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Sammanfattning 
 

Inledning 

Bowlbys anknytningsteori utgår från anknytningens eller bindningens betydelse för det lilla 

barnets mentala utveckling. Den emotionella bindningen till modern (eller annat 

modersubstitut) anses grundläggande för barnets fortsatta psykiska hälsa, utan den trygga 

tillgivna bindningen blir inte närhetsbehovet hos det lilla barnet tillfredsställt och blir då 

reagerar barnet med att då senare i livet vända sig till brottslighet, detta enligt Bowlbys egna 

observationer hos unga som begått brott (Perris, ss. 112-13, 21-23).  

 

Syfte 

 

Syftet är att prova Bowlbys anknytningsteori som utgångspunkt för ett inkluderande arbetssätt 

→ Hur arbetar pedagoger för att bemöta barns skilda behov? 

→ Hur ser pedagoger på barns olikheter? 
 

Metod 

Jag har sedan gjort en analytisk läsning av litteraturen om Bowlbys anknytningsteori för att 

identifiera de viktigaste didaktiska implikationer i relation till frågor om inklusion i den 

svenska mångkulturella förskolan av idag i relation till kön, samhällsklass, etnicitet och 

särskilda inlärningshinder. Min analytiska läsning av Bowlbys texter har inte varit strikt 

regelstyrd utan visst utrymme har lämnats för utrymme för egna reflektioner, vilka presenteras 

och illustreras i metod delen. Utöver detta har jag har intervjuat tre förskollärare, anställda vid 

en förskola i Västsverige om hur de arbetar i relation till inklusions frågor som ett sätt att testa 

hur och om idéer kring anknytningsteori och dess didaktiska implikationer fölls i förskolan. 

Ett glapp har identifierats. Detta glapp kommenteras i texten och ytterligare didaktiska 

implikationer för förskolan och lärarutbildning tagits fram. 

 

Resultat 

Resultatet visar på att grunden till ett starkt arbetslag är planering, dokumentation, reflektion 

kring tidigare händelser och en vilja att förbättra genom förberedelse. Det framkommer också 

data om anknytningens betydelse för barnets möjlighet till en positiv relation med pedagogen. 

Dessa två faktorer lägger grunden för ett gott och konstruktivt arbete med att ha ett 

inkluderande förhållningssätt och acceptans för olikheter. 
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INLEDNING  
Jag har en stark tro till om vi bygger upp starka barn så behöver vi inte’ ’fixa’’ brutna vuxna.  

Mental ohälsa kan spåras till många olika erfarenheter som individen har upplevt. Dessa kan vara 

en bristande anknytning i relationen där barnet på något sätt separerats från vårdnadshavaren. 

Bowlby (2010) intresserade sig för konsekvenserna av separationen mellan barn och förälder. 

Detta eftersom han själv upplevde detta i sin barndom. Bowlby (2010) studerade barn/ungdomar 

som på något sätt blivit separerade från sina föräldrar. Det som han observerade var att barnen 

fick en känsla av otrygghet och visade stressbaserade beteenden. Von Schéele (1992) förklarar 

att stress sätter igång hormoner som säger till kroppen att denne är i fara. Ellneby (1999) 

beskriver att när barn blir påverkade av stress reagerar igenom flykt eller fäktning. Med fäktning 

menas att barnet blir aggressivt. Denna aggressivitet kan yttra sig i svordomar, muntliga hot men 

också fysiskt våld mot andra och sig själva. Dessa barn blev då satta på hem som arbetade med 

normbrytande beteenden. Dessa anstalter kunde vara hem för barn med fysiska och psykiska 

diagnoser som vi idag skulle kallat autism, pika, sömnapné, Downs syndrom och psykos. 

 

Det blir allt vanligare med mental ohälsa hos unga vuxna uppger folkhälsomyndigheten*. Den 

psykiska ohälsan bryts upp i ångest, oro och ängslan, suicidala tankar, stress och 

sömnsvårigheter. Ångest, oro och ängslan var de symptom som flest hade i Sverige när enkäten 

gjordes. Det är oroande hur den mentala ohälsan ökat igenom åren, jag inkluderad. Beckman och 

Hagquist (2010, s. 16–17) förklarar i sin forskningsrapport att det finns olika’ ’bilder’’ av 

psykisk ohälsa. Dessa beskrivs som följande: officiella bilden, mediabilden och bilden från 

forskningen. Den officiella bilden kommer från myndigheter, riksdagen och andra statliga 

utskott. Mediabilden är den exponering mental ohälsa fått i tidningar, tv och radio. Bilden från 

forskningen är tagen ur ny publicerad forskning kring mental ohälsa. 

 

Enligt både folkhälsomyndigheten* och Beckman och Hagquist (2010 s.21-22) är kvinnor 

majoritet till skillnad från män när det kommer till mental ohälsa. Däremot så är män majoritet 

när det gäller självmord. Detta måste få ett slut anser jag eftersom det är så många människor 

som kunde bli sådana underbara människor som kunde bidra till skapandet av ett bättre samhälle. 

Det enda svaret till detta växande problem är att börja i förskolan igenom ett inkluderande 

arbetssätt där alla barn oavsett behov bli respekterad för den de är utan att döma. När jag började 

läsa till barnskötare var mitt uppdrag, att arbeta för att varje barn oavsett av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder skulle få känna sig trygg, accepterad och 

välkommen på förskolan. Det är något jag fortfarande håller fast vid, att varje individ skall kunna 

utveckla en trygg självkänsla där de inte har behov av att jämföra sig med andra utan att 

acceptera sina egna som andras behov. Detta beskriver Läroplanen (rev. 2018 s. 10) är en del av 

den värdegrund som förskolan skall vila på. Begreppet trygg omsorg omnämns som en viktig del 

för utvecklingen av en positiv självkänsla. Denna trygghet skall skapas igenom ett systematiskt 

kvalitetsarbete där pedagogerna ansvarar för att varje barn oavsett av kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning skall trygghet och 

tillit. 

 

                                                
* Folkhälsomyndigheten, Senast uppdaterat: 2019-01-07 Källa: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-

suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/vuxnas-psykiska-halsa/ 
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Skolverket* påvisar att förskolorna har brister i genusarbetet där personalen inte utfört ett 

systematiskt arbete utifrån ett genusperspektiv. Det systematiska kvalitetsarbetet skall vara ett 

kontinuerligt arbete som hjälper verksamheten att utvärdera innehåll, förhållningssätt och andra 

organisatoriska delar som bidrar till hur verksamheten fungerar. Förskolans ansvar för barnets 

trygghet nämns i Läroplanen för förskolan (rev.2018 s.7, 10, 13) fyra gånger. Där följande sägs 

kring trygghet: ’’barnets trygghet i sin identitet och barnets trygghet ur ett omsorgsperspektiv’’. 

Ett barns trygghet byggs upp igenom en stark trygg bas i anknytningen med sina vårdnadshavare.  

När sedan barnet börjar på förskolan måste barnet få en god anknytning med sina pedagoger 

eftersom det skapar trygghet för barnen på förskolan menar Hedström (2014).  

Det var något som jag kommer håg att jag inte hade förrän jag började 3:an och när jag fick en 

stödlärare som hette Ann. För första gången hade jag en pedagog som förstod mig och jag 

behövde inte stå försvars för vem jag var och vad jag inte tyckte var okej. Gottberg (2017, s.28-

29) understryker att barnet måste få stöd i sitt identitetsskapande och hjälpa dem att utveckla en 

realistisk självkänsla.  

 

SYFTE 
Syftet är att pröva Bowlbys anknytningsteori som utgångspunkt för ett inkluderande arbetssätt 

→ Hur arbetar pedagoger för att bemöta barns skilda behov? 

→ Hur ser pedagoger på barns olikheter? 
  

                                                
* Skolverket, Senast uppdaterad 19 september 2018 Källa: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/brister-i-

forskolans-genusarbete 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Anknytningen har funnits med människan i ur minnes tider. Människor utvecklade denna 

förmåga för att skydda sina barn från fara. Igenom att ge barnen an naturlig instinkt till att 

anknyta fick barnet bättre chans att överleva. Denna naturliga instinkten till anknytning lever 

med oss ännu idag och kan ses hos yngre som äldre (Bowlby 2001, s. 19-20). Anknytning eller 

bindning som Bowlby kallar det, är grundläggande för barnets framtida utveckling. Det är 

igenom bindningen som bygger upp sin trygga bas. Den trygga basen kan förklaras som barnets 

säkra grund som denne kan gå till när denne känner sig rädd eller otrygg. Det är i bindningen 

med anknytningspersonerna (föräldrafigurer av valfritt kön) som den trygga basen utvecklas. 

Igenom den kommer barnet att utforska världen omkring sig och lära sig utav den.  

 

Den första bindningen sker med barnets närmsta anknytningsperson som kan vara föräldrarna 

eller annan föräldrars figur. Det som urskiljer bindningsrelationen mot en vanlig relation är att 

individen aktivt söker beskydd, tröst och trygghet hos personen de har en anknytningsrelation 

med (Broberg, M, Hagström, B & Broberg, A, 2012, s. 36). När sedan det tillkommande 

bindningsbeteendet uppstår kan de ses vid slutet av barnets första levnadsår. De triggas främst av 

smärta, trötthet, hunger eller när barnet behöver hjälp.  

Bowlby (2001, ss. 19-20) beskriver även att beroende på intensiteten av barnets 

bindningsbeteende kan anknytningspersonen behöva ge olika slags närvaro. Han förtydligar att 

denna närvaro kan vara allt från en blick till en tröstande famn. Interaktionen mellan barn och 

moder sker redan från dagen barnet är fött. Detta sker i början av fysiska beröring och 

ögonkontakt. I början av varje interaktion sker en inledande interaktionsfas som sedan går över 

till ett ömsesidigt erkännande. Detta innebär att både barn och moder ser varandra som 

likvärdiga med en integritet, rättigheter och egna erfarenheter av saker och att detta skall 

respekteras. Bindningen mellan barn och anknytningsperson är grundläggande för barnet och den 

vuxnas beteende gentemot barnet kommer påverka barnet livet ut.   

 

Bowlby (2001, s. 20) hävdar att föräldrars beteende kan sammanliknas med barnets inneboende 

vilja till bindning. Med detta menar författaren att förälderns beteende finns inom varje människa 

som en instinkt precis som barnet instinkt till bindning. Igenom att se föräldrars beteendemönster 

kan man se hur det utförs som en instinkt som finns med den vuxne.  

De kallas oftast en modersinstinkt eller en fadersinstinkt i folkmun. När sedan barnet växer 

kommer föräldern få mer erfarenhet som denna kommer applicera på sitt eget beteendemönster 

omedvetet. Hur föräldrarna binder till barnet igenom bindning avgör hur trygg barnet kommer 

vara. Wennerberg (2010, s. 35) förklarar att barnet går in i tre olika faser vid separation. Den 

första fasen var en stark protest igenom fysiska försök till att riva ner de föremål som står i vägen 

för att nå föräldern. Detta kallar författaren för protestfasen. Sedan går barnet över till fasen av 

förtvivlan där barnet börjar ge upp hoppet om att få träffa föräldern igen. Sista fasen är när 

barnet helt gett upp hoppet och behandlar situationen som föräldern avlidit. Ett annat ord för 

detta är losskoppling eller detachment. 

 

Bowlbys sätt att se bristande anknytning som en stor faktor till mental ohälsa och kriminalitet var 

revolutionerande för sin tid. Wennerberg (2010, s. 33) förklarar att anknytningsteorin stod i 

kontrast emot gamla föreställningar av hur barn påverkades negativt, långsiktigt. Detta kunde 

sedan Bowlby bevisa vara en faktor till att de uppväxta barnen vänt sig till brottslighet. Det var 

igenom hans forskning som barn fick ha med sina föräldrar vid långa sjukhusvistelser vilket 

innan inte skulle fått en tanke. 
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BAKGRUND 

Vikten av planering, reflektion och organisation 

Nilholm (2006, s. 44) belyser att det finns faktorer som kan förekomma i ett arbetslag som 

arbetar med ett inkluderande arbetssätt. Dessa innefattar lärares attityder, övergripande 

planering, reflektion, uppföljning, kompetensutveckling, flexibelt uppstödjande och samarbete i 

undervisningen.  

 

För att dessa faktorer skall kunna tillvaratas krävs att stor vikt läggs vid planeringen. Inte bara 

för organisatorisk vinning, utan också för att arbetslaget skall kunna utföra sitt uppdrag som en 

enad enhet med ansvar för den pedagogiska verksamheten (Läroplanen för förskolan rev. 2018, 

s. 12). Orlenius & Bigsten (2006, ss.18-19) beskriver framträdandet av det kompetenta barnet 

som en annan fördel med att arbetslaget får tid till organisation. Igenom organisation kan barnets 

behov till att utvecklas och utforska sin omvärld lättare kunna ske vilket i sin tur ger mer plats 

för det kompetenta barnet i verksamheten.  

