldrarna i deras nya roll som förskoleföräldrar. Broberg et al. (2012) anser 

att barn behöver hjälp med separationen från föräldern/föräldrarna, inte bara vid 

inskolningen utan ofta nästan varje dag när barnen ska gå ifrån sina vårdnadshavare och 

in i förskolemiljön. I denna situation är relationen mellan vårdnadshavare och 



12 
 

pedagoger av stor betydelse men det är också viktigt hur det pedagogiska arbetet och 

miljön kring överlämnandet och hämtningen utförs och att det ges tid för barnets 

överlämningar. För små barn är det naturligt att protestera vid separation från 

vårdnadshavaren eftersom anknytningens syfte är att upprätthålla en närhet för barnet 

till en beskyddande vuxen (Broberg et al. 2012). 

Teoretisk utgångspunkt 

 

Studiens teoretiska utgångspunkter är anknytningsteorin och objektrelationsteorin. 

Anknytningsteorins grundare är John Bowlby (1907-1990) som även är en av 

huvudpersonerna inom utvecklingspsykologin vilket framförallt inriktar sig på den 

psykologiska utvecklingen under barndomen och ungdomsåren. Donald Woods 

Winnicott (1896-1971) var psykoanalytiker med ett stort inflytande på 

objektrelationsteorin (Bowlby 2010, Askland & Sataonen 2014). 

Brittiske John Bowlby forskade kring riskerna med tidiga separationer mellan barn och 

föräldrar och skrev flera böcker, bland annat om anknytningens betydelse för 

människans utveckling (Bowlby, 2010). Anknytningsteorin studerar våra benägenheter 

och beteendemönster till att knyta känslomässiga band till särskilda individer i våra liv, 

men understryker även att det här är en grundläggande del i människans natur som 

finns där redan hos det nyfödda barnet och finns kvar genom hela livet (Bowlby, 2010). 

Askland och Sataonen (2014) karakteriseras anknytningsbeteende av att både utforska 

och att vara nära omsorgspersonen. En trygg anknytning ger en frihet för barnet att våga 

utforska men att vara helt beroende antyder att anknytningen är otrygg, det vill säga att 

barnet inte vågar släppa den andre för att utforska. Bowlby använder i 

anknytningsteorin sig av begreppet ”trygg bas” och menar att detta är en avgörande 

faktor i anknytningsprocessen. Trygg bas är utifrån anknytningsteorin att barnet 

behöver en person, en så kallas anknytningsperson som barnet upplever som säker och 

trygg genom att anknytningspersonen är varm, tillgänglig och lyhörd. 

Anknytningspersonen ger barnet en så kallad bas där barnet kan återvända till för att få 

närhet, uppmärksamhet, tröst och kärlek (Bowlby 2010). En bra anknytning 

kännetecknas av tryggheten barnet har genom att anknytningspersonen finns där, även 
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om anknytningspersonen inte är fysiskt närvarande i alla stunder (Askland & Sataonen, 

2014). 

Donald Woods Winnicott var en brittisk psykoanalytiker. Winnicott arbetade som 

barnläkare och hade ett stort intresse för barnets psykiska utveckling. Winnicott har 

speciellt haft stort inflytande på objektrelationsteorin. Han har skrivit flera böcker och 

är också känd för att ha lanserat begreppet "övergångsobjekt", vilket är det föremål till 

exempel nallar eller snuttefiltar som barn använder sig av för att vänja sig av med den 

nära kontakten barnet har med sin vårdare/förälder under den första månaden 

(Askland & Sataonen, 2014). Objektrelationsteorin utgår från att barnet är ingeting utan 

en relation, det vill säga barnet är helt beroende av att det finns en eller flera andra som 

vill dennes bästa. Att ”vilja det bästa” innebär att ge barnet både psykisk och fysisk 

omsorg (Askland & Sataonen, 2014).  Winnicott och andra objektrelationsteoretiker 

anser att det nyfödda barnet inte har en egen känsla av ett själv, att barnet inte vet vem 

den är men att det här växer fram under de första tre till fyra levnadsåren.  För att 

barnet ska kunna se sig självt, måste barnet ha fått möjlighet av att själv bli sedd, ha 

blivit värdesatt och av att ha fått respons på vad den gjort. Den här sorten av samspel 

kallas ofta för spegling. Genom de signaler som de vuxna omsorgspersonerna sänder 

med sin blick, röst, ansikte och kropp byggs det successivt in i barnet en egen bild av sig 

själv och på så sätt fungerar omsorgspersonerna som en spegel för barnet. En successiv 

uppbyggnad en egen självuppfattning. Avgörande faktor i speglingen är att 

omsorgspersonerna klarar av att ta emot och hantera både barnets positiva och barnets 

negativa känslor. Barnet måste få lov att visa känslor genom skratt, leende, gråt och 

skrik och det är även avgörande att barnet förstår sammanhanget i de signaler som 

sänds ut. Askland och Sataonen (2014) framhåller även vikten av att det måste finnas ett 

system i de signalerna omsorgspersonen sänder ut så att de inte varierar från dag till  

dag och att barnet behöver bli sedd. 
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Metod 
I detta avsnitt beskriver jag studiens metod och hur materialinsamlingen och 

bearbetningen av materialet har gått till. Även urvalskriterier och etiska aspekter tas 

upp. 

Metodval  

 

Eftersom jag vill få en förståelse för pedagogers uppfattningar kring barns anknytning 

och trygghet under inskolningen i förskolan och få en inblick i hur pedagogerna ser på 

arbetet för att barnen ska känna trygghet. Jag vill även ta reda på vad pedagogerna anser 

kan påverka deras arbete med att skapa en trygg inskolning, därför har jag valt att utgå 

från en kvalitativ studie. En kvalitativ studie handlar om att få en djupare förståelse för 

ett område, medan en kvantitativ studie utgår mer från statistik (Alvehus, 2013). Jag 

kommer att använda mig av en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerad 

intervju för att fördjupa studien. En semistrukturerad intervju innebär att forskaren från 

början har ett visst antal frågor som hen vill ställa till intervjupersonen, men även har 

möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång för att på så sätt kunna utveckla 

och fördjupa svaren om det skulle behövas (Bryman, 2011). 

