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Abstract 

This exam is about how preschool teachers establish a relationship with children in age one to 

five years old, in their reception to Swedish preschool. To limit the area the exam illustrates 

how preschool teachers describe their work in how to create a meaningful relationship in 

reception throughout the attachment theory. It also focuses on how their work influence the 

adjustment with the children into the preschool environment. The main aim with the study is 

to reach knowledge on how preschool teachers view their work with children in their 

reception, and its importance to children’s attachment and establishing a relationship with the 

preschool teacher. With a qualitative method three interviews with preschool teachers have 

been done to answer the main question of the study. The result of the study shows that 

preschools teachers value children to feel safe before they establish a relationship. It also 

demonstrates that parents have to feel secure in leaving their children in the preschool for the 

child to feel safe, and be able to develop a relationship with the preschool teachers and other 

children. The study gives us knowledge that preschool teachers have the full responsibility to 

establish - and keep to establish - a relationship to the children throughout their whole visit in 

preschool. Through the attachment theory the described work in reception confirms how 

safeness with the child is important to be able to establish a relationship before and during the 

reception. 
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Förord  

Under de år som jag arbetat på olika förskolor som vikarie har jag mött många barn som 

reagerat på olika vis under inskolning. En del barn har haft mycket svårt för att separera från 

sina föräldrar. Med skrik, motstånd och en stadig blick mot hallen har deras inskolning varit 

en tuff period för både barn, förälder och pedagog. Andra barn har lättare funnit sig till ro i 

verksamheten. Dessa barn har glatt vinkat hejdå till sina föräldrar, medan föräldern nästan 

väntar på den där bekräftelsen från barnet i form av gråt eller uppsträckta armar. 

 

Under min studietid fick vi ta del av anknytning och skrapade endast på ytan av vad det 

innebär för pedagogerna, barnet och föräldrarna i förskolans verksamhet. Jag kom underfund 

med att denna kunskap är en mycket viktig del i verksamheten och hur den ligger till grund 

för barnets agerande i olika situationer. Mitt intresse blev därav hur barnets första möte med 

verksamheten ligger till grund för barnet och dess sätt att skapa en relation till pedagogerna. 

Pedagogerna på förskolan är verksamhetens hjärta och deras föreställningar om inskolning, 

anknytning och relationsskapande blev ett självklart val för att fördjupa denna viktiga 

kunskap vidare. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till pedagogerna som deltog i studien. Detta examensarbete hade 

inte kunnat genomföras utan Era tankar och uttryckta föreställningar om barns anknytning 

och relationsskapande under Ert arbete i inskolning. Jag vill även tacka min handledare 

Lisbeth Stedt som har guidat mig genom denna process, och till min familj som alltid stöttar 

och tror på mig. 

 

Linn Ahlberg 
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1. Inledning  

Läroplanen för förskolan framhäver hur arbetslaget ska ”visa respekt för föräldrarna och 

känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och 

barnens familjer” (Skolverket, 2016, s. 13). Även Chris Brebner, Lauren Hammond, Nicole 

Schaumloffel och Cristopher Lind (2014) lyfter fram vikten av att ha en god relation till 

barnets familj. I läroplanen framgår det emellertid inte vikten av en trygg anknytning och hur 

pedagogen kan arbeta för att etablera en god relation till barnet, vilket Brebner et al. (2014) 

ytterligare lyfter fram som en viktig egenskap. Birthe Hagström (2012) menar att pedagogen 

bör vara lyhörd gentemot barnet genom en vardaglig omsorg, medan Seda Ata (2016) vidare 

lyfter fram hur en trygg anknytning är av vikt för att pedagogen ska kunna visa en kärleksfull 

attityd i arbetet. Utifrån dessa perspektiv framhäver Gunilla Niss, Lisbeth Hindergren och 

Marjut Westin (2007) vikten av en medvetenhet om, och möjligheter till att resonera om vad 

som sker i verksamhetens arbetssätt och varför det sker. Det anses som väsentligt för att 

kunna stärka och förbättra arbetet i specifika situationer. I denna uppsats utgör denna 

specifika situation pedagogens arbetssätt med relationer och anknytning under inskolning.  

 

Intresset för anknytning uppkom i en delkurs under utbildningen där anknytning utgjorde en 

mindre del av delkursens innehåll. Anknytning och dess betydelse för relationsskapande blev 

utifrån denna erfarenhet studiens genomgående tema eftersom det är två viktiga aspekter 

inför mitt kommande yrke som förskollärare. Valet av att undersöka hur pedagoger beskriver 

sitt arbetssätt med relationsskapande under inskolning som specifik situation begränsade 

området ytterligare. Anknytning och relationsskapande påbörjas förvisso redan under barnets 

första möte med verksamheten, vilket utgjorde inskolningen som en ytterst relevant situation 

att fördjupa sig i.  

 

John Bowlby (1969/1983, 1982) betonar att anknytning är någonting som sker hos varje 

människa, från dagen då vi föds till dagen vi dör. Den trygghet som anknytning ger oss är 

basen för att vi ska våga utforska vår omvärld, som i sin tur lär oss nya saker. Malin Broberg, 

Birthe Hagström och Anders Broberg (2012) menar att barnet på så vis kan ge sig ut i en 

otrygg värld för att sedan återvända till den vuxne för att fylla på med närhet och trygghet. 

För att barn ska trivas i förskolan behöver de åtminstone en vuxen som de kan knyta an till i 
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verksamheten, någon som kan trösta och vara en ersättning för föräldern (Psykologiguiden, 

2017a).  

 

Barnets första möte med förskolan är under inskolningen. Inskolningens främsta syfte är att 

bygga relationer till andra människor, men även att bygga upp en anknytning och en god 

relation till pedagogerna på förskolan (Broberg, et al., 2012; Niss, et al. 2007). Pedagogens 

engagemang och positiva intresse för barnet anses även vara en lämplig egenskap för att 

barnet ska skapa en stark självkänsla och tro på sig själv. Dessa egenskaper kan förstås utgöra 

grunden för barnets känslomässiga, sociala och kognitiva utveckling (Niss, et al., 2007). 

Charles Zenah, Neil Boris och Michael Scheeringa (1997) menar att de grundläggande 

kunskaper som barnet får i samspel med sin vårdare har betydelse för barnets framtida 

utveckling. De menar även att avvikelser i barnets samspel i hög grad kan kopplas samman 

till den relation barnet har med sin vårdnadshavare. För att kunna bygga en relation kan det 

anses behövas en grundläggande trygghet och tillit hos barnet, och därför kommer 

anknytningsteorin fungera som teoretisk utgångspunkt i denna studie.  

 

1.1. Syfte och problemformulering 

Tidigare forskning om anknytning har främst riktat sig mot undersökningar om barns 

anknytning gentemot vårdnadshavare, och hur anknytning påverkar pedagogens 

förhållningssätt i arbetet med barnen. Denna sortens forskning har bidragit med kunskap 

kring vad barn behöver för att känna sig trygga i förskolan, och hur anknytning är en viktig 

del i verksamheten för relationsskapande mellan pedagog och barn, som vidare gynnar 

barnens utveckling. Denna insikt om hur pedagoger upplever och tolkar situationer relaterade 

till anknytning under barnets första möte med förskolan är en vetskap som fortfarande saknas. 

Barns första möte med förskolans verksamhet sker under inskolning, och det är även där 

anknytningsprocessen ger stor betydelse för barnets trygghet och hur relationer etableras i 

verksamheten. Det är även under det första mötet som relationer skapas och lägger en grund 

för barnets framtida utveckling. Hur pedagoger beskriver sitt arbete med relationsskapande 

under inskolning är därför en kunskap som är av intresse för att få en förståelse för hur det 

ger barnet en god förutsättning för dess framtida utveckling.  
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Syftet med uppsatsen är att nå kunskap om pedagogers uppfattning med sitt arbete med 

barnen under inskolning, och dess betydelse för barnets anknytning och relationsskapande 

gentemot pedagogen.  

 

1.2 Frågeställningar  

- Hur beskriver pedagogerna sitt arbetssätt med inskolning? 

- Vilka möjligheter anser pedagogerna att inskolningen erbjuder för barns känslomässiga 

utveckling och möjlighet till relationsskapande gentemot pedagogen? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

I Inledningen uppkommer intresset kring det valda ämnet och vilken betydelse denna 

kunskap har för den pedagogiska verksamheten. Där synliggörs även studiens syfte och 

problemformulering tillsammans med uppsatsens forskningsfrågor. I inledningen visas även 

Begreppsförtydligande för att göra specifika begrepp i studien tydligare för läsaren.  

I avsnittet Bakgrund lyfts studiens centrala delar fram utifrån aktuell litteratur som berör 

området relationer och anknytning i förskolan, för att sedan följas av Tidigare forskning där 

forskning från tidigare studier inom ämnet belyses. Studiens teoretiska utgångspunkt 

redogörs därefter och tar upp anknytningsteorin som är uppsatsens teoretiska utgångspunkt. 

Metodkapitlet redogör för studiens valda metodansats, genomförande, urval, bearbetning av 

analys, kvalitet på data, vetenskap och etiska aspekter. Under Resultatkapitlet framkommer 

resultaten av informanternas svar under intervjuerna, och väsentliga delar som har plockats 

fram genom analys. Här kopplas även resultatet till studiens teoretiska utgångspunkt. Under 

Diskussion diskuteras resultatet mot syfte, forskningsfrågor, litteratur och tidigare forskning. 

I detta avsnitt utgörs även Metoddiskussion som diskuterar valet av metod och etiska 

aspekter, och vilka konsekvenser det ger till det slutgiltiga resultatet. Vidare diskuteras 

Värdet i den pedagogiska praktiken. Där framkommer vad studiens tema och resultat bidrar 

till i den pedagogiska verksamheten. Slutligen diskuteras Förslag till fortsatt forskning, där 

resultat och diskussion bidrar till förslag inför framtida studier inom området. 

 

1.4 Begreppsförtydligande 

Inskolning innebär att barnet tillsammans med vårdnadshavare börjar vänjas in i förskolans 

miljö. Barnet är hemma med sina föräldrar upp till cirka ett års ålder, därefter börjar 
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inskolningsprocessen i verksamheten (Broberg, et al., 2012). Syftet med inskolningen är att 

vänja barnet vid verksamhetens miljö, pedagoger och barngrupp (Broberg, et al., 2012). 

 

Inskolningsmodeller. Inskolningen utformas på flera olika vis beroende på förskolans 

organisation samt pedagogernas och föräldrarnas önskemål. Den traditionella inskolningen 

pågår upp till tre veckor och benämns med två veckors inskolning. Utifrån många pedagogers 

erfarenhet har en snabbinskolning tagits fram, då flertalet av föräldrar inte har tid att vara 

delaktig i en inskolning som tar flera veckor (Broberg, et al., 2012). Denna snabbinskolning 

benämns med föräldraaktiv inskolning och pågår i minst tre dagar.  

 

Pedagog beskrivs enligt Svenska Akademins Ordbok (1952/2017) som en person som ägnar 

sig åt uppfostran och undervisning, samt har (teoretiska) insikter i pedagogik. I denna text 

avser pedagog barnskötare och förskollärare som arbetar i förskolans verksamhet.  

 



5 

2. Bakgrund 

I detta kapitel behandlas den teoretiska bakgrunden till studien. Här berörs arv och miljö, 

inskolning och slutligen relationer som är viktiga beståndsdelar utifrån anknytningsteorin. 

