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Sammanfattning 

 

Bakgrund 

Barn behöver trygghet för att utvecklas och vilja vara delaktiga i förskolans aktiviteter. Vi har 

valt att undersöka hur pedagoger arbetar för att etablera trygghet och en anknytning med barn 

under inskolningsperioden. Vi har dessutom undersökt om det förs dokumentation eller 

uppföljningsarbete gällande barns anknytning. Studien redogör för anknytningsteorin eftersom 

den inspirerat oss i vårt arbete. 

 

Syfte 
Vårt syfte är att identifiera hur pedagoger arbetar med barns anknytning och trygghet under 

inskolningsperioden, med pedagogers egna uppfattningar som utgångspunkt. Att undersöka om 

det finns något uppföljningsarbete eller dokumentation kring barns anknytningsmönster är ett 

ytterligare syfte.  

 

Metod 

Undersökningen genomfördes i form av kvalitativa intervjuer, där sju pedagoger på tre olika 

förskolor intervjuades. De forskningsansatser vi använt oss av var innehållsanalys i 

kombination med fenomenografisk analys 

 

Resultat 
I resultatet framgår att förskolorna använder sig av likartade inskolningsmodeller. Samtliga 

pedagoger värdesätter en god föräldrakontakt, vilket de aktivt arbetar med för att etablera från 

första mötet. Viss svårighet kring föräldrakontakt upplevs när vårdnadshavarna talar begränsad 

svenska, eftersom kommunikationen kan hämmas. Det är viktigt att pedagogerna får en 

helhetsbild kring barnet, vilket främst uppnås i dialogform med frågor till vårdnadshavarna 

under och efter inskolningsperioden. Dokumentation och uppföljningsarbete kring barns 

anknytning varierar, bland annat utförs detta i form av minnesanteckningar, muntliga samtal 

kollegor emellan och uppföljningssamtal med vårdnadshavare. Det framgår dessutom att 

pedagogerna värderar trygghet som en central del för barns fortsatta trivsel och utveckling på 

förskolan. När anknytningssvårigheter uppstår är den gemensamma upplevelsen att resurser i 

form av kunskap finns, däremot kan problematik ligga i avsaknad av personal eller stora 

barngrupper. Två uppfattningar gällande barns anknytning kunde urskiljas utifrån 

pedagogernas utsagor. Den ena uppfattningen handlade om huruvida det är pedagogernas 

ansvar att se till att en anknytning till barnen på förskolan sker. Den andra uppfattningen är att 

barns trygghet och anknytning påverkas av föräldrarnas förhållningssätt. 



 

 

 

INNEHÅLL 

INLEDNING ............................................................................................................... 1 

Syfte ................................................................................................................................................................ 1 

Frågeställningar .............................................................................................................................................. 1 

TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................... 2 

Anknytningsteori ............................................................................................................................................ 2 

Varierande anknytningsmönster .................................................................................................................... 3 

Grundläggande anknytningsbehov ................................................................................................................. 3 

Pedagogen som kompletterande anknytningsperson ..................................................................................... 4 

Stora barngrupper .......................................................................................................................................... 4 

Dokumentation och kvalitetsarbete ................................................................................................................ 5 

METOD OCH GENOMFÖRANDE ............................................................................ 6 

Val av metod ................................................................................................................................................... 6 

Urval ............................................................................................................................................................... 7 

Analysbeskrivning .......................................................................................................................................... 7 

Innehållsanalys ............................................................................................................................................... 7 

Fenomenografisk analys ................................................................................................................................. 8 

Forskningsetik ................................................................................................................................................ 8 

Reliabilitet ....................................................................................................................................................... 9 

Validitet ......................................................................................................................................................... 10 

RESULTAT .............................................................................................................. 11 

Innehållsanalys ............................................................................................................................................. 11 
Kommunikation med föräldrarna........................................................................................................ 11 
Dokumentation och brist på tid för reflektion ..................................................................................... 12 
Stora barngrupper ............................................................................................................................... 12 

Fenomenografisk analys ............................................................................................................................... 13 

Pedagogers ansvar ........................................................................................................................................ 13 



 

 

Föräldrars ansvar ......................................................................................................................................... 13 

DISKUSSION ........................................................................................................... 15 

Resultatdiskussion ........................................................................................................................................ 15 
Kommunikation med föräldrarna........................................................................................................ 15 
Stora barngrupper ............................................................................................................................... 15 
Dokumentation och brist på tid för reflektion ..................................................................................... 16 
Två olika uppfattningar ....................................................................................................................... 16 

Metoddiskussion ........................................................................................................................................... 17 
Didaktiska konsekvenser ...................................................................................................................... 17 
Förslag till fortsatt forskning ............................................................................................................... 17 

REFERENSER 

BILAGOR 

 

 

 



 

1 

 

 

INLEDNING 
Innan vi påbörjade vårt arbete diskuterade vi tillsammans vilket område vi ville undersöka. Ett 

gemensamt intresse var anknytning eftersom vi tidigare skrivit om barns anknytningsmönster 

där omsorgspersonerna lider av psykisk ohälsa: Det föll sig därför naturligt att skriva om 

anknytning. Vi ville dock avgränsa vår studie till att handla om anknytning under 

inskolningsperioden, eftersom vi under vår tidigare VFU-period identifierat viss problematik 

kring detta på förskolan. För att stötta dessa barn beskriver Broberg (2010, ss. 3068–3069) att 

pedagoger medvetet behöver visa engagemang och omsorg för att verka som kompletterande 

anknytningspersoner. Området är viktigt att undersöka eftersom forskning visar att barns 

upplevelse av trygghet är kritisk för deras fortsatta utveckling. För att barn ska våga utforska 

sin omgivning krävs trygghet. 

 

Vår förförståelse var att barn stundom visar tecken på otrygghet och brist på samhörighet under 

vistelse på förskolan. Vi frågade oss varför detta pågick och undrade hur pedagoger arbetar med 

barns anknytning. Vi funderade över passande frågeställningar för att undersöka detta och kom 

fram till följande frågor; Kan varje barns anknytningsmönster dokumenteras utvärderas och 

följas upp efter inskolningsperioden? På vilket sätt erbjuds de barn som visar ett otryggt 

anknytningsmönster stöd, för att vidare kunna utveckla en trygghet på förskolan? Dessa 

frågeställningar har legat till grund för vårt arbete. Vår studie bygger på tidigare forskning och 

hoppas att den kan bli en del av kunskapsbyggandet.  

Syfte 

Vårt syfte är att identifiera hur pedagoger arbetar med barns anknytning och trygghet under 

inskolningsperioden, med pedagogers egna uppfattningar som utgångspunkt. Att undersöka om 

det finns något uppföljningsarbete eller dokumentation kring barns anknytningsmönster är ett 

ytterligare syfte.  

Frågeställningar 

Vilket stöd får de barn som visar ett otryggt anknytningsmönster? 

På vilket sätt kan varje barns anknytningsmönster dokumenteras, utvärderas och följas upp efter 

inskolningsperioder?
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TIDIGARE FORSKNING 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som behandlar vikten av att ha en god 

anknytning till sina primära vårdare. Vidare presenteras kompletterande anknytningspersoner 

som i detta fall gäller pedagoger. Till sist presenteras den anknytningsproblematik som kan 

uppstå i förskolan. Första delen behandlar anknytningsteorin. 

Under utbildningens gång har vi kommit i kontakt med barn som visat tecken på otrygghet och 

brist på samhörighet på förskolan. De har planlöst vandrat omkring, antingen gråtandes eller 

till synes frånvarande. Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss. 18–21, 49–51) menar att 

otrygghet kan ligga till grund för barn som uppvisar ett passivt eller undvikande beteende. 

Dessa barn utvecklas inte och är i särskilt behov av omsorg. För att ta reda på vad som pågår 

inom det enskilda barnet kan pedagoger söka förståelse genom att vara lyhörda. Centralt är att 

vara tillgänglig och bemöta barnet med omsorg och förståelse, så att ett band av tillit och 

förtroende skapas. Med förankring i forskning följer en analyserande del gällande barns 

trygghetsbehov och varierande anknytningsmönster.  