Under arbetets gång är det av ytterst vikt att arbetslaget dokumenterar, så att det senare kan 

använda dokumentationen till reflektion och framtida planering. Elfström (2013, ss. 103, 115) 

belyser att dokumentationen kan även belysa barnens sociala utveckling så som samarbete, 

relationsskapande, ömsesidighet och pedagog-barnets singularitet. Med dokumentationen som 

grund kan pedagogerna vidareutveckla den pedagogiska verksamheten utifrån begrepp som till 

exempel känslor, lek, olikheter, delaktighet och relationalitet. 

 

Som ett led i planeringsarbetet kan arbetslaget gemensamt delta i kompetensutvecklande 

aktiviteter så som föreläsningar, workshops och studiebesök. Denna kompetensutveckling kan då 

rimligen vara inom specialpedagogik anser Norrström1. Gannerud & Rönnerman (2007, ss. 131-

132, 141) hävdar att om pedagogerna innehar kunskap kring exempelvis funktionshinder och vad 

de innebär görs begreppet mindre skrämmande. Pedagogerna då kan lättare relateras till barnens 

egna behov. Ett fortsatt aktivt arbete med olikheter i barngrupper kan ge en positiv inställning till 

barn i behov av särskilt stöd.  

 

För att det inkluderande förhållningssättet skall kunna fortskrida måste det finnas en 

likabehandlingsplan som verksamheten vilar på (Diskrimineringsombudsmannen, Barn och 

elevombudsmannen och Skolinspektionen u.å. s. 2). Likabehandlingsplanen är viktig för att öka 

det systematiska kvalités arbetet eftersom denne innefattar riktlinjer för hur verksamheten skall 

fortskrida i deras inkluderande förhållningssätt som innefattar alla barn oavsett behov eller 

olikheter (Läroplanen för förskolan rev. 2018, ss. 12–13). DO, BEO och skolinspektionen (u.å. s. 

3) understryker likabehandlingsplanens syfte som så att denne grundar sig i FN:s barnkonvention 

kring mänskliga rättigheter. För att hela verksamheterna skall kunna uppehålla 

likabehandlingsplanen rekommenderas personalen att skriva korta förklaringar av vad lagarna 

innehåller inuti likabehandlingsplanen eftersom detta kan hjälpa vårdnadshavare, 

vårdnadspersonal och annan förskolepersonal att förstå sina rättigheter och skyldigheter.  

 

 
 
 

                                                
1 Anna Norrström Vad är specialpedagogik? Ht 15, Högskolan i Borås 
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Reflektion 

Det är i reflektionen som ett inkluderande förhållningssättet kan utvecklas. Skolverket (2014, s. 

46) beskriver att likabehandlingsplanen är en del av utbildningssektorns värdegrundsarbete där 

pedagogisk personal skall kunna reflektera över vad de lär ut till sin barngrupp. Det är att 

diskutera och reflektera tillsammans med sina kollegor som kan skapa en gemensam förståelse 

för problematik och hur man kan arbeta för att komma förbi den. Majoriteten av all reflektion 

börjar med en observation av en händelse där en problematik uppstår. Händelsen spelas sedan 

upp igen medan psyket försöker fundera ut hur denne skall lösa problemet. Gamla erfarenheter 

och kunskaper kopplas sedan ihop med händelsen. Om det sedan upptäcks att det inte finns 

någon tidigare kunskap som kan hjälpa sätts ytterligare observationer in och sedan då en sökning 

av nya fakta (Brusling & Strömqvist, 1996, s. 13). 

 

Processen kan delas in i fem faser som förklarar vilka processer som uppstår vid reflektion. 

Dessa behöver dock inte gå i den ordning som de nu kommer tas upp i eftersom de bara 

beskriver olika sätt att reflektera. Vissa gånger används alla faser, ibland bara två. Det handlar 

helt om vilken situation personen är i: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
(Brusling & Strömqvist, 1996, ss. 17–23) 

 

Ett förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar behöver involvera reflektion av 

verksamhetens innehåll. Öhman (2008, ss. 29-30) förespråkar reflektioner tillsammans med 

barnen på samlingar som en förebyggande effekt. Detta igenom rollspel med tillhörande 

dilemmadiskussioner. Författaren förtydligar att det är i reflektion tillsammans med barnen kan 

få ord på sina känslor. Detta för att uppmuntra barnen till att använda ord i konflikter istället för 

våld. Samtal kring varandras känslor och hur vissa bemötanden kan göra kompisarna ledsna 

tränar barnens egen självkännedom och empati för andra individer understryker Öhman (2008). 
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Vi är alla unika, och det är okej 

Begreppet olikheter kan betyda olika saker menar Andershed och Andershed (2005). Exempel på 

dessa olikheter kan vara att barnen har ett annorlunda beteende så som normbrytande beteende, 

vilket kan innebära att barnet bryter genusnormer eller bryter sociala normer. Brytningen av de 

sociala normerna kan vara tillbakadragenhet, impulsivitet eller overt och kovert beteende. Overt 

beteende kan förklaras som aggressivt eller konfrontativt beteende medan kovert beteende, även 

kallat dolda beteenden, kan innebära aktivt brytande av regler. Även bland pedagogerna i 

arbetslaget kan olikheter uttryckas. Det är igenom att arbetslaget vågar att vara sig själva och 

visar sina olikheter som barnen kommer se att olikheter finns hos alla människor. Alla arbetslag 

består av multipla individer som alla har unika erfarenheter och förmågor. Bogren & Nanna 

(2013, ss. 6, 11) uppmuntrar pedagoger att våga vara sig själva och visa barnen och kollegorna 

sina personligheter och känslor. Detta för att visa barnen att alla innehar hela känsloförrådet. 

Känslor är också viktiga för barnen att få känna utan en negativ stämpel.  

 

Hargreaves (2000, ss. 811–826) beskriver vidare att känslomässig förståelse som en aktiv del av 

läraryrket. Med detta vill författaren poängtera att ofta så har lärarens känslor blivit 

missuppfattade som moralisk plikt eller goda personlighetsdrag och egenskaper. Här gör 

Hargreaves (2000 ss. 811–826) en distinktion mellan pedagogens personlighetsdrag, egenskaper 

och pedagogens känslor där känslorna är en stor del av rollen. Känslorna ger pedagogen en 

förståelse och en förmåga att läsa av sin barngrupp och därmed lära känna barnen i gruppen.  

För att barnen skall förstå att det är okej att känna “negativa” känslor måste även förskolläraren 

våga visa de känslorna för barnen och igenom det förhoppningsvis skapa en god positiv relation. 

Bindningen mellan pedagog och barn stärks när barnet ser pedagogen med hela känsloförrådet, 

eftersom detta visar på trygghet med varandra förklarar Gottberg (2017, ss. 40, 80-81).  

 

Jansson understryker vikten av att vara uppmärksam över hur man använder känslor som skam, 

stolthet och skuld eftersom beroende på hur de används kan påverka barnen negativt. Detta kallar 

Jansson (2017 s. 2-3)’’moraliska emotioner’’ vilket innebär att den vuxna lägger använder en 

känsla för att förtydliga varför barnet har gjort. Det kan också vara så att den vuxne använder 

känslan som en konsekvens av något barn gjort vilket i sig inte är farligt, utan det är när denna 

känsla pressas på barnet som Jansson (2017) anser att det kan påverka barnet negativt. 

Jansson (2017) har utgångspunkt i forskning kring hur vuxna som upplevt dessa moraliska 

emotioner som barn har större känslighet för kränkningar. Detta kan vara för att de stöter på 

upplevelser som påminner dem om situationer där de känt sig ej uppskattade i barndomen. Dessa 

moraliska emotioner kan senare gå över till att bli kroniska, vilket drar in personens fokus mot 

sig själv och hur de uppfattas av andra. Dessa skamkänslor kan skapa en känsla av värdelöshet 

och ensamhet. Det blir som en slags social isolering. Det är därför viktigt att barnet blir 

behandlat med respekt, kärlek och omsorg av både vårdnadshavare och pedagoger. Det är bara 

igenom det som barnet lär sig hur man blir en ansvarstagande medmänniska som bryr sig om 

andra menar Jansson (2017). Gottberg (2017, ss. 40, 80-81) understryker att det handlar om att 

kunna bekräfta barnets känslor utan att värdera dem. 

 

Igenom att barnen får öva på att lyssna på sina kompisar i en trygg gemenskap skapar de ett 

samspel tillsammans där de kan utveckla sin självkänsla och självkännedom Gottberg (2017, ss. 

79–80) betonar vikten av träning i självkännedom. Igenom hur känslor känns i kroppen och då 

även varför det sker. 
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Skolsystemets dilemma 

Norrström * beskriver två olika förhållningssätt till olikheter och barn i behov av särskilt stöd 

som ofta utförs i skola och förskola. Den första är exklusion som innebär att de barn som är i 

behov av särskilt stöd ringas in och stoppas in i en egen grupp där fokus ligger på dem. 

Separation är ett annat förhållningssätt där barn i behov av särskilt stöd flyttas till en annan plats 

eller aktivitet format till deras behov, men ifrån sin originella barngrupp.  

  

Separation      Exklusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakobsson (2002, s. 35) fann vidare i sin studie att det finns ett till tillvägagångssätt som skolor 

använder sig av i kontakt med barn med särskilda behov. Detta beskrivs som en total ignorering 

av funktionshindret eller olikheten eller tystande kring det, även kallat integration.  

Avslutningsvis beskriver Norrström* ett annat tillvägagångssätt där fokus ligger på hela 

barngruppen, där speciella anpassningar appliceras för alla.  Barnens olikheter ses som en 

tillgång och diskuteras i gruppen som något normalt inom tillvägagångssättet inklusion. 

  

Integration    Inklusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delgado (2013, ss. 2, 15-17) understryker att barn måste få vara med i gemenskapen och delta 

utefter sina egna förmågor där fokus inte ligger på det enskilda barnet, utan istället att hela 

barngruppen gör något tillsammans. Nilholm (2003, ss. 57–58) anser att skolsystemet som det är 

uppbyggt just nu försöker ge alla barn samma utbildning medan de också måste ta hänsyn till 

alla barns olikheter. Detta inte bara i behov utan egenskaper eller erfarenheter. Detta är vad 

författaren anser blir skolans dilemma.  

 

Emanuelsson (2003, s. 114) beskriver den inkluderande undervisningen som något varje förskola 

skall sträva efter, men som är svårt att uppehålla för många verksamheter. En god positiv relation 

med sina pedagoger är kritiskt för barnets beteende på förskolan menar Hedström (2014). Om 

barnen får en trygg relation tillsammans med sina pedagoger får de en trygg anknytning och 

känner sig tryggare på förskolan. Men för att detta skall kunna ske trycker Hedström på att 

barngrupperna måste bli mindre så de barn som är i behov av speciellt stöd kan få det de 

behöver, utan att de känner sig utpekade.  
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Något som många kommunala verksamheter kan göra för att ha en mer inkluderande 

undervisning är att överkompensera igenom diskussioner om andra levnadsstilar, kulturer, 

sexuell läggning med mera. Langmann (2010, s. 59) beskriver det’ ’välkomnandets’’ dilemmat 

där vissa skolor i ren välvilja bjuder in ’’representanter’’ som skall ge en inblick i olika sätt att 

leva, tro m.m. Detta menar Langmann (2010) kan peka ut de olika sätten som något annat än det 

normativa i stället för att lyfta upp andra levnadsstilar som en del av det normativa. Så det blir 

snarare en integration hellre än en inklusion.  

Inskolning 

För att kunna aktivt arbeta med ett inkluderande gemensamt förhållningssätt så måste grunden 

läggas i inskolningen. Det är där barnet får tid att skapa en trygg bindning till en av pedagogerna 

som sedan kan vidareutveckla barnets sociala utveckling. Detta kan ses igenom kamratskap, 

leksignaler, turordning och respekt gentemot varandra med flera. Det är i inskolningen som 

barnet får närma sig dessa begrepp långsamt i sin egen takt. Det är därför en trygg inskolning är 

viktigt för barnets egen trygghet i förskolan (Elfström 2013, ss. 103, 115). Till en början måste 

pedagogerna vara pålästa om hur det lilla barnet bygger sina första relationer med sina första 

anknytningspersoner. Barnets första relation är tillsammans med deras föräldrar figurer. Barnet 

kan därutöver ha multipla anknytningspersoner senare i livet. Senare kan pedagogen vara en av 

de närmaste anknytningspersonerna. Hur man skapar goda relationer och bevarar dem måste 

barnet få utveckla, med hjälp av dennes pedagoger och föräldrar figurer. Gottberg (2017, s. 32) 

hänvisar till leken som ett sätt för barnet att öva denna förmåga. Hon poängterar även att det är 

lönsamt om pedagogerna är med i lekarna och stöttar barnen i deras samspel eftersom det är där 

barnen spenderar mest tid tillsammans med andra barn.  

 

I början måste pedagogerna låta barnet vänja sig vid de nya lokalerna medan denne möter en 

mindre barngrupp (Broberg, 2012, s. 149). Till en början under inskolningen så har barnet bara 

en anknytningsperson. Det vill säga en relation med en representant från förskolan. Det är av 

yttersta betydelse att barnet får en trygg relation till denna pedagog för att minska stressen för 

barnet i början. Broberg, Hagström & Broberg (2012, ss. 150–151) förklarar att vistelse på 

förskolan för med sig mycket goda saker som utveckling av kognitiva förmågor och sociala 

egenskaper men att stressnivåerna hos yngre barn ökar när de är på förskolan. Det är därför en 

stark bindning med en pedagog på förskolan är så viktig.  

