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Abstrakt 
 

The importance of a secure attachment during introduction   

- A qualitative study of four preschool teachers perceptions about a secure attachment 

during preschool introduction 
 
 
 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om fyra förskollärares uppfattningar om 

trygg anknytning vid inskolning på förskolan. De frågeställningar som vi ville 

undersöka var hur förskollärare beskriver trygg anknytning vid inskolning men även 

vilka svårigheter förskollärare upplever med att skapa en trygg anknytning vid 

inskolning samt hur förskollärare beskriver sin roll som anknytningsperson.  

Studien utgår från anknytningsteorins centrala begrepp, som är trygg anknytning, 

anknytningsperson, trygg bas och trygghetscirkeln. Det är dessa begrepp, samt 

begreppet inskolning, som kommer vara bärande genom studien. Detta småskaliga 

forskningsprojekt bygger på en kvalitativ ansats. Undersökningsinstrument som har 

använts för att hjälpa oss att få svar på frågeställningarna är fyra semistrukturerade 

intervjuer av legitimerade förskollärare som arbetar på småbarnsavdelning med barn i 

åldern ett till tre år. I studiens resultat framkommer det att samtliga förskollärare visar 

på en medvetenhet om vikten av en trygg anknytning vid barns inskolning i förskolan. 

Vidare visar förskollärarna förståelse för hur betydelsefullt arbetet är i deras roll som 

anknytningsperson. Viktiga framgångsfaktorer som förskollärarna betonar i deras roll är 

att vara tillgänglig och visa närhet och engagemang. I resultatet lyfter förskollärarna 

några svårigheter som dem upplever med att skapa en trygg anknytning vid inskolning, 

så som att vårdnadshavarna inte känner sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan 

respektive när barnet har erfarenhet av otrygg anknytning. Förskollärarna lyfter att 

anknytningen är viktig utifrån relationen hem och förskola och att anknytningens 

betydelse är beroende av olika ramfaktorer som finns på förskolan.  

 
 

Nyckelord 
Trygg anknytning, anknytningsperson, trygg bas, trygghetscirkeln, inskolning. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Syfte och frågeställningar ______________________________________________ 3 

3 Två inskolningsmetoder _______________________________________________ 4 

3.1 Traditionell inskolning _____________________________________________ 4 
3.2 Föräldraaktiv inskolning ____________________________________________ 4 

4 Tidigare forskning ____________________________________________________ 5 
4.1 Trygg anknytning i förskolan ________________________________________ 5 
4.2 Förskollärare som anknytningsperson _________________________________ 6 

4.3 Trygg anknytning vid inskolning _____________________________________ 6 

5 Teoretiskt ramverk ___________________________________________________ 8 

5.1 Anknytningsteorin ________________________________________________ 8 
5.2 Begreppet Trygg bas _______________________________________________ 8 

5.2.1 Trygghetscirkeln ______________________________________________ 9 

5.3 Trygg anknytning _________________________________________________ 9 

5.4 Förskollärare som anknytningsperson ________________________________ 10 

6 Metod _____________________________________________________________ 11 
6.1 Metodologisk ansats ______________________________________________ 11 

6.2 Datainsamling ___________________________________________________ 11 

6.3 Urval __________________________________________________________ 12 

6.3.1 Förskollärarna ______________________________________________ 12 

6.4 Genomförande __________________________________________________ 12 
6.5 Bearbetning av data ______________________________________________ 13 

6.6 Etiska övervägande _______________________________________________ 13 
6.7 Metoddiskussion _________________________________________________ 14 

7 Resultat och Analys __________________________________________________ 15 
7.1 Trygg anknytning vid inskolning ____________________________________ 15 

7.1.1 Tryggheten och anknytningens betydelse för barn ___________________ 15 

7.1.2 Att skapa förutsättningar för en trygg anknytning vid inskolning ________ 16 

7.1.3 Trygg anknytning under inskolning i relation till inskolningsmetod ______ 16 

7.1.4 Analys _____________________________________________________ 17 

7.2 Förskollärare som anknytningsperson ________________________________ 19 
7.2.1 Förskollärarens roll som anknytningsperson _______________________ 19 

7.2.2 Analys _____________________________________________________ 20 

7.3 Svårigheter att skapa trygg anknytning vid inskolning ___________________ 21 
7.3.2 Svårigheter vid barns anknytning i förhållande till relationer __________ 22 

8 Diskussion __________________________________________________________ 25 

8.1 Resultatdiskussion _______________________________________________ 25 

8.2 Professionsrelevanta konsekvenser __________________________________ 26 

8.3 Framtida forskningsområde ________________________________________ 26 



  
 

iii 

Referenser ___________________________________________________________ 27 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga A Informationsbrev ______________________________________________ I 
Bilaga B Intervjufrågor ________________________________________________ II 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
I Sverige deltar de flesta barn i förskolans verksamhet och förskolan är en viktig del i 

barns och familjers liv. Att börja förskolan innebär stora förändringar för barn eftersom 

de möter en ny kulturell och social miljö. Barn börjar på förskolan med olika 

erfarenheter och förutsättningar vilket innebär att varje barns inskolning samt möte med 

förskolans pedagoger blir unikt. I detta första möte är det pedagogens uppdrag att skapa 

en trygghetskänsla hos barn och familj. 

 

Läroplanen för förskolan lyfter att förskolan har en viktig roll i sitt uppdrag att 

grundlägga barnens trygghet och självkänsla genom att erbjuda barn en trygg omsorg 

(Skolverket 2018). Vikten av barns rätt till trygghet är även något som framhålls i 

Unicefs Barnkonvention (2019), där det betonas att alla barn ska ha rätt till trygghet och 

att utvecklas i sin egen takt. I barnkonventionen beskrivs det att barnets bästa ska ligga 

till grund vid alla frågor som rör barnet. Barnet har rätt till att vistas i en säker miljö där 

de kan känna sig trygga och det ska skapas lika möjligheter utifrån deras egna behov 

och förutsättningar. 

  

I Läkartidningen skriver barnpsykiatern Kihlbom (2004) i artikeln, Kvaliteten i 

förskolan oroande låg - ny statlig utredning behövs, att barnets första år i förskolan är 

en kritisk period för utvecklingen av flera grundläggande funktioner. Vidare menar 

Kihlbom att en av de grundläggande funktionerna för att fungera som en självständig 

person är anknytningen. Även journalisten Ollmark (2013) som skriver artikeln 

Anknytning i förskolan i Psykologiguiden påtalar betydelsen av anknytning mellan barn 

och föräldrar, men även barns anknytning till annan vuxen. 

  
Pappa är stressad och sen till jobbet samtidigt som han är orolig för att Anja ska bli 

ledsen när han lämnar henne på förskolan. Anja gråter när pappa ska gå  

 (Ollmark 2013).   

  

Vid inskolning är personalen på förskolan viktig. Då tar personalen över rollen som 

ansvarig vuxen eftersom barnet då behöver knyta an till en annan vuxen för att känna 

trygghet. 

  

I svensk förskola är det främst två “modeller” som används vid inskolning. Dessa 

modeller är vad som omnämns som föräldraaktiv inskolning och traditionell inskolning. 

I den föräldraaktiva modellen representeras barns trygghet och anknytning genom att 

man oftast inte arbetar med ansvarsbarn eller kontaktpersoner under inskolning. Syftet 

med det är att barn och föräldrar ska etablera en relation till alla pedagoger på 

förskolans avdelning (Arnesson Eriksson 2010). Däremot framhålls det av Niss (2009) 

att det centrala under en inskolning är att få barnet att knyta an och känna trygghet till 

en eller helst två pedagoger, vilket representerar den traditionella modellen. En 

förutsättning för barns välbefinnande är att det finns en ansvarig pedagog som barnet 

kan känna sig trygg med. 

 

Hur förskolor arbetar med dessa modeller varierar och görs efter hur det passar den 

enskilda verksamheten. Genom inskolning ska främst barnet men även vårdnadshavare 

ledas in i verksamheten med pedagoger, lära känna miljön och kamrater. För pedagoger 

innebär det att utifrån den nya familjens förutsättningar bemöta och välkomna familjen 

(Lindgren & Torro 2017).  
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En väl förberedd och planerad introduktion är viktig för att förskolan ska bli en plats där 

barnet samt familjen känner sig trygga och för att kunna ta del av verksamhetens skilda 

aktiviteter. Vikten av en god introduktion betonas i förskolans styrdokument. Men det 

finns inga konkreta bestämmelser för hur en god introduktion ser ut, vilka förberedelser 

som ska utföras respektive hur inskolningsprocessen ska gå till. Forskning om 

inskolning på förskolan är lite utforskad. Några frågor vi har reflekterat över och som 

genom denna studie söker sina svar är hur tillgodoses barns behov av en trygg 

anknytning vid inskolning och vad upplever förskollärare som svårigheter med att skapa 

en trygg anknytning vid inskolning? 

 

Vi är intresserade av att genom denna studie undersöka hur förskollärare beskriver sitt 

arbete och sina erfarenheter kring att skapa trygg anknytning för barnet och familjen vid 

inskolning. Detta oberoende utav val av inskolningsmetod. Genom kvalitativa intervjuer 

med förskollärare som har olika erfarenheter respektive uppfattningar av föräldraaktiv 

och traditionell inskolning vill vi synliggöra fyra förskollärares uppfattningar om vilka 

förutsättningar som är viktigast för att skapa trygghet vid inskolning utifrån barns behov 

och trygghet. 
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2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om fyra förskollärares uppfattningar 

om trygg anknytning vid inskolning på förskolan. 

 

Frågeställningar:  

 

• Hur beskriver förskollärare trygg anknytning vid inskolning?  

  

• Hur beskriver förskollärare sin roll som anknytningsperson?    

 

• Vilka svårigheter upplever förskollärare med att skapa trygg anknytning vid 

inskolning? 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  
 

4 

3   Två inskolningsmetoder 
I detta kapitel redogörs det för de två inskolningsmetoder som främst används i svensk 

förskola, nämligen traditionell inskolning och föräldraaktiv inskolning. Inskolningens 

syften är att vänja barnet vid den nya miljön och att ge barnet en chans att lära känna 

minst en pedagog som kan fungera som en sekundär anknytningsperson under barnets 

vistelse på förskolan. En annan viktig del i syftet med inskolning är att skapa trygghet 

och vänja barnet vid att klara sig flera timmar i sträck utan sina vårdnadshavare, så att 

barnet kan ägna sig åt att utforska förskolans miljö (Broberg, Hagström och Broberg 

2012). 

 

3.1 Traditionell inskolning 

Den traditionella inskolningen är den inskolningsmetod som funnits längst i svensk 

förskola. Denna inskolning sträcker sig över två veckor. I denna modell börjar barnet att 

tillbringa korta stunder på förskolan tillsammans med vårdnadshavaren. Tiderna utökas 

sedan successivt och efterhand har barnet och vårdnadshavare fått uppleva och bekanta 

sig med ett flertal av förskolans rutiner och aktiviteter. Vid inskolningen är det 

vårdnadshavarens uppgift att vara mindre intressant för barnet och att inte vara delaktig 

i aktiviteterna som sker under dagen på förskolan. När barnet uppfattas vara trygg på 

förskolan och pedagogen har börjat skapa kontakt med barnet lämnar vårdnadshavaren 

barnet ensamt med pedagogen. Vårdnadshavaren ska finnas nära till hand att återvända 

till förskolan vid behov. I denna modell är det förskollärarens uppgift att visa barnet en 

spännande och lockande värld att utforska (Lindgren och Torro 2017). 