 

Urval av intervjupersoner 

 

Fem pedagoger intervjuades från tre olika förskolor i Göteborgsområdet vilket framgår i 

Tabell 1 Urval. Tre av pedagogerna arbetar på samma förskola varav två av dem arbetar 

på samma avdelning, medan resterande pedagoger arbetar på två olika förskolor. 

Pedagogerna har varit verksamma i yrket mellan 1,5 till 23 år. Varför valet av just dessa 

fem pedagoger var för att alla i nuläget arbetar på småbarnsavdelningar där barnen är 

1-3 år och har erfarenhet av att skola in barn i förskolan. På grund utav begränsad tid så 

ligger förskolorna i samma område och två av pedagogerna arbetar på samma 

avdelning. 

 

Tabell 1. Urval 
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Namn Antal år i yrket Ålder på avdelningens 

barn 

Antal barn och pedagoger på avd 

Pedagog 1 8 år 1 – 3 år 17 barn, 3 pedagoger 

Pedagog 2 13 år 1- 3 år 17 barn, 3 pedagoger 

Pedagog 3 1,5 år 1 – 3 år 16 barn, 5 pedagoger (på 3 heltidstjänster) 

Pedagog 4 23 år 1- 3,5 år 17 barn, 3 pedagoger 

Pedagog 5 12 år 1-3 år 15 barn, 3 pedagoger 

 

Genomförande 

 

Pedagoger som tackat ja till att delta i studien fick själva bestämma tid och plats för 

intervjuerna. Intervjuerna genomfördes vid ett personligt möte på en lugn och avskild 

plats i förskolan för att skapa en trygghet och undvika stressfyllda eller störande 

moment. Bryman (2011) anser att det är bra om man kan använda sig av någon sort 

ljudinspelning under intervjun så att ingen information går förlorad och att den blir 

autentisk. Om intervjuaren endast antecknar finns risken att information går förlorad 

medan vid inspelning kommer allt med och det går de att spola tillbaka om något missas. 

Därför det spelade jag in intervjuerna och därefter transkriberade jag det empiriska 

materialet genom att lyssna och skriva ner allt från ljudinspelningen från intervjuerna. 

På grund av sjukdom fick två av intervjuerna av pedagogerna genomföras vid ett senare 

tillfälle. Detta påverkade dock inte själva intervjuerna utan alla kunde tillslut 

genomföras. Däremot insåg jag att jag inte riktigt fick svar på en av mina 

frågeställningar. Jag gick därför tillbaka och formulerade ytterligare en intervjufråga 

som jag tog med i min intervju samt fick ta kontakt med de pedagoger jag redan 

intervjuat för att få svar på min fråga. Det gick bra och jag kände efteråt att jag hade allt 

det empiriska materialet som jag behövde i min studie. 

Etiska ställningstaganden 

 

Vetenskapsrådet har tagit fram etiska principer när det handlar om forsknings och 

utvecklingsarbete, detta för att integriteten av personer ska bevaras. De fyra 

huvudkraven handlar om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandekravet 
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(Vetenskapsrådet, 2017). Innan alla intervjuer informerade jag om att all data endast är 

till just för den här studien och att inga uppgifter kan spåras till varken pedagog eller 

förskola. Konfidentialitetskravet handlar om sekretessen att ingen eller inget skulle 

kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2017). Därför har jag använt mig av Pedagog 1, 

Pedagog 2 och så vidare, istället för pedadogernas riktiga namn i min studie.  Detta för 

att hålla hög sekretess så det inte ska kunna gå att ta reda på vem jag skriver om eller 

vilken förskola det handlar om. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet 

endast får användas inom forskningsarbetet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Ljudinspelningarna förklarade jag var endast för min egen användning och skulle enbart 

användas i den här studien.  Jag informerade även för pedagogerna att de ställer upp 

frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när de vill.  

Analysmetod  

 

Intervjumaterialet bearbetade jag genom att lyssna igenom inspelningarna noggrant ett 

flertal gånger. Därefter transkriberades intervjuernas innehåll i textform utan att tolka 

och analysera innehållet. Jag tog sedan ut meningar och stycken från intervjuerna som 

jag tyckte var intressanta utifrån min studies syfte och frågeställningar. Genom att 

kategorisera svaren utifrån studiens frågeställning kunde jag lättare urskilja likheter och 

olikheter samt se vissa mönster. 

Resultat och Analys 
 

I den här delen av texten kommer jag att presentera resultatet. Jag har delat in resultatet 

i olika rubriker: Inskolning, Trygghet och anknytning och Föräldrakontakt, Skapa 

trygghet, Trygghetens betydelse, Anknytningsmönster och Faktorer som påverkar 

inskolningen. Rubrikerna har formats efter det som pedagogerna i min studie har lyft 

fram som centralt för arbetet med att skapa anknytning och trygghet till barnet under 

inskolningen till förskolan. Analysen har jag förtydligat genom utvalda citat från 

intervjuerna. För att förenkla läsningen av pedagogernas svar har talspråk ersatts av 

skriftspråk i citaten utan att innebörden förändrats. Vissa delar av citaten presenteras 

även i tabellform för att tydliggöra analysen ytterligare (se Tabell 2-6).  Pedagogerna har 

arbetat i yrket mellan 1,5 – 23 år och arbetar i nuläget med barn i åldrarna 1-3 år och 
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har varit med om många inskolningar och är därför väl insatta i ämnet. Centrala begrepp 

inom anknytningsteorin och objektrelationsteorin används som stöd i den avslutande 

analysen. 