 

2.1 Arv & Miljö 

Det har länge diskuterats om det mänskliga beteendet i första hand styrs av våra gener, arvet, 

eller av våra relationer och hur vi blivit behandlade under uppväxten, miljön (Broberg, et al., 

2012). Utifrån en föreläsning från Psykologins dag (2016) menas det att vi från flera 

decennier tillbaka har lärt oss att arv och miljö ofta samspelar för att vi ska förstå 

utvecklingen. Pehr Granqvist, professor i utvecklingspsykologi, betonar hur arvet handlar om 

en evolutionär anpassning och hormoner, medan miljön handlar om samhället, kulturen, 

familjen, lärare och vänner (Psykologins dag, 2016).  

 

Tor Wennerberg (2010) lyfter fram hur den utvecklingspsykologiska forskningen, med 

inflytande från den moderna beteendegenetiken, under de senaste årtiondena lutat sig mot en 

riktning som betonar betydelsen av genetiska faktorer. Dessa genetiska faktorer ska bland 

annat förklara temperament och personlighetsanlag. Anknytningsforskningen vänder sig dock 

mot detta och visar konsekvent på att tidigare erfarenheter och miljön är avgörande 

betydelser för en trygg eller otrygg anknytning hos barnet. På senare år konstateras istället 

hur arv och miljö påverkar en människas beteende (Wennerberg, 2010). Även Pehr 

Granqvists föreläsning från Psykologins dag (2016) lyfter fram hur arv och miljö bidrar till 

vår utveckling och hur vi lär i olika situationer. Med detta i åtanke ska det poängteras att 

anknytning inte är den totala anledningen till brister i ett barns utveckling. Det påvisar 

snarare hur barn med genetisk sårbarhet tillsammans med en trygg anknytning har bättre 

förutsättningar att utvecklas än vad de skulle ha gjort utan en trygg anknytning (Broberg, et 

al., 2012). 

 

2.2 Inskolning  

Läroplanen för förskolan lyfter fram hur “förskollärare ska ansvara för att varje barn 

tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” (Skolverket, 2016, s.13). 

Förskolan ska dock inte ersätta föräldrarna, utan utgöra ett komplement till den omvårdnad 

och fostran som vårdnadshavarna ger till sitt barn. Inskolningen är därav av vikt för hur 
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barnet utvecklar en trygghet för att separationen mellan barn och vårdnadshavare ska kunna 

underlättas (Broberg, et al., 2012).  

 

Barn är oftast ensamma hos sina föräldrar upp till cirka ett års ålder, då börjar 

inskolningsprocessen i förskolan (Broberg, et al., 2012). Zlatka Cugmas (2007) lyfter fram 

hur miljön som barnen tidigare varit vana vid hemma skiljer sig avsevärt från den nya miljön 

i förskolan, och barnet uppmuntras till annorlunda beteenden i de två olika miljöerna. Syftet 

med inskolningen är invänjning och innefattar oftast att vänja barnet vid den nya miljön, och 

ge barnet möjlighet till att lära känna åtminstone en pedagog så pass bra att denne kan 

fungera som ersättare för barnets vårdnadshavare. Det innebär också att vänja barnet vid att 

klara sig utan vårdnadshavarna i flera timmar och istället vända sig till pedagogerna för att 

sätta anknytningssystemet i viloläge (Broberg, et al., 2012; Niss, et al., 2007). 

 

Enligt Broberg, Hagström och Broberg (2012) är det viktigt att poängtera hur inskolningen 

inte tar slut den dagen då föräldern lämnar över sitt barn i förskolan, utan hur inskolningen 

fortgår för barnet även därefter. Själva lämningssituationen som sker på förskolan fortsätter 

att vara viktig långt efter att barnet känner sig tryggt med personalen och miljön. Det är under 

lämningen som barnet och föräldern får möjlighet att känna sig välkomna in i gemenskapen 

med personalen. Det är därför mycket viktigt att en trygg relation byggs upp under 

inskolningen så anknytningssystemet kan sättas i viloläge. När viloläget kopplas in hos barnet 

blir det till en förutsättning för att barnet kommer in i leken och tillsammans med de övriga 

barnen kan utvecklas (Psykologiguiden, 2013a).  

 

2.2.1 Inskolningsmodeller 

En inskolning i förskolans verksamhet ser ut på olika vis beroende på förskolan och 

pedagogernas samt föräldrarnas önskemål (Broberg, et al., 2012). De modeller som är 

aktuella i dagsläget är traditionell inskolning, även benämnt två-veckors inskolning, och den 

nya varianten - föräldraaktiv inskolning, även benämnt med tre-dagars inskolning. Båda 

modellerna är inriktade på att föräldern och barnen ska känna sig trygga, men metoderna ser 

väldigt olika ut (Arnesson Eriksson, 2010). 

 

2.2.1.1 Traditionell inskolning 

Utifrån en artikel i Förskolan påstår Maja Lundbäck (2013) att den traditionella inskolningen, 

som uppkom under 1970-talet, är den vanligast förekommande formen av inskolning. 
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Inskolningen pågår under en två till tre veckors period och med denna modell är barnet på 

förskolan några timmar varje dag under en längre tid (Lundbäck, 2013). 

 

2.2.1.2 Föräldraaktiv inskolning 

Enligt Lundbäck (2013) är den föräldraaktiva inskolningen en relativt ny form som pågår 

under minst tre dagar i verksamheten. Det är ännu inte klarlagt vilken verksamhet som 

startade med denna modell, men den anses av många pedagoger i verksamheten som en 

mycket god förutsättning för att föräldrarna ska få se pedagogernas arbetssätt och hur en dag i 

verksamheten kan se ut (Lundbäck, 2013).  

 

2.3 Relationer 

Relationen och det samspel som sker mellan människor är väsentligt för varje individs 

prestationer och resursutveckling. Relationen lägger även grunden för barnets känslomässiga 

och kognitiva utveckling. Barnen har bättre förståelse för sina förmågor, personliga resurser 

och kunskaper när de får känna sig uppskattade och respekterade (Niss, et al., 2007). 

Wennerberg (2010) menar att det är relationen till den ursprungliga anknytningspersonen 

som skapar den tillit hos barnet som vid ett års ålder framkommer i barnets beteende under en 

främmande situation. Det anses således vara genetiskt programmerat i oss att vi från vår 

första stund i livet skapar relationer till andra människor. I relationspsykologi hävdas det att 

barn är kompetenta på många sätt, och samtidigt sårbara och beroende av vuxna. Barnen vill 

och kan samspela med andra. Margareta Öhman (2006) belyser hur det dessutom finns ett 

starkt behov av ett samspel med sina omsorgsgivare, då barn vill bli sedda och hörda av dem. 

 

2.3.1 Att skapa en relation  

Öhman (2006) lyfter fram hur allt lärande sker inom ramen för en relation. Att endast möta 

barnet genom samspel en gång skapar inte en relation. Att vilja mötas handlar om att kunna 

skapa och sedan upprätthålla relationen, medan förmågan att mötas är medfött och utvecklas i 

samspel med andra individer. Det är främst under samspelet med barnets omsorgsgivare i 

uppväxten som denna egenskap utvecklas och blir till en bas för kommande möten i 

framtiden (Öhman, 2006).  

 

Niss et al. (2007) menar att barnets självkänsla stärks när pedagogen och föräldern talar gott 

om barnet i dess närhet. Ett barn som ständigt utsätts för negativa omdömen kommer i 
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slutändan att nedvärdera sig själv som person. Wennerberg (2010) lyfter fram hur vår 

självuppfattning hör ihop med hur andra i vår närhet har förhållit sig gentemot oss. Vuxnas 

förhållningssätt, och hur vi uppfattar barnet, påverkar även andras uppfattning, som i sin tur 

styr bemötandet gentemot barnet. För att kunna utveckla interaktionen gentemot barnet och 

föräldrarna anses det utifrån föregående påstående som betydelsefullt att pedagogerna i 

verksamheten har gemensamma reflektionstider (Niss, et al., 2007).  

 

Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation 

mellan förskolans personal och barnens familjer (Skolverket, 2016, s. 13).  

 

Relationen mellan pedagog och barn är väsentlig för barnets trygghet i förskolan. Trygga 

barn trivs, tar för sig och lär sig. Att varje barn har en trygg relation till pedagogerna är ett 

ansvar som åligger pedagogerna i verksamheten (Niss, et al., 2007). För att en relation ska 

skapas måste en koppling mellan den vuxne och barnet inträffa. Samspelet måste därefter 

leda till ett möte som upprättar ett ordlöst förbund (Öhman, 2006). Under vissa 

omständigheter kan det vara svårt för ett barn att skapa en relation med en vuxen. En del barn 

kan exempelvis bjuda in till kontakt och strävar efter att bli omtyckta, medan vissa barn är 

tysta och tuffare (Psykologiguiden, 2013a). Det är därför av vikt att pedagogen innehar en 

relationskompetens, som handlar om att kunna se det individuella barnet och att ta på sig fullt 

ansvar för relationens kvalitet (Öhman, 2006). Ibland uppstår en vändpunkt när någonting 

oväntat inträffar som bryter isen mellan pedagogen och barnet. Det är lika ofta som ett barn 

glatt och överraskande kan (åter)knyta kontakt med en pedagog som oväntat får svar från 

barnet som tidigare varit svårt att kommunicera med (Öhman, 2006).  
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3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet redovisas hur sökningsprocessen av tidigare forskning gått till. Därefter 

presenteras innehållet av tidigare forskning utifrån tre olika teman: Relationsskapande mellan 

barn och vuxna, barns anknytning till vuxna, och pedagogens roll.  

 

3.1 Sökförfarande 

För att finna den forskning som lade grund för arbetet söktes artiklar via databasen ERIC. 

Sökord som användes i de olika sökningarna var attachment, preschool, preschoolteacher, 

kindergarden och relationship. För att begränsa sökandet angavs “peer reviewed” och artiklar 

skrivna under 2000-talet och framåt. Efter sökningarna granskades utvalda artiklars abstract, 

vilket minskade urvalet ytterligare. Sökning via databasen Libris gjordes också där sökordet 

“anknytning” gav en relevant träff på en doktorsavhandling inom området. Det söktes även i 

examensarbeten med liknande tema efter inspiration till artiklar, som sedan kunde sökas upp 

via ERIC’s databas. 

 

3.2 Relationsskapande mellan barn och vuxna 

Utifrån vikten av pedagogers förhållanden till barnen i förskolan och pedagogernas kapacitet 

att underlätta tidig kommunikationsutveckling var Brebner, Hammond, Schaumloffel och 

Linds (2014) huvudsakliga mål att undersöka pedagogers perspektiv på relationer med små 

barn i deras omvårdnad. De frågor studien utgick från var vad pedagogernas perspektiv är på 

relationen med barnen, och om de observerade interaktionerna mellan barn och pedagog 

illustrerar de perspektiv som framförs i intervjuerna. Med videoinspelningar som 

utgångspunkt observerades pedagogernas relation till barnen under en vanlig dag. Även 

efterkommande semistrukturerade intervjuer med två pedagoger utfördes. Genom det 

empiriska materialet kom Brebner et al. (2014) fram till att pedagogerna betonade vikten av 

relationen till barnet, men även till barnets familj och sina kollegor. De båda intervjuade 

pedagogerna lyfte även fram hur relationen blev till ett verktyg för att kunna förstå barnets 

fysiska, emotionella och utvecklingsbehov.  

 

Sharon Quan-McGimpsey, Sarah Carmen Marziliano, Trevor Gregory Hassen, Allison 

Sandra Brown och Leon Kuczynski (2015) intresserar sig på liknande vis av pedagogens 

perspektiv och deras erfarenheter av närhet under interaktioner med en grupp av barn i 

förskolan. Strukturerade intervjuer rapporterade att pedagoger kände närhet med gruppen när 
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emotionell närhet antingen inleddes av barnen eller pedagogen. Det mest frekventa temat som 

framkom, när pedagogerna diskuterade strategier som användes för att upprätthålla närheten i 

gruppen, refereras till strategier som används av pedagogerna. Quan-McGimpsey et al. 