Under inskolningen kommer barnet få anknyta till många individer, både barn och vuxna, men 

det är av yttersta vikt att barnen får den tid som denne behöver. Det är vanligast att inskolningen 

är två till tre veckor lång, där barnet får stanna kortare stunder, vilket sedan förlängs med tiden. 

Barnets trygghet skall alltid finnas som den centrala frågan under inskolningen, för att barnet 

skall känna sig trygg på förskolan (Månsson, 2013, ss. 79–94). 

 

Arnesson Eriksson (2010) beskriver att det finns många olika inskolningsmetoder som kommit 

under senare år. Vissa har blivit mer populära än andra. En av dessa är föräldraaktiv inskolning, 

vilket utspelar sig under tre till fem dagar där föräldern kommer och går lite sporadiskt under 

barnets vistelse på förskolan. Detta är för att barnet skall förstå att föräldern kommer tillbaka. 

Liefvendal (2010, s 8) lyfter fram sitt resultat från sin studie där observationer gjorde på 

inskolningar där föräldraaktiva inskolningar skedde. Resultat var att pedagogerna och föräldrarna 

var nöjda med den korta inskolningstiden, men observationerna visade att barnen behövde mer 

närhet av pedagogerna långt efter att separationen gått. Slutsatsen som Leifvendal (2010) gjorde 

var att det var bra att föräldrarna var aktiva i deras barns inskolning men att yngre barn behövde 

längre inskolningsperioder för att känna sig trygga.  
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Kommunikation 

Kommunikationen börjar med att en sändare sänder ett budskap till en mottagare. Men på vägen 

till mottagaren kan budskapet bli hindrat av störande moment så som brus. Det är därför viktigt 

att man som pedagog är medveten om i vilken situation som man sänder budskapet. Beroende på 

situationen kan det finnas bakgrundsljud eller andra störande moment. Sheridan m.fl. (2010, 

s.43) förklarar att verksamheter som anses ha en hög kvalité ur pedagogiskt 

verksamhetsperspektiv använder måltider som lärandetillfällen på samma sätt som på samlingar. 

Lindö (2002, s.135) förmedlar att det inte är lätt att lära sig samtalets konst. Men att med hjälp av 

pedagogens stöd igenom att visa hur man lyssnar och vågar ta ordet lär sig barnet det med tiden. 

Under samlingar får barnen öva sig på både socialt som språkligt. I samlingen får barnen lära sig 

att respektera vad att ha ordet innebär, att lyssna, ta instruktioner, svara på frågor, starta en 

dialog och avsluta en dialog förklarar Lindö (2002). Elfström (2013, ss.105–106) anser att en 

stor del av ett inkluderande förhållningssätt är att lyssna. Det är tillsammans med barnen i 

interaktionen mellan dem och pedagogerna som lyssnandet är i sitt esse. Lyssnandet sker inte 

bara hos pedagogen utan också hos barnet. Båda parter får träna på hur man lyssnar och tar in 

vad den andra parten försöker kommunicera. Detta behöver inte vara igenom tal utan kan vara 

genom kroppsspråk, gester eller annan icke verbal kommunikation.  Ladberg (2007, s. 83)  

 beskriver att pedagoger förklarar att all slags kommunikation även den icke verbala inte bör ses 

annorlunda från varandra utan som komplement till varandra. Detta både om kommunikationen 

kommer från en pedagog eller från ett barn. Varje barn måste på sitt sätt kunna uttrycka sig och 

få öva i hur man för ordet förklarar Lindö (2002). 

 

Gustafson (2006 s. 23) förklarar att barnet måste få visa sin sociala kompetens och låta dem vara 

aktörer i den pedagogiska verksamheten. Författaren förtydligar att barn kan så mycket mer än 

vad vi tror och att man måste se bortom sin egen bild av hur barn är. Gustafson (2006) vill dock 

understryka att barnens roll som aktörer menas inte att de skall hållas ansvariga för sociala 

situationer eller val.  Barnens kompetens innebär inte att barngrupperna skall bli större eller att 

extra resurser kan dras in utan att pedagogerna skall kunna se det kompetenta barnet. Gustafson 

(2006) understryker att barnet skall få testa saker själv men pedagogen skall finnas bakom och 

stödja barnet om denne behöver det. Barnet är aldrig ansvarig för sociala kontexter, situationer 

eller val. Men skall få känna ansvar för sin egen kommunikation. Om inte barnet har fått chans 

att ta ansvar för sin egen kommunikation och då sina reaktioner kan ofta största delen av 

pedagogernas tid gå till konflikthantering.  

Gottberg (2017, ss. 31, 27) poängterar att det inte handlar om att pedagoger inte skall lägga ner 

tid på konflikthantering utan reflektera över förebyggande åtgärder som till exempel hur man 

sköter ingång efter utevistelse stressfritt och hur man planerar fram smågrupper igenom 

gruppdynamik. Igenom att minimera stressen i de mest utsatta situationerna så hindrar man att 

slänga ur sig tillsägningar med elakartad karaktär. Orlenius & Bigsten (2006, s. 15-17) kallar 

dessa tillsägelser moralisk kommunikation, där skarpa tillsägningar och tillrättavisningar tillhör. 

Dessa händer mest frekvent i stressade situationer.  

 

Orlenius & Bigsten (2006, ss. 18-19) förklarar att det oftast är så att när barn får en tillsägelse så 

får denne sällan en förklaring till varför utan bara förväntas lyssna. Om inte barnet får en 

förklaring och bara får höra tillsägningar kan denne bli osäker och otrygg och får därmed inte 

chansen att utveckla de sociala förmågorna som inkluderar kommunikation. När då förtroende 

sedan ges och tas tillbaka vid ett misstag blir barnet ännu osäkrare och låser tillslut ner sig och 

blir icke-verbalt. 
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Webster-Straton (1999) poängterat att en positiv relation där tillit, förståelse och omsorg av 

barnet som hjälper barnet att utveckla samarbetsförmåga och motivation till att vilja lära sig 

tillsammans med andra. Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss. 150-151) förklarar att det är i 

relationen tillsammans med barnet som pedagogen kan se var i relationen denne kan behöva 

hjälp i form av förtydligande eller konflikthantering. Det är pedagogens taktfullhet som anses 

avgörande i den fall då det finns en fråga om när pedagogen får gå in och hjälpa eller stå tillbaka. 

Avslutningsvis beskriver Aspeflo (2014) att pedagoger måste se barnens handlingar som något 

som har en orsak och att kunna läsa mellan raderna för att lättare kunna förstå barnen bättre. 

 

GENOMFÖRANDE 
Studien har utförts utifrån den kvalitativa metoden med Bowlbys anknytningsteori som grund för 

hela studiens innehåll. Igenom den kvalitativa Igenom Bowlbys anknytningsteori har jag som 

forskare kunnat lyfta upp vikten av en stark anknytning mellan vuxna och barnen i verksamheten 

och deras för-nackdelar. Studien har sedan igenom den kvalitativa metoden gett mig som 

forskare en större förståelse för sociala egenskaper som fåtts igenom sociala samspel och 

bemötande (Bryman, 2011, ss. 340–350). Lökken & Söbstad (1995, s. 94) beskriver intervju som 

ett redskap som ger en större inblick in i en persons inre värld, dvs deras tankar och idéer. 

Under intervjuerna har även Bowlbys anknytningsteori funnits som en röd tråd igenom alla 

frågorna som ställts till respondenterna.  

Vidare menar Lokken & Sobstad (1995, ss. 96-97) att intervjuer inkluderar så mycket mer än 

bara en frågeställare och en svarande. Intervjuer är uppbyggda olika och kan ses som ett möte 

mellan människor där hur något sägs påverkar svaret som kommer. Det är därför 

kommunikationen mellan parterna behöver vara tydlig och förtroendeingivande.  

Vidare sätts fokus på planeringen innan intervjun där frågorna arbetas fram och hur 

konstruktionens av frågorna behöver tänkas igenom noggrant. I den kvalitativa metoden används 

ostrukturerade intervjuer där frågorna är öppna och fokus ligger på att få fram respondentens 

tankar kring ett visst område. Ostrukturerade intervjuer innebär att frågorna är baserade så att 

respondenten kan ha långa svar där deras tankeprocess kan följas hela vägen från start till mål 

menar Lokken & Sobstad (1995). 

 

Respondenterna valdes utefter tillgänglighet och lämplighet för det studien skulle utforska. Med 

tillgänglighet menas att de gärna ville vara med i studien och med lämplighet menas att de alla 

var förskollärare som jag redan visste på förhand arbetade med mitt ämne och hade gjort detta 

många år, och arbetslaget i sig hade jobbat tillsammans länge. Det var därför jag valde att fråga 

dem om de ville ingå i min studie. Min tanke var att lyfta det arbete jag sett under min tidigare 

praktik och testa Bowlbys anknytningsteori gentemot deras arbete. 

Anledningen till att deltagarnas antal är så lågt är för tiden som givits att utföra studien men 

deltagarna som separata individer kommer ifrån olika bakgrunder där studier och erfarenheter är 

inkluderade. De tre respondenterna har alla olika egenskaper som har påverkat arbetslagets 

förhållningssätt. Jag visste sedan tidigare att detta arbetslaget arbetar aktivt med 

verksamhetsförbättring och inkluderande förhållningssätt. Jag har kunnat se detta i deras 

likabehandlingsplan men också rent praktiskt i hur de bemött barnen, under tiden jag haft praktik 

där. 

Resan med att utföra denna studie var lång med många krökar. Preliminärt ville jag undersöka ett 

annat ämne, men efter flera diskussioner fram och tillbaka med min mentor kom jag fram till vad 

det var jag ville fokusera på: förskollärares främjande arbete av acceptans av olikheter. Jag 

presenterade sedan min idé till min handledare som gav mig rådet att bekanta mig med ämnet 

innan jag började skriva på min bakgrund.  
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Jag läste på kring acceptans av olikheter och vad det innebär men jag läste också rapporter om 

och av Bowlbys arbete med sin anknytningsteori. Jag insåg snabbt att Anknytningsteorin passade 

perfekt som en effekt av ett gott arbete med acceptans kring olikheter i förskolan. Precis som den 

effekt som barnen hade i Bowlbys arbete kan appliceras på dagens barn och deras pedagogiska 

verksamhet som de går hos dagligen. Det tog mig fram till andra handledarträffen av fem att 

samla tillräckligt med forskning om ämnet för att utgöra det underlag jag behövde. 

 

Det var där min första krök kom, jag hade skrivit om möte men mest förhållningssättet och 

relationerna som kom av mötet. Jag och min handledare satte oss då ner och skrev om mitt syfte 

utefter vad jag verkade vilja komma åt i min bakgrund med tillhörande frågeställningar. Samma 

kväll ändrade jag hela syftet, frågeställningarna och bakgrunden en andra gång. Det var det syfte 

som jag nu utgått från under resten av arbetet. Men som med alla resor var inte min resa klar där. 

Jag gick sedan vidare med att skriva intervjufrågor. Jag tog inspiration från min bakgrund och 

syfte medan jag brainstormade fram arton frågor till att börja med, de var snarlika men 

formulerades olika. 

 

Dessa frågor bollades mellan mig och min handledare några gånger till dess att vi hade de 

definitiva frågeformuleringarna. Vi kom gemensamt fram till vilka av mina formulerade frågor 

som skulle ge svar på syftets frågeställningar. Kvar blev fem frågor av olika grader av 

komplexitet. Se bilaga 1 för dessa frågor. 

 

Frågorna testades i en pilotstudie med två respondenter. Frågorna uppfattades som tydliga av de 

tillfrågade. Jag skickade då samtyckesblanketter till de tre förskollärare som skulle bli 

intervjuade. I blanketten förklarades de etiska ställningstagandena jag som forskare och 

intervjuare har tagit och kommer ta under hela arbetets gång. Alla tre blanketterna blev påskrivna 

och arkiverades. 

 

Veckan efter gjorde jag två av de tre intervjuerna. De första två gjordes i förskolans 

konferensrum. Jag började intervjun med att förklara vad jag skulle ställa för några slags frågor 

och vad mitt syfte var. Båda respondenterna svarade intressant nog att de redan läst det på min 

samtyckesblankett och jag fick stå för min övertydlighet. Intervjuerna fortsatte med en 

avslappnad stämning, alla tre av de intervjuade har jag känt i flera år och de känner mig väl. Alla 

tre intervjuerna spelades in för att jag inte ville glömma av vad respondenterna hade svarat och 

för att jag personligen skriver för långsamt för att hinna med vad de säger i skrift. Varje intervju 

var cirka trettio minuter lång och följde samma rutin och samma frågor. 