Inskolning 

 

Av de pedagoger jag intervjuat ser deras inskolningsmetoder som de använde sig av 

olika ut. (Se Tabell 2 Inskolningsmetod). Två av pedagogerna använder en så kallad 3 

dagars inskolning. En pedagog har en föräldraaktiv inskolning. En pedagog använder 14 

dagars inskolning där föräldern/föräldrarna är närvarande nästintill de två första 

veckorna. En pedagog använder sig av en mix mellan föräldraaktiv inskolning och 3 

dagars inskolning utifrån barnets behov. Vad som var gemensamt för alla inskolningar 

var den totala längden på inskolningen. Alla hade 10 dagar då föräldern/föräldrarna var 

tvungna att finnas till hands vare sig om det var på plats på förskolan eller i närheten 

förskolan/hemmet. 

Tabell 2, Inskolningsmetod 

 Föräldrar närvarande & 

aktiva 

Föräldrar närvarande & 

ej aktiva 

Föräldrar ej 

närvarande 

Inskolningslängd 

Pedagog 1 De första 3 dagarna. 

Föräldern med hela 

dagen, alla aktiviteter. 

Dag 4-5 kort stund sen 

lämnar. 

Vid behov om 

pedagogen anser att 

barnet inte är redo att 

lämnas helt på 

förskolan. 

Dag 6-10 

föräldern lämnar 

direkt barnet. 

10 dagar. 

Pedagog 2 Dag 1-2. Dag 3-6. Dag 7-10 10 dagar. 

Pedagog 3 Föräldrar aktiva- tid 

utifrån barnet. Men 

föräldrarna är med och 

aktiva minst de 3 första 

dagarna. 

Individ-anpassad. Invid-anpassad. 10 dagar. 

Pedagog 4 Dag 1. Dag 2-8. Dag 9-10. 10 dagar. 

Pedagog 5 De första 3 dagarna. 

Föräldern med hela 

dagen, alla aktiviteter. 

 Dag 6-10 

avlämning 

direkt. Kortare 

10 dagar. 
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Dag 4 och 5 kort stund 

sen lämnar. 

dagar vid behov. 

 

Två av pedagogerna, Pedagog 1 och Pedagog 5 använde sig av 3 dagars inskolning på 

sina avdelningar, det vill säga att föräldern är med barnet på förskolan under hela dagen 

de tre första dagarna för att sedan på dag fyra börja lämna barnet. De tre dagarna 

föräldrarna är med är de aktiva och delaktiva i avdelningens alla vardagliga händelser 

såsom samlingar, måltider, blöjbyten, utevistelser med mera. Pedagog 5 berättar att de 

tycker deras inskolningsmetod som de använder sig av nu fungerar bra eftersom barnet 

får genom förälderns delaktighet se att alla momenten på förskolan är något positivt och 

bra. Detta gör även att barnet blir trygg med pedagogerna och förskolan. Pedagog 5 

uttrycker även att det ger en bättre föräldrakontakt då föräldern får en stor inblick i 

verksamheten. 

- Vi tycker vår inskolning fungerar bra, för då får föräldern en inblick i vad och hur 

vi arbetar. Man får en bättre kontakt med föräldern vilket gör att barnet får en 

trygghet till oss (Pedagog 5). 

 

Pedagog 1 berättar att de uppmanar föräldrarna att korta ner barnets dagar när det 

ordinarie schemat drar igång just för att barnet ska få en mjukstart. Pedagogen berättar 

vidare hur de i arbetslaget tänker kring ansvarsfördelning i inskolningen. 

 

- Vi har inte en som skolar in utan alla pedagoger är lika delaktiga då vi inte vill att 

ett barn ska binda sig till bara en av oss (Pedagog 1). 

Pedagog 3 använde sig av föräldraaktiv inskolning.  Pedagogen berättar att hela 

inskolningen läggs upp efter barnets behov och att de märker när och hur mycket 

föräldrarna behöver närvara. Att ibland behöver föräldern vara med mer och längre och 

ibland kan föräldern gå ifrån tidigare och inte närvara i förskolan men vara nära 

tillhands om barnet skulle bli mycket oroligt.  

- Vi har en kommunikation med föräldrarna också såklart så att det känns bra för 

dem (Pedagog 3). 

Pedagog 3 poängterar att de föräldrarna är med de första 3 dagarna och tar hand om 

barnet. Syftet är att barnet då ska ha chansen att bli tryggt och på eget initiativ söka 



19 
 

kontakt med pedagogerna, men även att föräldrarna ska få en inblick hur en dag på 

förskolan kan se ut.  

- Vi har valt föräldraaktiv inskolning för att föräldrarna ska förstå hur en dag på 

förskolan ser ut och se hur vi pedagoger tänker och arbetar (Pedagog 3). 

 

Pedagog 3 förklarar att hon och hennes kollegor upplever att kontakten med föräldrarna 

blir bättre när de arbetar på detta sätt och att det skapas även en mjukare övergång för 

barnen då de har föräldrarna nära och kan själva välja när de vill komma till 

pedagogerna.  

 

Pedagog 2 använde sig av en mix där de första två dagarna är föräldraaktiv inskolning 

och sedan är föräldrarna närvarande men inte delaktiga.   

 

- Föräldrarna är aktiva i början, två dagar, men sedan vill vi att de sitter på en plats 

så att barnen kan komma dit och tanka lite trygghet om det behövs (Pedagog 2). 

Pedagog 4 använde sig av 14 dagars inskolning, där föräldrarna var med hela 

inskolningstiden förutom de sista 2 dagarna då barnet lämnades kortare stunder själv 

på förskolan.  