Anknytningsteori 

John Bowlby (1907–1990) var barnpsykiatriker och psykoanalytiker. Han är den mest kända 

inom anknytningsforskning. Han beskrev att barn som inte format någon anknytning till någon 

vuxen under småbarnsåren kunde utveckla emotionella problem. Bowlby (2011) studerade barn 

som upplevt separationer och förluster av sina omsorgspersoner, bland annat på olika 

institutioner. Enligt Bowlby (2011) är vissa biologiska beteenden en kvarleva sen en tid då de 

var nödvändiga som en överlevnadsinstinkt. Detta som till en början kan grunda sig i att barnet 

behöver hålla sig nära, knyta an, till en vuxen som kan agera beskydd. Spädbarnets beteende 

kan delas in i fyra olika sociala stadier: Barnet börjar först relatera till andra, oberoende av 

person. Vidare etablerar hen kontakt med andra, då utvalda personer, som sedan övergår i aktivt 

kontaktbeteende mot de utvalda personerna. Till sist kan barnet skapa målinriktade relationer 

vilket innebär att barnet då kan förstå människors avsikter och känslor. Det är inte av betydelse 

när barnet går in i de olika stadierna men för att bli socialt moget ska hen ha uppfyllt var och 

ett av dem i ordningen som nämnts. Vidare menar Bowlby att om barnet kan skapa ömsesidig 

anknytning till sina närmaste vårdare som i sin tur är lyhörda och tillgängliga så kommer barnet 

att utvecklas väl (Hwang och Nilsson 2011, ss. 59–60). 

Anders Broberg (Broberg 2010, ss. 3068–3069) som är svensk psykolog har presenterat 

betydande forskning om barns anknytning. Broberg (2010) beskriver att allteftersom barnet blir 

äldre kan det skapa så kallade inre arbetsmodeller, vilket innebär att barnet med hjälp av sina 

tidigare erfarenheter skapar föreställningar kring sin omvärld. Om erfarenheter av relationer till 

sina närmaste anhöriga är övervägande positiva, har oftast inte barnet några större problem att 

hantera negativa erfarenheter och lagra dem i sin arbetsmodell. Om barnet däremot har 

övervägande negativa erfarenheter av sina närmaste vårdare kan denne få problem eftersom de 

inre arbetsmodellerna på sikt ger denna avbild av verkligheten. Barnet behöver ha sin förälder 

som en trygg bas för att våga utforska omvärlden. Om relationen till föräldern är osäker och 

villkorad kan barnet känna en osäkerhet för om det verkligen kan utgöra denna trygga bas. 

Med anknytningsteorin som bas kommer materialet i vår studie analyseras, för att vidare 

identifiera pedagogers uppfattningar gällande barns anknytning.  
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Varierande anknytningsmönster  

Vidare förklaras författaren Mary Ainsworths teori (2010) om olika anknytningsmönster. Hon 

forskade tillsammans med Bowlby och de kom senare att skriva en bok om anknytning. Det 

mönster som kommer utvecklas hos barnet beror på hur samspelet mellan barn och närmaste 

vårdare ser ut. Ainsworth (2010) beskrev tryggt anknytningsmönster som ett lyhört och flexibelt 

samspel mellan spädbarn och förälder. Denna hälsosamma anknytning skapar goda 

utvecklingsmöjligheter för barnet då denne vågar utforska sin omvärld. Om barnet skulle bli 

skrämt av något slås anknytningsbehovet på och barnet söker skydd hos föräldern. Vidare 

beskriver författaren att ett otryggt anknytningsmönster kan delas in i två grenar varav den ena 

kallas otrygg undvikande anknytning. Den bygger på att barnet inte söker sig till närmsta 

anknytningsperson då fara hotar. Detta beteende kan bero på att föräldern visat sig ogilla när 

barnet har ett stort närhetsbehov. Barnet tolkar det som att det inte tjänar något till att använda 

denne som en trygg bas och håller istället sina rädslor för sig själv. Det andra otrygga mönstret 

kallar Ainsworth (2010) för ambivalent anknytning. För att detta mönster ska uppstå ter sig 

samspelet mellan förälder och barn oförutsägbart lyhört. Barnet har svårigheter att förstå 

föräldern och kan inte avgöra när hen kan ty sig till denne och inte. Villkoren är helt på 

förälderns sida, vilken inte heller styrs av barnets signaler. Vissa av dessa barn får sällan tilltro 

till sin egna förmåga och kan te sig passiva. Medan andra kan få ett oroligt och gnälligt beteende 

och klamrar sig fast vid föräldern för att säkerhetsställa sitt grundläggande behov av närhet 

(Broberg 2010, ss. 3068–3069). 

Det finns ännu en otrygg anknytning som blivit kallad desorienterat anknytningsmönster. 

Rädsla ligger till grund för denna anknytning. Barnet känner helt enkelt rädsla för sin närmaste 

vårdare. Barnets behov av närhet ligger dock på biologisk basis och är därför ett krav för 

överlevnad. Barnet söker närhet av föräldern men denne väcker samtidigt rädsla hos barnet, 

vilket blir en omöjlig ekvation för det lilla barnets ännu outvecklade mentala modell (Broberg 

2010, ss. 3068–3069).  

Grundläggande anknytningsbehov 

Wennerberg (2010, ss. 11–13) beskriver att barn föds med olika grundläggande behov, 

däribland en strävan efter att uppnå en autonom identitet samt närhet till andra människor. 

Dessa två behov kan ses som varandras motsatser, det vill säga en strävan om att bli individuell 

och en strävan efter att komma andra nära. Författaren beskriver anknytning som en medfödd 

drivkraft att söka skydd hos andra. Om barnet upplever att denne har trygghet, vågar denne 

också utforska sin omgivning. Anknytning är å ena sidan barnets största instrument för 

överlevnad. Å andra sidan är utforskande en kraftig del i utvecklingen. Ett barn behöver därför 

lära sig en balans mellan närhet och utforskande. 

För att överleva finns en biologisk programmering hos barn att vilja ingå i samspel med andra 

människor. Detta system fungerar som en överlevnadsinstinkt. Barnet kommer under sina första 

levnadsår utveckla en anknytning till sina primära omsorgspersoner, vilka oftast innefattar 

moder och fader, oavsett hur de agerar. Beroende på hur de bemöter barnet, utvecklas antingen 

en trygg eller en otrygg anknytning. Utifrån anknytningsmönstret kommer barnet både tolka 

omvärlden och sig själv. De barn som utvecklar en otrygg anknytning till sina omsorgspersoner 

kan få sociala svårigheter. Dessa barn förväntar sig otrygghet i alla relationer eftersom de 

betraktar världen utifrån sina anknytningserfarenheter. Barn som däremot utvecklar en trygg 

anknytning till sina omsorgspersoner fungerar motsatt. De har förutsättningar att utveckla goda 

relationer till människor i sin närhet och har positiva förväntningar på omvärlden. Eftersom små 

barns anknytningsmönster precis har börjat formas är det viktigt att även deras kompletterande 

anknytningspersoner ger dem trygghet, omsorg och tröst. Hit hör de människor som barn träffar 
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i sitt vardagliga liv, det kan vara nära vänner till familjen, mor och farföräldrar eller förskolans 

personal. För barn som spenderar mer tid på förskolan än i hemmet kan förskolans pedagoger 

vara lika viktiga som de primära omsorgspersonerna. Pedagogers roll i barns liv blir följaktligen 

betydelsefull. För att barn ska lära sig känslohantering krävs att de får uttrycka vad de känner. 

Samtliga anknytningspersoner kan hjälpa barn med detta om de har förmåga att förstå, bekräfta 

och spegla barns känslor (Killén 2014, ss. 13–17). 

Pedagogen som kompletterande anknytningsperson 

Killén (2014, ss. 33–36, 127–128) beskriver att barn på förskolan använder den kompletterande 

anknytningspersonen som trygg bas. Det bygger på ett samspel, där barnet vet att det går att 

hämta närhet och omsorg när det behövs och däremellan utforska omvärlden. Vid hämtning och 

lämning kan barnet vara ledset och behöver då bli tröstat av den kompletterande 

anknytningspersonen. För vissa barn krävs mer tröst och för andra mindre. Det som spelar roll 

är att pedagogen är tillgänglig, samt lyhörd mot barnets känslor och behov. Om pedagogen eller 

pedagogerna som barnet knutit an till är borta från förskolan en tid kan barnet te sig otröstligt. 

Detta tyder på att även små barn med trygga anknytningsmönster är känsliga mot förluster av 

både primära och kompletterande anknytningspersoner. Barn med otrygg anknytning till 

antingen föräldern eller pedagogen utvecklar andra strategier för överlevnad. De kan till 

exempel överdriva sina känslor eller vara passiva och undvikande. De kan vara lika kompetenta 

som ett tryggt barn men deras lek är inte lustfylld. Dessa barn har lärt sig att skjuta undan sina 

känslor eftersom inget gensvar ges och därför söker de heller inte tröst eller stöd från den vuxne. 

Vidare förklarar författaren att det forskning visar gällande omsorg och anknytning är lika 

väsentlig i samspelet mellan barn och förskollärare, som mellan förälder och barn. Förskolan 

är en central del i barns liv och pedagoger kan på ett kompletterande sätt stärka barns trygghet 

genom att vara en anknytningsperson. Detta görs genom att vara tillgänglig för tröst, att fungera 

som en tillflykt och vara ett stöd. Att lyckas med det kräver relationskompetens vilken stundom 

tas för givet. Relationskompetens syftar till att pedagogen besitter förmågan att inta barns 

perspektiv - att visa empati. Att lyssna, men även se känslorna bakom orden för att sedan 

uttryckligen bekräfta individen genom kommunikation. Om pedagogen har en god 

mentaliseringsförmåga är det positivt, eftersom denne då har en förmåga att förstå sina egna 

och andras känslor. 