(2015) sätter, i enlighet med Brebner et al. (2014), pedagogens ansvar för relationsskapandet i 

verksamheten. Pedagogerna i undersökningen medgav att de inte alltid kände sig nära 

gruppen, och deras uttalanden avslöjade att den vanligaste strategin som användes var att dra 

sig tillbaka från barngruppen. De pedagoger som berättade att de ibland inte kände sig nära 

gruppen beskrev att det var ett resultat av att de nått sin personliga gräns av intolerans med 

situationer, såsom en oförmåga att hantera barnen. När detta inträffade uppgav pedagogerna 

hur de drog sig tillbaka från situationen och ibland var tvungna att fråga deras kollegor om de 

kunde ersätta dem för att kunna återfå sitt lugn. Pedagogerna använde sig även av strategier 

som varit lyckade i deras tidigare erfarenheter och använde dessa i sitt arbete för att återfå 

tryggheten med gruppen (Brebner, et al., 2014). Joanna E. Bettman, Debra Olson-Morrison 

och Rachael A. Jasperson (2011) intresserade sig av tonåringars anknytning i terapi och hur 

de skapar relationer till betydelsefulla vuxna såsom föräldrar och terapeuter. Författarna lyfte 

också, i enlighet med Brebner et al. (2014), fram hur trygghet och tillit i relationen är grunden 

för alla relationer mellan barn och vuxna. Genom att studera tretton tonåringar i ett terapi-

program och genom intervjuer noterade Bettmann et al. (2011) att tillit var ett övergripande 

tema som påverkade många av de deltagande. De informanter som uttryckte rädsla för att inte 

kunna ge tillit till terapeuter och övriga vuxna var mycket försiktiga och skeptiska med dessa 

relationer. Tillit ansågs därmed som en mycket viktig faktor i anknytningen (Bettman, et al., 

2011). Studien påvisade även hur de tonåringar i terapin upplevde höga konfliktfyllda 

relationer med sina vårdnadshavare och att dessa relationer förefaller att påverka deras 

känslor gentemot alla vuxna relationer som ungdomarna hade. Trygghet blev ett 

återkommande tema för både Quan-McGimpsey et al. (2015), Bettman et al. (2011) och 

Brebner et al. (2014). 

 

3.3 Barns anknytning till vuxna 

Cugmas (2007) undersökte barnets anknytning till dess mor, far och pedagog på förskolan. 

Huvudsyftet var att testa barnets självständighet i kvalitén på dess anknytning till vardera 

förälder och pedagog på förskolan. Förskollärarna och föräldrarna mätte barnets 

anknytningsbeteende i olika situationer utifrån en bestämd skala. I familjer med två föräldrar 

föreslogs det att en osäker anknytningsmodell kan vara en riskfaktor för ett mindre kompetent 
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föräldraskap. Risken förstods även som mer påtaglig när båda föräldrarna har en osäker 

anknytningsmodell. Dock framkom det att barn med en osäker anknytning som spenderade 

tid i förskolans verksamhet visade en mer positiv anpassning i vissa områden i jämförelse 

med de barn som var hemma. För dessa barn kan förskolan anses vara en mer beskyddande 

faktor (Cugmas, 2007).  

 

Även Frits A. Goossens och Marinus H. van IJzendoom (1990) intresserade sig för små barns 

anknytning till sina vårdnadshavare och pedagogerna på förskolan. I likhet med Cugmas 

(2007) undersöktes det om den anknytning som sker med pedagogen liknar den som sker med 

vårdnadshavarna till barnet. Eftersom en pedagog oftast har tre eller fler barn att se efter 

samtidigt, så uppkom en hypotes om att anknytning till pedagogen är mer osäker än den som 

finns till föräldrarna. Genom observation framkom det dock att pedagogerna inte hade en mer 

osäker anknytning till barnet än föräldrarna. Pedagogerna tycktes kunna kompensera för den 

förlorade umgängestiden för varje barn bättre än vad föräldrarna kunde, vilket stärker 

Cugmas (2007) slutsats om att förskolan är en beskyddande faktor även för barn med osäker 

anknytning. Jennifer A. Vu (2015) lade fokus på barns representationer av relationen till 

deras mor, lärare och vänner och hur dessa representationer är relaterade till moderns och 

lärarens beräknade sociala kompetens av barnet. I studien fick barnen svara på påbörjade 

berättelser med ett vardagsdilemma, som barnen sedan fick ge ett eget avslut på. Resultatet 

visade, i likhet med, Goossens och IJzendoom (1990) att barnen generellt har en liknande, 

men inte en identiskt, relation till sin moder och lärare. 

 

J. Clasien De Schipper, Joop Stolk och Carlo Schuengel (2005) undersökte om barn med 

intellektuella svårigheter visar anknytning gentemot pedagogerna i förskolan. Genom 

observation i förskolemiljö framkom det att pedagoger är potentiella anknytningspersoner för 

barn med intellektuella svårigheter, vilket återigen stärker tidigare påstående från Cugmas 

(2007) som menade att förskolan är en beskyddande faktor även för barn med en osäker 

anknytning. Resultaten visade även att pedagogerna i verksamheten gynnar den anknytning 

hos de barn som har intellektuella svårigheter. De Schipper, Stolk och Schuengel (2005) 

menar att pedagogerna möter samma utmaningar som en förälder, som att känna av de ofta 

diffusa anknytningssignaler från ett barn med intellektuella svårigheter. De menar också att 

pedagogerna även ställs inför utmaningar att arbeta med flertalet barn med speciella behov 

samtidigt, vilket även Goossens och IJzendoom (1990) konstaterar som betydande för barnets 

anknytning. Dessutom kan de inte alltid vara medvetna om deras potentiella 
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anknytningsfunktion. En historia av trygg anknytning hos pedagogerna anses bidra till en 

välreglerad känslomässig reaktion på stressfaktorer. Dessutom menas det att 

anknytningsrelationen pedagoger ger till dessa barn kan vara räddningen i situationer som 

betraktas som stressande för barnet (Schipper, Stolk & Schuengel, 2005).  

 

3.4 Pedagogens roll 

Hagström (2012) undersökte hur pedagoger kan utveckla sin roll som kompletterande 

anknytningsperson genom fortbildningsinsatser till barn vars föräldrar lider av psykisk 

ohälsa. Genom enkäter, loggböcker och intervjuer kom Hagström (2012) bland annat fram till 

att pedagogerna trycker på vikten av att ta barnets perspektiv och vad deras arbete som 

kompletterande anknytningsperson ger för konsekvenser. Ata (2016) visade på liknande sätt 

intresse av pedagogen och dess attityd i läraryrket i förhållande till sin egen anknytning. Ata 

(2016) undersökte om det fanns ett utmärkande samband mellan förskollärarkandidaternas 

anknytning och deras attityd i läraryrket, och även om kandidaternas anknytningsdimensioner 

kan förutsäga deras attityd i läraryrket. Genom fokusgrupp och en skala för att mäta 

relationer och attityder i läraryrket konstaterade Ata (2016) att det finns en betydande relation 

mellan kandidaternas anknytning och deras attityd i läraryrket.  

 

Hagström (2016) betonade hur pedagogerna konstaterade vikten av kontinuitet för barnen. 

Via den struktur som pedagogerna gav varje morgon, vid måltiderna, vilan och avslutningen 

på dagen så skapades en kontinuitet för barnet med anknytningspersonen. När denna struktur 

stördes blev barnen otrygga och deras tillit till anknytningspersonen sviktade (Hagström, 

2012). Men inte enbart kontinuitet och struktur får barnet att utvecklas och känna sig trygg.  

Anknytningspersonen måste visa en sensitivitet för barnet genom att visa förståelse för vilka 

behov som barnet uttrycker via en vardaglig omsorg (Hagström, 2012). Ata (2016) 

konstaterade i enlighet med Hagström (2012) hur en trygg anknytning hos pedagogen är ett 

viktigt bidrag till en kärleksfull attityd i arbetet. En otrygg anknytning kan orsaka att 

individer undviker att investera känslor på sitt arbete, och därav lägger mindre vikt vid 

personliga relationer (Ata, 2016). Carollee Howes, Allison Sidle Fuligni, Sandra Soliday 

Honh, Yiching D. Huang, och Sandraluz Lara-Cinisomo (2013) lägger istället vikt vid hur 

undervisningsmiljön förutspår relationen mellan barn och pedagog. Genom observation 

framkom det att miljön har stor betydelse för hur relationen mellan barn och pedagog ser ut. 

Barn har i de flesta fall en trygg och positiv relation till de pedagoger som erbjuder en 
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lämplig miljö och ger god feedback, så barnen kan utmanas och utvecklas (Howes, et al., 

2013). De barn som uppfattades som mer osäkra och inte hade tillit till pedagogen ansågs 

vara i mer konflikt gentemot pedagogerna. Howes et al. (2013) ställde sig tillika emot 

Hagström (2012) och Ata (2016) och betonade att en del pedagoger kan vara varma, 

känslomässiga och lyhörda, men kan sakna kompetens i hur man stöttar barns inlärning och 

utveckling i socio-emotionella och kognitiva områden.  
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4. Studiens teoretiska utgångspunkt 

I följande kapitel beskrivs anknytningsteorin som är studiens teoretiska utgångspunkt och 

analysverktyg till resultatet. De centrala begrepp som presenteras är anknytningsmönster, inre 

arbetsmodell, trygg bas och säker hamn, separation och slutligen kompletterande 

anknytningsperson.  

 

4.1 Anknytningsteorin 

Anknytning är en svensk översättning på det engelska ordet attachment och innebär det 

känslomässiga band en människa har med exempelvis föräldrar, kärleksrelationer eller vänner 

(Broberg, et al., 2012; Niss, et al., 2007). Små barn har vanligen mer än en selektiv 

anknytning, och alla dessa anknytningsrelationer, även de mellan barn och pedagog, har 

mycket betydelsefulla effekter på barnets kognitiva och sociala utveckling (Commodari, 

2013). Samtliga barn knyter an till sina vårdnadshavare, det är en väsentlig del för barnets 

överlevnad. Anknytningens vidareutveckling formas utifrån den vuxnes förmåga att ta sig an 

barnet känslomässigt, och även den vuxnes lyhördhet gentemot barnets behov. Det krävs 

därav tid och kontinuitet i samspelet för att skapa en trygg anknytning för barnet (Niss, et al., 

2007). 

 

De flesta människor förknippar rädsla med att springa bort från något. Men det finns en annan sida av 

saken. Vi springer TILL någon, oftast en person… Det är så skriande uppenbart, men jag tror att det är 

en ny tanke, och en revolutionerande sådan (Hesse & Main, 2000, s.1104). 

 

Citatet ovan refererar till John Bowlbys skrivna brev till sin fru 3 maj 1958, då han 

formulerade grundelementen i anknytningsteorin. Denna tanke var banbrytande då hans 

tankar om miljöns betydelse för barn gick emot efterkrigstidens föreställningar som hade 

konstaterat hur psykiatriska störningar orsakade ärftlighetsfaktorer (Wennerberg, 2010). 

Bowlby (1907–1990) var grundare till anknytningsteorin och en utbildad psykoanalytiker. 