 

Det var en hel del strul med att genomföra mina intervjuer, eftersom studieperioden var över 

julledigheterna, vilket gjorde att förskolan hade många aktiviteter planerade. Detta gjorde att 

intervjuerna oftast fick en liten stressad start i början för att istället gå mot mer avslappnat med 

tiden. Under varje intervju ställdes samma frågor till varje respondent. Deras svar spelades in 

med en inspelningsapplikation på min privata telefon (Stukát, 2005, ss. 32, 126). Detta för att det 

var enklare att ta med sig och att ingen annan skulle kunna lyssna av inspelningen.  Sedan ville 

jag inte att fokus skulle ligga på det jag hann med att skriva ner utan på vad de svarade. Det 

gjorde intervjun mer avslappnad och självgående vilket är något man skall sträva efter i sin 

intervju (Lökken & Söbstad, 1995, ss. 94-95). Frågorna gav jag inte ut i förväg för att jag ville 

minska risken för att inte få deras genuina tankar (Stukát 2005, s. 126). Jag har eftersträvat en så 

hög reliabilitet som möjligt. Med det sagt anser jag att mitt återberättande av de svar jag fick 

under intervjun till respondenterna hjälpte till att fånga den tanke som de ville förmedla. 
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Jag började sedan att transkribera intervjuerna igenom att lyssna på vad respondenterna sa i 

inspelningarna och skrev ordagrant vad de sa i ett separat dokument. Denna process tog mig tolv 

timmar total tid och resultatet av detta blev sju sidor sammanställd text. Jag sorterade sedan in 

intervjusvaren i kategorier. Dessa kategorier var: Inskolning, Relationsskapande, Läsa av 

barngruppen, Reflektion och planering, olikheter, anknytning, personkemi, självbestämmande 

och våga visa känslor som pedagog. Dessa delades in i större kategorier där de små kategorierna 

placerades in. Dessa kategorier blev slutligen: Förhållningssätt, Bemötande, Respekt för 

olikheter & Inskolning. 

 

Jag hade under hela bearbetningen studiens syfte i åtanke i förhållande till Bowlbys 

anknytningsteori, för att kunna bekräfta att den data jag fått in var relevant i relation till syftet i 

förhållande till Bowlbys anknytningsteori. Detta säkerställde att intervjusvaren kändes relevanta 

och gjorde de lättare att dra paralleller mellan frågorna och deras svar. Parallellerna mellan de 

olika intervjusvaren konstruerades som en kedja där svaren kopplas ihop med varandra. 

Sammanställningen av resultatet följer en struktur där en förklaring åtföljs av ett eller flera citat, 

vilka i sin tur åtföljs av beskrivningar av intervjusvaren. Svensson (2015, ss. 210-211) 

understryker att det inte finns något rätt eller fel när det kommer till att utföra en analys av 

materialet. Det är hur forskaren använder data som ger denne betydelse. En text är bara en ansamling 

av ord innan denna sätts i ett sammanhang och får mening. 
 

Sedan började jag skriva om min metod men jag hade svårigheter med att formulera utifrån 

vilken metod, ansats och teori som jag utgått ifrån. 

Sista intervjun gjordes efter jul i mellandagarna på samma dag som jag hade inlämning till min 

handledare så jag var på lite av en tidspress men intervjun gick bra med ett mindre avbrott. Jag 

transkriberade intervjun samma dag och började lägga in de svar jag fått under de större 

kategorierna. Resultatet skrevs ihop rubrik för rubrik med ett citat under varje. Efter att jag tagit 

inspiration från andras arbeten så hade jag blivit rädd för att använda för mycket citat. Jag 

sickade sedan in min uppgift till min handledare.  

 

Efter den inlämningen hade jag mycket jobb framför mig där resultat och bakgrund var 

huvudfokus på att ändra och förbättra. Jag började med att skriva på min bakgrund och se var 

som behövde ändras. Ordningen på när vissa rubriker kom ändrades och stycken flyttades runt. 

Det tog mig 2 dagar att arbeta på bakgrunden tills jag insåg att det jag skrivit om inte alls hade 

med de kommentarer som jag fått av min handledare.  

 

Jag hade feltolkat vad min handledare menade och upptäckte detta i mellandagarna. Men jag 

tänkte inte ge upp. Intervjusvaren blev sedan mitt fokus och inspelningarna lyssnades igenom 

igen. Denna gång lyssnade jag efter de bitar jag ansett var orelevant. De skrevs sedan ner och i 

samma dokument. Nya kategorier gjordes utefter de svar jag fått. Mitt fokus gick sedan till min 

bakgrund. Jag började med att tänka hur jag ville att texten skulle byggas upp. Detta skrev jag 

ner i ett anteckningsblock. Min plan var att gå från helheten till detaljen. Jag sökte ny 

information ur gamla studenters arbeten och tog lite referenser från varje. Den nya informationen 

lades in i de nya kategorierna på mitt redan överfyllda textblock. Jag fortsatte sedan rubrik för 

rubrik att gå ner från helhet till gruppen till individen. 
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Etiska ställningstaganden 

Innan en intervju kan ske behöver deltagarna veta de forskningsetiska principerna, dessa finns 

där för att skydda deltagarna i studien. Det finns fyra principiella överväganden som 

respondenterna skall ha fått läsa igenom tillsammans med behandlingen av deras 

personuppgifter. Dessa är Samtyckesprincipen, Informationsprincipen, Konfidentialitetskravet 

och Nyttjandekravet.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna skall ge sitt samtycke till att delta i studien och kan när 

som helst utan att ge en anledning kunna avbryta sitt deltagande. Deltagaren kan också be att få 

stryka sitt bidrag till studien när som helst under studiens gång och intervjuerna sker endast på 

arbetstid på deltagarens arbetsplats (Vetenskapsrådet 2017, ss. 32-43).).  

 

Informationskravet berör att deltagaren skall få en förklaring på sina rättigheter när det kommer 

till samtycke och deras medverkan i studien. De skall även i förväg veta vad studien handlar om 

och hur de skall medverka om de gett sitt samtycke. Jag som forskare skall även informera 

deltagaren om hur deras personuppgifter och svar kommer att hanteras och var deras bidrag 

kommer publiceras. (Vetenskapsrådet 2017, ss. 32-43).  

 

Konfidentialitetskravet klargör hur uppgifterna och den data som insamlas kommer hanteras och 

även tystnadsplikten som jag och deltagaren har om data och uppgifter (Vetenskapsrådet 2017 

ss. 32-43).  

 

Nyttjandekravet belyser hur uppgifterna och den data som samlats in kommer användas och inte 

användas. Uppgifterna kommer inte säljas, ges eller lånas ut kommersiellt utan endast användas i 

att svara på studiens syfte. Uppgifterna om deltagarnas namn och arbetsplats kommer förvaras på 

den förskola som deltagarna jobbar på och arkiveras där. Det är endast inspelningen av 

deltagarna som jag kommer att ta utanför förskolan. Inspelningen kommer efter transkribering 

och kodning raderas från alla enheter (Vetenskapsrådet 2017, ss. 32-43). 

 

För att försäkra mig att deltagarna ville vara med i min studie frågades de först muntligt och efter 

det delades det ut en samtyckesblankett där studiens innehåll och dess principiella 

ställningstaganden som jag som forskare hade tagit hänsyn till. Blanketten angav deras 

rättigheter som deltagare och vad som skulle hända med deras uppgifter och hur de skulle 

användas. Denna kan ses nedan under bilaga 2. Innan varje intervju förklarade jag vad min studie 

handlade om och vilket syfte jag hade med mina frågor. Frågorna hade inte getts i förväg utan 

endast mitt syfte visste de i förväg via samtyckesblanketten.  

Blanketterna arkiverades för att skydda deltagarnas identiteter. Intervjuerna spelades in och har 

bara hörts av mig där jag har transkriberat texten och censurerat när barns namn eller 

avdelningens namn har nämnts. Personerna har också fått fiktiva namn och anledningen till att 

jag valde att ta faktiska namn än nummer är för att jag ville att det skulle bli mer flyt i texten. 
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Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet utgör grunden för en studie, om studien har reliabilitet lägger den en stadig grund för 

validitet också (Stukát, 2005, ss. 126-128). 

Igenom hela studien har varje steg av processen förklarats in i minsta detalj. Detta för att ge 

läsaren full insyn i varje steg av processen. Detta inkluderar återvändsgränderna som dök upp 

igenom arbetets gång. Det är viktigt att läsaren får se dessa delar också för att arbetet skall ha 

reliabilitet (Stukát 1993, s. 10). 

 

Syftet är baserat på den data som samlats in igenom intervju och det är den data som styrt 

studien. Detta har gjort att det varit lättare att hålla sig till ämnet trots det väldigt öppna 

undersökningsområdet. Ibland tar resultatet av studien en annan väg en som planerats och det är 

då viktigt att beskriva detta och även senare reflektera över förändringen. Frågorna konstruerades 

utifrån undersökningsområdet och det är viktigt för studien att intervjufrågorna är relevanta för 

området som skall undersökas eftersom då tolkningen av svaren har validitet (Stukát 2005, ss. 

38-123). 

Intervjufrågorna granskades sedan av en person med god vetenskaplig erfarenhet. De ställdes 

sedan i en pilotintervju där fokus var att se om frågorna höll i praktiken (Kihlström, 2007, ss. 

231-232). Respondenterna fick inte reda på frågorna i förväg, detta för att fokus skulle ligga på 

deras spontana tankar och öka reliabiliteten i vad de berättade. Det är alltid svårt att se till att 

intervjusvaren är ärliga och inte förberedda.  Men igenom att inte ge respondenterna tid att prata 

ihop sig så kan detta vara till en fördel. Sedan så måste jag som intervjuare anta att svaren är 

ärliga och inte påhittade. Här kan jag säga att det hjälpte att inte frågorna släpptes i förväg för att 

de inte hann prata ihop sig.  

 

Det jag kan göra som intervjuare är att skapa ett avslappnat klimat där jag observerar 

respondentens reaktioner och kroppsspråk för att kunna se om frågorna känns okej för 

respondenten. Det kan också finnas andra störningar under en intervju som i turordningen av 

frågorna eller feltolkningar av frågor och svar. Detta har jag försökt att minska igenom att 

återberätta det som jag hört från respondenterna till dem under intervjun och jag kommer även 

skriva med detta i genomförande och analysen som en faktor som kan ändra resultatet (Stukát 

2005, s. 126). 

Analys 

Jag började med att lyssna av intervjusvaren och skriva ner dessa ord för ord. Jag sorterade sedan 

in svaren i kategorier beroende på vilket ämne de berörde. Jag fortsatte sedan med att jämföra 

intervjusvaren med varandra inom deras korrekta kategorier. Detta för att göra min data 

överskådlig och för att kunna se helheten (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 231).   
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RESULTAT 
Här nedanför presenteras resultatet av de intervjuer jag utfört med förskollärarna som 

härstammar från min analytiska läsning av Bowlbys anknytningsteori. Resultatet går därför att 

sortera in i fyra övergripande kategorier: Förhållningssätt, Bemötande, Respekt för olikheter & 

Inskolning. I min resultatsammanställning har jag valt att avhandla dessa en i taget under egna 

rubriker. 

Ett gemensamt förhållningssätt 

En stabil grund som arbetslagets arbete ligger i är det gemensamma förhållningssättet. Det är 

igenom det gemensamma förhållningssättet som styr om arbetslaget kan utföra sitt arbete utifrån 

läroplanen för förskolan. Här nedan ser vi vad Lisa och Petra anser vara nyckeln till ett 

sammansvetsat arbetslag igenom deras kontinuerliga arbete med deras likabehandlingsplan och 

deras konstanta reflektioner i grupp kring deras egna agerande: 

 
Lisa: Sedan är det ju så att vi har en likabehandlingsplan som vi diskuterar och reflekterar kring 

hela tiden när vi känner att vi har fastnat i hur vi skall gå tillväga. […] Vi har ju suttit ner med 

läroplanen och med svaren från medborgarenkäten för det året och sett var vi behöver bli bättre 

och det är ju så vi har skrivit vår likabehandlingsplan. Vidare när det kommer till ett gemensamt 

förhållningssätt pratar vi ju mycket om integritet och anpassningar vi kommer behöva göra för 

vissa barn och våran grej har ju varit att lägga den här anpassningen på hela barngruppen. Hur 

vi sedan ser var vi behöver jobba mer ser vi ju på vår dokumentation också […]. 

Petra: Vi pratar ju mycket om barn och kring barn om det händer olika situationer eller om vi 

känner att nu är det barnet såhär på ett visst sätt, vad behöver det då? Så diskuterar vi ju 

ganska mycket kring det liksom. Och sedan har vi ju ett gemensamt förhållningssätt som vi 

tycker är ganska viktigt att alla jobbar på samma sätt för det bästa för barnet. Att man har 

samma grund och samma tankar och en vilja att diskutera. […] Vi har ju framförallt jobbat ihop 

väldigt länge och är väldigt sammansvetsade’’ 

Lisa börjar med att förklara hur de började sin resa till ett sammansvetsat arbetslag och hur det 

gemensamma förhållningssättet är hårt inpräntat i den pedagogiska verksamheten. Hon förklarar 

att de har skrivit en likabehandlingsplan som har sin grund i styrdokumenten för förskolan. Varje 

år har de sedan finputsat på likabehandlingsplanen efter varje brukarenkät*. Petra utvecklar att de 

varje vecka diskuterar veckans händelser med varandra och reflekterar tillsammans hur de skall 

kunna göra för att göra verksamheten bättre i ett planeringsmöte. Lisa bekräftar detta igenom att 

berätta att de även pratar om barnens integritet under planeringsmötet. Dokumentation ses också 

som något som bidrar till det gemensamma förhållningssättet. 