Hagström (2010, ss. 57–58, 60–61) beskriver att barns anknytningsmönster är stabila. De ändras 

inte över tid utan förblir detsamma. Det kan vara svårare att identifiera anknytningsmönster ju 

äldre barnet blir eftersom de får en större beteenderepertoar. Det innebär dock inte att de inte 

har anknytningsbehov. Författaren lyfter forskning som gjorts i olika kulturer. Dessa har pekat 

på samma resultat, det vill säga att barns anknytningsmönster fungerar på samma sätt, är de är 

beroende av omsorgspersonernas lyhördhet och gensvar. I Läroplan för förskolan (Lpfö98. rev 

2010) eftersträvas att omsorg och lärande ska bindas samman till en helhet. För att pedagoger 

ska kunna använda omsorg i lärande och lärande i omsorg krävs det utbildning. Detsamma 

gäller för pedagoger till barn med omsorgsbrist i hemmet. Hagström påvisar att kompletterande 

anknytningspersoner, exempelvis pedagoger på förskolan, kan omforma tidigare invanda 

arbetsmodeller med kontinuitet, känslomässigt engagemang, fysisk -och känslomässig omsorg 

och positivt känslomässigt engagemang. 

Stora barngrupper 

Av de sju pedagoger vi intervjuat framgick att tidsbrist på grund av stora barngrupper är ett 

problem. Därför valde vi att söka forskning kring ämnet. Pramling Samuelsson, Williams och 

Sheridan (2015, ss. 1, 4, 7) förklarar att stora barngrupper i förskolan resulterar i att pedagoger 

utvecklar färre meningsfulla relationer till barnen. Kommunikationen dem sinsemellan går på 
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rutin och barnen är mindre samarbetsvilliga vid aktiviteter. Tidsbrist blir också ett problem i 

stora grupper eftersom varje interaktion och samspel tar tid. Det finns svårigheter med att hinna 

med att lyssna till varje individ vid olika aktiviteter vilket i sin tur också påverkar 

relationsskapande. Trots högre krav på pedagogiken från förskolans styrdokument har storleken 

på barngrupperna i förskolan ökat avsevärt, vilket gör det svårare för pedagogerna att följa 

strävansmålen.  

Dokumentation och kvalitetsarbete   

En del av vårt syfte är att undersöka om det finns något uppföljningsarbete eller dokumentation 

kring barns anknytningsmönster. Renblad och Brodin (2012, ss. 418–420) har gjort en studie 

som förtydligar vikten av ett starkt kvalitetsarbete i förskolan som leder till bättre välbefinnande 

och hälsa hos barn. Deras forskning är av betydelse för vårt arbete eftersom den lyfter det 

systematiska kvalitetsarbetet. Vi har bland annat undersökt om anknytning har någon del i 

dokumentation- och uppföljningsarbetet. Barn i åldrarna 1–5 år tillbringar stor del av sin vakna 

tid på förskolan idag. Utvecklingen är som mest intensiv i denna ålder. Det ställs därför höga 

krav på förskolan och dess personals kvalité. Det kan exempelvis vara avgörande om personalen 

får kontinuerlig fortbildning kring ämnet anknytning, samt att de har de resurser som krävs för 

att stötta otrygga barn. Detta görs för att stötta barnen i syfte att kunna ge dem bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling samt för att stötta upp eventuella brister i hemmet. Samhällets 

syn på barns utveckling, lärande och lek har förändrats över tid. Idag anses barn vara 

självständiga, kompetenta och en del av vår sociala värld. Pedagoger kan ses som de viktigaste 

personerna i barns liv eftersom de, förutom familjen står dem närmast. Deras förhållningssätt 

är avgörande för barns vardagsliv och framtida möjligheter. Vidare beskriver författaren att 

trots denna livsavgörande tid i livet finns det inte tillräckligt med forskning inom barns 

förskoletid. De understryker dock att förbättring skett beträffande systematiskt kvalitetsarbete 

som höjt både kvalitet och statusen på förskolan. Förändringen började ta form då läroplanen 

reviderades 2010 (Lpfö98. rev 2010) till att innehålla ett ansvar kring dokumentation och 

uppföljningsarbete. Forskning visar att trygga barn med god utveckling och läranderesultat 

klarar sig bättre i skolan vilket vidare visat sig resultera i bättre hälsa både under uppväxt och i 

vuxen ålder. 

 

Sammanfattningsvis föds alla barn med ett behov att knyta an och skapa meningsfulla 

relationer. Detta är ett behov snarare än en önskan eftersom anknytning är en mänsklig 

överlevnadsinstinkt. För att barn ska våga utforska sin omvärld och utvecklas krävs alltså 

relationer som är övervägande positiva eftersom detta leder till trygghet. Trygga relationer 

hjälper barnet att hantera sin verklighet. De vuxna som finns i barnets vardagliga liv spelar 

därför alla en viktig roll, eftersom barnet kommer spegla sig själv i dessa personer. Barnets 

förväntningar på omvärlden kommer påverkas utifrån hur det tidigare bemötts. Att bli sedd, 

kunna hämta omsorg och närhet när det behövs och få sina behov tillgodosedda är faktorer som 

avgör hur anknytningen hos det lilla barnet utvecklas.   
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METOD OCH GENOMFÖRANDE  
I detta avsnitt presenteras val av metod på vilket sätt studien genomförts, urval, analys, 

forskningsetiska aspekter, samt reliabilitet och validitet.  

Val av metod 

Syftet med undersökningen var att identifiera hur pedagoger arbetar med barns anknytning och 

trygghet under inskolningsperioden, med pedagogers egna uppfattningar som utgångspunkt. 

Metoden för datainsamlingen var inspirerad av hermeneutiken som utgår från ett jag-perspektiv. 

Subjektet är människan som upplever olika saker och utgår därmed från ett 

förstapersonsperspektiv. Centralt är upplevelsebeskrivandet hellre än att försöka förstå och 

kartlägga olika samband mellan orsak och verkan. Vårt förhållningssätt med utgångspunkt i 

forskningsperspektivet var alltså att bibehålla en öppenhet under intervjuerna, samt ta ett steg 

tillbaka och låta deltagarna fritt tolka och besvara frågorna (Brinkkjaer & Høyen 2013, ss. 65, 

69–70). Denna metod valdes eftersom vi utförde en kvalitativ studie, där vi var intresserade av 

att undersöka pedagogers uppfattningar gällande barns anknytning.  I förhållande till vårt syfte 

ville vi vidare studera likheter och skillnader i pedagogernas utsagor och uppfattningar.  

Att använda fenomenografin som vetenskaplig utgångspunkt är en vanlig ansats för 

undersökningar som rör utbildnings- och lärandefrågor. Vi har inspirerats av fenomenografin i 

bearbetningen av insamlad data. Det huvudsakliga syftet med metoden är att precis som inom 

hermeneutiken ta reda på människors egna uppfattningar gällande ett fenomen. En 

fenomenografisk studie fokuserar på att utläsa variationer i människors beskrivningar, för att 

sedan kunna systematisera dessa i olika kategorier. Det är människors egna upplevelser, tankar 

och reflektioner som är centralt. Dessa uppfattningar beskrivs som en relation mellan individen 

och omvärlden. Problemet som ska undersökas är beroende av deltagarna och deras sätt att se 

på saker och ting. Vissa erfarenheter kan framträda och beskrivas, medan andra finns gömda i 

bakgrunden. Samma företeelse kan dessutom framträda på olika sätt beroende på kontext. Detta 

eftersom människans medvetande tematiserar vissa aspekter, vilka kommer att synliggöras 

under intervjun medan andra förblir otematiserade. De otematiserade aspekterna finns ändock 

underliggande i det som beskrivs. Det finns innehåll i alla uppfattningar, vilket vidare blir 

forskarens uppgift att analysera och utläsa. Det finns inga rätt eller fel svar, utan det är endast 

individens medvetna och omedvetna uppfattningar som är intressanta. Fenomenet avgörs först 

när alla uppfattningar setts tillsammans utifrån en helhet (Kihlström 2007, ss. 157–160).  