 

3.2 Föräldraaktiv inskolning  

Den föräldraaktiva inskolningen sträcker sig över tre till fem dagar. Antalet dagar 

varierar beroende på hur verksamheten väljer att lägga upp inskolningen. I denna 

inskolningsmetod introduceras vårdnadshavare och barnet tillsammans på förskolan 

under hela dagar. Vårdnadshavarens roll under dessa dagar är att tillsammans med 

barnet ta del av verksamheten och aktiviteterna som sker under dagen. Barnet bekantar 

sig med ett flertal pedagoger och barn tillsammans med sin vårdnadshavare och under 

denna tid på förskolan ska nya relationer skapas mellan aktörerna. Efter 

introduktionsdagarna lämnar vårdnadshavaren barnet på förskolan. Vårdnadshavaren 

ska efter dessa dagar finnas tillgänglig att kunna återvända till förskolan vid behov 

(Lindgren och Torro 2017). 
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4 Tidigare forskning 
I detta kapitel lyfts tidigare forskning kring trygg anknytning i förskolan och forskning 

kring förskollärare som anknytningsperson samt trygg anknytning vid inskolning. Vissa 

studier som redogörs för i avsnitten nedan är utförda utomlands, men redovisar 

relevanta aspekter som även kan tillämpas på inskolning som sker i Sverige. 

 

4.1 Trygg anknytning i förskolan 

I det här avsnittet lyfts studier som visar att barns tidigare erfarenheter av trygg 

anknytning har betydelse för barns anknytning till förskollärare och att en trygg relation 

med förskollärare bidrar till barns samspel och utveckling i förskolan. 

 

Child's attachment to his/her mother, father and kindergarten teacher är en kvantitativ 

studie genomförd i Slovenien av forskaren Cugmas (2007). Syftet med studien var att 

undersöka 178 barns anknytningsrelationer till sina vårdnadshavare och hur relationen 

påverkade anknytningen till förskollärare. Metoden som användes var datainsamling 

genom enkäter där 124 vårdnadshavare och 23 förskollärare medverkade. Barnens ålder 

var mellan 36 och 82 månader. Resultatet i studien visar på att barns tidigare 

erfarenheter av anknytning till sina vårdnadshavare har betydelse för barnets anknytning 

till förskollärarna. I studiens resultat framkommer även att en del barn som saknar en 

trygg anknytning till sin vårdnadshavare kan utveckla en starkare relation till 

förskollärarna för att kompensera detta (ibid). 

  

Ett liknande resultat presenteras i studien, Preschool teacher attachment and attention 

skills, genomförd i Italien av forskaren Commodari (2013). Syftet med studien var att 

genom systematiska deltagande observationer av förskollärare och barn undersöka barns 

trygga och otrygga anknytningar till sina förskollärare. Dessa observationer utfördes av 

utbildade observatörer, och två förskolor deltog under ett års tid. I studien observerades 

279 barn i åldern fyra till fem år. Forskningens resultat visar att en god och trygg 

relation med en förskollärare gör skillnad för barnets möjlighet till samspel, utveckling 

och lärande. Det vill säga att den socioemotionella utvecklingen är en bidragande faktor 

till hur barns färdigheter utvecklas. Resultatet visar även att barn med en trygg 

anknytning till förskollärare har bättre självkänsla och högre social kompetens. Vidare 

visar resultatet att barn med en otrygg anknytning till förskollärare sannolikt hämmas 

från att utöva kognitiva funktioner med sin omgivning och delta i sociala aktiviteter 

(ibid). 

 

Forskaren Hagström (2010) har i sin avhandling, Kompletterande anknytningsperson på 

förskolan studerat pedagoger som under fortbildning beskrivit sitt arbete med att skapa 

anknytning till barn under tre års tid. Metod som användes för datakonstruktion och 

dataanalys var muntliga och skriftliga berättelser, där metoden baserades på två typer av 

samtal, dels berättelser som konstruerats i samtal mellan pedagogen och forskaren samt 

berättelser som nedtecknats i loggböcker. Via pedagogernas egna berättelser samlades 

data in om deras utveckling till anknytningspedagog och deras arbete med 

anknytningsbarnen. I datainsamlingen synliggjordes eventuella konsekvenser. Barnen i 

denna studie hade olika bakgrund och utvecklades i sin egen takt tillsammans med sin 

anknytningspedagog. På grund av detta var det enligt Hagström inte möjligt att 

sammanfatta pedagogernas berättelser om sitt arbete med anknytningsbarnen. Däremot 

visar avhandlingens resultat ett samstämmigt beteende hos barn med otryggt 

anknytningsmönster.  
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Dessa barn hade svårt att känna tillit och svårt att samspela med vuxna. Detta medförde 

att pedagogerna skapade dagliga rutiner och struktur utefter barnets erfarenhet, 

förutsättning och behov för att skapa trygghet för barnet (ibid). 

  

4.2 Förskollärare som anknytningsperson 

I det här avsnittet betonas vikten av att förskollärare i sin roll som anknytningsperson 

visar tillgänglighet för barns behov och trygghet. 

 

Hagströms avhandling, Kompletterande anknytningsperson på förskolan (2010), 

redogör för hur förskollärares roll kan utvecklas i arbetet som en kompletterande 

anknytningsperson till barn på förskolan. Resultatet visar att gemensamt för 

pedagogerna var att de skapade en trygg yttre ram för barnen på förskolan. Pedagogerna 

upplevde att barnen blev tryggare om det skapades dagliga rutiner tillsammans med 

anknytningspedagogen. När denna kontinuitet avbröts med anknytningspedagogen 

påverkade dessa avbrott barnen. Barnen återgick då till sina tidigare strategier, 

exempelvis att avskärma sig. Hagström betonar i sin avhandling att förtroendet till 

anknytningspedagogen utvecklades successivt genom att pedagogen visade 

tillgänglighet för barnets behov. Pedagogerna framhöll dock att för att kunna arbeta som 

anknytningspedagog måste de ha tålamod eftersom det kan ta lång tid för 

anknytningsbarnet att utveckla en tillit till sin pedagog. Pedagogerna upplevde att om de 

skapade tillit och trygghet hos barnet genom att vara en trygg bas bidrog detta till att 

barnets självständighet och lust att utforska miljön utvecklades (ibid). 

  

4.3 Trygg anknytning vid inskolning  

I detta avsnitt presenteras flera studier som visar olika betydelsefulla aspekter av att 

skapa en trygg anknytning vid inskolning. 

 

Markström och Simonssons (2017) studie, Introduction to preschool: strategies for 

managing the gap between home and preschool, bygger på ett större forskningsprojekt 

som undersöker inskolningsprocesserna i förskolan utifrån olika aspekter. Studien 

genomfördes i centrala Sverige. Analysen grundades på sju inspelade och transkriberade 

fokusgruppsintervjuer med arbetslag från sju förskolor, där samtliga förskollärare hade 

omfattande erfarenhet av inskolning på förskolan. Förskollärarna i studien beskrev att 

utifrån läroplanens riktlinjer har kraven på förskollärare förändrats över tid kring 

samarbete mellan hem och förskola. Detta har medfört att samverkan mellan förskolor 

och vårdnadshavare blivit allt viktigare för båda aktörerna. Förskollärarna betonade att i 

övergången mellan hem och förskola finns ett gemensamt mål för inskolningsprocessen, 

vilket är att barnet ska känna sig trygg och bekväm vid övergången (ibid). 

  

Att kulturell bakgrund kan påverka hur vissa separationer kan ske är något som Balaban 

(2006) även betonar i forskningsartikeln, Easing the Separation Process for Infants, 

Toddlers, and Families, som är genomförd i Amerika. Balaban observerade hur mödrars 

kulturella bakgrunder påverkade deras förhållningssätt till barnens anknytningsbeteende 

vid inskolning. Resultatet visar att amerikanska mödrar föredrog att barnen inte lekte i 

närhet av sina mödrar, utan höll sig på avstånd från dem när det var dags att skiljas åt. 

Mödrar från Puerto Rico föredrog däremot att deras barn höll sig i närheten. Balaban 

lyfter i studien att det är betydelsefullt för förskollärare att samarbeta med 

vårdnadshavare utifrån det enskilda barnets och familjens kulturella bakgrund för att 

skapa trygghet, samt att ha förståelse för vad separation betyder för familjer av olika 

kulturer (ibid). 
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I Markström och Simonssons (2017) studie, Introduction to preschool: strategies for 

managing the gap between home and preschool, som tidigare redovisats ovan, beskriver 

de intervjuade förskollärarna den traditionella- och föräldraaktiva inskolningsmetoden. 

Förskollärarna lyfte att i den traditionella inskolningsmetoden är det förskollärares 

uppgift att visa barnen en spännande och lockande värld att utforska. En negativ aspekt 

som förskollärarna lyfte om denna modell var att det var svårare att skapa en nära 

relation till vårdnadshavarna eftersom de förväntades vara passiva under 

introduktionsfasen. I denna inskolningsmetod upplevde förskollärarna att det blev mer 

fokus på att skapa en relation mellan barnet och förskolläraren. Förskollärarna berättade 

att i den föräldraaktiva metoden förväntas vårdnadshavare vara engagerade och aktiva 

under barnets introduktion. Förskollärarna upplevde att de fick större inblick i hur 

vårdnadshavarna tillgodosåg barnets behov och trygghet när de tillsammans deltog i de 

dagliga aktiviteterna. Vidare ansåg de att nya relationer mellan aktörer skapades där 

barnet tillsammans med sin vårdnadshavare bekantade sig med flertal pedagoger och 

barn under dagen. Studiens resultat visar att förskollärarna föredrog den föräldraaktiva 

inskolningsmetoden framför den traditionella metoden eftersom de upplevde att den 

föräldraaktiva metoden hade en bra strategi för alla aktörer under inskolningsperioden. 

Här blev både vårdnadshavare och förskollärare tillsammans ansvariga för att 

åstadkomma en fördelaktig och trygg inskolning för det enskilda barnet (ibid). 

  

I studien, Föräldraidentiteter som skapas och formas under inskolningen i förskolan, 

skriven av Simonsson (2018) redogörs det för att föräldraaktiv inskolning i förskolan 

ses som ett mångsidigt fenomen, där olika aktörer ska verka för barnets bästa vid 

inskolning. Studien inriktar sig till sju förskolarbetslag i Mellansverige där föräldraaktiv 

inskolning diskuteras av förskollärare i fokusgruppsintervjuer. Förskollärarna samtalar 

om att det är viktigt i deras egen roll att vägleda och stötta vårdnadshavarna i vad det 

innebär att vara aktiv tillsammans med barnet under inskolningen. En viktig aspekt som 

är betydelsefull för att kunna förverkliga den goda barndomen i förskolan är att 

förskollärare och vårdnadshavare är kompetenta i sina roller. I resultatet framkommer 

att arbetet vid en inskolning sker gemensamt mellan de olika aktörerna där målet är att 

verka för barnets bästa. Studiens resultat visar även att det finns variationer kring hur 

barn knyter an till förskollärarna och hur barn kan skolas in i förskolan. Därför är det 

viktigt att beakta att den föräldraaktiva inskolningen inte passar alla barn utan en 

inskolning bör anpassas efter det enskilda barnets behov och trygghet (ibid).  
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5 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel beskrivs det teoretiska ramverk som undersökningen bygger på.  

Studiens dominerande begrepp trygg anknytning, anknytningsperson, trygg bas och 

trygghetscirkeln kommer att redogöras. Begreppen kommer från början från John 

Bowlbys anknytningsteori. Anknytningsteorin i sig ser vi inte som den väsentliga 

sanningen eftersom teorin grundades på 1950-talet och samhället förändras över tid. 