- Succesivt så låter vi föräldern hålla sig mer i bakgrunden så att säga men är 

fortfarande närvarande hela dagen på förskolan (Pedagog 4). 

Pedagog 4 förklarar att de använder sig av 14 dagars inskolning på hennes avdelning då 

de vill att barnet ska få en lugn och trygg övergång och att det ska ske på barnets 

initiativ.  Hon upplever att barnet med stöd av föräldern, får god tid i att bekanta sig i 

förskolans miljö. 

I frågan vem det är som har bestämt att just den inskolningsmetoden som i nuläget 

används på avdelningen ska användas svaras alla utom en pedagog att det är dem själva 

tillsammans med sina kollegor som kommit fram och bestämt vilken metod de ska 

förhålla sig till. Pedagog 3 visste inte vem som hade beslutat om inskolningsmetoden 

men sade att det berodde på att hon inte hade arbetat så länge på sin nuvarande 

arbetsplats. 
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Trygghet och anknytning 
 

Vid frågan Om denna inskolning inte passar barnet, hur går du tillväga då?  Se Tabell 3, 

Bemötande. Tog samtliga pedagoger upp bemötandet i olika former. Pedagogerna 

berättade om hur de bemöter barnet och ändrar inskolningen för att skapa trygghet.  

Även hur de bemöter och vägleder föräldern/föräldrarna för att påverka barnets 

inskolning.  

Tabell 3, Bemötande 

Tillvägagående 

om inskolning 

inte passar 

barnet 

Bemöter barnet Bemöter 

föräldern/föräldrarna 

Arbete för/mot föräldrars 

inverkan på barnet 

Pedagog 1 Använder en 

annan sorts 

inskolning. 

I vissa fall ber föräldern 

att backa, inte springa 

efter barnet/vägleder. 

”Bli av med föräldrarna” – 

störande moment för de andra 

barnen som är känsliga. 

Pedagog 2 Arbetar med att 

göra barnet trygg 

och att ha kul 

genom lek.  

Arbetar med att få 

föräldrarna att känna 

sig trygga genom 

berätta hur förskolan 

fungerar och vad som är 

viktigt att tänka 

på/vägleder. 

Känner sig föräldrarna trygga 

så brukar barnen vara trygga 

också. 

Pedagog 3 Arbetar med att 

ge en positiv bild 

av förskolan. 

Arbetar med att ge en 

positiv bild av 

förskolan. 

Viktigast att föräldrarna 

känner sig trygga eftersom det 

smittar av sig till barnet. 

Pedagog 4 Är lyhörd till 

barnet. 

Ändrar/bromsar 

inskolningen om 

det behövs. 

Bra kommunikation, ge 

information/vägleder. 

 

Pedagog 5 Ändra/anpassa 

inskolningen. 

Lyhörd till 

signaler. Lära 

känna barnet.  

Lär känna förälder. 

Informerar och 

vägleder. Arbetar med 

att få föräldrarna 

trygga. 

Föräldrarnas mående speglar 

av sig till barnen. Därför 

viktigt att föräldrarna är 

trygga. 
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Pedagog 5 visar exempel på vikten av att som pedagog vara lyhörd och flexibel under 

varje enskild inskolning. 

- Man får anpassa till det barnet. Alla är ju olika och så är det. Som förskollärare 

gäller det att vara lyhörd och se barnens signaler och ge respons på dem 

(Pedagog 5). 

 

Pedagog 1 berättar att de anpassar inskolningen efter barnet och att de är flexibla med 

inskolningsmetoden. 

- Man märker ganska snabbt hur en inskolning bör gå till, i vissa fall får man be 

föräldern backa då den springer efter sitt barn hela tiden. Vissa barn behöver en 

annan slags inskolning, man får anpassa det lite till varje barn (Pedagog 1). 

 

Pedagog 4 beskriver moment där kommunikation med föräldern/föräldrarna är av 

betydelse för barnets inskolning. 

- Det gäller ju att ha en bra kommunikation till föräldern, att hon inte är för på 

barnet utan kan backa lite. Även att föräldern inte bara går utan säger till barnet 

(Pedagog 4). 

 

Pedagog 3 tar upp vikten av att både barnet och föräldern får en positiv bild av förskolan  

 

- Under inskolningen är det för mig viktigt att så väl barn som föräldern får en 

positiv bild av förskolan (Pedagog 3). 

Föräldrakontakt 
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Fyra av pedagogerna tog även upp att de arbetar med förälderns/föräldrarnas inverkan 

på barnet. De beskrev på olika sätt hur förälderns/föräldrarnas känslor och trygghet 

gentemot pedagogerna och förskolan reflekterades över och påverkade barnet. 

 

 

Pedagog 5 förklarade förälderns påverkan och betydelsen av en bra kommunikation 

med hemmet och förskolan. 

- Föräldern speglar ju av sig sitt mående till barnet därför är det väldigt viktigt att 

föräldrarna känner sig trygga och vet hur vi tänker och arbetar, att man arbetar 

tillsammans för att barnet ska få det så bra som möjligt på förskolan (Pedagog 5). 

Skapa trygghet 

 

Vad anser du är viktigt i samband med inskolningen? Se Tabell 4, Viktiga aspekter vid 

inskolning. Barns upplevelse av trygghet vid inskolningen beskrivs som mycket 

betydelsefullt av pedagogerna. De uppger att de arbetar aktivt med att skapa trygghet 

för barnen. Samtliga pedagoger anser att tryggheten är viktig för att den utgör grunden 

för inskolningen och för barnets utforskande och lärande. 

 Tabell 4, Viktiga aspekter vid inskolning 

Viktigt vid 

inskolning 

Barn Förälder/Föräldrar Kommunikation 

Pedagog 1 Trygghet  Bra kommunikation 

med föräldrarna 

Pedagog 2 Känna trygghet med 

pedagogerna och de andra 

barnen. 