Hans främsta intresse var att studera barns reaktioner på separationer under tidig ålder 

(Wennerberg, 2010; Broberg, et al., 2012). Under efterkrigstiden, år 1949, studerade han 

hemlösa barn och vad som kunde förbättra deras situation på uppdrag av 

Världsorganisationen (WHO). Efter hans studie ”Maternal care and menatal health”, som 

konstaterade föräldrarnas betydelse för barnets utveckling, så forskade han vidare om tidigare 

separationer och kom att samarbeta med paret Robertson. Vid denna tidpunkt studerade 
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Bowlby, tillsammans med makarna Robertson, barn på sjukhus och hur de påverkades av att 

vara skilda från sina föräldrar under en längre tid. Bowlby publicerade därefter den första del 

i sin trilogi om anknytning ”Attachment and loss” där anknytningens betydelse för barnets 

framtida utveckling konstaterades (Broberg, et al., 2012). Bowlby konstaterade att 

anknytning inte var ett beteende som endast finns hos barn, utan någonting som följer med 

oss hela livet. Han poängterade dock att den tidiga anknytningen är den som formar barnets 

framtida beteende i nära relationer (Wennerberg, 2010).  

 

4.1.1 Anknytningsmönster 

Ett barn kan ha flera olika anknytningsrelationer. Hur många barnet har beror på hur många 

nära relationer det finns i dennes liv. När barnet börjar förskolan är det viktigt för personalen 

att veta att ett barn i regel endast kan skapa en god anknytningsrelation, men att barnet 

behöver känna trygghet till alla pedagoger. Alla anknytningspersoner är däremot inte lika 

viktiga för barnen utan det finns en hierarkisk ordning (Broberg, et al., 2012).  

 

När ett barn har utvecklat en trygg anknytning innebär det att barnet alltid har en vuxen att 

vända sig till vid fara för att få beskydd. Barnet kan gå iväg och utforska världen. När barnet 

sedan känner av ett hot från omvärlden, hämmas utforskandet och anknytningssystemet slås 

på (Broberg, et al., 2012). Hagström (2010) menar att denna vetskap om att det finns skydd 

och en trygghet att återvända till gör det möjligt för barnet att kunna uttrycka sina känslor. Ett 

barn som har en trygg anknytning anses i regel få en bättre relation till andra vuxna och blir 

oftast mer omtyckt av jämnåriga än vad barn som har en otrygg anknytning blir. Barnen med 

den trygga anknytningen anses även utveckla en bättre social kompetens (Karlsson, 2012).  

 

Otrygg anknytning kan ses ur två aspekter, undvikande anknytning och ambivalent 

anknytning. Med den undvikande anknytningen menas att barnen inte har något behov av 

föräldern som en trygg bas (Broberg, et al., 2012). Den ambivalenta anknytningen innebär att 

samspelet sker på föräldrarnas villkor. Detta resulterar i att barnen får svårt att uppfatta och 

förstå föräldern, vilket betyder att barnen kan ha svårigheter för att veta var de har sina 

föräldrar (Broberg, et al., 2012). 

 

4.1.2 Inre arbetsmodell 

John Bowlby (1973) menar att när barnet är i samspel med sin primära anknytningsperson så 

byggs en så kallad inre arbetsmodell upp hos barnet. Denna modell utvecklas under barnets 
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andra halva av det första levnadsåret då den kognitiva förmågan börjar utvecklas. Detta 

innebär att barnet får en föreställning om sig själv och även om sina relationer till andra 

människor (Broberg, et al., 2012). Den inre arbetsmodellen består av mentala och inre 

representationer av barnets självbild, men även av den primära anknytningspersonen. 

Anknytningspersonens respons gentemot barnet kodas in och blir till barnets erfarenheter i 

negativt laddade situationer. Barnets erfarenheter av den respons som ges i specifika 

situationer blir sedan till aktiva val som påverkar barnets sätt att vara och handla i framtida 

känslomässiga relationer (Wennerberg, 2010; Broberg, et al., 2012). Modellen, även kallad 

IAM, blir till ett viktigt verktyg för barnets personutveckling och för hela fortsatta 

utvecklingen. Den känslomässiga utvecklingen i relationer både utanför och i familjen 

påverkas framförallt av denna personutveckling hos barnet (Broberg, et al., 2012).  

 

4.1.3 Trygg bas och säker hamn 

Anknytningssystemet kopplas in när barnet lämnas i en miljö som känns otrygg eller 

främmande (Broberg, et al., 2012; Bowlby, 1983). Barnet upplever oro och längtan och 

anknytningssystemet kopplas då in (Psykologiguiden, 2013a; Psykologiguiden, 2013b, 

Bowlby; 1983). Det mest centrala begreppet inom anknytningsteorin är trygg bas. Det 

innebär att som anknytningsperson vara en trygg bas för sitt barn, vilket betyder att barnet 

vågar utforska sin omvärld (Broberg, et al., 2012; Bowlby, 1983; Niss, et al., 2007). Lusten 

att utforska sin omgivning stimulerar och driver på barnets hela utveckling (Niss, et al., 

2007). Vårdnadshavare ska även utgöra en säker hamn som barnet kan återvända till när fara 

eller hot upplevs (Broberg, et al., 2012). Om den trygga basen inte finns tillgänglig för barnet 

kan det medföra att barnet inte vågar utforska sin omvärld och istället klamrar sig fast vid den 

vuxne. Om en säker hamn inte finns tillgänglig kan det ha till följd att barnet istället inte 

återvänder till den vuxne för att känna sig säker och fylla på med närhet (Broberg, et al., 

2012). Anknytningen är ett beteende som därav normalt riktar sig mot någon som 

övertygande klarar av en situation bättre än barnet (Bowlby, 1983).  

 

4.1.4 Separation 

Att lämna sitt barn i förskolan kan vara lika påfrestande för en förälder som för ett barn, 

ibland kan det till och med vara värre för föräldern (Psykologiguiden, 2013a). Paret 

Robertsons spelade in filmklipp som påvisade att en daglig separation med barnet inte 

behöver vara abrupt och obegriplig (Bowlby, 1980; Broberg, et al., 2012). Det gynnar barnet 

om man inte drar ut på en smärtsam separation. När inskolningen är färdig och det är dags att 
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lämna barnet är det således viktigt att processen går fort och inte är lång eller utdragen. Ofta 

är det de vuxnas behov som gör barnen oroliga. En förälder kan känna separationsångest, ha 

ett kontrollbehov, vara orolig eller få dåligt samvete, vilket lätt sänder ut en signal som kan 

påverka barnet (Psykologiguiden, 2013a). Det är inte skadligt att bli lämnad som liten om det 

finns en god ersättare; en person som barnet har en trygg anknytning till (Niss, et al., 2007). 

 

4.1.5 Kompletterande anknytningsperson 

Barn tillbringar i dagens samhälle mycket stor del av sin tid på förskolan. Desto mer barnet 

vistas i verksamheten desto mer kan det finnas likheter med den relation barnet har gentemot 

pedagogen som barnet har med sina vårdnadshavare (Halldén, 2007; Khilbom, 2003). De 

barn med en trygg anknytning kan påverkas kraftigare vid separation på förskolan eftersom 

de inte förväntar att de ska bli lämnade. Genom att introducera en ersättare för föräldrarna in i 

barnets upplevelsevärld så kan separationen underlättas, och det finns dessutom inga 

vetenskapliga belägg för att barn på sikt påverkas negativt av kortare separationer från sina 

primära anknytningspersoner om den trygga basen först är etablerad (Broberg, et al., 2012; 

Niss, et al., 2007). Hagström (2012) menar att det är viktigt att som pedagog komma till 

insikt med betydelsen de själva har i samspelet tillsammans med barnen som en 

kompletterande anknytningsperson, men även att som pedagog ha tålamod och inte slås ner 

när barnen sviktar i sin tillit. Med hänsyn till detta är det betydelsefullt att barnen får 

möjlighet till ett positivt samspel med pedagoger och andra barn eftersom avskedet från 

föräldrarna underlättas (Broberg, et al., 2012). 
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5. Metod och genomförande 

I detta kapitel behandlas studiens valda metodansats, val av undersökningsgrupp, 

genomförande, bearbetning och analys av resultatet, kvalitén på den insamlade datan, samt 

vetenskap och de etiska överväganden som tagits under studiens gång.  

 

5.1 Kvalitativ metodansats 

Enligt Alan Bryman (2011) ska val av metod anpassas utifrån de specifika frågeställningar 

eller den problemformulering som uppsatsen utgår ifrån. En kvalitativ ansats är mest lämplig 

för den forskare som har intresse av hur informanterna upplever eller tolkar ett specifikt 

fenomen i en social grupp. Den kvalitativa forskaren intresseras av innebörder, meningar och 

samband snarare än statistik, som är den huvudsakliga innebörden i en kvantitativ metod. 

Den mest uppenbara skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är att den kvalitativa 

forskningen är mer inriktad på ord, medan den kvantitativa inriktar sig på siffror (Bryman, 

2011; Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I denna studie är jag ute efter att 

förstå hur pedagoger beskriver sitt arbete med anknytning och relationer under inskolning, 

således har en kvalitativ metodansats valts inför den här studien. För att vidare specificera 

den kvalitativa ansatsen har jag utifrån studiens frågeställningar valt en kvalitativ 

intervjustudie för att samla in empirin till undersökningen. Avsikten med en intervju är att 

forskaren ska förstå vad intervjupersonen lägger för mening i en specifik händelse. Det är 

under en kvalitativ intervju viktigt att forskaren har klarlagt sitt problemområde och syfte så 

intervjun får ett gott resultat (Eriksson Barajas, et al., 2013). Katarina Eriksson Barajas, 

Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) lyfter fram hur det i en kvalitativ intervju 

är viktigt att intervjupersonen blir uppmuntrad till att berätta om sin upplevelse, uppfattning, 

värdering eller attityd gentemot situationen. Intervjupersonen bör även vara uppmärksam på 

de frågor som behöver följas upp, och därav har rimliga följdfrågor i en intervjuguide skapats 

i denna undersökning. 

 

5.2 Val av undersökningsgrupp 

Studien begränsades till tre pedagoger i en förskola belägen i en mellanstor stad i Sverige, 

alla med tidigare erfarenhet av inskolning. Det första steget i denna process var att etablera 

kontakt för intervju via mail till en vald förskolechef. Förskolechefen informerade fyra 

pedagoger om intervjun och dess övergripande syfte (se bilaga 1). Dessa fyra pedagoger 

tackade ja och kontaktades sedan via telefon för att boka tid för intervju. En pedagog föll bort 
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på grund av sjukdom, och tre pedagoger intervjuades. Två pedagoger hade 

förskollärarutbildning och en hade barnskötarutbildning som högsta utbildning. Två 

pedagoger arbetade på en avdelning med barn 1–3 år och den tredje arbetade med barn 3–5 

år. Informanterna hade varit aktiva inom sin yrkesroll mellan 15–45 år. På efterfrågan fick 

informanterna ta del av intervjufrågorna i förväg.  

 

5.3 Genomförande 

5.3.1 Semistrukturerad intervju 

Bryman (2011) lyfter fram två typer av kvalitativa intervjuer - semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Den valda intervjuformen för denna uppsats är semistrukturerad 

intervju. Enligt Bryman (2011) följer en semistrukturerad intervju en intervjuguide och 

intervjupersonen får en stor frihet till att utforma svaren på sitt eget vis. Då jag ville få 

informanterna både trygga och bekväma under intervjun var därför den semistrukturerade 

intervjun ett relevant val. Även då informanterna ville ta del av frågorna i förväg, så var 

skapandet av en intervjuguide rimlig, där grundfrågor har skapats, följt av relevanta 

följdfrågor (se bilaga 2). Forskaren har med en intervjuguide en lista med specifika teman 

som kommer att beröras, och frågorna behöver inte komma i samma ordning som i 

intervjuguiden. Då det också ger intervjupersonen en frihet att utforma svaren själv så anses 

det utifrån egna erfarenheter skapa ett lugn hos informanten. Att utforma specifika teman 

underlättar även analysarbetet och transkriptionen av intervjuerna, vilket medför att en 

semistrukturerad intervju är ett väsentligt val för denna studie.  

 

5.3.2 Utförande 

Intervju genomfördes med tre pedagoger på en förskola belägen i Mellansverige. 