Däremot ser vi att begreppen än idag är tillämpbara i förskolan. Begreppen kommer att 

appliceras i studien för att kunna fördjupa förskollärarnas svar samt identifiera 

anknytningsprocessen och några centrala villkor. Barns anknytning har en stor betydelse 

för deras trygghet och därför är anknytningsteorins centrala begrepp relevanta för 

studien. 

 

5.1  Anknytningsteorin  

Anknytningsteorin började utvecklas på 1950-talet av John Bowlby (1907–1990) som 

var grundare till denna teori. Bowlby har haft en enorm betydelse för vår förståelse av 

den livsviktiga relationen mellan barn och förälder. Bowlby undersökte den tidiga 

relationens kvalitet mellan barnet och dess omsorgsperson samt vilka följder som 

uppstod om barnets relation till dess omsorgsperson blev avbruten. I sin forskning fann 

Bowlby negativa konsekvenser för barnets utveckling när barn erfar ogynnsamma 

förhållande i relationen. Anknytningsteorin anses vara den mest betydelsefulla 

psykologiska teori. Den handlar om vårt behov av nära relationer och hur dessa 

relationer mellan barn, vårdnadshavare och andra omsorgspersoner fungerar (Broberg, 

Hagström & Brobergs 2012). Detta diskuterar även Sonnby-Borgström (2012), och 

menar att för att barn ska utvecklas normalt behöver de uppleva en kontinuerlig varm 

och nära relation med en omsorgsperson. 

  

Den centrala delen i Bowlbys anknytningsteori handlar om rädsla och överlevnad samt 

att anknytningssystemet är nära kopplat till rädslosystemet. Bowlby (2010) beskriver att 

anknytningsbeteendet kan aktiveras när barn blir lämnade av vårdnadshavare i en 

främmande miljö där barn är omgivna av okända personer. Vidare menar Bowlby att om 

inte barnet får hjälp med att sätta anknytningssystemet i viloläge blir detta påfrestande 

för barnet. Anknytningsbeteendet är tydligast i den tidiga barndomen eftersom barnet är 

mer beroende av beskydd och närhet av sina omvårdnadspersoner. Bowlby betonar att 

anknytning har en betydande roll för människans utveckling (ibid).  

 

Mary Ainsworth (1913–1999) var den andra förgrundsgestalten inom anknytningsteorin 

och teorin stärktes när hon införde begreppet trygg bas för första gången. Begreppet 

trygg bas kom att bli betydelsefullt för anknytningsteorin (Broberg, Hagström & 

Brobergs 2012). 

 

5.2 Begreppet Trygg bas  

Broberg, Risholm Mothander, Granqvist och Ivarsson (2008) beskriver begreppet trygg 

bas med utgångspunkt utifrån Ainsworths forskning om begreppet. Trygg bas är det 

mest centrala begreppet inom anknytningsteorin och beskriver två aspekter av den 

vuxnas omsorgsförmåga. Den första aspekten är att den vuxne ska vara en trygg bas för 

barnets utforskande av sin omvärld. Den andra aspekten är att den vuxne ska vara en 

“säker hamn” för barnet och vara tillgänglig för barnet i händelser av upplevd oro, fara 

eller hot. När barn får ta del av en trygg bas får dem ta del av en trygg omsorg i relation 

till en vuxen som ger barnet mod att utforska och möjlighet att bege sig tillbaka vid fara.  
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5.2.1 Trygghetscirkeln 

Trygghetscirkeln bygger på många års forskning om anknytning och visar hur de 

grundläggande behoven för att skapa trygghet hänger samman. Trygghetscirkeln kan 

beskrivas genom en cirkel med öppna händer. Den övre handen representerar den trygga 

basen och den stödjer barnets utveckling mot självständighet. Den övre delen av cirkeln 

representerar alltså barnets utforskande. Den nedre delen av cirkeln representerar 

närhetssökande och leder till den nedre handen. Denna hand illustrerar den “säkra 

hamnen” som ger barnet visshet om att känslomässigt stöd finns för att inhämta trygghet 

inför nästa utflykt (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad 2016). Funktionen av den trygga 

basen kan ses som ett osynligt gummiband mellan barnet och anknytningspersonen. 

Detta gummiband sträcks om barnet går för långt bort från anknytningspersonen och då 

kan barnet samt anknytningspersonen känna oro. Obehagskänslan medför att de 

förflyttar sig närmare varandra igen för att återgå till tryggheten. 

 

5.3 Trygg anknytning  

Under de första levnadsåren utvecklas anknytning successivt menar Broberg, Hagström 

och Brobergs (2012). Det är en särskild process i relation mellan vårdnadshavare och 

barn som tids nog resulterar i ett specifikt psykologiskt band mellan dem. Vidare 

beskriver författarna anknytning som nära känslomässiga relationer. För människan har 

denna relation en stor känslomässig betydelse. Den definieras av att människor söker 

närhet med varandra och när separation från varandra sker ofrivilligt upplever 

människan obehag. Författarna belyser vidare att det lilla barnet knyter an till 

vårdnadshavaren för att få trygghet och beskydd, då barnet är den svagare i relationen. 

Vårdnadshavaren svarar med att utveckla ett känslomässigt band till barnet för att kunna 

skydda barnet (ibid). 

  

Anknytningen är den centrala aspekten av relationen för det lilla barnet, åtminstone i 

relation till minst en person. Anknytningen kallas trygg om barnet får beskydd och 

trygghet när det försöker finna närhet hos den vuxna. Trygg anknytning är när barnet är 

tryggt samt litar på att vårdnadshavaren eller annan omvårdnadsperson finns tillgänglig 

och närvarande i skrämmande och svåra situationer. Barn med en trygg anknytning får 

också en annan tilltro till sin egen sociala förmåga och kan genom denna förmåga 

samspela med andra och utforska världen. Om sökandet efter närhet inte leder till ökad 

känsla av beskydd och trygghet kallas anknytningen för otrygg. Beroende på hur 

samspelet med respektive anknytningsperson utvecklas kan anknytningen till olika 

personer se olika ut (ibid). 

 

Under barndomen utvecklar barn anknytningar till ett flertal olika anknytningspersoner 

genom olika anknytningsmodeller. Dessa anknytningsmodeller beskrivs som hierarkiskt 

ordnade, det vill säga att barnet har olika anknytningsrelationer till olika personer i sin 

närhet. Överst i hierarkin återfinns den som varit den fastaste punkten för spädbarnet, 

vilket i många fall blivit tilldelad barnets mamma. Begreppet anknytningshierarki 

innebär att om barnet känner rädsla för någonting väljer barnet den människan som står 

överst i hierarkin. Barnet är inte lika mottaglig att få tröst av en annan 

anknytningsperson som är längre ner i barnets ordnade hierarki (Broberg, Granqvist, 

Ivarsson & Risholm Mothander 2006). 
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5.4  Förskollärare som anknytningsperson 

De flesta barn i Sverige börjar i förskolan i tidig ålder och ska vänja sig vid ett nytt liv i 

förskolan. Detta blir en stor förändring i barnets och familjens liv. När barnet lämnas på 

förskolan lämnas barnet över från den primära anknytningspersonen, nämligen 

vårdnadshavaren, till förskollärarens omvårdnad som då blir en tillfällig sekundär 

anknytningsperson (Broberg, Hagström & Broberg 2012). Den specifika anknytningen 

som behöver ske vid inskolning är betydelsefull för det lilla barnet. Barnet ska lämna 

sin trygga hamn och lämnas över till en annan anknytningsperson som hen oftast inte 

känner. Därför är det betydelsefullt att förskollärare i förskolan utgår från varje enskilt 

barn och familj när inskolningen ska planeras. Vid överlämningen är det förskollärarens 

uppgift att visa sig tillgänglig för barnet, så att barnet känner sig tryggt och kan knyta an 

till förskolemiljön. För barnet är det en viktig aspekt att förskolläraren vid behov kan 

trösta och lugna barnet och därmed hjälpa barnet att sätta sitt anknytningssystem i 

viloläge (ibid). 

  

Kärnan i förskolans arbete är enligt Niss (2009) att skapa goda relationer både mellan 

barnen samt mellan vuxna och barn. Detta är en viktig aspekt för att barnen ska känna 

sig trygga. Att skapa en god relation är den vuxnes ansvar och detta genom att vara 

engagerad och intresserad av varje enskilt barn. För att skapa en god anknytning i 

förskolan vid inskolning är det väsentligt att barnet får knyta an till en eller helst två 

personer, vilket hjälper barnet i separationen från sin vårdnadshavare. Barnet ska känna 

sig trygg utan närhet till vårdnadshavaren och därför är det betydelsefullt att 

förskolläraren är noga med att skapa en trygg relation till det enskilda barnet, då detta 

gynnar båda parterna. Niss menar att detta är det centrala arbetet med inskolning. Även 

Lindgren och Torro (2017) belyser vikten av att barnet måste vara trygg i förskolan, då 

detta är grunden för att barnet ska kunna trivas, utvecklas och ta till sig verksamheten. 

Författarna belyser att genom att barnet är en del av ett positivt samspel med en 

engagerad förskollärare underlättas separationen från vårdnadshavaren. 

  

I anknytningsprocessen vid inskolning krävs det en fysisk närhet för barnen. För att få 

denna närhet är det viktigt att som anknytningsperson finnas nära, hålla dem i handen, 

se barnen och svara på deras signaler vid behov. För att kunna läsa av barns signaler är 

det betydelsefullt att som förskollärare vara observant om när och hur detta stöd behövs 

hos barnen, detta kräver engagemang, tid och kompetens (Niss 2009). Även Killén 

(2014) framhåller vikten av att barn ska få trygg anknytning under sin vistelse på 

förskolan för att få ro till lärande och utforskande. Författaren menar att förskollärare 

har ett viktigt uppdrag i att stödja barnet i sitt utforskande, samtidigt som de ska finnas 

där för barnet när det behöver närhet (ibid). 

 

För att möjliggöra en trygg anknytningsrelation mellan barn och anknytningsperson vid 

inskolning behöver det skapas bra förutsättningar för detta på förskolan. Gruppstorlek 

och personaltäthet är betydande ramfaktorer för att barn ska kunna etablera en trygg 

anknytning till en eller flera anknytningspersoner vid inskolning på förskolan 

(Brandtzæg, Torsteinson, och Øiestad 2016). 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

11 

 

 

6 Metod  
I metodkapitlet som följer nedan redogörs studiens tillvägagångssätt, det vill säga 

metodval, bearbetning av data, urval, genomförande, samt vilka etiska övervägande som 

har gjorts. Syftet med studien var att genom kvalitativa intervjuer synliggöra fyra 

förskollärares uppfattningar om trygg anknytning vid inskolning på förskolan. 

 

6.1 Metodologisk ansats  

I studien eftersträvas en detaljerad, fördjupad och nära vetskap om 

undersökningspopulationens erfarenheter och uppfattningar om vikten av trygg 

anknytning vid inskolning. Eftersom vi var intresserade av förskollärares uppfattningar 

utgick studien från en kvalitativ ansats. Allwood och Erikson (2017) framhåller att 

samhällsvetenskapen inriktar den kvalitativa forskningen på att samla in data i form av 

ord. Undersökningsinstrument som har använts för att få svar på frågeställningarna var 

semistrukturerade intervjuer med ett mindre antal förskollärare. Enligt Denscombe 

(2018) erbjuder ljudupptagningar en permanent och närmast fullständig dokumentation 

när det gäller det som sägs under intervjun. Utefter Denscombes resonemang användes 

därmed ljudupptagningar under intervjuerna. Ljudupptagningar ger även data som är 

tillräckligt bra för forskningens syfte. 