Det gemensamma förhållningssättet genomsyrar varje del av verksamheten och den grundar sig i 

igenomtänkt likabehandlingsplan som ändras varje år beroende på vad verksamheten behöver 

jobba på det året. Likabehandlingsarbetet fortsätter sedan under hela året genom 

planeringsmöten veckovis där personalen reflekterar tillsammans om hur det kan arbeta bättre. 

Här nedan kan vi se Carro förklara hur de brukar reflektera kring bemötande gentemot barnen. 

Petra förklarar hur de använder förskolans pedagogers erfarenheter i det pedagogiska arbetet. 

                                                
* Brukarenkäten görs av vårdnadshavare med barn som gått i förskola i minst ett år. I enkäten tas läroplanens mål 
upp i olika frågor där vårdnadshavarna får svara på om de känner att de kan se detta i dokumentationen. 
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Carro: Vi har ju diskuterat i arbetslaget mycket om hur vi bemöter barnen men det blir ju ändå 

rätt så personligt, man möter ju vissa barn på ett visst sätt och sedan kanske min kollega 

bemöter barnet på ett helt annat sätt. Men det kan ju ha olika anledningar som att man har 

olika relationer eller att man ser på saker olika. 

Petra:  tre av oss har ju väldig stor erfarenhet av specialpedagogik av olika anledningar så det 

har ju bara fallit oss naturligt att prata om det. 

Carro nämner också att de ofta pratar om bemötande i samklang med integritet och ser 

skillnaderna mellan pedagogernas bemötande. Carro menar att varje pedagog kan bemöta barn 

olika och att det är en del av att ha olika relationer tillsammans med barnen. 

Petra förklarar sedan att de använder sig av varandras erfarenheter i diskussioner om bemötande 

i den dagliga pedagogiska verksamheten. En av dessa erfarenheter är specialpedagogik och det 

har gjort att det blivit ett stort fokus för arbetslaget. De vill också se till att ta vara på varandras 

olikheter och arbetar mycket för ökad respekt gentemot varandra.  

Bemötande 

Bemötande är en aktiv del av den dagliga verksamheten. Mötena sker hela tiden sporadiskt och 

det anses då viktigt att ha likabehandlingsplanen i ryggraden genom varje möte tillsammans med 

barnen. Varje möte med barnen är unikt och det är genom möten som barnen får lära sig 

kommunikativa egenskaper och även hur man pratar respektfullt med varandra. Pedagogerna 

måste vara ett gott exempel för hur man kommunicerar och respekterar varandra.  

 
Lisa: Vi har ju också arbetat mycket med att barnen måste kunna säga stop till oss och till andra 

barn och man måste kunna ta det. Barnet måste ju få ha den medvetenheten om sina egna 

rättigheter och det måste ju vi också respektera.  

Carro: Det är okej att inte vilja krama och det är okej att inte bli tagen på och det gäller ju för oss 

också. Det tror jag att många av barnen fick lite av en ahaupplevelse […]. Det är ju så ibland att 

man hör föräldrar säga: ge nu fröken en kram! Och då tänker man ju själv att det bestämmer väl 

inte du.  

Lisa förespråkar att låta barnet komma till dig och visa barnet att du finns där. Hon betonar också 

betydelsen av respekt för barnets rättigheter. Detta i form av att de har rätt att säga stopp och att 

man som pedagog måste respektera det. Carro trycker också på barnens rättigheter till sin egen 

kropp. Som exempel förklarar Carro att barnet bestämmer när och hur en kram skall ges eller tas 

emot. Respekt, mänskliga rättigheter och självbestämmande är alla delar som anses vara viktiga 

under barnens tid på förskolan. Men även det första mötet på morgonen i tamburen sätter 

ramarna för hur barnet kommer känna sig under dagen. Carro berättar hur hon brukar göra för att 

ge barnen en sådan bra start på dagen. Petra förklarar hur de arbetar för att varje barn skall bli 

sett under dagen. 

 
Carro: Man får ju visa att man är glad att se barnen när de kommer på morgonen. Respektera 

andra människor, att inte håna andra. Man får tänka på vad man säger. Vi lägger mycket vikt 

att bemöta barnet på sin egna nivå igenom att sätta sig ner […].  

Petra: […] viktigt att man som pedagog söker kontakt med alla barnen i barngruppen så inget 

man skall behöva falla mellan stolarna så att säga. 
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Carro lyfter att man måste ha en positiv attityd när barnet kommer och visa denne att hon är glad 

att se dem och att hon bemöter dem på deras nivå igenom att sätta sig ner. Petra bekräftar detta 

igenom att understryka att det är viktigt att pedagogen söker kontakt med alla barnen i 

barngruppen så att ingen faller mellan stolarna och inte blir sedd.  

I den kontakten med barnen måste man som pedagog ha tillit till barnens förmåga och inte alltid 

komma in i en konflikt med ilska. Carro understryker dock att man måste tänka på vad man 

säger åt barnet. 

 
Carro: Man får ju lita på andra barns acceptans också eller att de klarar av att höra det. 

Lisa: […] att inte reagera med ilska utan snarare komma in som en positiv fläkt som hjälper 

barnen se tillbaka på det som hänt och var de blev ett missförstånd så det kan se varandras olika 

åsikter. Självklart kan det vara svårt ibland men jag försöker att inte lägga någon skuld på någon 

utan snarare se var missuppfattningen skedde.  

Lisa klargör att hon arbetar mycket med att inte gå in i en händelse med ilska om det hänt något 

utan går hellre in med en positiv attityd med vilja att se vad som hände istället för att lägga skuld 

på någon. Lisa tycker att det är viktigt att barnen skall kunna höra den andres synvinkel på 

konflikten. Carro understryker att barnen måste få träna på att klara av att höra att de gjort fel 

eller att de inte behöver hjälp med visa saker. Carro trycker också på det Lisa sa om att vara ett 

gott exempel för barnen i en konflikt där man som pedagog måste ha tillit till barnets förmåga till 

förståelse av sig själv. Denna förståelse kan gå in i många delar av den pedagogiska 

verksamheten som acceptansen gentemot varandras olikheter och personens erfarenheter eller 

egenskaper som en tillgång. Varje barn kan ha olika relationer med sina pedagoger eftersom vi 

alla är olika och kommer överens med olika personer. 

 
Carro: Vi är ju så många fröknar här på ***** och det är ju super eftersom vi alla är så 

fruktansvärt olika. Vi har olika personligheter och olika bemötande och det skulle jag säga 

definitivt har hjälpt den här acceptansen som våra barn har.  

Petra: Det är ju så att vissa barn har en starkare kontakt med vissa pedagoger och så är det ju 

med människor allmänt också att vissa får man ju en starkare relation med.  

Carro beskriver antalet pedagoger i arbetslaget som ett sätt att främja acceptansen för olikheter. 

Detta eftersom vi alla är unika och är behov av olika saker. Petra poängterar även att det är en 

positiv sak att de är så många pedagoger med så olika personligheter eftersom det gör att alla 

barn har en pedagog att ha en stark relation med. 
 

Carro: Det handlar nog mycket om personkemi mellan en själv och barnet på någotvis. Vissa 

personligheter passar ju med vissa andra och vi är ju alla olika. […] Jadu, vi har ju våra grupper 

som barnen är indelade i som hjälper en del, sedan så är vi alla väldigt bra på att hålla räkning 

så vi har pratat med alla barn under dagen sedan har ju barnen alltid en favoritpedagog. […] Nej 

det skulle jag inte säga att vi blir svartsjuka, vi har jobbat ihop så länge så vi har vant oss vid det 

här laget. 

 Petra: Det är ju så att vissa barn har en starkare kontakt med vissa pedagoger och så är det ju 

med människor allmänt också att vissa får man ju en starkare relation med. […] Det handlar nog 

mycket om personkemi mellan en själv och barnet på ngt vis. Vissa personligheter passar ju med 

vissa andra och vi är ju alla olika. 
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Carro och Petra fortsätter resonemanget med att nämna att det handlar mycket om personkemi 

mellan pedagog och barn. Vissa personligheter passar som handen i handsken och kanske mindre 

bra med andra, men att det inte gör något eftersom alla får en god kontakt med någon pedagog. 

Carro påpekar dock att detta inte betyder att man har en dålig kontakt med barnet utan att det är 

mer att varje barn har sin favoritpedagog och att man som pedagog inte skall känna sig dålig för 

det, utan att det är helt normalt. Indelning av mindre grupper nämns också som ett hjälpmedel de 

använder sig av med att alla skall skapa en trygg relation med varandra menar Carro. Lisa 

beskriver samarbetet kollegor emellan när det kommer till barnets trygghet i skapandet av 

relation till de andra pedagogerna. 

 
Lisa: I början brukar ju de nya barnen ha sina inskolningsfröknar som favoritfröknar som är 

förståeligt men jag skulle säga att vi har blivit bra att visa barnet att de andra fröknarna är 

snälla och roliga de med även om det självklart tar tid.  

Lisa utvecklar att alla pedagoger hjälps åt med att göra barnen bekväma med all personal på 

förskolan igenom att visa barnet att de andra fröknarna också är snälla och trygga att gå till. Tid 

är något som Lisa trycker på som något man måste vara medveten om och att processen inte bör 

stressas fram. Början av en relation kan vara läskigt för barnen och det är viktigt att pedagogerna 

samarbetar för att skapa en trygg grogrund för barnet i dennes relationsskapande. 

 
Petra: När man väl har etablerat en relation blir det ju lättare att känna av och se vad barnet 

menar eller känner och se dess personlighet. När man lärt känna barnet kan man ju se vad den 

känner och även se när det är påväg att hända något eller lixom det här. 

Petra tar upp relationens betydelse för att förstå barnet och se när denne kan behöva stöd i 

kontakt med kompisar eller i sitt utforskande i sin närmiljö. Carro och Lisa utvecklar sina 

resonemang kring interaktionen med barnen genom att lyfta vikten av öppenhet kring den egna 

personen. 

Carro: Jag tror att barnen kan uppfatta pedagogen som mer äkta om denne visar hela 

känsloregistret. Barnen vågar ju lita på dig mer och kanske våga lämna sig öppen för närhet och 

lyftning på ett helt annat sätt än om man inte gör det. 

Lisa: Det är ju också viktigt att visa barnen vem jag är och vad jag har för intressen och att jag 

känna känslor också. […] Vi är ju alla olika personligheter men det gör ju inte att barnet har en 

dålig relation med den andra pedagogen. 

Både Carro och Lisa känner att det är viktigt att våga vara sig själv och visa barnen sina verkliga 

känslor. Detta menar Carro kan öppna upp en dörr till en djupare kontakt tillsammans med 

barnen på grund av att de kan få en känsla av äkthet.  
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Respektera varandras olikheter 

En vis kvinna skrev en gång:’’ Summan av våra olikheter skapar den magnifika helheten’’. Med 

detta förklarade hon att olikheter förgyller och gör oss till dem vi är som människor. Det är 

olikheter mellan individer som bygger upp den stora gruppen. Det är individerna i gruppen som 

ger karaktär och kan göra otroliga saker med hjälp av varandra. Det är denna inneboende 

respekten som Lisa tar utgångspunkt i.  

 
Lisa: Vi har ju alltid haft den inställningen till allas olikheter att det inte är något konstigt, det är 

ju så i alla barngrupper att de alltid kommer ha olika behov och olikheter och det har ju vi lyft 

upp som en positiv sak. 

Lisa förklarar att deras barngrupp redan är väldigt van vi olikheter och att de sett det som en 

tillgång snarare än ett hinder. Petra och Lena förklarar hur de har arbetat kring olikheter 

tillsammans med barnen.  

 
Lisa: Vi har ju aldrig pekat ut olikheter och kopplat dem till vissa individer utan mer lyft upp i 

barngruppen att tycka olika är bra och att vi alla ser olika ut är ju också bra. Vi har ju också 

pratat mycket med barnen om olika familjekonstellationer, olika levnadsmiljöer, olika kulturer, 

olika slags mat, dans och ja du allt möjligt. 

Petra: […] vi har läst litteratur, pratat om det på samlingar och vi har gjort aktiviteter och 

fokuserat på barngruppens dynamik mycket och gemenskap. 

Petra förklarar att de fokuserat på olikheter i teman de haft igenom åren och då haft de som 

utgångspunkt i samlingar och aktiviteter. Lisa utvecklar att de arbetat mycket med många slag av 

olikheter som till exempel kultur, dans, musik eller familjekonstellationer och anser att det nog 

har spelat in I att deras barn är så vana vid olikheter. Behov är unikt för varje individ och alla 

kommer någon gång behöva andra saker än sina medmänniskor. Med ökad exponering ökar 

acceptansen. 

 
Petra: Våra barngrupper är ju väldigt van vid att vi alla behöver olika saker. För vi har ju många 

olika personligheter och behov, Vi är ju 30 stycken barn som alla har olika behov och det måste 

ju inte vara något på pappret utan bara som något som barnet behöver. Vi behöver ju alla olika 

saker. Och de är ju väldigt vana vid det. Och jag tror att det är därför vi har arbetat mycket med 

det och belyst att vi alla behöver olika saker och är olika.  