Pedagogerna fick på efterfrågan ta del av intervjufrågorna i förväg. Varje intervju pågick 

mellan 30–50 minuter och ljudupptagning via mobiltelefon användes. Intervjuerna 

genomfördes på förskolan i ett lugnt rum. Pedagogerna hade tidigare fått tagit del av 

informationsbrev där övergripande syftet och information om intervjun klarlades. Innan 

ljudupptagningen sattes igång blev samtliga pedagoger återigen informerade om att 

ljudupptagning skulle utföras, och med deras muntliga medgivande kunde det utföras under 

samtliga intervjuer. Pedagogerna hade även möjlighet att ställa eventuella frågor innan 

intervjun startades.  
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Flexibilitet under kvalitativa intervjuer är av vikt, och att vara lyhörd, kunna följa upp 

intressanta teman och att kunna lösa oklarheter eller motsägelser i svaren är en mycket 

relevant kunskap hos forskaren under intervjun (Bryman, 2011). Därav användes 

ljudupptagning under intervjuerna för att tillägna all uppmärksamhet gentemot informanten 

och eventuella oklarheter eller problem. En kvalitativ forskare intresserar sig inte endast för 

vad informanten säger, utan också hur informanten säger det, och för att kunna vara 

uppmärksam på vad den intervjuade berättar är det viktigt att forskaren inte blir distraherad 

av att föra anteckningar (Bryman, 2011).  

 

Enskild intervju valdes även framför fokusgrupp av praktiska skäl. Bland annat var det svårt 

för pedagogerna att ta sig ifrån arbetet på sin avdelning, och fokusgrupp blev inte aktuellt av 

denna anledning. Att få ut så mycket information som möjligt ur den enskilde informantens 

sätt att se på sitt arbete var också en bidragande faktor för att enskilda intervjuer utfördes.  

 

5.4 Bearbetning och analys 

Empiri samlades in genom kvalitativa intervjuer. Det empiriska materialet analyserades sedan 

utifrån en kvalitativ metodansats. Det empiriska materialet transkriberades direkt efter 

intervjun då den var färsk i minnet. Innan transkriberingstillfället bestämdes det att talspråk 

skulle omformas till skriftspråk. Detta innebär att mimik, gester, skratt och även ord som 

bryter upp texten, såsom “eh” eller “mmh” har korrigerats. För transkriptionsnyckel, se bilaga 

3. Med inspiration från Lars-Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2009) såsom de 

beskriver fenomenografin, behandlades materialet först genom att läsa igenom det 

transkriberade materialet flertalet gånger innan analysen startade. När materialet känns 

välbekant påbörjas analysprocessen där signifikanta och betydelsefulla citat plockas ut. 

Likheter och skillnader i passagerna försöker sedan hittas i materialet, och variation eller 

skillnader blir det primära i detta steg. När likheter och skillnader har plockats ut ur 

materialet påbörjas en gruppering där stycken och passager försöker relateras till varandra. I 

nästa steg står likheterna i fokus och själva kärnan i likheterna försöker identifieras. Därefter 

namnges kategorierna för att framföra det mest signifikanta i materialet. Genom att jämföra 

kategorierna med varandra och granska passagerna framkommer det sedan om en passage 

passar in i fler kategorier. Fler kategorier kan därav föras samman. Materialet analyserades 
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sedan utifrån vald teoretisk utgångspunkt där centrala begrepp användes för att analysera och 

fastställa resultat. 

 

5.5 Kvalitét på data 

Begreppet kvalitet används utifrån Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) som lyfter 

fram hur begreppet markerar hur noggrann, systematisk och väl genomförd en kvalitativ 

studie har genomförts. Bryman (2011) belyser hur de begrepp som används inom kvantitativa 

studier för att mäta kvalité i studien inte är användbara under kvalitativa studier. Han menar 

att reliabilitet och validitet inte blir av betydelse för en kvalitativ forskare då denne inte är 

intresserad av mätning. Utifrån Bryman (2011) som vidare fastställer vikten av att påvisa en 

kvalité i studien så används begreppet trovärdighet för att bekräfta kvalitén på datan i denna 

undersökning. Robert Thornberg och Karin Forslund Frykedal (2009) lyfter fram hur 

trovärdigheten valideras genom att studien uppnått djup förtroendekunskap om ämnet, om de 

påståendena i studien är väl underbyggda av data, och om kategorierna i studien till stor del 

täcks av empirin. Utifrån tidigare redogörelse över problemformulering, alla faser av 

forskningsprocessen, val av undersökningsgrupp, och bearbetning av analys så har ett 

granskande synsätt redogjorts för att stärka studiens trovärdighet (Bryman, 2011; Fejes & 

Thornberg, 2009).  

 

5.6 Vetenskap och etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) är den del som rör de personer som medverkar i studien 

mycket viktig. Det kan tyckas mycket självklart att informanterna ska skyddas från skador 

eller kränkningar i så stor grad det går. Studien har utgått från Vetenskapsrådet (2011) och 

dess beskrivning av Mertons CUDOS krav: Communism, unversalism, disinterested- ness 

och organized scepticism. 

Mertons communism menas med ett krav på att forskarsamhället och samhället i allmänhet 

ska ha rätt att få ta del av forskningsresultatet. Informanterna i denna studie blev därför 

informerade om att studien kommer att publiceras för allmänheten när den är granskad och 

godkänd. Kravet på universalism innebär att studien endast har bedömts utifrån rent 

vetenskapliga principer. Med kravet på disinterested-ness så ska forskaren inte ha andra 

motiv än att bidra med nya kunskaper utifrån sin forskning. Mertons organized scepticism 

innebär att forskaren oavbrutet ifrågasätter och granskar studien, men att forskaren även ska 

invänta bedömning tills dess att hon eller han har en tillräcklig grund att arbeta med.  
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Studien utgår även från Bryman (2011) och de fyra etiska principer som gäller under ett 

forskningsarbete: 

• Informationskravet som innebär att forskaren informerar deltagarna i studien om vad 

undersökningen handlar om, dess syfte och att de deltar frivilligt.  

• Samtyckekravet vilket innebär att informanterna själva bestämmer över sin medverkan 

i studien. 

• Konfidentialitetskravet menar att de uppgifter som berör informanterna behandlas 

med stor varsamhet på så vis att de ej kan härledas vidare till individen.  

• Nyttjandekravet ser till att de uppgifter som samlas in inte ska användas i något annat 

syfte än vad forskaren sagt.

 

 

Förskolechefen och informanterna fick ta del av dessa krav innan intervju genomfördes (se 

bilaga 1). Informanterna fick en skriftlig och muntlig information om undersökningen och 

vad denne kommer att bidra med till studien. Eftersom användande av ljudupptagning var 

aktuellt fick även informanterna lämna samtycke och bli delgiven om att medverkan kunde 

avbrytas utan att det medför någon negativ inverkan. Informanterna blev även informerade 

om att materialet till undersökningen endast används till studien huvudsakliga syfte och 

behandlas med största försiktighet. De uppgifter som lämnas fingeras för att behålla 

anonymiteten och att inget ska kunna härledas till deltagarna i studien. Etiska överväganden 

har ytterligare problematiseras under rubriken metoddiskussion längre fram i studien. 
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6. Resultat 

I följande kapitel redovisas resultatet av studien. Resultatet grundar sig på empiriskt material 

från tre semistrukturerade intervjuer med pedagoger på en förskola belägen i Mellansverige. I 

avsnittet tas föräldraaktiv inskolning, betydelsen av barnets tidigare erfarenheter, trygghet 

och tillit som betydande faktor för relationsskapande och att undvika en smärtsam separation 

upp som resultatets centrala teman.  

 

6.1 Föräldraaktiv inskolning  

Pedagogerna beskrev hur de arbetar utifrån en föräldraaktiv inskolning, som är en relativt ny 

inskolningsmodell. Samtliga informanter konstaterade att de tidigare arbetat med två veckors 

inskolning, som ansågs vara den traditionella och mest förekommande inskolningsmodellen 

även idag. De förklarade vidare att intresset för att testa på någonting nytt uppkom när den 

nya modellen, föräldraaktiv inskolning, blev mer omtalad i Sverige. Denna 

inskolningsmodell har de arbetat med i cirka sex år, och informanterna förklarade att en 

föräldraaktiv inskolning går ut på att föräldrarna är aktiva under tre hela dagar tillsammans 

med sitt barn i verksamheten. Dessa tre dagar beskrevs liknande mellan pedagogerna. Dag ett 

handlar mycket om att ge information och visa runt på avdelningen, medan dag två och tre 

handlar om att sakta vänja in barnet och föräldern i verksamheten. Den fjärde dagen beskrevs 

som dagen då föräldern oftast lämnar barnet på förskolan. Pedagogerna talade om att 

lämningsdagen kan variera. Det betonades att det vissa gånger inte är optimalt för barnet eller 

föräldern att lämna redan fjärde dagen, och då pågår inskolningen ytterligare någon eller 

några dagar.  

 

Sara: /…/ Vi säger att vi provar den här modellen eftersom det är nytt och det är lite… främmande för 

nya föräldrar som kommer hit och sådär. Vi säger ”vi provar, om det inte funkar för era barn, det är 

klart att vi… fortsätter tills ert barn känner sig trygg och ni också” /…/ Det är inte bara barnen som ska 

vara trygga det är föräldrarna med.  

 

Att ha möjlighet till att lämna barnet senare och utöka inskolningsdagarna, som framhävs i 

ovanstående citat, fungerar som positivt för de barn med en otrygg anknytning där nya platser 

kan upplevas som otrygga och skrämmande. Sara belyste även hur arbetssättet med osäkra 
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barn sker, och hur tryggheten är väsentligt för att barnet ska trivas i verksamheten och våga ta 

för sig.  

 

Sara: Det är klart att dom här barnen [undvikande och osäkra barn] kanske behöver mer tid på sig, så 

om man märker tredje dagen att det här barnet inte är redo att bli lämnat… det är klart att man förlänger 

så att dom [föräldrarna] får vara med fjärde dagen och kanske femte dagen också om man känner att 

barnet inte är redo, och de viktigaste i en inskolningsprocess är att barnet ska känna sig trygg. Om ett 

barn ska vara ledsen och bli lämnad, det är inte bra för det här barnet och det är inte bra för oss. Det här 

barnet kommer tappa sitt förtroende för oss och litar inte på oss som pedagoger. Det är viktigt att dom 

känner sig trygga.  

 

Saras tankar kring hur trygghet är av vikt för undvikande eller osäkra barn hör samman med 

de barn som förefaller ha ett undvikande eller ambivalent anknytningsmönster. Hos dessa 

barn kan Saras beskrivna arbetssätt fungera med fördel, då de får längre tid på sig att etablera 

en trygg bas och en kompletterande anknytningsperson i verksamheten.  

 

6.2 Betydelsen av barnets tidigare erfarenheter 

Pedagogerna beskrev sitt arbete under inskolning som en stor möjlighet till 

relationsskapande. Barnets erfarenheter av relationer inom och utanför familjen beskriver 

Lena och Sara som mycket betydande för hur inskolningsprocessen kommer att se ut. 

 

Lena: Jag tror att dom barnen som har… har träffat mormor och morfar, farmor och farfar, mostrar och 

kanske varit bortlämnade hos dom, dom barnen går det oftast lite bättre för, dom har vanan liksom att 

föräldrarna redan har lämnat lite.  

 

Sara: Det är klart allting som barn har med sig påverkar hur /.../ deras inskolning ska se ut. Det kan 

vara barn som har aldrig varit ifrån mamma och pappa det är klart det blir svårare för dom. Det finns 

barn som blivit lämnade flera gånger hos mormor hos faster eller nån kompis, då går det klart lättare 

för dom här, dom som har varit på öppna förskolan, dom här barnen, då går det lättare för dom också 

dom vet ungefär hur det funkar. 