Eftersom vi var intresserade av att synliggöra pedagogers egna uppfattningar valde vi som 

tidigare nämnt kvalitativ metod för vårt forskningsområde. Pedagoger kan identifiera 

problematik eller brister gällande barns trygghet med hjälp av att observera barns samspel med 

andra, dess kontaktsökande beteende samt hur barnet undersöker omvärlden. Vi ville veta hur 

de arbetade med detta och vidare handlade utifrån barnens behov ur ett anknytningsperspektiv 

i verksamheten. Därför bestämde vi oss för att utföra intervjuer. Vi valde medvetet öppna frågor 

för att komma så nära pedagogernas egna reflektioner som möjligt. Dessa frågor avslöjades inte 

innan intervjutillfället. Vi ville undvika möjligheten att pedagogerna tillsammans diskuterade 

frågorna innan intervjun, vilket hade kunnat göra svaren mindre sanningsenliga. Vi såg det 

dessutom intressant att se hur länge pedagogerna funderade över sina svar. Fördelar med denna 

metod var att vi kunde vara avslappnade och flexibla under intervjuns gång. Vi kunde på ett 

relativt personligt sätt utforska hur pedagoger förhåller sig till ämnet, vilket inte möjliggjorts 

om vi istället valt en kvantitativ undersökning. Att få ta del av deras egna reflektioner kring hur 

de arbetar var givande och intressant. Vi kunde vidare få syn på likheter och skillnader när vi 

jämförde svaren med varandra. Nackdelar med metoden var att det till viss del krävdes egna 
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tolkningar av pedagogernas utsagor, samt att antalet medverkande begränsades på grund av 

mängden data.  

Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 15-16) menar att kvalitativa undersökningar är mer 

flexibla än kvantitativa. Det går anpassa frågorna under intervjuns gång. Det fordras dock en 

kännedom om vilka frågor som är väsentliga att ställa. Även om intervjuer tillåter spontanitet 

och anpassningsbarhet, är det viktigt att frågorna ställs rätt. Företrädesvis ska det vara öppna 

frågor och inte av den art som går svara ja eller nej på. Tanken är att deltagarna själva ska kunna 

svara fritt så forskaren kan erhålla innehållsrika svar. Eftersom forskaren har möjlighet att direkt 

ge följdfrågor på det deltagarna säger krävs en viss intervjukompetens. Det är inte bra om 

deltagarna styrs i en viss riktning eller att forskaren påverkar svaren på något sätt. Vissa svar 

kan följaktligen heller inte jämföras med varandra på grund av att det kan finnas en variation i 

hur frågorna ställts.  

Urval 

De som ingick i studien var sju pedagoger från tre olika förskolor. Vi kontaktade först alla 

förskolechefer på utvalda förskolor och informerade om vår undersökning. För att kunna 

medverka i undersökningen krävdes att pedagogen hade en aktiv roll i förskolans 

inskolningsperioder, vilket förmedlades. Vi valde medvetet förskolor i olika stadsdelar i en stad 

i mellersta Sverige för att få en rättvis fördelning. Eftersom det enda kravet var att pedagogen 

skulle ansvara för inskolningar, inkluderades både barnskötare och förskollärare i studien. Vi 

ville inte lägga fokus på utbildning eftersom vår studie inte undersöker om utbildning utgör en 

skillnad gällande pedagogers tankar kring anknytning. Vårt urval är relevant eftersom barn kan 

utforma en anknytning både till en barnskötare och förskollärare, beroende på vem som 

ansvarar för inskolningen. Barn kan även ty sig till en pedagog som inte ansvar för dennes 

inskolning. I undersökningens avseende blir pedagogens utbildning därmed oväsentlig. 

Deltagarna som medverkade representerar olika åldersgrupper, vilket kom att få viss betydelse 

för vårt resultat. Detta gällde främst delade uppfattningar om vilka förutsättningar som krävs 

för att barn ska kunna knyta an till pedagoger. De olika åldrarna på de medverkande skedde 

dock slumpmässigt och var inget som bestämdes i förväg.  

Analysbeskrivning  

Vårt analysarbete innehåller två delar. Den första delen har inspirerats av en kvalitativ 

innehållsanalys och användes för att bearbeta intervjumaterialet. På så sätt kunde generella 

mönster och kategorier i pedagogernas utsagor upptäckas. Den andra delen är inspirerad av 

fenomenografisk ansats och analys, där huvudsakliga likheter och skillnader i uppfattningar 

synliggjorts. Som tidigare nämnt är fenomenografin en vanlig forskningsansats för studier som 

undersöker variationer i människors erfarenheter. Vi ville med den fenomenografiska analysen 

undersöka fenomenet på en högre abstraktionsnivå. Detta för att undersöka om det gick utläsa 

en eller flera övergripande skillnader eller likheter i pedagogernas uppfattningar gällande 

fenomenet anknytning (Kihlström 2007, ss. 157, 162–163).  

Innehållsanalys 

Vi spelade in alla intervjuer med hjälp av ett inspelningsverktyg på telefonen. Till en början 

transkriberades och kodades all insamlad data med hjälp av en tankekarta. Så snart 

transkriptionerna var klara raderades ljudfilerna och resterande data sparades till en sluten 

plattform som vår högskola tillhandahöll. De upplevelser som kunde utläsas skrevs ned i olika 

tankebubblor. Dessa knöts inte till specifika personer utan uttalandena analyserades fristående 

från vems upplevelse det var. En pedagog kunde ha flera upplevelser, precis som vissa 

upplevelser gemensamt kunde delas med andra pedagoger, medan andra upplevelser skilde sig 
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åt. Begreppet anknytning var centralt i tankekartan och utifrån fenomenet anknytning utgick 

alltså pedagogernas egna reflektioner och upplevelser. Efter dessa skrivits ned låg fokus i att 

kategoriskt synliggöra gemensamma upplevelser. Vidare skrevs de systematiskt ned i ett mer 

strukturerat schema med spalter för att kunna kategoriseras. En spalt stod för en övergripande 

upplevelse. Ett exempel på en upplevelse som pedagoger ansåg var en bidragande faktor 

gällande barns anknytning, var stora barngrupper. Därmed döptes en kategori till “stora 

barngrupper”. Snarlika upplevelser som gick utläsa fick alltså ingå i samma kategori vilket 

successivt förenklade materialet. Arbetet fortskred på samma vis tills vi slutligen fann fyra 

övergripande upplevelser. Kihlström (2007, ss. 162–163) beskriver att en analys kan göras på 

detta sätt för att upptäcka sammanhang i människors sätt att tänka. Kategoriernas skillnader 

måste dock vara tydliga och får inte överlappa varandra. Upplevelserna utgjorde tillsammans 

de faktorer som pedagogerna menar påverkar barns anknytning, vilka redovisas ytterligare i 

resultatet.  

Kategorierna var:  

• Kommunikation med föräldrarna  

• Dokumentation 

• Brist på tid för reflektion 

• Stora barngrupper  

Fenomenografisk analys 

Vidare utfördes en mer djupgående analys inspirerad av fenomenografisk ansats. Vi gjorde 

detta för att förstå verkligheten genom att förenkla den. De kategorier som tidigare urskiljts 

utifrån innehållsanalysen visade tydligt de faktorer pedagogerna ansåg påverkar barns 

anknytning. Dessa kategorier framkom utifrån vad pedagogerna svarat på frågorna. Dock gick 

det genom att studera den underliggande strukturen urskilja skillnader och likheter i 

pedagogernas uppfattningar gällande fenomenet anknytning. Med hjälp av att analysera 

helheten och tillsammans även diskutera det som inte uttalats, kunde vi se två olika 

uppfattningar. Dessa hade inget att göra med vad pedagogerna faktiskt gjorde utan hur de tänkte 

om vad de gjorde. Vissa pedagoger lade främst ansvaret på sig själva och sin yrkesprofession, 

de menade att de själva måste anstränga sig för att skapa en relation och anknytning till barnet. 

Medan andra främst lade ansvaret på föräldrarna, om föräldrarna är trygga och öppna mot 

pedagogerna menade de att barnen automatiskt blir trygga och skapar en anknytning till 

pedagogerna. Kihlström (2007, s. 159) menar att denna typ av analys kräver att forskaren även 

ser bortom det deltagarna säger och försöker tolka den underliggande tonen gällande vad som 

sägs. Uppfattningar kan nämligen existera både som medvetna och omedvetna. Även dessa två 

övergripande uppfattningar beskrivs vidare i resultatet.  

Forskningsetik 

Ett missivbrev mailades i förväg till vederbörande innan intervjun genomfördes. När alla 

påskrivna missivbrev insamlats efter intervjuerna förvarades de centralt på högskolan i Borås 

med hänvisning till de nya reglerna enligt GDPR (EU, 2016/679, 2016). Eftersom vissa frågor 

eventuellt kunde uppfattas som känsliga och därmed bli personliga, var ett av våra 

ställningstaganden att delar av svaren kunde behöva tas bort. Inga specifika barn diskuterades. 