  

Studien utgår från ett fenomenografiskt perspektiv, som enligt Kihlström (2007) är en 

metod där forskaren empiriskt studerar människors uppfattningar och erfarenheter om 

ett fenomen i omvärlden. Detta perspektiv var därmed relevant att utgå ifrån i denna 

studie, eftersom den baseras på förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter om trygg 

anknytning vid inskolning. 

  

6.2 Datainsamling  

För att få reda på förskollärares uppfattningar om det undersökta fenomenet samlades 

data in genom enskilda intervjuer. Genom att se olikheter och likheter i förskollärarnas 

svar förstods fenomenet bättre och på detta tillvägagångssätt framhölls flera perspektiv 

utifrån undersökningsgruppen. 

  

Data samlades in genom kvalitativa och semistrukturerade personliga intervjuer med 

fyra förskollärare. Denscombe (2018) menar att intervjuer som har en semistrukturerad 

karaktär möjliggör för respondenter att utveckla sina idéer och synpunkter, och även att 

tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren tar upp. Det intressanta i 

undersökningen var förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar om ämnet. I 

intervjuerna användes tio öppna huvudfrågor tillsammans med elva följdfrågor. De 

semistrukturerade frågorna grundades på att de var tematiserade och strukturerade efter 

studiens forskningsfrågor. Tematisering syftar enligt Kvale och Brinkman (2009) på 

formulering av forskningsfrågor och genom tematisering av frågorna framhålls ett 

teoretiskt förtydligande av det tema som ska undersökas. Studiens semistrukturerade 

intervjufrågor var färdigformulerade kring det specifika ämnet som undersöktes. För att 

få fram konkreta svar var intervjufrågorna riktade mot frågeställningarna, detta för att 

svaren skulle vara mer tillförlitliga. I intervjuerna var vi flexibla med ordningsföljden på 

frågorna men samtliga frågor ställdes utefter en ramstruktur av temat. 
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6.3 Urval  

Genom tips från kollegor kontaktades fyra förskolor som arbetade med traditionell- och 

föräldraaktiv inskolning. För att få fram den mest relevanta empiri utifrån studiens syfte 

valdes fyra förskollärare som arbetade på småbarnsavdelning med barn i åldern ett till 

tre år. Samtliga förskollärare hade erfarenhet av de båda inskolningsmodellerna.  

Undersökningspopulationen var fyra legitimerade förskollärare i olika kommuner i 

södra Sverige. De utvalda förskollärarna hade omfattande erfarenhet av introduktion i 

förskolan och varierande erfarenheter av olika inskolningsmetoder. Detta bidrog till en 

varierad undersökningspopulation. I urvalet har förskollärarna valts ut utifrån deras 

kunskap och erfarenheter om ämnet, därutav har ett subjektivt urval använts. 

Denscombe (2018) beskriver att vid ett subjektivt urval kan forskaren välja sitt urval för 

undersökningen utifrån deras kunskap om det specifika ämnet.   

   
6.3.1 Förskollärarna  

Nedan presenteras förskollärarna som har fått fiktiva namn, detta för att skydda deras 

identitet. 

 

• Förskolläraren Katrin har arbetat inom förskolan i 10 år, varav 5 år som 

legitimerad förskollärare. Hon har erfarenhet av både traditionell- och 

föräldraaktiv inskolningsmodell. Katrin arbetar idag med föräldraaktiv 

inskolning. 

• Förskolläraren Maria har arbetat inom förskolan i ca 20 år, varav 10 år som 

legitimerad förskollärare. Maria har erfarenhet av både traditionell- och 

föräldraaktiv inskolningsmodell. Idag arbetar hon med föräldraaktiv inskolning.  

• Förskolläraren Eva har arbetat inom förskolan i 8 år som legitimerad 

förskollärare. Hon har erfarenhet av traditionell inskolningsmodell, vilket är den 

modell hon arbetar med idag.  

• Förskolläraren Linnea har arbetat inom förskolan i 12 år, varav 8 år som 

legitimerad förskollärare. Linnea har erfarenhet av både traditionell- och 

föräldraaktiv inskolningsmodell. Hon arbetar idag med traditionell inskolning.  

  

6.4 Genomförande  

Efter telefonkontakt med fyra förskolor skickades missivbrev ut via mejl, missivet 

förklarade studiens syfte (se bilaga A). Efter betänketid hörde fyra förskollärare av sig 

och meddelade att de var intresserade att delta i studien. Tid och plats för intervjuer 

planerades sedan individuellt med förskollärarna. För att ge förskollärarna möjlighet till 

förberedelse inför intervjun sändes intervjuguiden med de tillhörande frågorna ut fyra 

dagar innan genomförandet (se bilaga B). Det skickades även ut ett informationsbrev till 

förskollärarna där forskningsetiska principer förklarades. 

  

I studien intervjuades vardera två förskollärare på respektive förskola. Vid 

intervjutillfället närvarade vi enskilt tillsammans med förskolläraren på en lugn och 

enskild plats på förskolan. Innan intervjun startade informerade vi om undersökningens 

syfte och berättade om vårt intresse av ämnet. Förskollärarna informerades även om att 

de gärna fick fundera innan de svarade på frågorna under intervjun. Intervjuerna 

spelades in med ljudinspelning via en app genom våra privata mobiler. 
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6.5 Bearbetning av data 

Efter intervjuerna med de fyra förskollärarna lyssnade vi igenom det inspelade 

materialet ett flertal gånger. Materialet transkriberades sedan för att lättare kunna 

tematiseras, kategoriseras och jämföras under resultat och analysarbetet. Under 

bearbetningen av transkriptionerna fokuserade vi på att hitta mönster, likheter och 

skillnader mellan förskollärarnas svar. Vid transkribering är det dock viktigt enligt 

Dovemark (2007) att som forskare vara uppmärksam på att hur intervjun skrivs ut 

eftersom det har betydelse för hur den senare kommer att tolkas. Genom att utgå från 

syftet och frågeställningar togs det mest relevanta fram i transkriptionerna vilket sedan 

bidrog till ett resultat. Resultatets kategorier är trygg anknytning vid inskolning, 

förskollärare som anknytningsperson samt svårigheter att skapa trygg anknytning vid 

inskolning. Vår insamlade data har kategoriserats utifrån studiens bestämda syfte. 

Malmqvist (2007) menar att för att en helhetssyn ska framträda av empirin behövs den 

insamlade datamängden både förminskas och sorteras. Utefter det Malmqvist 

förespråkar har den insamlade datan jämförts och därefter förminskats samt sorterats för 

att vidare användas i analysen. Analysen grundades på sammanställningen av resultatet i 

relation till studiens teoretiska centrala begrepp och tidigare forskning. 

  

6.6 Etiska övervägande  

Etiska övervägande och riktlinjer är betydelsefullt för att forskningens resultat ska 

kunna användas på ett pålitligt sätt (Vetenskapsrådet 2017). Inför intervjuer med 

förskollärarna sammanställdes därför ett informationsbrev där de forskningsetiska 

principerna förtydligades. Dessa principer förhöll vi oss till vid datainsamlingen för att 

de berörda parterna skulle veta vilka rättigheter de har och för att skydda individen 

(ibid). 

 

Vi har följt Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer, som består av fyra 

huvudkrav. Dessa benämns som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan redogörs det för vad dessa fyra 

grundläggande huvudprinciper står för. 

 

• Informationskravet – Forskaren ska informera de berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte och genomförande. 

 

• Samtyckeskravet – Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. 

 

• Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla i en undersökning ska avidentifieras 

genom fiktiva namn och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

• Nyttjandekravet – Insamlad information om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2011). 

  

Med hänsyn till ovan har samtliga förskollärare i studien informerats om syftet med 

forskningen, vilket svarar mot informationskravet. Förskollärarna informerades även 

om att de har rätt att själv bestämma över sin medverkan, vilket svarar mot 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att deltagarnas uppgifter 

behandlades konfidentiellt och att det insamlade materialet förvarades utan obehörig 

insyn. Förskollärarna informerades om att insamlad information endast använts för 

studiens forskningsändamål, vilket svarar mot nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011).  
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6.7 Metoddiskussion   

För att möjliggöra en djupare analys av hur förskollärare beskriver vikten av trygg 

anknytning vid inskolning på förskolan passade det att utgå från en kvalitativ 

metodansats. I studien gjordes ett mindre antal semistrukturerade interjuver och 

förskollärarna hade fått intervjuguiden med samtliga frågor i förväg för att kunna 

förbereda sig inför kommande intervjuer. Att ge ut frågorna i förväg var något som vi 

reflekterade över i efterhand eftersom det gav förskollärarna en möjlighet till att 

förbereda sig på intervjufrågorna. Detta kan ge konsekvenser så som att svaren kanske 

inte representerar det som utövas i praktiken eftersom det var förberedda svar. 

Denscombe (2018) tar upp att om frågor ges ut i förväg kan det innebära att svaren inte 

företräder och stämmer överens med vad de utövar i verksamheten. 

  

En fördel med intervjuer var att det gav en mer djupgående och detaljerad data baserat 

på förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar. En nackdel med intervjuer kan vara 

att intervjuledaren inte kan verifiera att informanterna utför det dem säger sig göra i 

intervjun, det vill säga det är inte alltid som uttryck och handling stämmer överens. 

Därmed kan inte validiteten i data säkerställas. Intervjuerna spelades in med 

ljudupptagningar. En nackdel med att använda ljudupptagningar kan vara att det bara är 

det talade ordet som fångas in medan den icke-verbala kommunikationen förbises. En 

fördel är att man skapar möjlighet att se över intervjuerna flertal gånger. Frågorna var 

strukturerade utefter ramstruktur, vilket gjorde det lättare att sedan kunna jämföra 

förskollärarnas svar. 

 

För att få mest värdefull data till undersökningen och för att öka validiteten 

handplockades fyra valda förskollärare ut efter deras erfarenheter och kunskaper. 

Därmed blir det ett subjektivt urval. Denscombe (2018) tar upp om “nyckelpersoner” 

handplockas utefter deras kunskaper har deras uppgifter en mycket hög trovärdighet. 

Författaren lyfter att begreppet trovärdighet används som en faktor för att säkerställa 

forskningen. Utefter Denscombes resonemang ses därmed de insamlade uppgifterna i 

denna studie ha en hög trovärdighet. 

  

I vårt småskaliga forskningsprojekt var det passande med några få intervjuer för att 

hinna med både transkribering och sammanställning. Om vi däremot hade velat 

beskriva eller förklara något genom statistik snarare än att förstå något hade vi kunnat 

välja en kvantitativ ansats. Kvantitativ metod handlar enligt Denscombe (2018) om att 

forskare använder matematiska och statistiska metoder för att studera hög strukturerad 

data. I kvantitativ data ger siffrorna en mer exakt mätning av det som undersöks. 

Exempel på kvantitativ data är svar på enkätundersökningar med slutna alternativ. 