  

Pedagog 3 Att barnet blir tryggt med 

alla pedagoger och barn 

genom gemenskap och 

rutiner. 

  

Pedagog 4 Utgår från varje barn och 

inte stressar. Viktigast att 

barnet känner sig trygg och 

 Kommunikation 

mellan oss pedagoger 
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har roligt. och föräldrarna. 

Pedagog 5 Barnet får en trygghet till 

oss och förskolan. 

 

Föräldern känner sig trygg att 

lämna sitt barn till oss pedagoger 

och är positiv gentemot barnet så 

att barnet får en trygghet till oss 

och förskolan. 

 

  

Trygghetens betydelse 

 

Vilken betydelse har tryggheten för barnet i förskolan, enligt dig? Samtliga pedagoger 

lägger stor vikt tryggheten och framförallt barnens trygghet till pedagogerna. 

Trygghetens betydelse för utforskande, lek och lärande tas återigen upp. 

 

Pedagog 1 använder sig av uttrycket ”tanka” trygghet, att barnen emellanåt behöver gå 

till pedagogerna för att sedan kunna utforska mera.  

 

- Tryggheten är det viktigaste, vissa barn är trygga i sig själva andra behöver 

komma och kramas för att ”tanka” trygghet hos oss pedagoger för att sen ge sig 

iväg på nya äventyr (Pedagog 1). 

Pedagog 3 berättar hur de arbetar med att skapa trygghet genom att som pedagog vara 

närvarande och att se och bekräfta barnen. Pedagogen uttrycker som att pedagogerna 

ska vara som en trygg hamn för barnen när det behövs. 

- Att skapa trygghet handlar om att vara närvarande. Att se och bekräfta barnet 

men även att utmana barnet så att det vågar ge sig ut och leka och utforska. Vi 

pedagoger ska vara en trygg hamn (Pedagog 3). 
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Anknytningsmönster 

 

Hur skulle du beskriva ett otryggt/tryggt barn?  Se Tabell 5, Otryggt/Tryggt barn. Här 

ficka pedagogerna frågan hur de upplever ett barn som är otryggt och hur de upplever 

ett barn som är tryggt. 

Tabell 5, Otryggt/Tryggt barn 

Beskriv ett barn som 

är: 

Otryggt Tryggt 

Pedagog 1 Vill vara nära hela tiden och skriker om 

den inte får vara nära hela tiden. 

 

Glad, sprallig, påhittig 

Pedagog 2 Är svårt att närma sig under en inskolning. 

Vill vara nära sina föräldrar. Är ofta ledsen. 

Är lättare att närma sig och kan 

gå ifrån sin förälder lättare kan 

man säga. 

Pedagog 3 Mer ledsen och svårare att lugna, vill 

liksom vara nära en mer och inte utforska 

själv, utan måste se oss pedagoger hela 

tiden annars blir han eller hon orolig. 

Är lugnare och man har en 

kontakt, till exempel vid 

separation och barnet blir ledsen 

kan man få det lugnt, trygg och 

glad fort. Barnet är mer 
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självständigt, leker och utforskar 

men söker även tröst om det 

skulle behöva i vissa situationer. 

Den vet att vi finns där. 

Pedagog 4 Väldigt oroligt och vill vara nära hela tiden, 

skulle vi försvinna ur synvikel så stoppar 

barnet sin lek och letar upp oss. Barn som 

inte kommer till en pedagog för tröst när 

den nog skulle behöva det/ otrygg i att 

söka tröst, visa känslor för oss pedagoger. 

 

Glad och leker mycket både själv 

men även med andra och oss 

pedagoger. De kommer till oss 

om det är något men behöver oss 

inte hela tiden. 

Pedagog 5 Har svårare att ”släppa” oss pedagoger, de 

vill ha oss nära hela tiden, är ledsna. 

 

Ett barn som kan utforska på 

egen hand, är glad och kommer 

till mig som pedagog för tröst 

eller just för att hämta lite energi. 

 

Nära relationer och trygghet 

 

Vilka strategier använder du och ditt arbetslag för att tillgodose barngruppens behov av 

trygghet och nära relationer i förskolan?  Pedagogerna berättar att vara närvarande en 

viktig faktor. Två av pedagogerna benämner bergreppet anknytning och en pedagog 

uttrycker god relation till alla barnen. Även sammarbete mellan pedagogerna i 

arbetslaget och en pedagog tar upp att de är noga med att inte har för många olika vuxna 

i barngruppen genom att försöka ha samma vikarier. Rutiner är också något som flera 

pedagoger tar upp för att skapa trygghet hos barnet och i barngruppen. 

 

Pedagog 1 beskriver sina strategier med att finnas där, rutiner för att barnen ska veta 

vad som ska hända och även vikten av kommunikation och sammarbete i arbetslaget. 

- Framförallt är det att visa att jag finns där för barnet oavsett situation och det 

gäller både under inskolning och sen den fortsatta tiden på förskolan. Även 

rutiner är viktiga då barnet vet vad som kommer härnäst under dagen. Och sen 
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att vi i arbetslaget pratar med varandra vad de olika barnen behöver för att vara 

trygga (Pedagog 1).  

 

 Faktorer som påverkar inskolningen 

 

Vilka faktorer kan påverka anknytningen vid inskolningen, anser du? (Se Tabell 6, 

Påverkande faktorer).  Tre av pedagogerna nämner stora barngrupper som en 

påverkande faktor av arbetet med inskolning. Personalbrist och sjukdom kommer även 

upp i intervjuerna. Även kommunikationen och samspelet med föräldern/föräldrarna 

och dålig kommunikation i själva arbetslaget. 