 

Lena och Sara konstaterade framförallt i föregående påståenden hur de barn som tidigare 

blivit överlämnade, till exempelvis släktingar, är enklare att skapa en relation med än de barn 

som aldrig blivit bortlämnade. Barnets tidigare relationer ansågs vara av en mycket 

betydande faktor till hur inskolningen kommer att se ut och hur barnets relationsskapande 

påverkas i framtiden, vilket utifrån anknytningsteorin tyder på att barnen får en inre 
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arbetsmodell. Även de erfarenheter barnet får från den anknytning som skapas tillsammans 

med pedagogerna ger barnet erfarenheter som vidare påverkar hur barnet reagerar 

känslomässigt i framtida situationer.  

 

Stina, som arbetar på en avdelning med barn i åldern tre till fem år, förklarade att de äldre 

barnen redan har en vana av verksamheten och personalen sen innan. Hon lyfte fram att dessa 

barn redan har skapat sig en trygghet då de oftast blivit överlämnade från avdelningarna 

bredvid och därmed redan har skolats in i verksamheten när de var yngre. Innan barnen 

flyttas över till en annan avdelning får de hälsa på korta stunder för att på så vis få en inblick i 

avdelningen och dess rutiner. Stina konstaterade även, trots skillnad i ålder på barnen, att den 

föräldraaktiva inskolningen fungerar bra även för de äldre barnen. 

 

Stina: /.../ På [vår avdelning] har vi lite annorlunda eftersom vi har tre till femårs avdelning (…) Så att, 

i höstas tror jag vi hade fyra barn som kom utifrån. Dom andra fick vi från dom andra avdelningarna. 

/.../ Vi har inte så jättemycket erfarenhet av den här tredagars, föräldraaktiva inskolningen, som man 

har på [avdelningsnamn] och [avdelningsnamn] som har småbarn. Men vi har tyckt att den fungerat 

bra. 

 

Utifrån Stinas påstående menas det att de äldre barnen sen tidigare redan har erfarenheter av 

en trygg anknytning gentemot pedagogerna på förskolan. Med hjälp av sina erfarenheter har 

de äldre barnen redan skapat en inre arbetsmodell som ger tillit gentemot pedagogerna på ett 

annat vis än de yngre barnen. Sara och Lenas uttalande talar för att de yngre barnen inte har 

utvecklat denna erfarenhet av personer utanför familjen ännu.  

 

6.3 Relationens betydelse för barnet 

Den relation som skapas i barnets första möte med förskolan, under inskolningen, beskrevs 

som en grund för hur du ser på dig själv som barn. Eftersom alla barn är olika och tolkar 

pedagogens beteende på olika vis så betonades det av Sara hur man möjligtvis har en 

grundrelation till varje barn, som sedan utvecklas utifrån det individuella barnet.  

 

Sara: Man kanske har en grundrelation /…/ Eftersom barn är olika, dom kanske tar det till sig på olika 

sätt, om jag till exempel är samma med fyra fem barn /…/… Alla vågar inte gå till mig på samma sätt, 

någon vågar lite mer, någon drar sig undan lite mer i början kanske, men man har inte samma relation 

med alla, även om man är samma person… Dom som du träffar dom är olika.  

 



 26 

Saras konstaterande om hur en grundrelation kan ligga till grund för varje barn blir tydligt 

utifrån anknytningsteorin som en trygg eller otrygg anknytning där barnets tidigare relationer 

påverkar dess framtida relationsskapande. Hur barnet uppfattar pedagogens förhållningssätt 

bygger på barnets tidigare erfarenheter och om en trygg anknytning etablerats i familjen. 

Även pedagogen Stina lyfter fram relationen som en grund, och förklarade dessutom hur 

tryggheten återigen betraktas som en viktig del i pedagogens arbete med relationsskapande 

till ett barn.  

 

Stina: Ja, relationen är liksom en grund hela vägen. Om du inte har en relation till en person så… är det 

väldigt svårt att, få ut nånting av de vi gör här heller. Du måste liksom ha en trygghet i… grunden. 

Tryggheten, den gör ju att du kan utvecklas och mår bra.  

 

Utifrån Stinas uttalande blir det tydligt att en trygg anknytning är grunden för varje barns 

vilja och förstående till hur en relation skapas med andra vuxna, som inte är barnets egna 

vårdnadshavare. Enligt anknytningsteorin är trygghet en grund för att kunna etablera en god 

anknytning till barnet, och den sociala kompetensen hos barnet kan således, utifrån Stinas 

påstående, främjas när en trygghet etableras innan relationsskapandet påbörjas till barnet.  

 

6.3.1 Vikten av att bli sedd och lyssnad till 

Att skapa en relation och sedan underhålla relationen efter inskolningsprocessen genom 

barnets hela tid på förskolan ansågs som mycket viktigt hos alla informanter. Sara lyfte fram 

vikten av att underhålla en relation genom att benämna trygghet, lyhördhet och accepterande 

som väsentliga egenskaper. 

 

Sara: Det är viktigt, det är viktigt. För att, om vi tänker, att människor behöver bli sedda och bli 

lyssnade till. Så det är viktigt att man visar barnet varje dag att jag ser dig. Att jag hör dig vad du säger. 

Jag tror barnet växer i det här, det är nånting som alla behöver, att bli sedda. Om inte nån ser mig, om 

inte nån hör mig då… vill jag inte ha en relation med den personen som inte ser mig och inte hör mig. 

 

Vikten av att bli sedd framhävs tydligt i Saras påstående. Genom att agera utifrån Saras 

påstådda väsentliga egenskaper, att se och höra barnet, skapar pedagogen en trygg bas för 

barnet. Den trygga basen kan vidare utveckla en trygg anknytning för barnet i situationer som 

kan upplevas som otrygga och främmande under inskolningen. Sara lyfte även fram hur 

väsentligt det är för relationsskapandet att kunna se och lyssna till barnet. Det kan utifrån 
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dessa egenskaper sättas i konsensus till vikten av att pedagogen har en insikt i vad det innebär 

att vara en kompletterande anknytningsperson för barnet. 

 

Att barngruppen på avdelningarna i förskolans verksamhet många gånger är stor ansåg Sara 

inte som något problem när det kommer till relationsskapande till det individuella barnet. 

Sara lyfte istället fram vikten av att varje dag i yrket vara genuint intresserad av barnen och 

deras tankar.  

 

Sara: /.../ Man visar intresse för det barnet gör och då ska man vara äkta i att visa det här intresset och 

att man delar nånting som är roligt för barnet, att man leker med barnet det som är roligt, då tror jag att 

dom vågar att komma till dig när du visar intresse för dom, om du vill vara med och att man finns där. 

När man tittar på någonting tillsammans, när man gör någonting tillsammans. Då visar jag intresse för 

det du håller på med, det skapar en relation. 

 

Sara talade vidare om vikten av att vara lyhörd och visa intresse för barnet efter inskolningen 

för att kunna upprätta en god relation till barnet. 

 

Sara: Det är att man är lyhörd och att man ser barnet hela tiden, det är inte att jag har visat intresse för 

dig bara för att… skola in dig. Det är klart att det är likadant med alla relationer som vi har till alla 

folk… Så man fortsätter att vårda det.  

 

Att visa ett genuint intresse för det individuella barnet är viktigt för att etablera en trygg 

anknytning till barnet. Sara talar även om vikten av att vara lyhörd, vilket vidare leder till att 

visa för barnet hur du som pedagog är en trygg bas. Att vara en trygg bas genom lyhördhet 

markerar hur man som pedagog har en förståelse för barnets behov och ger dessutom barnet 

en trygghet till att utforska miljön. För att inneha en förståelse för vad barnet behöver i 

otrygga situationer så behövs kunskap om lyhördhet gentemot det individuella barnet. Saras 

uttalande ses även utifrån att vara en säker hamn för barnet, då den vuxne är lyhörd över att 

barnet känner sig orolig och behöver tanka på med trygghet. Även under denna situation är 

lyhördheten av vikt för att förstå när barnet är i behov av trygghet.  

 

6.4 Trygghet och tillit som betydande faktor för relationsskapande 

Informanterna beskrev även sitt arbete i inskolning som betydande för barnets trygghet både 

under och efter inskolningsprocessen. Föräldrarna konstaterades som en första 

trygghetsperson för barnet. Tryggheten föräldrarna står för menade informanterna successivt 
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ska föras över till pedagogerna på avdelningen. En av pedagogerna beskrev hur föräldern ska 

sitta kvar på ett ställe så barnet får springa fram och tillbaka. Denna metod ansågs bli relevant 

under tredje dagen då barnet ska få bli mer självständig från sina föräldrar. 

 

Lena: Tredje dagen brukar vi säga att föräldern kan försöka att hålla sig lite, kanske sätta sig på en stol 

lite längre bort, och så får barnet gå fram och tillbaka istället än att föräldern följer efter hela tiden. 

 

Lenas påstående om föräldern syftar till att denne agerar som en trygg bas och en säker hamn 

för sitt barn. Är detta lyckat vågar sig barnet bort från föräldern för att sedan återvända och 

tanka på med närhet. Barnet kan därav ge sig ut återigen för att utforska verksamhetens 

omgivning. Om barnet agerar utifrån Lenas påstående och emellanåt tankar på med trygghet 

kan det även tyda på att en trygg anknytning har skapats mellan förälder och barn, vilket 

vidare underlättar relationsskapandet till barnet under inskolningsprocessen.  

 

6.5 Att undvika en smärtsam separation 

Första separationen mellan förälder och barn beskrevs av pedagogerna som jobbig för båda 

parter. Informanterna lyfte fram hur tydlighet och empati är nyckeln för att skapa en bra 

första separation mellan barnet och föräldrarna. Innan överlämning sker ansågs det som 

viktigt att tala med föräldern om hur momentet ska gå till för att det ska ske på rätt sätt. Sara 

och Lena har även tillsammans i arbetslaget på deras avdelning kommit överens om att 

överlämningen från föräldern till pedagog ska ske på ett speciellt utformat vis för att 

underlätta separationen för barnet. Pedagogerna beskrev hur barnet på så vis förstår att det är 

föräldrarnas aktiva val att lämna barnet och inte pedagogerna som tar barnet från föräldern. 

 

Lena: Då lämnar dom över barnet… Tar upp barnet, vänder barnet emot oss så att den förs över till 

oss. Då brukar vi säga till föräldrarna att det är bra om du tar upp barnet säger hejdå, vänder barnet och 

lämnar det till oss. Med ansiktet mot oss liksom. /.../ Men sen brukar vi förklara för föräldrarna att… 

det är viktigt att när du har sagt hejdå att man bestämmer sig för att gå direkt så att man inte börjar vela 

och kommer tillbaka och krånglar och tar barnet igen för det blir inte bra. Barnet blir osäker då.  

 

Denna överlämning som Sara och Lena tillsammans med sitt arbetslag har lyft fram gynnar 

barnet eftersom den smärtsamma separationen mellan barnet och föräldern förklaras såsom 

snabb och inte utdragen. En osäker förälder som inte vill lämna ifrån sig barnet eller velar 

kan tyda på en ambivalent anknytning där föräldern bestämmer över samspelet. När 

lämningen sker är det viktigt att föräldern visar att det sker på dennes villkor. Barnet kan på 
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så vis läsa föräldern och veta var den har sin mamma och pappa i den specifika situationen. 

Vilket underlättar för de barn med en ambivalent anknytning, men även för de barn med en 

trygg anknytning då föräldern konstaterar att det är dennes vilja att barnet ska bli lämnad, 

men även att föräldern kommer tillbaka igen. 