Gällande vår fenomenografiska undersökning var intervjuprocessen värdefull eftersom 

den gav oss möjlighet att undersöka frågorna på djupet. Genom intervjuerna har vi även 

fått möjlighet att se saker ur förskollärarnas synvinkel utifrån deras uppfattningar, 

erfarenheter och resonemang om fenomenet. Att utgå från en fenomenografisk analys 

kan dock leda till konsekvenser för resultatet. Denscombe (2018) menar att då kan 

respondenters svar ses som möjliga sätt att uppfatta det undersökta fenomenet och inte 

som självklara sanningar. En nackdel med studien är att endast fyra förskollärare 

intervjuades. Som tidigare nämnts valdes fyra förskollärare för att transkribering samt 

sammanställning skulle hinnas med. Detta antal ger en snäv blick av förskollärares 

uppfattningar samt erfarenheter av trygg anknytning vid inskolning och kan därmed inte 

generaliseras till en större population. Att breda urvalet hade gett ett säkrare resultat och 

en bredare analys. Dock ser vi att resultatet ändå är relevant och kan överföras till andra 

förskolor då detta alltid är en del av förskolors verksamhet. 
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7 Resultat och Analys 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om fyra förskollärares uppfattningar 

om trygg anknytning vid inskolning på förskolan. Frågorna som söker sina svar är: Hur 

beskriver förskollärare trygg anknytning vid inskolning? Hur beskriver förskollärare sin 

roll som anknytningsperson? Samt vilka svårigheter upplever förskollärare med att 

skapa trygg anknytning vid inskolning? I kapitlet som följer presenteras resultatets 

sammanställning utifrån vår insamlade empiri från de intervjuade förskollärarna. 

Empiriredovisningen är strukturerad utefter centrala teman i relation till 

frågeställningarna. Kapitlet delas in i underrubriker utefter studiens tre frågeställningar. 

Vidare görs analysen genom att resultatet relateras till det anknytningsteoretiska 

perspektivet och den tidigare presenterade forskningen. 

 

7.1 Trygg anknytning vid inskolning 

I denna del berättar förskollärarna om hur de ser på barns trygghet och anknytning. I 

sammanställningen av resultatet framkom att förskollärarna visar på en medvetenhet om 

vikten av en trygg anknytning, och förskollärarnas uppfattningar är grundade på deras 

erfarenheter. Vidare presenteras även resultatet av förskollärarnas erfarenheter av 

förberedelser inför inskolningen och genomförande av barn och familjers introduktion i 

förskolans värld. Resultatet appliceras sedan i denna dels analys. 

 
7.1.1 Tryggheten och anknytningens betydelse för barn 

Två av förskollärarna Katrin och Linnea beskrev att barns trygghet och anknytning är 

viktig för deras välbefinnande och utveckling. De redogjorde även för vad det innebär 

för barnet att vara trygg i förskolan. De berättade, 

  
Ett tryggt barn för mig är ett barn som vågar utforska sin miljö och som vågar visa 

sina känslor oavsett om det är en glad eller ledsen känsla. Trygga barn leker och 

mår bra (Katrin). 

  

När barnet är glad, leker, äter och kan vila på förskolan mår barnet bra. Och jag 

tänker att då vågar barnet integrera med omgivningen och de visar på trygghet, den 

behövs för att barnet ska utvecklas, alltså jag menar om barnet är otrygg blir det 

svårare att knyta an och får då även svårare att utforska, vilket hämmar lärandet 

(Linnea). 

  

Likheten vi ser i Katrin och Linneas citat ovan är att barnets trygghet på förskolan är 

viktig för att barnet ska må bra och våga utforska och leka. Eva och Maria framhöll att 

barnets trygga anknytning är en förutsättning för fortsatt utveckling och lärande. De 

berättade,  

  
Anknytningen är jätteviktig för barnets fortsatta utveckling, som sagt trygghet är 

grunden för all utveckling och lärande. Man vågar inte utforska om man inte har 

någon trygg anknytning och här är värdegrundsarbetet jätteviktigt (Eva).  

  

Ja en trygg anknytning är ju viktig för att barn ska våga utforska och utvecklas 

lärorikt (Maria).  

  

Gemensamt för förskollärarna var att de uppfattade att en trygg anknytning är viktigt för 

barns välbefinnande, utforskande, utveckling och lärande.  
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7.1.2 Att skapa förutsättningar för en trygg anknytning vid inskolning 

I barnets och familjens introduktion i förskolan hade alla fyra förskollärare etablerat 

någon form av kontakt med familjen innan barnets inskolning. Dock skiljde sig 

förskollärarnas tillvägagångssätt åt gällande hur de förberedde för barnets 

introduktion. Samtliga förskollärare berättade om vikten av att få en tidig och bra 

samverkan med vårdnadshavarna, för att därigenom kunna skapa trygga relationer som 

sedan speglas på barnet. Tre av förskollärarna hade erfarenheter av att göra hembesök 

hos familjen innan barnet skulle introduceras i förskolan. Av dessa tre arbetar två 

förskollärare med traditionell inskolning och en med föräldraaktiv inskolning. De 

framhöll att på detta sätt fick barnet ett ansikte att känna igen den dag det är dags för 

inskolning. 

  
Vi får mycket positiv respons kring hembesöken. Föräldrarna vill ju att deras barn 

ska bli sedda och trygga (Linnea).  

  

Jag brukar ringa och pratar med föräldern om barnets intresse och behov. Sen 

erbjuder vi hembesök till alla barn. Då träffas vi i barnets trygga miljö. Min 

erfarenhet av detta är att det blir positivt för barnet när inskolningen börjar, att då 

se ett känt ansikte (Eva). 

  

Det är så viktigt att skapa goda relationer. I hembesöken som vi erbjuder träffas vi i 

lugn o ro och fokus ligger på att skapa goda relationer, ett förtroende. Är relationen 

god och trygg med föräldern går inskolningen mycket lättare. Fokus på föräldern i 

början och barnet får upptäcka i egen takt (Maria). 

  

Katrin som arbetar med föräldraaktiv inskolning beskrev inskolning ur ett annat 

perspektiv. Hon berättade att de gör inga hembesök hos familjerna, de skickade istället 

ut informationen via brev. Eftersom hon arbetade på en mångkulturell förskola betonade 

hon att språk och kommunikation är en viktig aspekt att förhålla sig till vid barnets och 

familjens introduktion i svensk förskola. Katrin framhöll vikten av att i en 

mångkulturell förskola behöver information vara extra tydlig inför en inskolning. Katrin 

berättade,  

  
Familjen får brev hem med information på olika språk, sen kommer de på 

informationsmöte med vår rektor. Vi är en mångkulturell förskola så vi brukar få 

ha tolkar med på mötena så alla förstår. För vi vill ju att starten ska bli så bra som 

möjligt, så alla kan få känna sig trygga (Katrin).   

   

7.1.3 Trygg anknytning under inskolning i relation till inskolningsmetod 

Två av förskollärarna arbetade med traditionell inskolning och två förskollärare 

arbetade med föräldraaktiv inskolning. Linnea och Eva som arbetade med traditionell, 

samt Katrin som arbetade med föräldraaktiv inskolning, upplevde att de flesta barn hann 

knyta an under inskolningen oavsett inskolningsmetod. Gemensamt hos alla fyra 

förskollärare var att det fanns både fördelar och nackdelar med de olika 

inskolningsmetoderna. Eva som arbetade med traditionell inskolning nämnde att i denna 

modell fanns det möjlighet till att anpassa tider och upplägg efter familjen och barnets 

behov. Vidare betonade Eva att “det är framförallt viktigt att ge barnet den tiden som 

behövs för att barnet ska knyta an”. Även Linnea upplevde att den traditionella 

modellen skapade goda förutsättningar för barnet att hinna knyta an till någon 

förskollärare under dessa två inskolningsveckor. Eva och Linnea berättade,  
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Jag tycker att i denna modell hinner man lära känna barnet och barnets behov vid 

att knyta an. Jag upplever det som att barnet har lättare att knyta an till mig när inte 

föräldern är med under dagen, barnet drar ju oftast sig till sin mamma när hon är 

här. En annan fördel är ju att under den här tiden hinner man få ett samarbete med 

föräldrarna och då kan man tillsammans utefter barnets behov bestämma om barnet 

behöver fler dagar än den utsatta inskolningstiden (Eva).  

  

Jag tror att det är viktigt att man som pedagog knyter band med endast barnet till en 

början, där vi tillsammans kan, utan mamma eller pappa, lära känna varandra och 

skapa en trygg relation. Sen kan man ju lägga upp ett schema där man börjar med 

få timmar och ökar på slutet efter barnets och familjens behov, detta upplever jag 

känns bra för hela familjen och även för oss (Linnea).  

  

Katrin hade positiva erfarenheter av tre dagars föräldraaktiv inskolning. Hon upplevde 

att när barnet och vårdnadshavarna får vara tillsammans hela dagar skapas det bättre 

förutsättningar för barnet att knyta an. Katrin berättade,  

  
Jag tänker att om barnet får vara tillsammans med sin vårdnadshavare får vi en 

bättre relation både till dem och till barnet och vi får lära oss vad deras barn tycker 

om genom deras samspel. Tryggheten går trots allt genom vårdnadshavaren och när 

de är med i tre hela dagar får de en större inblick av vår verksamhet samt oss 

pedagoger som arbetar där (Katrin).  

  

Maria upplevde både för- och nackdelar med föräldraaktiv inskolning. En nackdel hon 

lyfte var att “det är svårare för barnet att knyta an när vårdnadshavaren är på förskolan, 

barnet finner hellre tröst hos sin vårdnadshavare än hos mig”. Maria berättade att det 

även fanns fördelar med denna modell, 

  
Man får som pedagog en inblick i hur barnen är med sina föräldrar och hur 

föräldrarna är med sina barn under dessa tre långa dagar. Det känns lättare att 

skapa en relation till föräldern då de är aktiva tillsammans med sitt barn i våra 

dagliga aktiviteter (Maria).  

  

Ett genomgående tema i förskollärarnas svar var att samtliga uppfattade att oberoende 

vilken metod som används bör inskolningens längd anpassas efter varje enskilt barns 

behov för att skapa trygghet. Linnea och Eva som arbetade med den traditionella 

modellen berättade att inskolningens längd läggs upp efter barnets och familjens behov. 

Även Katrin och Maria som arbetar med föräldraaktiv inskolning framhöll detta, vilket 

framkommer utifrån citat nedan. 

  
Vissa barn behöver längre tid för att känna sig trygga och då funkar inte alltid 

denna korta inskolning och då brukar vi förlänga tiden utefter barnets och familjens 

behov (Katrin).  

  

Ibland kan det ta längre tid för barnet att knyta an till någon av oss pedagoger och 

då försöker vi anpassa inskolningen efter barnets behov (Maria). 

 
7.1.4 Analys 

Förskollärarna lyfter att trygghetsskapande i förskolan är en viktig aspekt för barns 

anknytning samt utforskande och utveckling. Samtliga förskollärare är enstämmiga om 

att tryggheten måste komma först för att barn ska må bra och våga integrera med 

omgivningen. Resultatet visar att gemensamt för samtliga förskollärare är att de visar på 

en medvetenhet för hur viktig en trygg anknytning är för barnets välbefinnande och 

fortsatta utveckling i anknytningsprocessen. Samtliga förskollärare upplevde att barnet 
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behöver en trygg anknytning för att ha mod till att utforska. Killén (2014) betonar att 

om barnet har en trygg anknytning som bas vidgas barnets möjlighet till utforskande 

och lärande, vilket som vi tidigare har nämnt finner att förskollärarna i undersökningen 

också betonar. Förskollärarna är alltså eniga med Killén. Lindgren och Torro (2017) 

belyser vikten av att barnet är trygg i förskolan, och att genom att barnet är tryggt samt 

en del av ett positivt sampel med en engagerad förskollärare underlättas separationen 

från vårdnadshavaren. Därmed är tryggheten som de intervjuade förskollärarna betonar i 

enlighet med Lindgren och Torro en viktig förutsättning för inskolningen, eftersom 

tryggheten ser till att separationen från vårdnadshavaren underlättas. Vidare kan barnet 

då fokusera på att utforska och vara en del av förskolans verksamhet istället för att 

känna sig otrygg efter separationen. 