Pedagogernas egna tankar och reflektioner kring olika arbetssätt låg till grund för 

undersökningen. För att minimera risken för egna antaganden och tolkningar utfördes alla 

intervjuer individuellt istället för i grupp. 
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En god forskare bör vara lyhörd och hänsynstagande vid genomförandet och bibehålla en 

sensitivitet för kontexten. Formulering av frågor kan ha inflytande över datan. Att vara kritisk 

till egna tolkningar och värderingar är viktigt för att behålla datans trovärdighet. Det finns olika 

forskningsetiska krav som en forskare bör förhålla sig till. Informationskravet är en av dessa. 

I vår undersökning informerades de berörda om syftet med undersökningen via telefon och 

dessutom i ett missivbrev. Vid observationer och intervjuer krävs ett samtycke. När det gäller 

observationer och intervjuer gäller det att vara lyhörd för att upptäcka eventuellt misstycke. Om 

deltagaren visar sig obekväm under observationen eller intervjun bör forskaren respektera detta 

och utesluta aktuell del ur undersökningen. Vi har enbart intervjuat pedagoger och inga barn, 

men ett ställningstagande att agera utifrån detta togs. Om vi på något sätt kunnat utläsa att 

pedagoger blivit obekväma eller att samtalet blivit för personligt hände det att dessa delar 

uteslöts ur undersökningen. Samtyckeskravet är ett annat forskningsetiskt krav som innebär att 

deltagarna själva får bestämma över medverkan i undersökningen. De ska informeras om att de 

när som helst har möjlighet att avbryta. Detta förmedlades också i missivbrevet som lämnades 

till berörda i god tid innan intervjutillfället. Konfidentialitetskravet är ytterligare ett krav och 

syftar till att personens uppgifter ska hemlighållas i största möjliga mån. Det innebär att 

fingerade namn eller koder ska användas för att dölja personernas identitet. Det är också viktigt 

att allt material ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan komma åt det. Pedagogernas 

riktiga namn har aldrig dokumenterats utan har från början utbytts mot fingerade namn, 

materialet har endast delats på skolans låsta plattform som heter Ping Pong. Nyttjandekravet är 

slutligen det sista kravet som tagits i beaktning och påvisar att enskilda personers uppgifter 

endast får användas i forskningsändamål. Dessa ska följas vid insamling av all data. Vid 

framställandet bör forskaren bearbeta och tänka igenom vilka frågor som ska ställas så de inte 

uppfattas som stötande eller framkallar obehag. En del pedagoger kanske känner sig stötta av 

frågor kring anknytning eftersom det kan uppfattas som ett känsligt ämne. En del kan rentav 

känna sig skuldbelagda om de inte utfört någon särskild åtgärd vid eventuell problematik 

gällande anknytning. Frågorna har noga valts ut för att undvika uthängning. Alla besvarade 

frågor och anteckningar ska förstöras när undersökningen är klar och ett resultat sammanställts. 

Detta ska samtliga berörda informeras om, vilket de också blivit. I vissa fall kan de intervjuade 

be om att få se råmaterialet vilket vi då bör neka till samt förklara att materialet endast ska 

användas till undersökningen (Christoffersen & Johannesen 2015, ss. 37, 42, 45). 

Reliabilitet 

En studie kräver även reliabilitet vilket betyder att datan insamlats på ett tillförlitligt sätt. Det 

fordras alltså en noggrannhet under hela processens gång eftersom det annars inte går dra 

slutsatser av empirin. Det gäller dessutom att överväga olika tillvägagångssätt vid insamlingen 

eftersom det valda sättet påverkar studiens helhetsbild av verkligheten. Datans reliabilitet kan 

testas på varierande sätt. Exempelvis skulle samma undersökning kunna upprepas vid olika 

tillfällen, om samma resultat visas höjs reliabiliteten, metoden kallas test-retest reliabilitet. 

Andra forskare kan också utföra samma test, om de når samma resultat som tidigare forskning 

tyder det på hög reliabilitet, metoden kallas interreliabilitet (Christoffersen & Johannessen 

2015, ss. 17-22). Datan som ligger till grund för vår studie insamlades på ett noggrant sätt. Vi 

försökte medvetet undvika att styra samtalen eftersom risken fanns att vi i så fall hade påverkat 

deltagarnas svar. Vi anpassade frågorna till viss del i förhållande till hur samtalen utvecklades, 

detta gällde främst i vilken ordning frågorna ställdes. Dock var vi noga med att alla deltagare 

skulle få chans att besvara samma frågor. Anledningen till detta var att vi utgick från att om 

samma frågor ställdes, skulle det underlätta analyseringsarbetet och göra det enklare att dra 

slutsatser - resultatet skulle alltså bli mer tillförlitligt.  
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Validitet 

Det är viktigt att kontinuerligt återvända till syftet med studien, för att på ett tydligt sätt kunna 

besvara frågeställningen - det i sin tur påverkar meningsfullheten eller den så kallade 

validiteten. Om fel frågor ställs till de som medverkar i studien, eller på ett komplicerat sätt kan 

detta vidare leda till att syftet inte besvaras. Validitet syftar alltså till att forskarna bör välja en 

lämplig metod för att få svar på de frågor som ställts (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, 

ss. 53–55). Empirin utgör inte själva verkligheten utan är en tolkning av den. Därför blir det då 

relevant hur väl den representeras samt hur relevant den är. Det finns några begrepp som skiljer 

olika former av validitet. Begreppsvaliditet syftar till en relation mellan ett generellt fenomen 

som ska studeras samt konkreta data. Det gäller i detta fall att ställa sakliga frågor för att få 

konkreta svar. För att bestämma hur valida indikatorerna är kan sunt förnuft användas det vill 

säga face validity. Det gäller att se till helheten och alla faktorer som kan spela in i fenomenet 

(Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 22-23). Intervjufrågorna utformades utifrån studiens 

syfte. De kom att ändras ett flertal gånger innan vi slutligen bestämde oss för de tio frågor vi 

använde oss av. Om en deltagare vid något tillfälle inte förstod en fråga förklarades den 

ytterligare för att tydligare specificera vad vi undrade. Om vi som intervjuare hade funderingar 

kring något gällande deltagarnas svar, ställdes följdfrågor för att undvika misstolkningar av 

svaren. Om vi märkte att samtalen började sväva iväg mot ämnen som inte rörde vårt syfte 

försökte vi styra tillbaka till frågan som ställts. Pedagogernas egna tolkningar och uppfattning 

av sin verklighet utgör empirin av vår undersökning. Studien följer inte formen 

begreppsvaliditet helt och hållet även om frågorna var sakligt utformade. Detta eftersom svaren 

delvis varit utsvävande hellre än konkreta, precis som vissa följdfrågor varit spontana. Vissa av 

svaren på dessa spontana frågor har vi fått bortse från eftersom de inte har med vårt syfte att 

göra. Dock har helheten av svaren tagits i beaktning under analyseringen.  
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RESULTAT 
I det här avsnittet presenteras vårt resultat utifrån vårt syfte och frågeställningar. 

Vi intervjuade sju pedagoger från tre olika förskolor för att undersöka hur pedagoger arbetar 

med barns anknytning och trygghet under inskolningsperioden, samt för att ta reda på om det 

fanns något uppföljningsarbete eller dokumentation kring barns anknytningsmönster.  

 

Vi har valt att dela in resultatet i två delar med tillhörande underrubriker. Den första delen består 

av innehållsanalys som arbetssätt. Därefter följer en resultatdel med en fenomenografisk analys. 

Innehållsanalysen visar de övergripande kategorier i pedagogernas utsagor vi kunnat urskilja. 

Den fenomenografiska analysen resulterade i två olika uppfattningar vilka sammanställts 

utifrån likheter och skillnader i pedagogernas uttalanden.  

Innehållsanalys 

Kommunikation med föräldrarna 

Efter analys av materialet har vi kunnat konstatera att vi fått snarlika svar i ett flertal av 

intervjufrågorna. Beträffande inskolningsperioden har alla svarat att den pågår under ungefär 

två veckor, det skiljer sig dock åt beroende på varje enskilt barn. Vissa barn kan skolas in 

snabbt, vissa tar längre tid på sig att skapa anknytning. Vidare beskriver pedagogerna att 

inskolningen läggs upp på så vis att första veckan kommer barnet tillsammans med 

vårdnadshavare för att nästkommande vecka successivt vänja sig vid att denne går iväg korta 

stunder. Det som ligger till grund för att det ser ut som det gör är pedagogernas erfarenhet samt 

att det hittills fungerat bra. De har också svarat att de under dessa veckor visar alla rutiner för 

barnet, detta skapar trygghet, då de får lära sig hur saker går till och så vidare.  