 

6.5.1 Vikten av föräldrarnas trygghet 

Att försäkra föräldern om att barnet har det bra är också ett återkommande konstaterande 

bland informanterna. Att känna av situationen under lämning ansågs som viktigt för att förstå 

hur föräldern känner. Genom att tala med föräldern om dess oro för att lämna barnet under 

situationer då barnet inte är närvarande lyftes också fram som viktigt, då barnet känner av de 

situationer där föräldern är orolig eller nedstämd. Även genom MMS, SMS eller samtal via 

telefon fastställde pedagogerna barnets trygghet i verksamheten för föräldern, och försöker 

underlätta för föräldrarna och deras oro.  

 

Sara: Innan själva överlämnandet, har man diskuterat det här [oron] redan då, att jag förstår att du 

tycker att det är jobbigt och att det är faktiskt inte så ovanligt att man gör det heller /.../. Så fort vi 

känner att barnen har lugnat ner sig och barnet är trygg och börjar leka då skickar vi bild till 

föräldrarna, ett mms bara, eller så ringer man och talar om att det här går bra nu… Så att dom får…. 

lugna ner sig och får veta att det här går bra /.../.   

  

Informanternas syn på föräldrarna kan tolkas som att de är medvetna om att det finns en 

hierarki för barnet gällande anknytning, där föräldern är den främsta anknytningspersonen 

och pedagogerna endast en kompletterande anknytningsperson. Inskolningen som sker innan 

lämnandet av barnet ger barnet en god kompletterande anknytningsperson, vilket underlättar 

separationen. Dock kan barn med en trygg anknytning få en mycket starkare reaktion under 

separationen med föräldern. Detta visar informanterna emellertid en mycket god förståelse 

för genom att betona hur de använder sig av bland annat MMS när de upplever föräldrarnas 

oro under lämningen. Stina betonade användandet av telefon som en betryggande faktor för 

föräldrarna då de kan ringa eller mottaga bilder av ett glatt barn från pedagogerna i 

verksamheten. 

 

Stina: /…/ Så tar jag emot barnet då och sen kan du ringa som förälder säger man då, du kan ringa efter 

en halvtimme, ring och hör. Och det gör ju ofta föräldern då. Vi uppmuntrar alltid att dom kan ringa. 

Och så säger man också då att blir det jättejobbigt för ditt barn då ringer VI också /…/.  
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När informanterna betonar vikten av föräldrarnas trygghet kan det ses utifrån att pedagogerna 

blir till en trygg bas och säker hamn även för föräldrarna. Föräldrarna vågar på så vis lämna 

sitt barn i verksamhetens miljö och åka till jobbet, men kan om oro inför sitt barn uppkommer 

kontakta pedagogerna för att tanka på med trygghet och bekräftelse på att barnet har det bra.  

 

6.6 Sammanfattning av resultat 

Utifrån informanternas påståenden lyfts tre frekventa teman fram. I första temat lyfts 

föräldraaktiv inskolning fram. Pedagogerna förklarar att de arbetar utifrån en föräldraaktiv 

inskolning där föräldrarna är aktiva i verksamheten tillsammans med barnet under minst tre 

hela dagar. Informanterna lyfter fram hur inskolningsdagen kan variera beroende på barnets 

och förälderns trygghet i verksamheten. Undvikande eller osäkra barn ansågs framförallt ha 

nytta av att få förlänga inskolningen ytterligare, och tryggheten belystes som en grund för att 

barnen ska våga ta för sig och trivas i verksamheten. 

 

I temat betydelsen av barnets tidigare erfarenheter beskrivs barnets tidigare relationer som 

mycket betydande för hur inskolningen kommer att se ut och hur relationsskapandet kommer 

att ske. Det ansågs fungera enklare för de barn som blivit lämnade till släktingar och vänner 

innan inskolningen, än de som aldrig blivit bortlämnade. De äldre barnen uppfattades som 

enklare att skola in än de yngre barnen då de redan har fått en första inskolning och etablerat 

en relation med pedagogerna i verksamheten när de var yngre. Att underhålla relationen under 

barnets hela vistelse på förskolan beskrevs under relationens betydelse för barnet som mycket 

viktigt. Trygghet, lyhördhet och accepterande gentemot barnen lyftes fram som betydande 

egenskaper för att bibehålla en relation. Det beskrevs även hur alla pedagoger möjligtvis har 

en grundrelation till barnen som sedan utvecklas utifrån varje individ beroende på hur barnet 

tar till sig pedagogens beteende.  

 

I det fjärde temat benämnt trygghet och tillit som betydande faktor för relationsskapande så 

beskrevs arbetet med inskolning som betydande för barnets trygghet under och efter 

inskolningen. Föräldrarna ansågs vara barnets första anknytningsperson och tryggheten 

beskrevs successivt skulle föras över även till pedagogerna under inskolningen. Under temat 

att undvika en smärtsam separation beskrevs den första separationen mellan förälder och barn 

som jobbigt för båda parter. Tydlighet och empati betonades som viktiga egenskaper för att 

skapa en god separation mellan barnet och föräldrarna. Att även försäkra föräldrarna om att 

barnet har det bra konstaterades som viktigt för att minska förälderns oro. 
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6.5 Anknytningsteorin 

Informanterna belyste hur barnets tidigare relationer är betydande för hur inskolningen och 

relationen till pedagogen kommer att se ut. Detta liknas med Wennerberg (2010) och Broberg 

et al. (2012) som beskriver hur barnet använder tidigare erfarenheter för hur denne reagerar 

och utformar sina framtida relationer, även benämnt såsom barnets inre arbetsmodell av 

Bowlby (1973). Pedagogen Stina menade att de äldre barnen redan har en trygg anknytning 

gentemot pedagogerna då de etablerat den under sin inskolning när de var yngre, vilket inte 

de yngre barnen gjort ännu. Detta fastställs av Broberg et al. (2012) som menar att modellen 

utvecklas under barnets andra halva det första levnadsåret.  

 

Informanterna ansåg inte osäkra barn som problematiskt för inskolningen, utan menade att 

dessa barn kan behöva en längre inskolningsperiod innan de känner sig trygga. Dessa barn, i 

enlighet med Broberg et al. (2012), kopplar på sitt anknytningssystem i verksamheten då 

barnet upplever sig som otrygg. Informanterna ansåg dock att det är mycket viktigt att 

föräldern ska känna sig trygg och säker med att lämna sitt barn efter inskolningen är över. 

 

Trygghet är ett återkommande tema och en grund för en god relation till barnen enligt 

informanterna. I samklang med Hagström (2010) ger anknytningspersonen en vetskap om att 

det finns en trygghet att återvända till när hot eller fara uppstår för barnet, vilket gör det 

möjligt för barnet att uttrycka sina känslor. Pedagogerna Sara och Lena betonade även i 

enlighet med Broberg et al. (2012) hur den känslomässiga utvecklingen i relationer både 

utanför och i familjen påverkar relationsskapandet under inskolningen. Pedagogerna menade 

att relationsskapandet med barnet kan kännas lättare under inskolningen om barnet blivit 

bortlämnat till andra personer innan inskolningen. Detta beskriver Kay Karlsson (2012) i 

likhet med informanterna då det konstateras att barn med en trygg anknytning i regel får en 

bättre relation till andra vuxna.  

 

Informanterna bekräftar Broberg et al. (2012), Hagström (2010) och Niss et al (2007), i deras 

påstående om informanterna som en kompletterande anknytningsperson till barnet, medan 

föräldern är borta. Pedagogen Lena beskrev hur de successivt för över tryggheten och tilliten 

till pedagogerna genom att låta barnet gå fram och tillbaka till föräldern under tredje dagen. 

Detta förstås utifrån Bowlby (1983) som att föräldern agerar som en trygg bas och säker 
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hamn för sitt barn. Pedagogen Sara lyfter dessutom fram hur lyhördhet och ett genuint 

intresse för barnet är viktigt för att skapa en relation, vilket bekräftas av Niss et al. (2007) 

som betonar vikten av att kunna ta sig an barnet känslomässigt. Författarna bekräftar att 

anknytningens vidareutveckling även skapas utifrån den vuxnes lyhördhet gentemot barnets 

behov. Det krävs därav tid och kontinuitet i samspelet för att skapa en trygg anknytning för 

barnet (Niss, et al., 2007), vilket Sara belyser som viktigt under relationsskapandet i och efter 

inskolning. 

 

Separationen beskrevs av pedagogerna som jobbig både för barnet och föräldern. Detta 

betonas även av Psykologiguiden (2016a) som lyfter fram hur det många gånger även kan 

vara värre för föräldern att lämna barnet, än för barnet att bli lämnad. Informanterna menar 

därav att det är viktigt att innan överlämning sker tala med föräldern hur lämningen ska ske 

på bästa sätt för barnet. Sara och Lena beskrev även hur deras avdelning arbetar med 

överlämning när inskolningen är färdig. De talar om för föräldern att vända barnet mot 

pedagogen och sträcka över barnet, vilket då blir föräldrarnas aktiva val och barnet förstår att 

pedagogen inte tar barnet från föräldern. På så vis blir överlämningen inte abrupt eller 

obegriplig, vilket framhävs av Bowlby (1980) att separationen mellan barn och förälder inte 

behöver vara. Informanterna menade att en lång och smärtsam separation inte är bra för 

barnet, vilket även Psykologiguiden (2016a) betonar som viktigt för barnet. Då inskolningen 

ger barnet en kompletterande anknytningsperson till föräldern är det även av vikt att visa ett 

gott bemötande gentemot föräldrarna menade informanterna. De ansåg att det medför att 

föräldrarna även, tillsammans med barnet, känner sig trygga i förskolans miljö. Tryggheten 

hos föräldern underlättar sedan separationen. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet mot tidigare forskning och litteratur inom ämnet. Vidare 

diskuteras studiens värde i den pedagogiska praktiken, metoddiskussion och förslag till 

fortsatt forskning. 

 

Syftet med denna uppsats var att nå kunskap om pedagogers syn på sitt arbete med 

relationsskapande till barnen under inskolning i förskolan. Denna syn anses viktigt för att 

förstå hur pedagogernas beskrivna arbetssätt med relationsskapandet under inskolning ger 

barnen förutsättningar till deras fysikaliska och emotionella utveckling. Följande 

forskningsfrågor kommer att besvaras i avsnittet: 

 

- Hur beskriver pedagogerna sitt arbetssätt med inskolning? 

- Vilka möjligheter anser pedagogerna att inskolningen erbjuder för barns känslomässiga 

utveckling och möjlighet till relationsskapande gentemot pedagogen? 

 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Resultat i förhållande till tidigare forskning och litteratur 

I likhet med Brebner et al. (2014) samt Quan-McGimpsey et al. (2015) betonade 

informanterna vikten av relationen till barnet, men även till barnets familj och sina kollegor. 

Pedagogerna Lena och Sara lyfte fram hur de tillsammans i arbetslaget kommit fram till hur 

pedagogerna ska agera i olika situationer, och hur de tillsammans arbetar för att göra barnet 

tryggt och hur relationen till föräldrarna är viktig för att kunna skapa en relation till barnet. 

Skolverket (2016) lyfter fram hur arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och hur en 

tillitsfull relation mellan personal och barnets familj är ett ansvar som ligger hos pedagogen. 

Detta betonade även informanterna som betydelsefullt och menade att det är viktigt att intyga 

föräldern om att barnet har det bra i förskolan under inskolningen. De talade även om vikten 

att göra föräldern trygg i verksamheten eftersom deras oro påverkar barnet. Detta sätt att se på 

relationen till föräldern konstateras även i Skolverket (2016) som talar för att förskolläraren 

bär ansvaren för att barnet och föräldern ska få en god introduktion i förskolan.  