 

Ett mönster som kunde urskiljas hos samtliga förskollärare var att de visade en 

medvetenhet av hur viktig samarbetet med vårdnadshavare är vid en introduktion. I 

likhet med förskollärarnas uppfattningar kunde vi se ett samband med Balabans (2006) 

studie, som beskriver att förskollärares samverkan med vårdnadshavare är betydelsefullt 

för goda relationer. Resultatet visar att samtliga intervjuade förskollärare utförde någon 

form av kontakt med vårdnadshavare innan barnets inskolning påbörjades för att skapa 

ett förtroende tillsammans med vårdnadshavare. Detta förtroende skapas genom olika 

sätt, tre av förskollärarna utförde hembesök och en skickade ut informationsbrev. 

Genom informationsbrev får varken barn eller vårdnadshavare chans att knyta an till en 

specifik förskollärare innan inskolningen påbörjas. Däremot får både barn och 

vårdnadshavare i hembesök möjlighet att knyta an till förskolläraren inför inskolningen. 

Detta förberedande arbete kan kopplas till Niss (2009), som betonar hur viktigt det är att 

barnet får knyta an till en eller helst två personer för att skapa en god anknytning i 

förskolan vid inskolning. Niss menar vidare att detta hjälper barnet i separationen från 

sin vårdnadshavare, och skriver att detta är det centrala arbetet med inskolning. 

Hembesöken gynnar dessa förhållande och ser till att anknytningen mellan barn och 

förskollärare respektive vårdnadshavare och förskollärare påbörjas innan inskolningen. 

Detta gör att barnet vid inskolningens början redan har påbörjat en anknytning till den 

förskollärare som varit på hembesök, och detta underlättar för båda parter under 

inskolningens gång samt underlättar i enlighet med Niss barnets separation från sin 

vårdnadshavare. Oavsett förberedande metod betonade samtliga förskollärare att deras 

mål var att skapa goda relationer med aktörerna för att barnet ska få möjlighet till en 

trygg anknytning vid inskolning. Förskollärarna beskrev att trygga vårdnadshavare 

skapar goda förutsättningar för trygga barn. Förskollärarnas upplevelser om denna 

betydelsefulla relation mellan barnet och vårdnadshavare relaterar vi till Broberg, 

Hagström och Brobergs (2012) beskrivning av anknytningsrelationen, där dem 

beskriver människans behov av nära relationer och hur dessa relationer fungerar mellan 

barn, vårdnadshavare samt andra omsorgspersoner. 

  

Alla fyra förskollärare arbetade utifrån inskolningsmodeller. Två av förskollärarna 

arbetade med föräldraaktiv inskolning och två förskollärare arbetade med traditionell 

inskolning. I resultatet syns likheter i hur förskollärarna resonerade kring det enskilda 

barnets behov av anknytning under inskolning, detta oberoende av vilken modell som 

förskollärarna arbetade med. Alla förskollärare resonerade även kring inskolningens 

längd och dess anpassning efter barnets behov. Hos de förskollärarna som arbetade med 

traditionell inskolning fann vi likartade svar i hur de ser på barns anknytning vid 

inskolning. Förskollärarna upplevde att under inskolningens två veckors period 

skapades goda förutsättningar för barnet att hinna knyta an till en förskollärare. Vidare 

menade förskollärarna att det skapades bättre förutsättningar att bygga en relation 
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tillsammans med barnet när inte vårdnadshavare var närvarande under dagen på 

förskolan. Förskollärarnas uppfattningar om att barnet tillbringar större delen av tiden 

tillsammans med pedagogen utan sin vårdnadshavare kopplar vi till Markström och 

Simonsson (2017), som i sin studie lyfter att i denna inskolningsmodell är det 

förskollärarens uppgift att visa barnet en lockande miljö att utforska eftersom 

vårdnadshavaren inte är delaktiga i aktiviteterna som ska ske under dagen. Maria som 

arbetar med föräldraaktiv inskolning ansåg att det var svårare för barnet att knyta an till 

en pedagog när vårdnadshavare fanns i närheten. Maria menade att eftersom 

vårdnadshavaren är barnets primära anknytningsperson blir det svårare för barnet att 

finna tröst hos en annan person när vårdnadshavaren är tillgänglig. I det här 

sammanhanget blir Maria den sekundära anknytningspersonen för barnet. Marias 

uttalande ställer vi i relation till Broberg et al (2006) förklaring av begreppet 

anknytningshierarki. Författarna förklarar begreppet på så sätt att när barnet känner sig 

orolig för något vänder sig barnet först till den människa som står högst upp i hierarkin, 

vilket i många fall är barnets mamma. Katrin som också arbetade med föräldraaktiv 

inskolning hade andra erfarenheter, hon upplevde att i denna modell där vårdnadshavare 

och barnet fick spendera hela dagar tillsammans kunde barnet lättare knyta an till en 

pedagog. 

 

7.2 Förskollärare som anknytningsperson    

I nedanstående resultat presenteras förskollärarnas uppfattningar om deras roll som 

anknytningsperson. Resultatet appliceras sedan i denna dels analys. 

 
7.2.1 Förskollärarens roll som anknytningsperson 

Förskollärarna berättade om vad som är betydelsefullt i deras roll som 

anknytningsperson i förskolan. Linnea som arbetar med traditionell inskolningsmetod 

berättade,  

  
När barn föds knyter de an till en förälder först och sen ökar anknytningen 

succesivt till två föräldrar, släktingar, vänner osv. Barns anknytning utvecklas 

fortfarande när de lämnas på förskolan och därför tror jag att det är tryggt och bra 

att börja knyta an till en ansvarspedagog först som barnet får bygga en relation med 

och sen öka sakta och släppa in fler pedagoger. Om vi som vuxna kommer till en 

stor sal med många okända människor knyter vi oftast an till en människa först 

innan vi känner oss bekväma med flera, så varför skulle barnen vara annorlunda 

(Linnea). 

  

Katrin som arbetar med den föräldraaktiva inskolningsmetoden berättade att den fysiska 

och pedagogiska miljön är viktig för barns anknytning. Hon menade för att barn ska ges 

möjlighet till utforskande är det betydelsefullt att skapa en trygghetskänsla på förskolan 

och hos pedagogerna. Katrin berättade, “När barnet introduceras är det viktigt att barnet 

får känna in miljön och anförtro sig till den pedagog som barnet känner sig trygg med, 

fast att jag är den som är ansvarsperson”. 

 

Maria som arbetar med föräldraaktiv inskolningsmetod berättade att anknytningen är 

viktig för barnets relationskapande och för att våga anförtro sig till en vuxen. Maria 

menade att den betydelsefulla anknytningen behövs för att barnet ska må bra, våga ta 

för sig och bli sedd. Vidare berättade Maria att ” det är viktigt som ansvarspedagog att 

vara tillgänglig och närvarande för barnet”. Även Eva som arbetar med traditionell 

inskolningsmetod berättade vad som är betydelsefullt för barnets anknytning:  
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Att de vågar anförtro sig till en vuxen tycker jag skapar förtroende! För barnet är 

det viktigt att känna sig sedd och få sina behov tillgodosedda för att våga utforska. 

När de finner en trygg famn att finna tröst hos mig som ansvarspedagog vågar 

barnet ta sig framåt för att så småningom knyta an till fler pedagoger   

(Eva). 

  

Beträffande förskollärarens roll som anknytningspedagog framhöll Katrin vikten av att 

vara tillgänglig för barnet och hens behov för att barnet ska kunna knyta an till 

verksamhetens miljö och förskollärarna. Detta var även något som Eva lyfte när hon 

redogjorde för vikten av att vara engagerad och se barnet och dess behov.  

  
Vi måste finnas där för barnen, hjälpa och stötta så att de känner sig trygga i miljön 

och med oss pedagoger. De är oerhört viktigt att se varje barns behov för att de ska 

må bra (Katrin). 

  

Jag tycker att vi pedagoger behöver vara kärleksfulla och engagerade och visa att 

man ser och hör alla barn (Eva). 

  

Maria berättade att genom att vara en engagerad förskollärare i samspel med barnet 

underlättade det separationen från vårdnadshavaren. Något som var gemensamt hos 

både Maria och Linnea var att de upplevde att det är viktigt som förskollärare att vara 

nära barnet i anknytningsprocessen. De lyfte båda begreppet trygg bas som en viktig 

aspekt för barnets utforskande. De berättade, 

  
Vi måste vara närvarande och flexibla pedagoger som kan göra anpassningar efter 

barnets behov av trygghet. Det är ju vi som ska bli den trygga basen och den 

tillfälliga anknytningspersonen när föräldrarna inte finns tillgängliga (Maria). 

  
För att barnet så småningom ska våga ta sig framåt för att utforska miljön behöver 

jag vara en trygg bas för barnet. Här tycker jag att det är viktigt att barnet känner 

att jag finns i närheten så de kan komma tillbaka och tanka trygghet när det behövs 

(Linnea). 

 

7.2.2  Analys 

Beträffande förskollärarnas roll som anknytningsperson kan det utläsas ett 

genomgående tema i alla fyra förskollärares svar. Samtliga förskollärare var överens om 

att det krävs en närvarande och tillgänglig pedagog för att skapa goda möjligheter för 

barnet att kunna knyta an till en förskollärare. Det överensstämmer med Commodari 

(2013) och Hagström (2010), som båda framhäver att barn behöver en god och trygg 

relation med en anknytningsperson på förskolan för att skapa möjlighet till samspel, 

utveckling och lärande. Förskollärarnas resonemang om sin roll som anknytningsperson 

kan ses i likhet med Broberg, Hagström och Brobergs (2012) resonemang om att 

förskollärare har en viktig roll för barnets anknytning genom att vara tillgänglig för 

barnets behov. 

 

Förskollärarna uttrycker sin roll som anknytningsperson på olika sätt. Eva berättade om 

vikten av att vara kärleksfull och engagerad i mötet med barnet. Linnea menade att 

barnet behöver ha en trygg famn att återvända till vid behov. Linneas svar kan vi koppla 

till begreppet säkert hamn, som enligt Broberg, Hagström och Broberg (2012) innebär 

att barnet behöver en trygg famn att kunna återkomma till vid behov för att vidare 

kunna utforska. Förskollärarnas olika resonemang av att finnas nära och tillgänglig för 

barnets anknytning kopplar vi till Broberg et al (2008) beskrivning av den trygga basen. 

Författarna redogör för begreppet trygg bas, och att den trygga basen utgör grunden för 
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barnets utforskande, vilket vi finner stämmer överens med samtliga förskollärares svar i 

resultatet, då de benämnde på olika sätt att en trygg bas är väsentlig för barns 

utforskande. Detta resonemang kan vidare kopplas till Brandtzæg, Torsteinson, & 

Øiestads (2016) beskrivning av trygghetscirkeln. Trygghetscirkeln består av en övre 

hand, som representerar den trygga basen, samt en nedre hand som representerar 

närhetssökande. Som tidigare nämnts säger Linnea att barnet behöver ha en trygg famn 

att återvända till vid behov, och trygghetscirkelns nedre hand tillgodoser detta behov.  
Trygghetscirkeln kan ses som ett osynligt gummiband mellan barnet och 

anknytningspersonen. Går barnet långt bort från anknytningspersonen kan båda parterna 

känna oro, och denna obehagskänsla medför att de förflyttar sig närmare varandra igen 

och återgår till tryggheten (ibid). 
 