Carro: I de här utsatta situationerna utanför förskolan kickar ju erfarenheten mycket in och 

grunden vi lagt för barnen att vi alla behöver olika saker och detta barnet behövde inte detta 

just nu. Man får ju lita på andra barns acceptans också eller att de klarar av att höra det. Att 

detta barnet klarade inte det idag men du vet jag klarar av det och att barnet liksom förstår det 

på något sätt. […] Ljuset skall ju inte ligga på barnet i behov av särskilt stöd utan det skall ju 

ligga på hela barngruppen.  

Carro förklarar att vid bemötande mot barnen, när barnen ifrågasätter vissa särskilda 

anpassningar så har de tränat barnen i att förstå att vissa barn behöver andra saker än andra. De 

har jämfört detta med att vissa är mer hungriga än andra eller mer trötta. Petra förklarar vidare att 

deras barngrupp är van vi olikheter och jämför detta med att man kan ha olika personligheter och 

behov. Petra anser även att barngruppens storlek har hjälpt i arbetet med olikheter eftersom de 

finns fler individer med ännu mer olika personligheter och att barnen kan relatera till det lättare. 
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Inskolningens komplexitet 

En inskolning kan vara komplex med många sociala faktorer som barnet tar in. Det är samarbetet 

mellan pedagog och förälder som inskolningen kan bli så trygg och bekväm som möjligt för 

barnet. Det ligger mycket förberedelse i organisationen på förskolan innan barnet kommer. Det 

kan vara allt mellan hur många pedagoger och barn som skall vara involverade till vilken lokal 

som skall användas. Förhållningssätt kommer ju självklart in som en faktor som pedagogerna 

behöver ta in också i sitt bemötande av det nya barnet. 

 
Carro: Under inskolningen är vi ju två stycken och då tar den ena kanske mer föräldrakontakt och 

då skapa en trygg och lugn samvaro. Om barnet då ser att mamma eller pappa är bekväma och 

avslappnade så blir ju barnet det med och vågar utforska lokalerna. 

 Petra: Jag själv tycker att det är skönt att ha föräldern där och ser dem som ett stöd under hela 

inskolningsprocessen.  

Petra: Under den första tre dagarna delar vi ju upp barnen så det inte blir alla 30 lixom på 

samma gång. Barnet måste ju få känna in den nya platsen och de nya personerna på den nya 

platsen och det tar ju på barnets energi, det är ju därför vi valt att första dagen är ju bara 1 

timma lång. 

Petra utvecklar att barnen måste få känna trygghet på förskolan för att de skall tycka att det är 

kul att gå till förskolan.  

 
Petra: Det känns ju viktigt att ha en god anknytning till barnet för att denne skall känna sig trygg 

på förskolan. Annars ör det ju inte roligt att gå hit om man inte känner att man har någon 

anknytning från sina pedagoger. 

Petra beskriver de organisatoriska delen av en inskolning. En-två pedagoger skapar en mindre 

barngrupp där det nya barnet får chans att vänja sig vid lokalerna och den nya barngruppen och 

även då lära känna sina nya pedagoger. Petra förklarar sedan vidare att barnet ofta tar in många 

intryck den första dagen och är då på förskolan en timma till en början. Men att man måste ha 

förståelse för att barnen inte orkar så mycket i början, eftersom den måste känna in sig i nya 

lokaler, barngrupp och en ny vuxen.  

 
Petra: Personligen tycker jag det är skönt att ha föräldrarna närvarande under hela inskolningen 

för att då har man ju tid att prata och diskutera om barnet med föräldrarna. 

Carro: Nyfikna på barnet och föräldrarna, det är ju föräldrasamverkan som gör barnet tryggt. 

När det sedan kommer till vårdnadshavarkontakten så anser Petra att det är skönt att ha dem där 

för att få information om barnet och lära känna vårdnadshavarna så de känner sig trygga. 

Carro bekräftar detta och förklarar att man måste vara nyfiken och försiktig under inskolningen 

och fokusera främst på föräldrakontakten. Petra utvecklar att det är i föräldrakontakten som 

barnets trygghet med dig stiger eftersom barnet läser mycket av sin förälders reaktioner och om 

föräldern verkar lugn blir barnet det också. Varje inskolning är unik och har sina unika 

svårigheter. Petra tar upp en av dessa svårigheter. 
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Petra: Vi vet ju aldrig vem det är som kommer igenom dörren, ingen aning, ofta är det ju så att 

de kommer helt, alltså vi får ett papper med ett namn och föräldrarnas kontaktuppgifter. Det 

säger ju inte oss så mycket.  

Petra uppmärksammar komplexiteten med att få en inskolning tilldelad till sig, där man som 

personal får en lapp med ett namn på. Hon anser att det ofta inte säger så mycket och att det gör 

att man som pedagog inte vet vem som kommer komma igenom dörren. Lisa tar upp 

svårigheterna med vissa nya inskolningsmetoder som blivit allt mer populära igenom åren. 

 
Lisa: Det är ju helt galet med hur de tänker att det lilla barnet skall hinna anknyta till 

pedagogerna och barnen på en sådan kort tid. Barnen måste ju få chans att bli bekväm med mig 

som pedagog innan den kan träffa andra pedagoger och ännu mer barn för den delen. Om man 

ökar takten på inskolningstiden blir det ju svårare för barnet att utveckla den här trygga 

grunden.  

Lisa lyfter fram att hon anser att inskolningen behöver vara två veckor långa för att barnet skall 

få komma in i barngruppen med trygg bas och anser det oroande att det blir allt vanligare att 

andra enheter väljer att snabba upp inskolning till en vecka eller till och med ned till tre dagar 

och understryker att detta är helt absurt enligt henne. Hon tar själv utgångspunkt i att varje barn 

måste få en trygg grund från början och genom att korta ner inskolningstiden förhindras den 

trygga grunden från att utvecklas. 

Lisa och Carro lyfter vikten av att ha ett otvunget förhållningssätt till barnen, för att på så sätt 

bygga långvarigt förtroende. 

Lisa: Jag finns här och bekräftar barnet men tvingar mig inte på. Hitta öppning med en naturlig 

kontakt med barnen. 

Carro: Vid inskolningen visar man ju sig närvarande, lyhörd och att jag är intresserad av barnet, 

det är ju jätteviktigt. […] Då blir man ju en person som barnet litar på och det är ju så att vi har 

det yrket som lämnar ett stort fotavtryck hos barnet igenom hela livet.  

Lisa beskriver vidare att när barnet börjat känna en trygghet kan man som pedagog läsa av 

barnets beteende och hitta en naturlig öppning att samspela med barnet och att det inte handlar 

om att kasta sig över barnet. Petra för samma resonemang där hon poängterar betydelse av 

försiktighet och nyfikenhet. Carro tillägger också att man måste vara nyfiken och lyhörd under 

inskolningsprocessen och lyfter också fram vilken grund man som pedagog lägger för barnet 

senare i livet. 
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DISKUSSION: 
 

I intervjuerna ansåg alla tre förskollärare att följande delar var allra viktigast: Gemensamt 

Förhållningssätt, Tryggt Relationsskapande & Ansvarsfull kommunikation. Dessa har 

delats in igenom analys av resultatet och bakgrunden med utgångspunkt i Bowlbys 

anknytningsteori och är därmed inte samma rubriker som ovan men de tar upp samma innehåll 

med tillhörande analys.  

 

Ett gemensamt förhållningssätt 

I resultatet framstod arbetslaget som sammansvetsat igenom många år tillsammans där de arbetat 

kontinuerligt med inkludering. Nilholm (2006, s. 44) beskriver sju faktorer som observerats hos 

sammansvetsade arbetslag som arbetar med inkludering. Dessa sägs vara följande: lärares 

attityder, övergripande planering, reflektion, uppföljning, kompetensutveckling, flexibelt 

uppstödjande och samarbete i undervisningen. Petra lyfte betydelsen av arbetslagets samarbete i 

undervisningen. Enigheten i arbetssätt, tankar och vilja att diskutera beskrivs som faktorer för 

samarbetet. Det kontinuerliga samarbetet i undervisningen stödjs upp av arbetslagets 

likabehandlingsplan. Det är till förtjänst av likabehandlingsplanen som samarbetet kan ske, 

menar personalen. Arbetslaget presenterade sin likabehandlingsplan som väl inarbetad under 

många år där de använt sig av styrdokumenten och svaren från brukarenkäten för att se var 

behoven fanns. DO, BEO och Skolinspektionen håller med personalen i likabehandlingsplanens 

betydelse igenom att förklara att likabehandlingsplanen hjälper arbetslaget att öka det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

 

De understryker att varje arbetslag skall ha en likabehandlingsplan eftersom denna innehåller 

riktlinjer med grund i styrdokumenten. Med detta kan man dra slutsatsen att 

likabehandlingsplanen är viktig inte bara ur en organisatorisk synpunkt utan också att denne är 

skriven med styrdokumenten som inspiration. Detta eftersom den representerar arbetslagets 

förhållningssätt och arbetssätt i den dagliga pedagogiska verksamheten. 

  

Elfström (2013, ss. 103, 115) utvecklar att dokumentationen är en viktig del av planeringen och 

att det är igenom den som arbetslaget får chans att reflektera och diskutera händelser och 

framtida teman. Detta var även något som Lisa lyfte. De använder sig ofta av deras 

dokumentation för att kunna se tillbaka och reflektera kring den och igenom det lära sig något 

nytt. Kontinuerlig reflektion kring arbetslagets bemötande av barnen är en viktig del av 

pedagogernas planering förklarar Petra. Det är igenom att diskutera och jämföra hur varje 

pedagog bemöter olika situationer som hela arbetslaget kan upptäcka när det behöver förbättra 

bemötandet av barnen. Igenom detta kan man se det kontinuerliga arbetet med att dokumentera 

och sedan följa upp på dokumentationen, reflektera och praktisera lärdomarna, vilket är en 

uppgift som kräver en aktiv insats. Detta kan ses i intervjusvaren från pedagogerna. Jag anser att 

om inte insikter och lärdomar dokumenteras riskerar de att gå förlorade i ett senare skede, vilket i 

sig vore tråkigt eftersom dessa främjar pedagogers arbete. 

 

Vidare beskrev arbetslaget att de ofta reflekterar kring bemötande och barnets integritet. 

Pedagogerna förtydligar att de ofta reflekterar kring deras olika sätt att bemöta barnen medan de 

också respekterar barnens integritet. Brusling och Strömqvist beskriver den inre 

reflektionsprocessen som följande: Förslag > Analys > Definition av hypotes > Idéskapande > 

Handling. Pedagogerna förklarar att de ofta reflekterar i grupp när de känner att de ’’fastnat’’ i 

sitt arbete.  
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De utvecklar resonemanget att det är barnens olikheter som den största anledningen till 

reflektion. Arbetslaget framhäver också att det inte är något fel med att de behandlar barnen 

olika, eftersom det är baserat på vilken slags relation pedagogen har med barnet. En annan 

anledning som tas upp är att man som individ kan tänka olika. Reflektionen ses som en viktig del 

av det främjande arbetet. Det är igenom kontinuerlig reflektion som ett förebyggande arbete mot 

mobbning och kränkning kan ske menar Öhman (2008, ss. 29-30). Både arbetslaget och 

litteraturen anser att reflektion är en viktig del av en inkluderande verksamheten där ett aktivt 

arbete mot mobbning och kränkningar kan ske igenom reflektionen. 

 

Gannerud och Rönnerman (2007, ss. 131-132, 141) förklarar att vidare arbete mot kränkande 

behandling kan ske igenom fortbildning kring exempelvis funktionshinder eller andra olikheter.  

Författarna hävdar att det då kan bli mindre främmande och därmed ge pedagogerna tillfälle till 

att relatera till barnet. Detta beskrev arbetslaget de pratat kring naturligt eftersom vissa 

pedagoger haft erfarenheter kring specialpedagogik. Ämnet har sedan blivit ett stort fokus för 

arbetslaget i hur de planerar sin verksamhet.  

 

Öhman (2008, ss. 29-30) menar också att det är reflektion i grupp som är det effektivaste för 

barngruppen. Det är igenom samspel med sina kompisar och pedagoger som barnen får bygga 

upp sin självkännedom och självkänsla (Gottberg 2017, s. 79–80). Kunskap är enda lösningen på 

de fördomarna inför det okända, det konstiga och det läskiga. Igenom att vi får kunskap kring 

varandras behov och anledningen till dem skapas en större förståelse för varandra. Men för att 

detta skall ske måste man börja från grunden; när barnen är små. Om inte vi som pedagoger 

lägger denna grund hos barnen hur skall de då fortsätta kampen för ökad acceptans för olikheter 

är en fråga som är lätt att besvara. Inhämtning av ny kunskap igenom antingen reflektion eller 

fortbildning är svaret. Det är den ständiga viljan hos pedagogerna att ha en sådan bra verksamhet 

för de barn de har som möjligt som driver dem konstant framåt.  