 

Tre av pedagogerna beskriver att de inte har några särskilda ansvarsbarn. Detta har valts bort 

för att de beskriver att det är lättare att hjälpas åt samt att barnen på så vis får tillit till alla 

pedagoger på avdelningen. Det blir annars sårbart då någon av dem är hemma på grund av 

sjukdom eller liknande. Tre pedagoger berättar att de har ansvarsbarn. Deras resonemang kring 

det utgörs av att de tycker det är lättare att bibehålla en god kontakt till barn och föräldrar samt 

att det är lättare att hålla ordning på olika dokument. De beskriver dock att de successivt 

försöker vänja barnen vid resterande personal för att minska sårbarheten.  

 
“Student: Hur bemöts de nya barnen? Pedagog: Vi pratar med dem väldigt mycket försöker liksom att 

prata med dem... förut där jag jobbat tidigare fick föräldrarna hälsa på ett tag innan inskolningen… så att 

man får ett ansikte och så så att de känner sig trygga… Student: Har ni ansvarsbarn? Pedagog: Nja det har 

vi inte här vi försöker att ta i hand varje morgon om barnen vill själva… det är mycket liksom prata säga 

hej när de kommer och försöka vara med dem” (Anna) 

 

Samtliga beskriver att de uppmuntrar föräldrarna att ta med sig barnen för att hälsa på ett tag 

innan inskolningen för att få ett första möte. Vidare förklarar de att de möter de nya barnen med 

intresse och engagemang. Tre av pedagogerna har som rutin att ta barnen i hand och säga god 

morgon varje dag. För att etablera en god anknytning till barnen svarar de flesta att de umgås 

nära och pratar med dem. Anna beskriver nyttan med att ta reda på vad barnet tycker om innan 

första mötet, vilket de gör genom föräldrar.  

 

På frågan om vilken möjlighet till fortbildning som finns kring ämnet anknytning svarade 

samtliga att den är var något bristfällig. Samtliga svarade att de haft någon enstaka föreläsning 

eller liknande under åren. De beskrev att ämnet är viktigt samt att de ville ha bredare kunskap. 

För att beskriva hur pedagogerna identifierar en otrygg anknytning berättade de att barnet 
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konkret visar otrygghet genom att gråta, att de ej tar kontakt med andra barn eller att de har 

svårt att slita sig från vårdnadshavaren. Några andra tecken som beskrevs var att barnet har 

svårt att utforska avdelningen, att hen endast använde samma material hela tiden eller att hen 

endast vill sitta i en pedagogs knä. 

Dokumentation och brist på tid för reflektion 

På frågan om det finns tid för reflektion kring barns individuella barns trygghet svarade 

pedagogerna att det var ont om tid. 

 
“Nej, det finns inte tid till något… det är dåligt med tid för reflektioner över huvudtaget… och här har vi 

bara två timmars planeringstid i veckan så det är dåligt med tid… och på de timmarna finns det massor att 

göra så nej jag tycker inte att det finns tid… ibland får man ta det i vardagen i grupperna och prata lite 

snabbt det är viktigt så det är synd” (Anna) 

 

“Både ja och nej det är lite hur det ser ut… det klart man skulle behöva mer reflektionstid – absolut… det 

ifrågasätter vi nästan ständigt… att ha mer… för det mesta så liksom det går i ett… har man då mycket barn 

så hinner man inte” (Lisa) 

 

I citatet ovan beskriver pedagogerna att de inte har någon särskild dokumentation eller 

uppföljningsplan kring otrygga barn. Samtliga har dock uppföljningssamtal med föräldrarna 

som kan ses som en viss dokumentation. Pedagogerna uttrycker att de inte har tillräckligt med 

tid för reflektion i arbetslaget utan understryker att de behöver mer tid. Detta för att barns 

trygghet är viktig för utveckling och trivsel i vardagen. De säger att de oftast får ta samtal om 

barns inskolning och trygghet i barngruppen där det är svårt att fokusera. Dock beskriver några 

av pedagogerna att de pratar en del på planeringstiden men att den tiden oftast går till att göra 

andra saker. 

Stora barngrupper 

Alla intervjuade pedagoger beskriver att de skulle behöva mer resurser eller färre barn i gruppen 

vilket har återkommit under intervjun. 

 

“/.../ vi upplever ju att vi har, att det är för stora barngrupper och har man mycket barn så räcker man 

alltså inte till som personal /.../ och har man då ett par stycken som är jätteledsna då går det ju kanske en 

personal på bara två barn så finns det tretton stycken till... det säger ju sig självt då räcker man inte till /.../ 

fast hellre färre barn… för att mycket forskning har ju visat på att barngrupperna är för stora och speciellt 

på småbarn, det ska inte vara så... de ska inte ha så stora grupper” (Elin). 

 

“Att det är många på samma ställe... rörigt… en separationsångest från föräldrarna och även från oss om 

vi går… då kan de bli ledsna… men främst stora barngruppen… vi har femton i vår grupp och jag tycker 

att det är för många” (Anna). 

 

Några uttrycker känslan av att inte räcka till, andra säger att det ställs för lite krav på föräldrarna. 

Att kravet förr var att barnen skulle vara blöjfria vid tre års ålder men att de flesta barn idag inte 

är det vilket medför extra arbete för personalen. Ett flertal av pedagogerna hade arbetat i 

förskolan i cirka 16–20 år. De beskrev att de kan se en viss skillnad i verksamheten beträffande 

undervisning och omsorg. Tidigare fanns det å ena sidan inte lika stora krav på undervisning. Å 

andra sidan ställdes högre krav på föräldrarna, ett krav var att barnet skulle vara blöjfritt innan 

de fyllt tre år. De berättar att arbetet innebär större delar av administrativt arbete samt planering 

av undervisning. Dock understryker de att omsorg och undervisning kan kombineras. 
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På frågan om vad som orsakar barns otrygghet svarar de att en orsak kan vara stora barngrupper 

och att det är rörigt på avdelningen. Några påvisar att det kan bero på en otrygghet i hemmet 

eller ruljans i personalen. De lyfter att föräldrarnas beteende kan spela in. Om de exempelvis 

visar oro inför sitt barn eller har svårt att lämna hen på förskolan kan den känslan avspegla sig 

i barnet. En pedagog upplever att föräldrarna har långa arbetsdagar eller har svårt att få tid till 

sina barn. 

Fenomenografisk analys 

Pedagogers ansvar 

En uppfattning vi kunnat urskilja är att pedagoger anser att det är deras ansvar att knyta an till 

barnen under inskolningen på förskolan. Förälderns roll är att närvara under 

inskolningsperioden för att barnet ska känna trygghet för att skapa relation till de andra på 

avdelningen. Pedagogens ansvar är att skapa kontakt med barnet genom att vara på dess nivå. 

För att göra det krävs lyhördhet och närvaro för att skapa relation, se och förstå barnet. 

 
“Student: Vad tror du orsakar barns otrygghet på förskolan? Pedagog: Att inte det blev sett kanske för den 

som den är… den kanske inte riktigt känner sig trygg att den inte känner sig sedd och inte riktigt förstådd det 

kan jag tänka mig /.../ sen får ju vi vuxna också verkligen jobba med oss själva och verkligen se barnen 

också… att inte vi börjar prata för mycket med varandra eller så utan att man verkligen har koll på barnen 

också att man verkligen tillmötesgår dem så mycket man kan” (Elin). 

 

Ovan beskrivs att pedagoger kan påverka barns anknytning genom att vara lyhörda och flexibla 

samt följa barnet. Det krävs en viss ansträngning av pedagogen för att nå fram. 

 
“Alltså jag själv är väldigt liksom försöker prata med barnet försöker se vad barnet är intresserat av… man 

kan se vart det går och försöker visa något de kan vara intresserade av… sen successivt bygga på 

anknytningen… känna av lite grann hur barnet reagerar… vi ser också vilken pedagog barnet tyr sig till… 

så får den personen vara med barnet mest sen senare kan man utöka till fler pedagoger så de blir trygga 

med alla men samtidigt så är det en trygghet”(Anna). 

 

Citatet ovan pekar på att det är pedagogers arbetsuppgift att se till att barnet känner trygghet. 

Genom att föräldern är med som en trygg bas till barnet kan pedagogen vidare skapa kontakt 

och utveckla en relation till barnet. Barnet kan ty sig till en av pedagogerna, då krävs öppna 

pedagoger som kan möta dess behov. 

Föräldrars ansvar 

Den andra uppfattningen är att barns trygghet och anknytning påverkas av föräldrarnas 

förhållningssätt. Om föräldrarna är öppna och trygga mot pedagogerna, kommer barnet 

automatiskt bli tryggt och en anknytning kommer skapas till pedagogerna. De lade också vikt i 

att barnen är trygga i hemmet. 

 
“Jag tror inte de får så mycket tid av sina föräldrar som de behöver de får sitta med ipads... inte en varm och 

go famn utan istället skärmar /.../ Har du tryggheten hos dina föräldrar barnen vet då att mamma eller pappa 

kommer tillbaka sen”(Lisa) 
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I citatet ovan beskriver pedagogen sin uppfattning, att barns anknytningsproblematik kan bero 

på att barn får för lite tid med sina föräldrar. Om barnet har en god anknytning till sina föräldrar 

har de lättare att känna trygghet på förskolan. 