Att vara flexibel och göra anpassningar efter barnets behov av trygghet var något som 

Maria lyfte. Katrin betonade vikten av att stötta och finnas nära för att skapa trygghet 

för det enskilda barnet. Förskollärarnas olika beskrivningar av att vara tillgänglig och 

närvarande med barnet i anknytningsprocessen överensstämmer med Niss (2009) som 

framhåller att för att barnet ska känna sig trygg utan sin närhet till vårdnadshavaren är 

det betydelsefullt att förskollärare skapar trygga relationer till barnets behov. Detta stöds 

även av Sonnby-Borgström (2012) som menar att barn behöver uppleva en kontinuerlig 

varm och nära anknytningsrelation med en omsorgsperson på förskolan. 

 

Samtliga förskollärare visar på en medvetenhet av hur viktig deras roll är som 

anknytningsperson. De framhåller tålamod och flexibilitet som betydelsefulla 

framgångsfaktorer i sin roll som anknytningsperson. 

 
7.3 Svårigheter att skapa trygg anknytning vid inskolning 

I nedanstående resultat presenteras förskollärarnas uppfattningar om svårigheter med att 

skapa trygg anknytning vid inskolning. Resultatet appliceras sedan i denna dels analys. 

 
7.3.1 Förskollärarnas upplevda svårigheter gällande trygg anknytning vid 

inskolning 

Svårigheter som förskollärarna Linnea, Eva och Katrin belyste var att de upplevde att de 

inte räckte till som anknytningsperson, då det var många barn som skolades in 

samtidigt. Förskollärarna upplevde att för stora barngrupper, tiden och personalbrist var 

ramfaktorer som påverkade deras arbete med att hinna skapa en god anknytning till alla 

barn.   

  
Självklart tycker jag att barngruppens storlek har stor betydelse för att man som 

pedagog ska hinna se alla barn och skapa den trygghet och lärande som behövs. Att 

ha flera händer på en småbarnsavdelning underlättar väldigt eftersom de små 

behöver mycket hjälp med många saker hela dagen. Så stor personaltäthet är 

väldigt viktigt (Linnea).  

  
Barngruppens storlek och personaltätheten har en stor påverkan för att hinna ge 

barnet som ska skolas in tid för anknytning (Eva).  

  
Med stora barngrupper blir det svårt att hinna se och höra alla barn, det hade varit 

större möjlighet för oss att hinna med barns anknytning vid inskolningen om vi 

hade haft mindre barngrupp. Även när det är brist på personal blir detta svårare, 

alltså att hinna med att se varje enskilt barn (Katrin).  
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Maria som arbetar med föräldraaktiv inskolning upplevde andra svårigheter som 

anknytningsperson vid inskolning. Hon resonerade om vikten av att verksamheten 

har rutiner och struktur. Detta var viktiga förutsättningar för att kunna skapa 

trygghet för barnet vid en inskolning. Vidare berättade hon utifrån tidigare 

erfarenheter att “när rutiner och struktur inte är planerade och genomarbetad blir 

det svårt att räcka till som anknytningsperson vid en inskolning” (Maria).  
  

Att skapa en anknytning till vissa barn och tillgodose barnets behov var en annan 

svårighet som framkom hos samtliga förskollärare, de uttryckte detta på olika sätt.  

  
En svårighet kan ju vara när barnet har svårt att knyta an till just mig som är 

ansvarspedagog. Men jag tänker att detta är en process att bygga en trygg relation 

och de är viktigt att ge denna process tid. Om jag ändå inte lyckas få en nära 

kontakt, får en annan pedagog i arbetslaget försöka skapa en relation till barnet 

(Linnea).  

  
Det kan ju hända att det är svårare att skapa en anknytningsrelation till vissa barn, 

då tycker jag att det är viktigt att man som anknytningsperson försöker hitta vägar 

för att få en trygg relation med barnet. Kanske behöver vi tillsammans i arbetslaget 

reflektera över hur och vilka strategier som ska göras för att få barnet trygg (Eva).  

  

Om barnet är otryggt och drar sig undan och gråter ihållande och barnet inte vill ta 

kontakt med mig som är ansvarsperson. När jag upplever detta tycker jag att det är 

så betydelsefullt att bekräfta de känslor som barnet visar och att finnas i närheten, 

om barnet inte känner sig riktig trygg med mig är där kanske en annan pedagog 

som barnet knyter an mer till (Maria).  

  

Det kan ju uppstå svårigheter när jag som pedagog och barnet känner att 

personkemin inte fungerar så bra. Men man måste ge barnet tid för att få en nära 

relation till varandra (Katrin).  

  

Ett genomgående tema i förskollärarnas svar var att de lyfte sin egen roll som 

ansvarspedagog som betydelsefull för att kunna möta varje barns behov av en trygg 

anknytning. För att skapa en trygg anknytning behövs det minst en pedagog som finns 

nära, och som kan tillgodose barnets behov vid anknytningsprocessen. Vidare belyser 

förskollärarna hur viktigt det är att kemin mellan förskolläraren och barnet fungerar för 

att skapa en trygg anknytning vid inskolningen. 

  
7.3.2 Svårigheter vid barns anknytning i förhållande till relationer 

Två av förskollärarna berättade om svårigheter som kan uppstå när barn inte förmår 

eller kunnat knyta an till en pedagog. Förskollärarna har uppfattat att det i vissa fall varit 

vårdnadshavaren som varit en del av problemet, då vårdnadshavaren inte känner sig 

trygg med att lämna sitt barn på förskolan eller då barnet har en otrygg anknytning till 

vårdnadshavaren. 

  
När barn kommer till oss så har dom redan någon sorts anknytning. En del barn har 

ju svårare att knyta an än andra. Vi kan ju se olikheter vid lämningar, vissa barn är 

mer tillbakadragna och vissa är mer framåt. Vilket jag tror grundar sig hemifrån, 

alltså jag menar om de är trygga eller otrygga (Linnea).  
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Vissa föräldrar har svårt att släppa taget vi lämning. Ibland märker man att 

föräldrarna inte är redo för att lämna sitt barn och detta smittar av på barnet. Oftast 

har föräldern väldigt svår att säga hej då och visar detta tydligt för barnet genom att 

inte göra ett klart avsked utan tar upp barnet upprepade gånger när de är oroligt. 

Detta märker barnet och det kan bidra till att barnet blir otrygg (Eva).  

  

Katrin betonade vikten av kontinuitet för att skapa trygghet, hon menade att “om barnet 

inte lämnas regelbundet i början blir det svårare för barnet att hinna knyta an till oss 

pedagoger”. Vidare berättade Katrin utifrån hennes tidigare erfarenheter att det finns 

vårdnadshavare som lämnar sitt barn då och då, vilket försvårar barnets chans till 

trygghet i verksamheten. Detta menade hon kan bero på att vårdnadshavaren inte vill 

lämna sitt barn på förskolan. Katrin poängterade vikten av att vara lyhörd och engagerad 

i relationsskapandet med familjen, för att skapa en trygghet för barnet. Förskolläraren 

Maria lyfte en annan svårighet som hon har upplevt. Hon framhåller att ibland är det 

svårt att tolka vårdnadshavarens relation till barnet vid inskolning och då blir det svarare 

för henne som förskollärare att möta barnets behov. Hon berättade,   

  
Det är viktigt för oss pedagoger att försöka se förälderns behov och deras relation 

till barnet när de lämnas. Men även att se barnets mönster, alltså jag menar om 

barnet är otrygg eller trygg. Detta för att jag ska kunna förstå barnets sätt att vara 

och kunna möta barnets behov (Maria).  

  

Mönster vi kunde se när vi tolkade Katrin och Maria svar var att relationskapandet 

mellan vårdnadshavare, barn och förskollärare är viktigt eftersom förskollärarna anser 

att det är betydelsefullt för barns anknytning. 

 

7.3.3 Analys 

Ett gemensamt mönster som vi fann utifrån de intervjuade förskollärarnas svar var att 

samtliga hade upplevt svårigheter att räcka till som ansvarspedagog vid inskolning. 

Förskollärarna uttryckte olika ramfaktorer som påverkade arbetet med att skapa en god 

anknytning till det enskilda barnet. Dessa faktorer var personalbrist, för stora 

barngrupper, tidsbrist och när rutiner inte var genomarbetade inför en inskolning. 

Förskollärarna betonade att om inte dessa organisatoriska förutsättningar fungerar blir 

det svårare att skapa trygghet för det enskilda barnet vid en inskolning. Förskollärarnas 

uppfattningar om de organisatoriska förutsättningarna överensstämmer med Hagströms 

(2010) resultat i sin avhandling, nämligen att barn blir tryggare av att det skapas trygga 

yttre ramar och dagliga rutiner på ett likartat sätt tillsammans med ansvarspedagogen.  

  

Alla förskollärare belyser att det är svårt att skapa en trygg anknytning när barnet hade 

svårt att knyta an. Samtliga förskollärare berättade att det kan vara svårt att skapa en 

trygg relation om barnet känner sig otrygg med sin ansvarspedagog. Vidare menade 

förskollärarna att det då kan vara svårt att tillgodose och svara på barnets signaler. Detta 

kan sättas i relation till Hagström (2010), som i sin avhandling skriver att barnets 

förtroende för anknytningspedagogen successivt utvecklas genom att pedagogen visar 

sig tillgänglig för barnets behov. Att vara tillgänglig för barnets behov blir för 

förskollärarna svårt om dem inte kan tillgodose och svara på barnets signaler. Hagström 

betonar dock att anknytningspedagogerna behöver ha tålamod eftersom det kan ta lång 

tid för anknytningsbarnet att utveckla en tillit till sin pedagog. Detta är starkt relevant 

för anknytningspedagoger som finner svårighet i att svara på barnens signaler, eftersom 

det då kommer ta ännu längre tid för barnet att utveckla tillit och trygghet till 

pedagogen. 

  



  
 

24 

Förskollärarna gav varierande svar angående den betydelsefulla anknytningsrelationen. 

Två av förskollärarna nämnde vikten av att bekräfta barnets känslor medan de andra två 

förskollärarna berättade att det var viktigt att ge barnet tid vid anknytningsprocessen. Ett 

mönster som vi kunde urskilja i förskollärarnas svar var att samtliga hade som ambition 

att skapa en trygg anknytning till barnet vid inskolning. Ett genomgående tema i 

förskollärarnas svar var även att de lyfte sin egen roll som betydelsefull, de menade för 

att skapa trygghet hos det enskilda barnet ligger ansvaret hos dem som 

ansvarspedagoger. Samtliga förskollärare framhävde viktigheten av att skapa trygga och 

goda relationer med barn vid inskolning. Utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv 

kan förskollärarnas uppfattningar ställas i likhet till Niss (2009), som belyser att en 

trygg relation mellan förskollärare och det enskilda barnet är betydelsefullt för att skapa 

en god anknytning i barnets anknytningsprocess vid inskolning. 

  

Gemensamt för förskollärarna var att samtliga visade på en medvetenhet om att barns 

anknytning grundas på deras tidigare erfarenheter. Samtliga förskollärares lyfte att 

barnets anknytningsprocess på förskolan påverkas av hur vårdnadshavarnas 

relationskapande till barnet ser ut. Förskollärarnas svar angående sin medvetenhet om 

betydelsen för barnets anknytning kan vi sätta i relation till Cugmas (2007) studie, vars 

resultat visar att barns tidigare erfarenheter har betydelse för deras anknytning. 