 

 

 

 

Tabell 6, Vilka faktorer kan påverka anknytningen vid inskolningen  

Påverkande 

faktorer 

Barngrupp Personal Föräldern/Föräldrarna Kommunikation 

Pedagog 1   Föräldrarnas otrygghet, 

”inte vilja” lämna barnet på 

förskolan speglar av sig på 

barnet och gör barnet 

oroligt. 

 

Pedagog 2 Stora barngrupper 

och många 

inskolningar 

samtidigt 

Ordinarie personal 

blir sjuk. 

Varieriande 

personal/vikarier. 

 

  

Pedagog 3 Stor barngrupp. Personalbrist, 

sjukdom, rutiner 

som rubbas av olika 

skäl. 

 Dålig 

kommunikation 

med föräldrar eller 

mellan arbetslaget. 
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Pedagog 4 De stora 

barngrupper, inte 

ge alla den tid de 

behöver och att få 

en lugnare miljö. 

 

 Samspelet med 

föräldrarna. 

 

Pedagog 5 Sjukdom, antingen 

att barnet blir sjuk 

och när det 

kommer tillbaka så 

får man som 

pedagog börja om 

från start igen. 

Pedagog blir sjuk 

och kollegor får ta 

över plus att de har 

vikarie i 

barngruppen, vilket 

kan göra 

barngruppen orolig. 

Om föräldern är orolig vid 

lämningen av barnet, säger 

hejdå flera gånger, visar 

med kroppspråk att den 

inte vill lämna sitt barn på 

förskolan. 

 

 

 Avslutande analys 

  

Här presenteras några exempel som förtydligar hur resultatet kan relateras till centrala 

begrepp inom anknytningsteorin och objektrelationsteorin. Begrepp som tas upp i den 

avslutande analysen är trygg anknytning, anknytningsperson, trygg bas och spegling. 

Trygg anknytning  

 

Utifrån tabellerna och citaten som presenterats i resultatdelen betonar samtliga 

förskollärare tryggheten som stor vikt vid inskolning och även som grund till utveckling 

och lärande för barnen. Pedagog 4 berättar i intervjun ”Om barnet är tryggt så utvecklas 

det, har roligt och utforskar”.  Pedagog 3 nämner ”Att se och bekräfta barnet men även 

att utmana barnet så att det vågar ge sig ut och leka och utforska”. Förskollärarnas 

beskrivning av trygghetens betydelse kan kopplas till begreppet trygg anknytning. 

Anknytningsteorin framhäver att när barnet känner sig tryggt det vill säga har en trygg 

anknytning ger detta barnet frihet att våga utforska (Bowlby, 2010). Teorin utgår ifrån 

att trygghet är en förutsättning för utforskande, utveckling och lärande vilket 

överensstämmer med intervju pedagogernas egen syn och uppfattning kring ämnet.  
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Anknytningsperson och trygg bas 
 

Ur intervjuerna framkommer det att pedagogerna ser sig som viktiga 

anknytningspersoner för barnen i förskolans miljö. Pedagog 3 säger bland annat ” Vi 

pedagoger ska vara en trygg hamn. Barnen ska vara trygga och ha en god anknytning 

med oss alla, det ska vara en trygg och varm plats för alla och detta får man jobba med 

dagligen året runt”. Pedagog 1 beskriver ”Vissa behöver komma och kramas för att 

”tanka” trygghet hos oss pedagoger för att sen ge sig iväg på nya äventyr”. Detta kan 

relateras till begreppen anknytningsperson och trygg bas där pedagogen är 

anknytningspersonen och därav blir den trygga basen dit barnet kan komma för att få 

närhet, tröst och kärlek (Bowlby 2010).  Pedagogerna uppger att de strävar efter att 

vara lyhörda och närvarande pedagoger för att bland annat skapa trygghet. De talar om 

närvarande, lyhördhet, rutiner, lära känna och se barnen som trygghetsskapande 

strategier, vilket överensstämmer med begreppen trygg anknytning, trygg bas och 

anknytningsperson. Omsorgspersonens förmåga att vara lyhörd och empatisk och svara 

på barnets behov är utifrån anknytningsteorin är avgörande för utvecklingen till en 

trygg anknytning och att den vuxne ska kunna utgöra en trygg bas och 

anknytningsperson för barnet (Askland & Sataøen 2014, Broberg et al. 2012). Dessa 

begrepp kan relateras till förskollärarnas strävan att skapa trygghet genom rutiner, då 

den vuxnes förutsägbarhet beskrivs som en annan viktig aspekt som skapar trygg 

anknytning enligt anknytningsteorin (Broberg et al. 2012). 

Spegling 

 

Av intervjuerna framkommer det att stor vikt läggs vid god kontakt och trygghets 

skapande arbete med barnets förälder/föräldrar. Pedagog 2 berättar att ”Känner sig 

föräldrarna trygga att lämna sitt barn på förskolan, så brukar barnen vara trygga också”. 

Pedagog 3 förklarade såhär ”Viktigast är att föräldrarna känner trygghet eftersom det 

smittar av sig till barnet”. Den här synen på föräldrarnas påverkan till barnen kan 

kopplas till Objektrelationsteorin och begreppet spegling. De signaler som de vuxna 

omsorgspersonerna sänder ut fungerar som en spegel för barnet och påverkar hur 

barnet själv känner och agerar (Askland & Sataøen 2014). 
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Diskussion 
 

I den här delen diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. Jag har delat 

upp diskussionen i resultatdiskussion, didaktiska implikationer, förslag på fortsatt 

forskning och metoddiskussion. 

Resultatdiskussion 

 

Studiens syfte var att undersöka pedagogernas uppfattningar kring barns anknytning 

och trygghet under inskolningen i förskolan. Även att få en inblick i hur pedagogerna ser 

på arbetet för att barnen ska känna trygghet och vad de anser kan påverka deras arbete 

med att skapa en trygg inskolning.  