 
“Alltså föräldrakontakten är ju väldigt viktig... så har man en god kontakt med föräldrarna så blir oftast 

barnet också väldigt tryggt... eh, så föräldrarna prioriterar ju vi väldigt mycket och tycker är jätteviktigt… 

sen är det ju också lite svårt för alla våra föräldrar är ju mångkulturella föräldrar så vissa kan ju inte ett ord 

svenska vissa kan lite vissa kan engelska vissa kan jättemycket så det blir ju alltid olika men… nej men så det 

är ju lite olika men vi prioriterar föräldrakontakten väldigt mycket för då har vi märkt att då blir barnen 

väldigt trygga när föräldrarna är trygga” (Emma). 

 

En del i arbetet med barns trygghet och anknytning är föräldrakontakten. Det finns några 

problem som kan uppstå. Exempelvis finns det föräldrar som talar ett annat språk vilket kan 

försvåra dialogen kring deras barn. Utan bakgrundsfakta kan det vara svårt att bilda sig en 

uppfattning om vad barnet tycker om att göra och så vidare. Det kan också vara svårt att 

förmedla exempelvis problem med barnets otrygghet i förskolan. 

 

Sammanfattning av resultat  
Resultatet visar att de förskolor vi besökt har likartade inskolningsmodeller, alla hade två 

veckors inskolningsperiod. Dock kunde den anpassas efter varje individs behov. De pedagoger 

vi intervjuat värdesätter föräldrakontakt i form av samtal eftersom det bidrar till en helhetsbild 

av barnet. När kommunikationen till vårdnadshavarna brister kan problematik uppstå gällande 

förmedlingen av viktig information som rör barnet. Ur resultatet går även urskilja att en 

helhetsbild kring barnet är att föredra, vilket uppnås genom kontinuerlig kontakt med 

vårdnadshavarna. Det förs viss dokumentation och uppföljningsarbete kring barns anknytning. 

Detta utförs främst i form av muntliga samtal mellan kollegor, minnesanteckningar eller 

uppföljningssamtal med vårdnadshavare. Vidden av dokumentation och uppförljningsarbete 

varierar dock pedagoger emellan. Det framgår dessutom att de intervjuade pedagogerna 

värderar trygghet och anser att det är en central del för barns fortsatta trivseln och utvecklingen 

på förskolan. Den gemensamma upplevelsen är att det finns resurser i form av kunskap att tillgå 

om anknytningssvårigheter uppstår. En svårighet kan däremot vara att tillgodose barns behov 

vid avsaknad av personal eller stora barngrupper.  

 

Resultatet innehåller två övergripande uppfattningar som vi kunde urskilja ur 

intervjumaterialet. Den ena uppfattningen är att pedagoger ska lägga ansvaret på sig själva och 

sin yrkesprofession när det gäller att knyta an och skapa anknytning till barnet för att denne ska 

få en trygg tillvaro på förskolan. Den andra uppfattningen pedagogerna har är att ansvaret ska 

ligga hos föräldrarna gällande barnens trygghet och anknytning. 

 



 

15 

 

DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras det som framkommit i studiens resultat, även diskussion gällande 

fördelar och nackdelar med vald metod. Avsnittet innefattar även didaktiska konsekvenser och 

slutligen lyfts reflektioner kring fortsatt forskning inom området.  

Resultatdiskussion 

Vår teoretiska utgångspunkt är anknytningsteorin. Bowlby (2011) beskrev att om barn inte 

format någon anknytning till någon vuxen under sina första år kan de utveckla emotionella 

problem senare i livet. Utifrån resultatet går det utläsa att pedagogerna lägger viss vikt vid 

anknytning men att det kan vara något komplext i vardagen. Detta beror på för stora 

barngrupper samt en känsla av att inte räcka till hos pedagogerna. Några av de intervjuade 

pedagogerna nämner att vissa barn upplevs ledsna när det är personalbrist på förskolan. Vår 

tolkning av det är att barnen upplever en viss negletion varpå de kan inte tanka omsorg i en 

famn då det finns behov. Bowlby nämner att detta blir en konsekvens av bristande omsorg 

(Hwang och Nilsson 2011, ss. 59–60). 

Kommunikation med föräldrarna 

Pedagogerna berättar att inskolningsperioden vanligtvis varar i två veckor, varav andra veckan 

utgörs av att föräldern successivt lämnar barnet. Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss. 

162–163) beskriver att föräldern ska närvara under första tiden eftersom denne då fungerar som 

en trygg bas. Detta resulterar i att barnet vågar utforska omgivningen tillsammans med 

pedagogen. Vid osäkerhet kan barnet söka kontakt med föräldern för att sedan utforska vidare. 

Allteftersom kan pedagogen fungera som en vikarierande anknytningsperson, det vill säga att 

barnet kan söka tröst även hos denne. Under den här tiden kan pedagogen och föräldern läsa av 

barnets behov och anknytning. 

Stora barngrupper 

Några av pedagogerna berättar att de har ansvarsbarn. Broberg, Hagström, Broberg (2012, ss. 

157–158) uttrycker en självklarhet i att barnet ges möjlighet att skapa en anknytning till en 

pedagog först för att senare knyta an till flera pedagoger. Deras resonemang grundar sig i att 

små barn behöver nära känslomässiga band för att kunna känna trygghet och utvecklas normalt. 

Vidare beskrivs det att en anknytning underlättar det administrativa arbetet samt att det är lättare 

för vårdnadshavare att lära sig rutiner och så vidare. Trots att de intervjuade pedagogerna 

beskriver att de följer vissa rutiner som formats genom erfarenhet, tycks deras resonemang likna 

Broberg, Hagström och Brobergs (2012). De uttrycker att oavsett vilken modell avdelningen 

använder finns en del saker som är särskilt viktiga att tänka på. Några punkter är exempelvis att 

pedagogerna behöver vara lyhörda för barnet samt att aktivt arbeta för att skapa relation till 

barnet. Barnet behöver ha sin förälder närvarande för att känna trygghet under tiden som en 

relation till pedagog utvecklas. Antalet inskolningar behöver hållas relativt få samt att barnet 

successivt behöver vänja sig vid separation från föräldern. 

Hagström (2012, ss. 195–197) lyfter vikten av att pedagoger kontinuerligt fortbildar sig. Det 

krävs kunskap om barns olika utvecklingsnivåer samt deras behov för att kunna ge en god 

omsorg. Trots detta uttrycker pedagogerna att fortbildningen är bristfällig. Vidare menar 

emellertid Hagström (2012) att det är pedagogernas egna ansvar att se till att deras kunskap är 

tillräcklig. Samhället utvecklas hela tiden, därför behöver praktisk erfarenhet kombineras med 

aktuell forskning för att kunna upprätthålla en god kompetens. 
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Dokumentation och brist på tid för reflektion 

Pedagogerna förklarar att de inte har den tiden som krävs för att hinna med dokumentation och 

uppföljningsarbete. De känner press över att inte räcka till eftersom det är många barn i 

barngruppen. Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015, ss. 2-3) beskriver att det är 

svårt att definiera vad som är en för stor barngrupp men att storleken på gruppen är avgörande 

för kvalitén på läroplansarbetet. Att förskolorna idag utgörs av stora barngrupper beror på att 

allt fler barn deltar i förskolan. Författarna menar att barngruppens storlek är av större betydelse 

än antal pedagoger per barn. Ekonomiska ställningstaganden är en bidragande orsak till hur 

kommunerna väljer antal barn per grupp. Det är dock förskolechefens ansvar att se till att 

förskolan utgår från barnens bästa samt att läroplanens intentioner kan följas. Om det är många 

barn i gruppen kan svårigheter uppstå med att föra kommunikation på individnivå med barnen. 

Det kan också påverka barnens samspel sinsemellan samt att få plats i lokalerna vilket kan 

begränsa barnens utforskande. Trots att pedagogerna uttrycker att det råder tidsbrist lyfter 

Hagström (2010, ss. 106–107) vikten av att dokumentera barns samspel och anknytning. Om 

dokumentationen ses som en given del i arbetet är sannolikheten större att den kontinuerligt 

följs upp. 