  

Likheter vi har uppmärksammat i tre av förskollärarnas svar gällande svårigheter av 

barnets anknytning vid inskolning var när vårdnadshavare inte kändes trygga med att 

lämna sitt barn på förskolan. Förskollärarna upplevde att om inte vårdnadshavare är 

trygga med att lämna sitt barn på förskolan kan detta försvåra barnets chans till en trygg 

anknytning hos en annan omsorgsperson. En svårighet som förskolläraren Maria 

upplevde var när det var svårt att tyda vårdnadshavarens och barnets relation och 

signaler till varandra. Maria upplevde att detta gjorde det svårare att se barnets 

anknytningsmönster i relation till vilken omvårdnad barnet erbjöds av vårdnadshavaren. 

Denna upplevelse kan kopplas till när Broberg, Hagström och Broberg (2012) lyfter att 

vårdnadshavares svar på barnets signaler har en avgörande betydelse för hur barnet 

utvecklar en trygg eller otrygg anknytning. 
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8 Diskussion  
I det här kapitlet kommer vi att föra en diskussion beträffande studiens resultat och 

analys av undersökningen. Vi kommer även att föra en diskussion kring det 

anknytningsteoretiska perspektivet och dess centrala begrepp. Studiens syfte är att bidra 

med kunskap om fyra förskollärares uppfattningar om trygg anknytning vid inskolning 

på förskolan. 
 

8.1 Resultatdiskussion  

Samtliga intervjuade förskollärare visar på en stor medvetenhet om vad som behövs i 

sin egen roll som anknytningsperson i samband med inskolning samt hur man skapar en 

trygg anknytning vid inskolning. I studiens resultat framgår det att förskollärarna ser sin 

egen roll som ansvarspedagog som en kärna för barns trygga anknytning vid inskolning. 

Det framkommer även i resultatet att förskollärarna i sitt yrkeskunnande visar på en 

professionalitet när de betonar vikten av att vara tillgänglig, närvarande och flexibel för 

barnets behov av trygghet vid inskolning. Förskollärarna lyfter dessa egenskaper och 

kompetenser som betydelsefulla att besitta för att skapa goda förutsättningar för barns 

behov och trygghet vid inskolning. Intressant är att förskollärarna har samma mål kring 

hur en inskolning bör anpassas oavsett om de arbetar med traditionell- eller 

föräldraaktiv inskolning. Förskollärarna lyfter vikten och betydelsen av att inskolning 

bör anpassas efter familjen och det enskilda barnets behov. Detta visar på en samsyn 

kring inskolning hos förskollärarna. Förskollärarnas svar överensstämmer med 

Simonsson (2018), som poängterar att en inskolning bör anpassas efter det enskilda 

barnets behov eftersom alla inskolningsmodeller inte passar alla barn. 

 

Anknytningsteorins centrala begrepp har hjälpt oss i analysen av den insamlade empirin 

och med teorins centrala begrepp som grund har vi lättare kunnat tolka och förstå 

förskollärarnas svar. Under arbetets gång har vi reflekterat över fördelar och nackdelar 

med att utgå från detta teoretiska ramverk. Fördelar med anknytningsteorin som vi 

tidigare har nämnt i studien är att barns anknytning har en stor betydelse för deras 

trygghet och därför är anknytningsteorin relevant att applicera i studien.  

En nackdel med anknytningsteorin är att vi inte ser den som den väsentliga sanningen 

eftersom teorin grundades på 1950-talet och samhället förändras över tid. Däremot ser 

vi att begreppen än idag är tillämpbara i förskolan. En fråga som vi reflekterade över är 

hur resultatet hade kunnat se ut om studien hade utgått från ett annat teoretiskt ramverk 

eftersom då hade andra fenomen uppmärksammats i analysen. 

 

Studien genomfördes genom en kvalitativ ansats. Resultatet skulle kunna bli annorlunda 

om studien hade utgått från en kvantitativ ansats eftersom där förklaras eller beskrivs 

något genom statistik. I vår småskaliga undersökning ville vi synliggöra och försöka 

förstå förskollärares uppfattningar om det undersökta fenomenet därutav fann vi till slut 

att det var mer fördelaktigt att utgå från en kvalitativ ansats. Resultatet skulle också 

kunna bli annorlunda om vi inte hade valt att delge våra intervjufrågor i förväg till 

förskollärarna. Kanske hade då förskollärarnas svar sett ut på ett annat sätt. Vår 

småskaliga undersökning lyfter endast fram fyra förskollärares erfarenheter och om vi 

hade valt att intervjua fler förskollärares erfarenheter hade det kanske framkommit ett 

annat resultat. Förmodligen hade fler skillnader synliggjorts i empirin. Vi har även 

reflekterat över vårt val av forskningsfrågor och om frågeställningarna har varit 

relevanta till undersökningen. Vi tror så här i efterhand att vår undersökning har fått 

fram relevant empiri utifrån förskollärarnas erfarenheter.  
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Det hade varit intressant att undersöka hur förskollärare agerar under inskolning i 

praktiken. Då hade vi kunnat samla in data genom deltagande observationer på de olika 

förskolorna och kanske fått en annan intressant empiri i undersökningen. Eftersom de 

valda förskolorna inte hade någon inskolningsperiod när vår studie genomfördes var 

inte observation en metod som var genomförbar för studien.  

  

Genom vår studie har vi fått kunskap om fyra förskollärares medvetenhet om vikten av 

trygg anknytning vid inskolning. Lärdom som vi har fått ta del av tack vare vår studie är 

att trygghetsskapande är betydelsefullt för barnets anknytning i förskolan. Förskollärare 

har en viktig roll som anknytningsperson för det lilla barnets behov av trygghet vid 

inskolning. Genom förskollärarnas uppfattningar bestyrker studien att en inskolning bör 

individanpassas efter familjen och det enskilda barnets behov och trygghet oavsett 

inskolningsmetod. 

 

8.2 Professionsrelevanta konsekvenser  

Studiens betydelse för verksamma pedagoger i förskolan kan bidra med att det ges en 

förståelse för hur betydelsefull en trygg anknytning vid inskolning är. Kunskap om 

arbetet med anknytning i förskolan är värdefull att beakta, eftersom anknytningen har en 

betydande roll för barns fortsatta utveckling och lärande. Vår studies relevans kan 

uppmärksamma förskollärare på anknytningens betydelse, eftersom anknytningen är 

kopplad till barns trygghet. Barns anknytningsbeteende och hur dessa kan visa sig i 

förskolan behöver förskollärare tänka på och ta hänsyn till vid en inskolning. Resultatet 

från studien kan bidra med att verksam personal på förskolan kan ta i akt hur en trygg 

anknytning kan skapas, hur viktig deras roll som anknytningsperson är samt vilka 

svårigheter som kan tillkomma gällande trygg anknytning vid inskolning. Studiens 

relevans för pedagoger i förskolan är även att den kan tillföra kunskap om att oavsett 

vilken inskolningsmodell, samt tillvägagångsätt, som förskolan arbetar utifrån kan 

verksamma förskollärare förhålla sig flexibla vid en inskolning utifrån det enskilda 

barnets behov och trygghet.  

 

8.3 Framtida forskningsområde  

Under arbetets gång uttalade förskollärarna sig om att dem upplevde att de inte räckte 

till som anknytningsperson när det förekom för stora barngrupper och när det var brist 

på personal. Med utgångspunkt i detta skulle det vara intressant att forska vidare om hur 

barngruppers storlek och organisering påverkar samspelet mellan barnet och 

förskollärare. Utifrån detta kan man vidare undersöka och dra en slutsats kring hur 

villkoren för barns anknytning samt utveckling och lärande påverkas när barngrupper är 

stora eller när personaltätheten är otillräcklig. 
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev  

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie   

  

Hej!  

Vi är två studenter som läser till förskollärare på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi går den 

sista terminen och skriver just nu vårt examensarbete. Syftet med vårt arbete handlar om 

att synliggöra förskollärares uppfattningar om det enskilda barnets behov av trygghet 

och anknytning i samband med inskolning. Vi vill få en fördjupad förståelse kring 

ämnet och det vore värdefullt för oss om ni kan tänka er att ställa upp på en intervju. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan att motivera varför. Intervjun kommer att ta ca 45 min. Vi ber om ert 

godkännande att få spela in intervjuerna för att vi lättare sedan ska kunna transkribera 

samtalet. Utifrån intervjun av era erfarenheter inom detta område kan vi sedan samla 

empiri till vår uppsats för att besvara våra forskningsfrågor.   

  

Vi kommer att utgå från de forskningsetiska principerna. Vi kommer att förhålla oss 

till:    

• Informationskravet, information om forskningens syfte.   

• Samtyckeskravet - du som deltagare har rätt att själv bestämma över din 

medverkan.  

• Konfidentialitetskravet säkerställer att vi ger konfidentialitet till dig som 

medverkar, vi kommer att använda oss av fiktiva namn på dig som förskollärare och 

din förskola.  

• Nyttjandekravet - det insamlade materialet kommer endast att användas för detta 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2011).   

  

Vi är tacksamma om du vill medverka i intervjun, och vi ser fram emot att höra dina 

tankar kring ämne i vår studie. Har du några funderingar är du välkommen att kontakta 

oss!  

  

Studenter:                                                                             Handledare:  

Carina Lagerqvist                                                                 Katrin Bladh      

cl222ya@student.lnu.se                                                     Katrin.bladh@lnu.se   

  

Sara Sjöberg  

ss223mh@student.lnu.se   

  

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning Carina och Sara  

Helsingborg    

  

Samtycke Jag har läst igenom samt tagit del av informationen och godkänner mitt 

deltagande i studien  

   

Deltagare: ________________________________________________________ 

   

Datum: ________________________________  
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 Bilaga B Intervjufrågor   

  

Hur många års erfarenhet har du som förskollärare av att arbeta på en 

småbarnsavdelning?  

  

Vilka inskolningsmodeller har du erfarenhet av under din tid som förskollärare?  

  

Vilken inskolningsmodell arbetar du med idag?  

o Vad ser du för fördel med denna inskolningsmodell?  

o Vad ser du för nackdel med denna inskolningsmodell?  

-Exempelvis i förhållande till inskolningens längd.  

o Hur och varför väljer din verksamhet en specifik inskolningsmodell?  

  

Hur planeras inskolningen på er förskola?  

o Hur samverkar ni med vårdnadshavare före och under inskolningstiden?  

o Vilka olika behov tycker vårdnadshavare är viktiga vid barnets inskolning?  

o Hur bemöter du som förskollärare dessa behov?  

-Exempelvis utifrån kulturella eller socioekonomiska förutsättningar.  

  

Hur bemöter du som förskollärare det enskilda barnets behov under sin 

inskolning? 

o Vilken betydelse har goda relationer vid inskolning?  

o Vilka strategier använder du dig av i arbetet för att främja goda relationer med 

barn, samt vårdnadshavare?  

  

Vad anser du som förskollärare är mest betydelsefullt för barns trygghet i 

förskolan? 

o Vad innebär det att vara trygg?  

o Varför behöver barnen vara trygga på förskolan?  

  

Vad är viktigt för barns anknytning och varför, enligt dig som förskollärare?  

o Vad anser du att en trygg anknytning har för betydelse för barns utveckling och 

lärande?   

  

Vilka egenskaper och kompetenser anser du som förskollärare behövs som 

anknytningsperson?   

  

  

Vilka viktiga ramfaktorer anser du som förskollärare är mest betydelsefulla i 

arbetet med barns anknytning?  

  

o Hur påverkar ramfaktorer så som storlek på barngrupp, personaltäthet och 

politiska beslut arbetet med inskolning, enligt dig som förskollärare?  

  

Vilka hinder/svårigheter kan du som förskollärare möta som anknytningsperson?  

Har du som förskollärare fått någon utbildning i ämnet om anknytning?  

  

Övriga funderingar och tankar.  

 