Anknytning och trygghets uppfattningar 

 

Resultatet i studien klargör pedagogernas uppfattningar om betydelsen av barns 

trygghet till vuxna i förskolan. En slutsats som kan dras från analysen är att 

pedagogerna är eniga i sin syn på trygghet som en viktig aspekt under inskolning då det 

utgör en grund för utveckling och lärande. Deras uppfattning förhåller sig med förskolans 
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uppdrag och läroplanens intentioner Lpfö 98/2016 att förskolan ska ”stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en 

helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 

lärande bildar en helhet”. Vilket även kan jämföras med slutsatserna i Josefsons (2018) 

studie där resultatet betonade vikten av att skapa och upprätthålla trygghet i förskolan 

och där pedagogerna beskrev att utan någon trygghet finns det heller inte en fungerande 

verksamhet. Broberg et al. (2012) i den tidigare forskningen betonade också detta 

genom att påpeka tryggheten som grundsten för barnet och därför behövs för att 

utforskande, lek och lärande ska uppkomma. Gällande pedagogernas uppfattningar om 

betydelsen av barns anknytning till pedagogen, visade analysen inte lika tydligt då 

endast två av pedagogerna uttryckte begreppet anknytning. Däremot antydde de andra 

pedagogerna med olika uttryck och benämningar som goda relationer, lära känna 

barnet, vara närvarande, barnet ska vid behov ”tanka trygghet” hos pedagogen och att 

som pedagog vara lyhörd vilket tidigare forskning visar är viktiga faktorer för att skapa 

en god anknytning till barnet. Bland annat i Hagströms (2010) studie som visade att 

kontinuitet, struktur, omsorg och sensitivitet med betoning på pedagogernas intresse 

för barnet är betydelsefullt för anknytningsarbetet i förskolan. Tolkning kan även tas att 

det finns en varierande syn på pedagogens betydelse som just en anknytningsperson till 

barnet i förskolan. Svårt att dra slutsatser då följdfrågor hade behövts och då antalet 

deltagande intervju personer är få i en kvalitativ undersökning som denna. Däremot 

väcktes frågor om pedagoger ser sig själva som en anknytningsperson till barnet. Om 

föräldrarna ser pedagogen som en anknytningsperson till deras barn. 

Arbetssätt med anknytning och trygghet 

 

Vad gäller hur pedagogerna arbetar för att skapa trygghet och anknytning under 

inskolningen till förskolan, visade analysen att rutiner togs upp av pedagogerna som en 

viktig faktor i det trygghetsskapande arbetet med inskolning och även som en mycket 

viktig del i den fortsatta förskoletiden. Detta för att skapa trygghet och lugn i hela 

barngruppen. Det här kan jämföras med slutsatserna i Hagströms (2010) avhandling 

som betonade att en tydlig struktur skapas förutsägbarhet för barnen vilket på så sätt 

ökar barnens trygghetskänsla. Individanpassad inskolning framkom, Även om olika 

inskolningsmetoder användes så angav samtliga att de utgick från det enskilda barnet 
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och bemötande, föräldrakontakt och inskolningsupplägg ändrades vid behov. Killén 

(2014)  tar i den tidigare forskningen upp vikten av att som pedagoger kunna observera 

hur barn och vårdnadshavare interagerar med varandra för att på så sätt se vilket 

anknytningsmönster som barnet har och därifrån sedan kunna bemöta varje barn 

individuellt efter just dennes behov.   Från analysen framhävdes det även väldigt tydligt 

och starkt att föräldrasamverkan var en strategi som pedagogerna i studien betonade 

som grundläggande för att skapa trygghet för barnen. Pedagogerna förklarade att 

föräldrakontakten var särskilt viktig vid inskolning då de ansåg att trygga föräldrar ger 

trygga barn. Vikten av god föräldrasamverkan betonas i Markströmh och Simonsson 

(2017) där det framkommer att introduktionen i förskolan har förskollärare på senare 

år förändrat sina strategier på hur de bemöter ett barn och deras föräldrar och hur de 

introducerar dem till förskolan. En mer föräldraaktiv   inskolning råder nu med att binda 

samman hemmet och förskolan men att förmedla och vägleda föräldrarna.  

 

Påverkande faktorer 

 

Påverkande faktorer vid anknytningen under inskolningen nämndes stor barngrupp av 

tre utav de fem pedagogerna som intervjuades. Det lyfts fram i Perssons (2015) att 

barngruppernas storlek och personaltäthet är stödjande eller hindrande för förskolans 

och de pedagogiska relationernas kvalitet. Pedagog 5 tog under sin intervju upp 

personalomsättningen som ett hinder för att skapa trygghet för barnet och för hela 

barngruppen. Pedagogen berättade ”Vi är även noga med att inte har för många olika 

personer i barngruppen, till exempel försöker vi ha samma vikarier så att barnen känner 

en trygghet och inte blir oroliga”. Detta stödjs av Bjørnestad och Samuelsson (2012 i 

Persson 2015) forskningsöversikt om förskola för barn mellan 1-3 år. Där belägg 

framkom att förskolor med hög kvalitet kännetecknas av god personaltäthet men även 

med begränsad personalomsättning och välutbildad personal. Uppfattningen stöds 

också av Broberg et al. (2012), Kihlbom (2009) påpekar att barn i låg ålder klarar inte av 

för många nära relationer. Perssons (2015) framhäver även negativ påverkan av stor 

personalomsättning men poängterar att mer forskning i det här ämnet behövs för att 

kunna dra slutsatser och få mer kunskaper. 
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Didaktiska implikationer  

 

Det som framkommit under studiens gång är att som pedagog vara lyhörd och 

närvarande under inskolningen inte bara gentemot barnet utan även till 

föräldern/föräldrarna. God föräldrakontakt, lära känna barnet väl och kunna 

individanpassa inskolningen är faktorer som är viktiga för att skapa en trygg inskolning 

för barnet. 