 

Ett tryggt relationsskapande  

Bowlby förespråkar betydelsen av en trygg bas hos barnet som skall etableras redan när barnet är 

litet. Han beskriver vidare att om barnet inte får en trygg bindning hos minst en person kan inte 

barnet få en trygg bas. Bowlby visade i sitt arbete att barn med en otrygg bindning från 

anknytningspersoner och därmed ingen trygg bas har det svårare längre fram i livet. Han visade 

även på att dessa då uppvuxna barnen ofta fann sig i brottslighet eller mental ohälsa. Bindning är 

därför viktig för det lilla barnet (Wennerberg, 2010, s. 33).  

 

Skapandet av en trygg bindning är väsentligt för barnets fortsatta utveckling. Arbetslaget 

förklarade hur de igenom en planerad inskolningsprocess gav barnet tid och rum att utveckla en 

trygg bindning med pedagogen. Igenom bindningen kan personalen skapa en god 

bindningsrelation menar Bowlby (Broberg, M, Hagström, B & Broberg, A, 2012, s. 36).  

Bindningsrelationen sker till de närmsta anknytningspersonerna så som föräldrafigurer och 

inskolningsfröknar. De är till dessa som barnet vänder sitt bindningsbeteende mot vid till 

exempel oro, ledsamhet och otrygghet.  
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Bowlby (2001, ss. 19-20) menade också att föräldrar figuren var viktig för barnets fortsatta 

trygghet i sin utveckling. Arbetslaget förklarade att de samarbetade mycket med föräldrarna 

under inskolningen. De ansåg att om relationen mellan pedagog och föräldrafigur är trygg och 

harmonisk kommer också barnet att bli lugnt och tryggt. Föräldrafigurerna var då en stor del av 

inskolningsprocessen. Elfström (2013, ss. 103, 115) påvisar också vikten av kunskap om 

inskolningsprocessen och hur barn anknyter till andra individer i ung ålder. Författaren menade 

också att barnet utvecklar sin sociala kompetens igenom imitation av de närmaste 

anknytningspersonerna.   

 

Arbetslaget förklarade att de även har förståelse kring hur olika intrycken som barnet blir 

bombad med de första dagarna. Dessa intryck beskrivs som följande: lokalerna, barngruppen, 

pedagogerna och leksakerna. Det är med denna kunskapen som arbetslaget anser att de första 

dagarna bör vara kortare än i slutet av inskolningen. Broberg (2012, s. 149) anser att kunskap 

kring hur barnet reagerar under inskolningen kan vara till hjälp för en trygg och smidig 

inskolningsprocess. Arbetslaget tog också upp vikten av antalet pedagoger som närvarar vid 

barnets inskolning. Där beskrevs en duo som det bästa. Detta med motiveringen att en pedagog 

kan fokusera på anknytningen till barnet medan kollegan samarbetar med förälder 

figuren/figurerna. Broberg (2012) håller med arbetslagets tankesätt och förklarar att det sänker 

barnets stressnivå under inskolningen om antalet nya ansikten begränsas i början.  

 

Vidare så beskrev arbetslaget sitt förhållningssätt under en inskolning. Lisa förklarade att hon 

håller sig nära barnet och bekräftar denne men tvingar sig inte på utan observerade istället barnet 

i vad denne intresserade sig för och hittade en naturlig öppning till anknytning. Carro lade sedan 

till vikten av lyhördhet, nyfikenhet och att vara närvarande gentemot barnet under inskolningen. 

Barnets byggande av sin trygga bas på förskolan läggs i fokus under hela inskolningsprocessen. 

Anknytningen mellan pedagog och barn är cementen i avdelningens förhållningssätt där 

bemötande, trygghet, goda relationer, acceptans och respekt inkluderas. Månsson (2013, ss. 79–

94) tryckte också på vikten av barnets trygghet under inskolning och förklarade att inskolningens 

längd måste anpassas efter barnet snarare än verksamheten, för att göra inskolningen så stressfri 

som möjligt för barnet.  

 

Under intervjuerna diskuterade Lisa de nya inskolningstrenderna och beskrev hennes frustration 

kring dessas oförmåga till att se barnets behov utan snarare till de vuxnas behov. Hon ifrågasatte 

en speciell metod där inskolningen tar tre dagar och går ut på att föräldern går ut och in under de 

dagarna för att visa barnet att denne alltid kommer tillbaka. Lisas argument var att tiden är 

alldeles för kort och att tempot på metoden var för fort för yngre barn och att de inte skulle 

kunna finna den trygga basen på förskolan på så kort tid.  Liknande argument för Liefvendal 

(2010, s.8) i sin slutsats från sina observationer i sin studie. Där den tre till fem dagars långa 

föräldraaktiva inskolningen gav resultatet nöjda pedagoger och föräldrafigurer, men osäkra barn. 

Författaren beskrev att barnet krävde mycket mer närhet och närvaro av pedagogen även efter 

lång tid. Detta bekräftar Lisas oro för den nya trenden och ger mer vatten på kvarnen för 

arbetslagets längre inskolning. Jag anser att tanken med en föräldraaktiv inskolning har en god 

tanke bakom sig. Processen med att visa barnet att föräldern kommer tillbaka är god men utan 

den trygga basen med en trygg bindning till en pedagog från förskolan har det lilla barnet inte en 

trygg plats att återvända till vid oro. Utan den trygga basen har barnet ingen vilja att upptäcka 

världen omkring sig, utan denne går istället in i panik och sluter sig och därvid försvinner 

upptäckarlusten. 
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Bowlby (2001, ss. 19-20) visade att en stark bindning var avgörande för ett barns utveckling och 

framtid som en ansvarstagande vuxen. Det är i bindningen som barnet lär sig sociala förmågor 

och igenom tryggheten vågar ta steget ut och upptäcka världen kring sig med sin trygga bas i 

ryggen. När barnet blir överväldigad kan denne alltid återvända till den trygga basen. Det är 

igenom en trygg inskolning som barnet kan anknyta till en pedagog som kan bli den trygga basen 

som barnet kan utgå ifrån i sitt utforskande av vad förskolan har att erbjuda. Det är i den 

anknytningen som en bindningsrelation skapas som hjälper barnet att skapa fler relationer med 

andra igenom hur pedagogen agerar i relationen.  

 

Atterström & Persson (2000, s. 21) poängterar att ett barns relation med dennes pedagog skall ha 

sin grund i ett ömsesidigt erkännande. Det är i denna positiva relation som barnet kan utveckla 

sin sociala och emotionella kompetens. Här framträder för mig de två elementen som pedagogen 

behöver bemästra för att skapa en god relation till barnet: bekräftande och respekt. Barnet måste 

få känna att det blir sett och lyssnat på, och utöver det känna att den vuxne har respekt för det 

barnet tänker och känner. 

En positiv relation är viktigt för barnets trivsel på förskolan, anser Petra. Carro håller med Petra 

om att barnet måste få känna sig välkommen när denne kommer till förskolan. Hedström (2014) 

förklarar att en positiv relation är grundläggande för barnets trygghet på förskolan. Det är också i 

den trygga anknytningen med pedagogen som barnen får träna samspel och utveckla positiva 

tankar om sig själv. Det är när barnet börjar förstå skillnaden mellan vad den tänker, känner och 

gör som denne kan utveckla en god självkänsla, vilket i sin tur leder till en bättre hantering och 

förståelse kring dennes egna känslor. (Gottberg 2017, ss. 28-29). 

Bemötande av olikheter 

Personalens ståndpunkt i sitt främjande arbete var att igenom sig själva visa barnen respekt och 

acceptans för varandras olikheter. Detta förklarade personalen att de gjorde igenom att utgå från 

likabehandlingsplanen och veckoliga samtal kring deras förhållningssätt. Arbetslaget tryckte på 

att barnen inte gör som de säger utan vad de själva gör. De la mycket tid på att reflektera kring 

sin egen roll som pedagog. De förklarade att de precis som barnen vill känna sig välkomna på 

förskolan och ha kul på jobbet. Precis som dem så ville pedagogerna visa barnen hur man 

behandlar varandra och hur man visar respekt inför varandra. Det inkluderande bemötandet 

börjar hos pedagogen själv och rinner sedan ner i hur barnen agerar gentemot varandra. Det 

fanns en viss förväntan på barnet, där varje barn precis som vuxna förväntades agera på ett visst 

sätt gentemot varandra. Gustafson (2006 s. 23) förklarar att barnet måste få ta ansvar för sin egen 

kommunikation och att pedagogerna måste låta dem vara delaktiga i den sociala sfären i den 

pedagogiska verksamheten. Arbetslaget underströk betydelsen av att vara en god förebild för 

barnen i hur man samspelar med andra. Det var ytterst viktigt för personalen att varje barn fick 

öva på att samtala med varandra. Lindö (2002, s. 135) förklarar att samtalens konst inte är en lätt 

nöt att knäcka men att det går med pedagogers stöd.  

 

Det är tillsammans med sina pedagoger som barnen får öva på att våga ta ordet men också att stå 

tillbaka och lyssnar på sina kompisar. Med pedagogerna som sina förebilder menar Lindö (2002) 

att barnen lär sig att respektera vad att ha ordet innebär, svara på frågor, starta och avsluta en 

dialog. Om grunden läggs tidigt hos barnen för att kunna lyssna och respektera pedagogerna och 

sina kompisar blir det lättare för barnet med tiden. Författaren lyfter att under samlingarna får 

barnen öva sig både socialt och språkligt. Arbetslaget beskrev deras kontinuerliga arbete med 

vad de använder samlingarna till. Igenom samlingarna har personalen tillsammans med barnen 

diskuterat hur man är en bra kompis och hur man pratar med varandra. De har även fokuserat 

mycket på lekar som kräver att barnen samarbetar och hjälps åt för att förbättra gruppdynamiken. 
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Olikheter kan representera olika saker menar Andershed och Andershed (2005). Dessa olikheter 

menar personalen är det som gör oss unika och till de vi är. Arbetslaget lyfter att de tidigare 

arbetat med olika kulturer, mat, musik och dans. Olikheter i familjekonstellationer tas också upp 

av personalen som något de pratat om i barngrupp. För arbetslaget har det varit viktigt att 

inkludera varje barn i verksamheten och dennes innehåll.  

 

Lisa förklarar att alla anpassningar som behövs i barngruppen appliceras på hela gruppen. Detta 

för att inte exkludera det enskilda barnet.  Delgado (2013, ss. 2, 15–17) understryker betydelsen 

för inkludering av alla barn oavsett behov. “Olikheter förgyller” är ledorden för Lisa och hennes 

kollegor i deras dagliga verksamhet. Lisa menar att varje barns unika olikheter ses som något 

positivt. Igenom att lyfta varandras olikheter som något unikt och positivt lär sig barnen att tänka 

samma sak om sig själva och andra. Det är igenom den trygga basen på förskolan som barnen 

kan utvecklas och lära sig vad respekt är och hur man accepterar varandra oavsett vilka olikheter 

man kan ha. Precis som arbetslaget förklarar så kommer vi som individer alltid ha olika behov 

och att det är okej. Jag anser att det är denna acceptansen är något som vi behöver jobba på även 

i samhället. Vi som människor måste få känna gemenskap och att vi är uppskattade. Det enda 

sättet är att börja från grunden; i förskolan. Jag håller med de tillfrågade pedagogerna i deras 

analys av våra olikheters betydelse för oss som individer. 

 

Arbetslaget tryckte på vikten av att visa barnen sitt eget känsloregister eftersom de då kan känna 

att pedagogerna inte håller uppe en fasad. Bogren & Nanna (2013, ss. 6, 11) förklarar att 

pedagoger måste visa hela känsloregistret för att visa barnen att det är accepterat att de känner 

som de gör, oavsett vilken känsla det handlar om. Arbetslaget understryker vidare att termen 

olikheter för dem också inkluderar olika personligheter. Personalen hävdar att igenom att släppa 

in barnen innanför den professionella rocken och utelämna sig själv, öppnar man en 

kommunikationsväg mellan sig själv och barnen. Om barnet uppfattar pedagogen som genuin 

skapas lättare tillit och de kan då lättare anknyta till pedagogen. Arbetslaget lyfter att när detta 

sker så låter barnet sig bli tröstat hos pedagogen vilket tyder på tillit menar arbetslaget. Detta 

bekräftar Bowlby (Bowlby 2001, ss. 19-20) som menar att bindningsbeteendet kan vara en 

tröstande famn, men också en bekräftande blick mot barnet.  

 

Hargreaves (2000 ss. 811–826) beskriver också att pedagogens känslomässiga förståelse hjälper 

denne att läsa av sin barngrupp och lära känna den. Gottberg (2017, ss. 40, 80-81) förklarar att 

bindningen mellan barn och pedagog blir tryggare igenom att pedagogen visar sitt hela 

känsloförråd. Vidare så beskriver Gottberg (2017, ss. 79–81) att barn måste få uppleva olika 

känslor i kroppen och orsaken till dem för att de skall få en större förståelse kring hur de sedan 

ska kunna hantera dem konstruktivt. Även de ”negativa” känslorna som skam, rädsla och ilska. 