 

Tryggheten blir till ett återkommande tema hos informanterna som lyfte fram tryggheten som 

en betydande faktor för relationsskapande med barnen under inskolningen. Det poängteras 

även av Niss et al. (2007) som talar om hur väsentlig relationen mellan pedagog och barn är 
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för barnets trygghet på förskolan. Även Bettman et al.  (2011) talar om denna trygghet och 

tillit som en grund i relationen mellan barn och vuxna. I enlighet med Bettman et al. (2011) 

beskrevs barnen av informanterna där en relation utan trygghet och tillit existerar som 

försiktiga barn. Tryggheten måste därav etableras först innan relationen skapas enligt 

informanterna. Vilket betonas ytterligare på liknande vis av Psykologiguiden (2016a) som 

lyfter fram hur en trygg relation gör så barnet enklare kommer in i leken med de övriga 

barnen då anknytningssystemet sätts i viloläge.  

 

Informanterna lyfte vidare fram hur det handlar om att avvakta och känna av situationen med 

de barn där det finns en osäkerhet, för att kunna etablera en relation. Cugmas (2007) menade 

att osäkra barn påvisar en positiv anpassning i vissa områden och att förskolan blir till en 

beskyddande faktor för barn med osäker anknytning. Informanterna ställde sig i enlighet med 

detta påstående när det inte lades någon större problematik i hur dessa barn ska bemötas under 

inskolningen. De menade dock att barn som ses som osäkra under inskolningen kan få fler 

dagar på sig för att bli trygg i verksamheten, och bli lämnad den dag då både föräldern och 

barnet känner sig trygga. Howes et al. (2013) lyfter fram hur de barn som förstods som mer 

osäkra och inte hade tillit till pedagogen uppfattades vara i mer konflikt gentemot 

pedagogerna, vilket inte framhävdes av informanterna under intervjun. De ansåg att 

tryggheten som sedan leder till en relation får barnet att utvecklas, vilket även understryks av 

Niss et al. (2007) som speciellt framhäver hur relationen och det samspel som sker mellan 

individer är nödvändigt för varje individs utveckling. Hur relationen påverkar barnets 

utveckling lyfte pedagogen Stina fram, som även i likhet med de intervjuade pedagogerna i 

Brebner et al. (2014), framhäver hur relationen fungerar som ett verktyg för att kunna förstå 

barnets fysiska, emotionella- och utvecklingsbehov.  

 

Enligt Broberg et al. (2012) är det viktigt att betona hur inskolningen inte tar slut den dagen 

då föräldern lämnar sitt barn själv, utan hur inskolningen fortgår för barnet därefter, detta 

avsåg även informanterna som viktigt. De lyfte fram hur relationsskapandet ska underhållas 

även efter inskolningen och hur lyhördheten för det individuella barnet bör tillgodoses varje 

dag. Hur underhållandet av relationen är av vikt för barnets utveckling menar även Öhman 

(2006) är viktigt för att se det individuella barnet. Pedagogernas syn på relationsskapande kan 

därav ses utifrån Öhman (2006) som talar om vikten att inneha relationskompetens, där 

pedagogen tar fullt ansvar för relationens kvalitet.  
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7.2 Slutsats 

Den slutsats som framkommit visar på betydelsen av trygghet för både barn och förälder i 

verksamheten. Utan trygghet blir relationsskapandet svårare för barnet under inskolningen. 

Att skapa en trygg relation även med föräldrarna är en viktig faktor för att barnet ska kunna 

acceptera pedagogerna som kompletterande anknytningspersoner medan föräldern är borta. 

Förälderns oro är viktig att ta hänsyn till, och genom att bekräfta deras oro och visa att barnet 

har det bra är av vikt för både barnet och förälderns trygghet gentemot pedagogerna i 

verksamheten. Att underhålla relationen under barnets tid på förskolan är också betydande för 

det individuella barnet. Det visar på att pedagogen innehar en relationskompetens där kvalitén 

på relationen mellan barn och pedagog ligger i pedagogens händer.  

 

7.3 Värdet i den pedagogiska praktiken 

Barnets föräldrar är deras första primära anknytningspersoner i livet. Pedagogerna på 

förskolan ska, när barnet skolas in i verksamheten, utgöra ett gott komplement medan 

föräldrarna arbetar (Broberg, et al., 2012; Niss, et al., 2007). Enligt Öhman (2006) bär 

pedagogerna i verksamheten ansvaret för att en god relation skapas till barnet, och att den 

underhålls under barnets tid i verksamheten. Hur relationen till barnet skapas och bibehålls 

kan förstås bero på hur arbetet i barngruppen och i arbetslaget sker. En god relation till barnen 

kan tillgodoses trots stora barngrupper, men enligt min mening kan det upplevas som 

påfrestande för både pedagog och barn. Under inskolning är barngruppen i en fas som handlar 

om att bli sammansvetsad med övriga barn och pedagoger (Niss, et al., 2007), och förutom att 

tillgodose varje barns individuella behov har pedagogerna läroplanen att se över. Där finns 

bland annat dokumentation, planering och strävansmål som ska tillföras i verksamheten. En 

stor barngrupp kan medföra svårigheter att se det individuella barnet så mycket som 

pedagogen vill. Att en hög kvalitet ska kunna upprätthållas gällande anknytning och 

relationsskapande till varje barn, som har olika behov, anses som svårt utifrån ett personligt 

perspektiv.  

Detta examensarbete är av hög relevans för förskolans verksamhet då det lyfter fram hur 

anknytning och relationsskapande ger barnen en grund inför deras framtida utveckling. 

Pedagogernas beskrivna arbetssätt med relationsskapande under inskolning ger en bild av hur 

man som pedagog bör se till det individuella barnet och dess tidigare erfarenheter. Det 

framhäver även hur anknytning och relationsskapande bör vara en viktig del i 
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förskollärarutbildningen och läroplanen för förskolan, då en god utbildning och tydliga 

riktlinjer ger pedagogerna erfarenheter och mål att arbeta utifrån. 

 

7.4. Metoddiskussion 

Kvalitativ forskning brukar anses som alltför impressionistisk och subjektiv hos kvantitativa 

forskare. I ett kvalitativt resultat kan det därav i stor utsträckning bygga på forskarens 

osystematiska uppfattningar. Forskaren är alltså inte skild från den situation som studeras, 

utan forskarens och deltagarnas tolkning kan påverka resultatet av undersökningen (Eriksson 

Barajas et al., 2013; Bryman, 2011). Resultatet kan därav påverkas av informanternas 

föreställningar då de även innan intervjun ville ta del av intervjufrågorna. Att få ta del av 

intervjufrågorna i förväg kan påverka resultatet både negativt och positivt. Deltagarna kan 

med intervjufrågorna förbereda sig och har tid på sig att tolka och se över sitt arbetssätt. Dock 

kan det ge en oärlig bild av pedagogernas arbetssätt då frågorna kan väcka en känsla av att 

behöva ”svara rätt”.  

 

Två av informanterna arbetade på samma avdelning, vilket kan ha påverkat resultatet 

ytterligare. Att intervjua två personer som arbetar ihop är intressant för att kunna jämföra om 

arbetslaget är sammansvetsat och har ett liknande arbetssätt. Utifrån detta är det en positiv 

affekt på resultatet. Hur intervjufrågorna var formulerade kan även ge effekt på resultatet. 

Intervjufrågorna kan ha varit svårt formulerade då jag fick upprepa och omformulera vissa 

frågor under ett par enstaka tillfällen.  

Då jag arbetat på förskolan kan jag redan ha en förförståelse av kontexten och arbetssättet i 

verksamheten. Val av inskolning har även en påverkan på hur resultatet blir, då olika typer av 

inskolning påverkar pedagogernas arbetssätt.  

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån Howes et al. (2013) och deras intresse av hur undervisningsmiljön påverkar relationen 

mellan barn och pedagog, vore det relevant att undersöka hur miljön i förskolans verksamhet 

påverkar relationsskapandet under inskolning. För vidare forskning föreslås det även att 

studera pedagogers syn på relationsskapande under inskolning i en verksamhet som arbetar 

med traditionell inskolning. Under en föräldraaktiv inskolning sker överlämnandet av barnet 

mycket påskyndat i jämförelse med en traditionell inskolning. Hur denna skillnad i hur barnet 

anpassas och lär känna miljön påverkar barnets relationsskapande och anknytning skulle bidra 

till ytterligare kunskap om vilken inskolningsmetod som är att föredra för barnets fysiologiska 
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och emotionella utveckling. Ytterligare förslag till fortsatt forskning är att genom observation 

få en överblick över pedagogers arbete med anknytning och relationsskapande under 

inskolning. Att komplettera aktuell forskning med observationer kan möjligen bidra till en 

bredare förståelse för hur pedagoger påverkas fysiologisk och emotionellt under sitt arbete 

med anknytning och relationsskapande i inskolning.  
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Bilaga 1: Inbjudan till intervju 
  

Hej! 

Mitt namn är Linn Ahlberg och jag läser min sjätte termin av sju på förskollärarprogrammet, 

Örebro Universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om pedagogers syn på 

anknytning under inskolningsprocessen av barn i åldern 1-3 år. Jag vänder mig till dig som 

yrkesaktiv pedagog i förskolans verksamhet för intervju, då du har en stor kunskap och 

erfarenhet gällande anknytning och inskolning. 

 

Om du väljer att delta i studien kommer intervjun och förskolans plats behandlas 

konfidentiellt, för att utsagor inte ska kunna härledas till förskolan eller till enskilda personer. 

Intervjuerna kommer spelas in och transkriberas. Intervjun kommer ta cirka 30-45 minuter, 

men avsätt gärna en timme. Materialet som samlas in kommer endast att användas till 

uppsatsen, och kommer raderas efter uppsatsen är examinerad. Den färdiga studien kommer 

sedan finnas tillgänglig i databasen Diva. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan under pågående 

datainsamling. 

 

Vid frågor vänligen kontakta: 

Linn Ahlberg 

Tel: 073-XXXXXXX  

E-post: XXXXXXX  

 

Det går även bra att kontakta min handledare om frågor uppstår.  

Lisbeth Stedt 

 E-post: XXXXXXX 

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

Inledande frågor: 

- Namn?  

- Vilken utbildning har du?  

- Hur länge har du arbetat som pedagog? Hur länge på denna förskola?  

- Har det skett några förändringar i arbetssättet sedan du började jobba här? Vilka och när?  

 

Inskolning: 

1. Vilka inskolningsmodeller har du arbetat med under dina yrkesaktiva år som pedagog? 

 

2. Vilken inskolningsmodell är aktuell på din förskola just nu? 

- Varför är denna modell ett bra val för er avdelning? 

 

3. Hur ser inskolningsprocessen ut från start till slut? 

 

4. Vilka strategier används under inskolningsprocessen för att närma sig barnet? 

 

5.  Hur sker separationen mellan barn och förälder under första lämningen av barnet?  

 

6. Vilka möjligheter och hinder ser du med ditt arbete under inskolningen?  

 

7. Hur upplever du föräldrarnas tillgänglighet under inskolningen?  

 

Relationer: 

8. Hur anser du att barnets tidigare relationer påverkar inskolningsprocessen? 

På vilket sätt anser du att det har betydelse för barnets framtida relationsskapande? 

Någon mer följdfråga till detta avsnitt vore bra 

 

9. Hur skapas en relation till barnet under inskolningen? 

 

9. På vilket vis underhålls relationen till barnet efter inskolningsprocessen? 

- Är det viktigt att underhålla relationen till barnet? Varför? 

 

10. Vad anser du att relationsskapandet har för betydelse i barnets första möte med förskolan?   

 

Avslut 

11. Vill du tillägga någonting? 
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Bilaga 3: Transkriptionsnyckel 
 

VERSALER Höjd röst 

… Paus 

(...) Lång paus 

/…/ Avbruten mening 
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