 

Fortsatt forskning 
 

Under intervjuerna framkom bemötandet och kontakten med föräldrarna väldigt tydligt 

som en stor och viktig del under inskolningen men även i den fortsatta förskoletiden. 

Begrepp som handleda och vägleda kom upp vilket skapade tankar och frågor hos mig. 

Känner sig förskollärare trygga i föräldrakontakten? Känner förskollärare att de får det 

här i deras utbildning? Eller behövs det mer utbildning i att möta och handleda 

föräldrar?    

 

Metoddiskussion                                                                                                                                                                  
 

I min studie använde jag mig utav kvalitativa intervjuer som metod för 

materialinsamlingen. På grund av att det är viktigt att inte styra intervjun eller ställa 

påverkande frågor (Bryman, 2011). Fokuserade jag på att ställa öppna frågor där det 

även fanns utrymme för följdfrågor. Detta gav förutsättningar till djupare diskussion. Vid 

genomlyssning av intervjuerna upplevdes dock vissa följdfrågor mer ledande, vilket 

troligtvis beror på att frågorna tillkom spontant i ögonblicket och att jag inte är van vid 

intervjusituationen. Relevanta och öppna följdfrågor utvecklades däremot under 

arbetets gång då varje intervju gav mer erfarenhet och trygghet kring 

intervjusituationen. Även om jag fokuserade på att vara så objektiv som möjligt, kan det 

faktum att jag arbetar i förskolan och mina erfarenheter och förhållningssätt styrt 

följdfrågorna och studien.  
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Observation som metod hade eventuellt kunnat fördjupa studien ytterligare, då jag hade 

fått möjlighet att ställa pedagogernas påståenden i relation till egna observationer av 

faktiska inskolningsprocesser. Detta hade ökat studiens trovärdighet, men det har tyvärr 

inte varit utförbart inom tidsramen för undersökning. Enligt Vetenskapsrådet (2017) 

finns det tidsmässiga ramar som påverkar forskningen så att den brister inom 

vetenskapliga kvalitetskrav, där samma forskning men med andra tidsmässiga 

förutsättningar skulle kunna bidra på ett bättre sätt. Utifrån uppsatsens syfte, som var 

att undersöka enskilda förskollärares uppfattningar om ämnet, bedöms dock kvalitativa 

intervjuer som ensam metod ett fullgott val. Jag är däremot medvetenhet kring studiens 

begränsningar i form av exempelvis urval, då studiens resultat tillsammans med 

litteraturkopplingar, enbart vilar på fem pedagogers uppfattningar och arbetsätt med 

barn och inskolningen i förskolan. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev om medverkan i intervjustudie  
Mitt namn är Malin Carlsson. Under höstterminen 2018 skriver jag mitt examensarbete på 

lärarprogrammet vid Högskolan i Halmstad.  

Min undersökning kommer att handla om pedagogers uppfattningar om trygghet och 

anknytning i förskolan, med fokus på inskolning. Jag kommer att använda mig av intervjuer som 

metod för min datainsamling.  

Genomförande 

 Jag planerar att fem till sex pedagoger ska delta i undersökningen. För dig som deltagare 

kommer det att innebära ett individuellt intervjutillfälle som beräknas ta ca 20-30 minuter. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats. Du kommer om så önskas att 

kunna ta del av undersökningens resultat genom att få tillgång till examensarbetet när det är 

färdigt och godkänt.  

Intervjuerna kommer att spelas in. Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv. 

Din identitet som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken förskola undersökningen 

har gjorts vid. Personer – barn eller vuxna – som på något sätt nämns i studien kommer att 

avidentifieras. All insamlad data, inklusive ljudinspelningen, kommer att tas bort när 

examensarbetet är klart. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som 

helst avbryta ditt deltagande.  
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Har ni frågor är det bara att kontakta mig.  

Jag ser fram mot ditt deltagande. 

Vänliga hälsningar  

Malin Carlsson 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

Inledande frågor:  

Antal år i yrket?  

Din behörighet? 

 Hur länge har du arbetat i ditt nuvarande arbetslag? 

Vilken åldersgrupp av barn arbetar du med just nu? 

Hur många barn och pedagoger finns på din avdelning? 

 

Huvudfrågor: 

Beskriv hur en inskolning går till på er avdelning? Inskolningens tid? Föräldrar aktiv/icke aktiv? 

Vem bestämmer vilken sorts inskolning du använder dig av? 

Om denna inskolning inte passar barnet, hur går du tillväga då? 

Vad anser du är viktigt i samband med inskolningen? 

Vilken betydelse har tryggheten föt barnet i förskolan, enligt dig? 

Vilken betydelse tror du att nära relationer och trygg anknytning till 

pedagoger har för barns upplevelse av trygghet i förskolan? 

Hur skulle du beskriva ett tryggt/otryggt barn? 

Hur agerar du för att skapa en trygg relation mellan dig och det enskilda 

barnet på förskolan? Vid inskolning? Vid barnets fortsatta tid på förskolan? 

Vilka strategier använder du och ditt arbetslag för att tillgodose 

barngruppens behov av trygghet och nära relationer i förskolan? 

Vilka faktorer kan påverka anknytnigen vid inskolningen? 

Hur upplever du det arbetsätt ni använder er av nu vid inskolning/skapa trygghet i barngruppen,  

i jämförelse hur du arbetade i början av ditt yrkesliv? Vad tycker du är bättre nu? Vad tycker du var  

bättre då? Hur skulle du vilja arbeta? 
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