Det är en balansgång mellan att visa barnen att de har rätt att känna som de gör, men också att de 

skall lära sig att hantera dem på ett bättre sätt, menar Gottberg. Jag kan se hur det kan vara svårt 

för vissa pedagoger att visa negativa känslor för barnen, då det kan kännas som en inskränkning 

av den egna integriteten och att det blir som att öppna upp bortom den professionella ytan. Men 

jag anser att pedagogen behöver vara öppen med hela känslospannet för att kunna visa barnen att 

denne är mänsklig och delar deras känslospektrum och att det är okej att känna alla typer av 

känslor och att de har rätt till det inom ramen för deras integritet. 
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Carro berättar sedan om deras kontinuerliga arbete med’ ’Stopp! Min kropp!’’ där de diskuterat 

ägandet av deras egen kropp och över vad som skall hända med den. Carro beskriver att det är 

viktigt att visa barnen att de alltid har rätt att säga nej eller stopp när denne inte ville kramas eller 

annan fysisk kontakt. Carro utvecklar och lägger vikt vid att barnets rätt till sin egen kropp är 

viktigt att förmedla även till föräldrar. Detta anser jag är viktigt för barnens självständighet och 

identitetsutveckling i ett större perspektiv. Om barnet inte får uppleva kontroll över sig själv hur 

skall då barnet lära sig att respektera andras rätt till deras kroppar och känslor? Öhman (2008) 

förklarade att diskussioner tillsammans med barnen kan ge dem orden för sina känslor och 

uppmuntras därför att hellre använda orden än handlingar. Fortsatta samtal kring känslor hos 

barn och vuxna ökar bådas självkännedom och empati gentemot sina kamrater. 

 

Carro beskriver vidare hur hon brukar sätta sig ner för att kunna möta barnet på dennes nivå när 

de kommer på morgonen. Hon beskriver att man som pedagog måste tänka på vad man säger och 

vara medveten när man pratar med barnet. Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss. 150–151) 

anser att det är viktigt för pedagoger att kommunicera ansvarsfullt med barnen i form av 

taktfullhet. Med taktfullhet menas att kunna läsa av när ett barn behöver stöd eller att pedagogen 

behöver låta barnet klara sig självt. Om barnet inte får chans att träna sig i att kommunicera 

ansvarsfullt kommer pedagogen behöva gå in mer och hantera konflikter som sker i gruppen. 

Detta när pedagogen hellre kunde lägga den tiden på att förebygga stressiga situationer eller 

förbättra vissa rutiner. Om pedagogen i stället visar barnen från början hur man kommunicerar 

ansvarsfullt kommer barnet att se och till slut kunna lära.  

Men att kommunicera ansvarsfullt hela tiden kan vara svårt. Det finns en situation när 

kommunikationen kan bli oansvarsfull; i tillsägningarna, även kallat moralisk kommunikation. 

Det är i dessa som kommunikationen kan gå fel om pedagogen inte tänker efter innan denne 

yttrar sig. Dessa kan ske i stressade situationer som påklädning, måltid eller under resa. 

Problemet med dessa är inte att de sker, utan istället att barnen sällan får veta varför de får dem, 

menar Orlenius & Bigsten (2006, ss. 15-17). Det är sådana här situationer som jag anser är 

viktigt att förebygga igenom reflektion och uppföljning, så att man vid ett senare liknande 

tillfälle kan uppnå mer önskvärda resultat. De didaktiska frågorna: hur, var och varför kan 

kännas relevant vid en sådan reflektion. Under mina år i branschen så har jag sett för många 

gånger barn bli tillsagda aggressivt utan någon eftertanke. För sig själv kan det vara obetydligt 

men för barnen kan det sätta djupa sår. Carro nämnde också att man som pedagog måste vara 

medveten om sin egen påverkan på barnet längre fram och det är något jag anser är väldigt 

viktigt för varje pedagog att ha med sig.  

Avslutningsvis… 

Avslutningsvis har tidigare forskning bevisat vikten av planering, uppföljning, reflektion och 

dokumentation som en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Det är igenom den 

systematiska planeringen med tillhörande reflektion och uppföljning som har gett plats för ett 

enat arbetslag. Den konstanta viljan till förbättring inom arbetslaget har gett plats för barnen och 

deras individuella behov i verksamheten. När pedagoger får tid att planera fram en god grund 

tillsammans behöver de inte stressa och kan fokusera på de väsentliga behoven i barngruppen. 

En god bindning mellan pedagog och barn är essentiellt för barnets framtida utveckling av 

trygghet inom sig själva. Utan en stark anknytning till sina pedagoger så får inte barnen en chans 

att lära sig sociala färdigheter som hur man för ett samtal, hur man hanterar konflikter igenom 

ord och inte våld, våga ta initiativ i samtal och förstå vad att ha ordet innebär. Det är viktiga 

egenskaper för barnet att utveckla och detta går inte utan att barnet känner sig tryggt i en 

gemenskap. Om pedagogerna får tid att strukturera upp verksamheten så sänks deras stressnivå 

och när deras stressnivåer går ner så gör barnens stressnivåer det också vilket gör att barnens 

utveckling frodas. 
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METODDISKUSSION 
 

Det är värt att notera att med anledning av att urvalet är begränsat till tre förskollärare på en 

avdelning på en förskola, så skall resultatet ses som en inblick i hur ett specifikt arbetslag kan 

arbeta med dessa frågor. Det hade definitivt varit av intresse att göra samma eller en liknande 

studie i ämnet med en större geografisk och kulturell spridning. Jag hade även velat inkludera 

barnskötare i intervjuerna för att få med ytterligare perspektiv. Man hade även kunnat lägga till 

observationer för att kunna se hur arbetslaget arbetar med det främjande arbetet i praktiken. 

 

Vidare så kan även relationen mellan mig som forskare och deltagarna som respondenten 

påverka studiens tillförlitlighet och reliabilitet negativt. Detta för att jag kan bli partisk gentemot 

respondenterna till en viss del. Men jag vill dock tillägga att det också kan vara en fördel att ha 

en stabil relation sedan tidigare med sina respondenter, eftersom det kan bidra till en större tillit 

mellan mig som intervjuare och deltagarna som respondenter.  

Jag skulle också kunna påstå att intervjun lättare kunde återupptas vid avbrott vilket jag anser var 

gynnsamt under hela intervjuprocessen. En nackdel med att intervjua personer som du redan har 

en god relation med är att det enkelt blir mycket kompisprat mellan intervjusvaren. Däremot så 

beror ju detta på med vilken synvinkel man baserar omdömet av kompispratet på. Det skulle 

kunna ses som en stämningshöjare med biverkningen att det förlänger intervjutiden. Därigenom 

kan också ses som en nödvändighet för skapandet av ett avslappnat samtalsklimat, men det kan 

även agera som ett hinder för en tidseffektiv intervju. 

 

Fortsättningsvis så kan urvalet ses som minimalt i förhållande till liknande studier kring ämnet. 

Men jag anser motsatsen, då syftet var att testa Bowlbys anknytningsteori på detta arbetslagets 

främjande arbete för att skapa en inkluderande verksamhet. Poängen var att lyfta fram budskapet 

kring den tidiga anknytningens enorma påverkan på människan under deras liv. Med det i åtanke 

anser jag att urvalet var tillräckligt, men jag hade önskat att ta med hela arbetslaget i studien. Det 

hade varit intressant att få med barnskötarnas tankar kring deras förhållningssätt som en 

expandering av arbetet. Jag skulle också hävda att tiden på året påverkade urvalet eftersom de 

flesta ur arbetslaget gick på julledighet. Självklart fanns möjligheten att göra intervjuerna 

tidigare men det hade påverkat kvaliteten i intervjufrågorna negativt (Bowlby 2001, ss. 19-20). 

 

Bearbetningen av frågorna kan anses som den lättare delen av studien men det skulle jag vara 

oense om. Bakgrunden var lättare eftersom det huvudsakligen gick ut på att läsa på kring ämnet 

och återge den i en form som understödde mitt syfte. Sammanställningen av Resultatet utgjorde 

en liknande process, vars delar bestod av att lyssna, skriva ned, kategorisera och återge innehållet 

(Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 231). 
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Förberedelse är den avgörande faktorn i en intervjuprocess eftersom det är här som de etiska 

ställningstagandena börjar. Självklart så skall det kontinuerligt tas hänsyn till igenom hela 

studien, men för mig var det viktigt att lägga en god grund från start. När studien inkluderar 

individer krävs det att varje respondent ger sitt samtycke till att delta. Jag valde att fråga 

deltagarna muntligt först och sedan ge dem en samtyckesblankett. Anledningen till att jag 

använde mig av båda var för att jag ville att deltagarna skulle förstå varenda del av intervjun och 

hur deras svar och personuppgifter skulle hanteras. Det är viktigt att varje deltagare förstår vilka 

rättigheter de har och vad studien kommer be dem om att göra. För mig var det viktigt att 

deltagarna visste att frågorna inte var ett test och skulle inte användas som ett jämförelsematerial 

utan som ett material som förhoppningsvis skulle bevisa Bowlbys teori kring den tidiga 

anknytningens betydelse i en pedagogisk verksamhet.  

 

Jag ville att varje respondent skulle veta innan jag ställde frågorna vad syftet med frågorna var, 

men de fick inte veta de faktiska frågorna i förväg. Syftet med att inte ge ut dem i förväg var för 

att jag inte ville att de skulle få möjlighet att förbereda svar eller prata ihop sig. Inte för att jag 

trodde att de skulle göra det men jag ville inte ta några risker (Vetenskapsrådet, 2017, ss. 32–43). 

Inspelningen av intervjuerna användes för att få med varje del av intervjun. Enheten som det 

spelades in på kan anses opassande ur ett säkerhetsperspektiv. Farhågorna kan vara allt från 

hackning av mobilen till andrahandsanvändning av mobilen av till exempel partner eller annan 

närstående. Åtgärder som jag vidtog för att minimera riskerna för läckage av personuppgifter var 

att arkivera alla blanketter på förskolan. Det enda som lämnade förskolan var inspelningarna. 

Dessa transkriberades av mig igenom hörlurar när ingen var hemma. Detta kan anses som 

extremt men för mig var säkerheten viktigare än bekvämligheten. 

 

DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
 

Läroplanen (Lpfö rev. 2018, ss. 5-6) är tydlig med att ett främjande inkluderande förhållningssätt 

är relevant för förskolläraryrket. Förskolan skall ligga på en demokratisk grund och det innebär 

att varje individ är lika mycket värd och har samma rättigheter oavsett förutsättningar. Hur man 

möter varje barn är individuellt för varje barn, men det alla slags bemötanden har gemensamt är 

vikten av en trygg anknytning med personalen på förskolan. Det är viktigt att alla pedagoger är 

medvetna om deras roll i varje barns liv. Förskolan lägger den trygga grunden för barnens 

fortsatta skoltid och det är viktigt att vara införstådd med detta. Tid är något som sällan finns i 

förskolans verksamhet och det är väl inte så lätt att planera fram en inkluderande verksamhet 

utan någon planeringstid. Det är också svårt att möta varje barns behov utan tid. Trots detta får 

pedagoger mindre tid att arbeta med för varje år. Fler arbetsuppgifter skall läggas på 

pedagogerna, speciellt förskollärarna. Förskollärarna skall dock fortfarande göra alla sina 

tidigare arbetsuppgifter utöver de nya. Förskolan har tyvärr samma problem som skolorna har; 

tidsbrist. Lärarna, precis som förskollärarna, får mindre tid för planering och fler uppgifter att 

göra. Min förhoppning är att de pedagogiska verksamheterna skall få mer tid för planering och 

att en del av arbetsuppgifterna skall fördelas till en administratör. Igenom min studie har det 

bevisats att planering är en stor faktor av ett inkluderande förhållningssätt, tillsammans med en 

vilja att förbättra. Den viljan kan bara komma fram när pedagogerna inte är stressade till 

bristningsgränsen över andra uppgifter som de skall göra. Bowlby bevisade redan på 1940 – talet 

anknytningens betydelse och det kan inte ske med stressade pedagoger. Jag hoppas att om flera 

studier beskriver striden med att balansera arbetsuppgifter med barnens behov så kanske det kan 

ske en förändring. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

 

 

 

1. Hur arbetar ni för att stödja barnen i deras relationsskapande? 

 

2. Kan du beskriva hur ni arbetar för att skapa en trygg bas för det individuella barnet? 

 

3. Vad är dina tankar kring anknytningens betydelse för relationskapandet med det 

individuella barnet i förskolan? 

4. Hur arbetar ni för att varje barn skall få en god anknytning utefter deras individuella 

behov? 

 

5. Anser du att det finns några svårigheter med att skapa goda relationer med det 

individuella barnet? 

Varför? /Varför inte? 
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett  

- För hantering av personuppgifter om dig som respondent.  

 

Vid Högskolan i Borås utför jag en studie med syftet. Syftet är att undersöka pedagogers tankar 

kring anknytning och relationskapande med barn i förskolans vardag.  

Jag som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt 

intervjusvar och även din röst på inspelningen. Endast ljudupptagning kommer att ske. 

Uppgifterna kommer att användas för att svara på vad pedagoger tänker kring anknytningen i 

relationerna med barnen på förskolan. Uppgifterna kommer att transkriberas och kodas så svaren 

ej kan spåras tillbaka till deltagarna i studien.  

 

 Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 

(a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Uppgifterna kommer att användas av mig 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.  
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