Två olika uppfattningar 

Resultatet av vår studie visar pedagogers uppfattning om deras egna ansvar. En av 

uppfattningarna som urskiljdes var att det är pedagogens ansvar att se till att barnen känner 

trygghet på förskolan. Hagström (2010, ss. 167–169) beskriver att pedagoger med hjälp av 

närvaro, kontinuitet och struktur kan skapa den tillit och trygghet som krävs för att bygga upp 

en anknytning till barnet. Finns det inte en tydlig struktur kan barnet ha svårt att känna sig säker 

på sin omgivning och måste då hela tiden vara uppmärksam på vad som sker och på vad 

pedagogerna gör. För att barnets behov ska kunna tillgodoses krävs det att pedagogerna är 

närvarande och tillmötesgående. Då tilliten bryts är det emellertid också pedagogernas ansvar 

att se till att den återuppbyggs. Vårt syfte med studien är att identifiera hur pedagoger arbetar 

med barns anknytning och trygghet under inskolningsperioden, med pedagogers egna 

uppfattningar som utgångspunkt. Vårt syfte är dessutom att undersöka om det finns något 

uppföljningsarbete eller dokumentation kring barns anknytningsmönster. Några av de 

intervjuade pedagogerna beskriver att det ligger stor vikt i pedagogernas förhållningssätt. Enligt 

uppfattningen är det alltså pedagogers ansvar att anpassa sig efter barnet för att på så vis skapa 

och upprätthålla en god anknytning.  

 

Vår studie visar också en annan uppfattning pedagoger har, vilket är att barnets trygghet på 

förskolan ligger i vårdnadshavares ansvar. Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss. 62, 159) 

beskriver att om barnet utvecklat en god anknytning till minst en av sina vårdnadshavare så att 

dessa kan agera som en trygg bas, så klarar barnet av kortare separationer, som exempelvis en 

dag på förskolan. Barn som känner tillit till sina föräldrar vet att de kommer tillbaka. 

Vårdnadshavarna kan uppleva att det är minst lika svårt som barnet under inskolningsperioden. 

De kan känna oro och sorg över att lämna bort sitt barn. I dessa fall krävs lyhördhet och god 

kommunikation mellan förälder och pedagog för att komma fram till den bästa lösningen för 

barnet. Pedagogers ansvar är att informera om vikten av lugn och ro i hemmet under 

inskolningsperioden, samt att barnet mår bäst av att slippa fler separationer under denna tid. 

Enligt uppfattningen vilar alltså det yttersta ansvaret på vårdnadshaveren att lägga grunden för 

barnets trygghet. Om vårdnadshavaren uppvisar trygghet och lugn kommer barnet bli tryggt på 

förskolan.  
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Metoddiskussion 

Metoden vi valde för studien var kvalitativ metod inspirerad av fenomenografisk ansats i 

analysstadiet. Denna metod fungerade bra i förhållande till vårt syfte eftersom vi ville ta reda 

på pedagogernas egna reflektioner och uppfattningar gällande anknytning. Vi kunde samtala 

med pedagogerna och få en djupare förståelse för fenomenet, sett genom deras ögon. 

Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 15–16) förtydligar att kvalitativa studier kräver 

öppna frågor för att deltagarna själva ska kunna tänka efter och inte bli påverkade i någon 

riktning. Detta var delvis svårt, eftersom vi stundtals behövde frångå våra förberedda frågor när 

samtalen tog andra riktningar. Vissa av de frågor som ställdes spontant hann vi inte tänka 

igenom och formulera på ett önskat sätt i stunden. Detta upptäcktes först vid transkriberingen. 

Vi funderade på om vi på något sätt hade påverkat vissa av svaren. Vi valde därför att utesluta 

svaren till frågorna som råkat bli ja/nej frågor.  

Det uppstod viss problematik kring bokning av intervjuer. Från början planerade vi att intervjua 

åtta pedagoger, dessvärre fick vi inte ihop fler än sju. Anledningen till detta var tidsbrist på 

förskolorna. Om vi hade kunnat göra något annorlunda hade vi ringt och bokat intervjuer 

tidigare. Det kanske hade bidragit till att fler pedagoger hade kunnat intervjuas, vilket i sin tur 

hade gett oss en större mängd data att analysera.  

Att vi valde en fenomenografisk ansats i analyseringsstadiet är något vi ser som positivt. Även 

om analysen var tidskrävande med mycket diskussion oss emellan, framkom intressanta 

abstrakta delar i resultatet. Dessa hade inte synliggjorts vid en mindre djupgående analys. De 

skillnader och likheter vi kunde utläsa fick en betydelse för hur vi såg på studiens helhet och 

gjorde den mer meningsfull. Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014, ss. 53–55) menar att 

metoden påverkar resultatet. Om empirin tolkas på fel sätt kan detta bidra till en missvisande 

bild av fenomenet som ska undersökas.  

Didaktiska konsekvenser 

Vi presenterade inledningsvis att vi sett barn som enligt vår tolkning, verkat otrygga på 

förskolan. Därför valde vi att undersöka barns anknytning under inskolningsperioden för att 

kunna identifiera orsaker till fenomenet. Det som framkommit under studien är att pedagogerna 

upplever att det finns otrygghet hos vissa barn samt att det inte finns någon konkret 

dokumentation kring anknytning. Ett genomgående mönster vi sett är att pedagogerna upplever 

att de har för stora barngrupper och ont om resurser som i sin tur leder till tidsbrist. Bristen 

resulterar i att barns behov av omsorg ej kan tillgodoses. Vi anser att det är ett problem men att 

arbetet skulle kunna omfördelas. Om dokumentation av anknytning ses som en självklar del i 

det vardagliga arbetet skulle det kunna genomföras på rutin. Att föra loggbok är ett bra exempel 

på dokumentation. Pedagoger skulle kunna ha med sig ett block i fickan för att lätthändigt kunna 

skriva upp olika händelser. En annan idé är att avsätta trettio minuter per vecka då alla 

inskolningar och otrygga barn följs upp. Om lokalerna tillåter skulle pedagogerna kunna dela 

in barnen i mindre grupper där samspel och kommunikation lättare kan ske. Observation är ett 

annat sätt att synliggöra de otrygga barnen. Om det finns möjlighet skulle pedagogerna kunna 

utföra observationer av gruppen där beteenden och mönster skrivs ner. I annat fall skulle 

videokamera kunna användas i olika situationer. Materialet kan sedan analyseras där både 

pedagoger och barns agerande kan synliggöras. 

Förslag till fortsatt forskning 

I studien har vi försökt identifiera hur pedagoger arbetar med barns anknytning och trygghet 

under inskolningsperioden. Vi har även undersökt om det finns något uppföljningsarbete eller 

dokumentation kring barns anknytningsmönster. Detta har genomförts med pedagogers egna 
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uppfattningar och reflektioner som utgångspunkt. För vidare forskning skulle det vara 

intressant att göra en mer omfattande studie gällande barns anknytning och trygghetsbehov. En 

sådan undersökning skulle kunna inkludera förskolor från flera olika kommuner. På så vis 

skulle en jämförelse mellan förskolor i olika delar av Sverige möjliggöras. Det skulle då 

synliggöras om pedagogers uppfattningar om barns anknytning skiljer sig åt beroende på 

geografiskt område, eller om inskolningarna organiseras på olika sätt. 
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BILAGOR 
 

 

Intervjufrågor:  

 
- Hur ser era inskolningsperioder ut?  

- Vad ligger till grund till att de ser ut som de gör?  

- Hur bemöts de nya barnen?  

- Hur etablerar ni en god anknytning till barnen? 

- Vilken möjlighet till fortbildning finns gällande barns 

trygghet/anknytning/anknytningsteorier?  

- Hur identifierar du en otrygg anknytning?    

- Om ett barn ter sig otryggt, finns någon dokumentation eller uppföljningsarbete?  

- Finns tid för reflektion i arbetslaget gällande individuella barns trygghet?  

- Upplever ni att ni har de resurser som krävs för att stötta otrygga barn?  

- Ser du någon förskutning i verksamheten från det att du började arbeta, gällande fokus på 

omsorg/trygghet gentemot undervisning?  

- Vad tror du orsakar barns otrygghet?  

- Är det något du själv vill lägga till som du tänker på gällande anknytning och inskolning som 

vi inte frågat?  

  



 

 

 

Missivbrev 

HÖGSKOLAN I BORÅS 

 

Samtycke till insamling av dataintervju. 

Som en del av kursen 11FK75, Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för 

förskollärare vid Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet ”Att identifiera hur pedagoger 

arbetar med barns anknytning och trygghet under inskolningsperioden”. Vi som utför studien 

heter Alexandra Sahl och Suzanna Lozano. Vi kan nås på email: s152015@student.hb.se. 

Vi skulle vilja att du svarar på intervjufrågor rörande anknytning som kommer att spelas in. Tid 

för intervjun beräknas till ca 30 minuter. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av 

artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på 

den aktuella kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock 

vara att betrakta som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall 

någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen 

beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 

dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är 

nödvändiga. 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och 

presenteras så att inga uppgifter kan spåras till dig. 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna 

samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter 

kommer då inte att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara 

förhindrade att omedelbart ta bort uppgifterna. 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 

 

_____________________________ 

Underskrift 

_____________________________ 

Namnförtydligande 

_____________________________ 

Ort och datum 
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