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Sammanfattning 
 
Inledning  
Studien behandlar begreppet anknytning i relation till förskollärares uppdrag och 
förhållningssätt. Arbetet handlar om varför barn behöver en trygg anknytning och hur den 
påverkar vistelsen på förskolan. Relevant forskning i ämnet behandlas och anknytningsteori 
sätts i relation till syftet och frågeställningar.  
 
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och få en större förståelse kring förskollärarens 
förhållningssätt samt se hur de arbetar med att ge en trygg anknytning för barnen på 
förskolan.  
 
 
Metod  
Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod där intervju använts som redskap. Materialet som 
samlades in kategoriserades och analyserades för att se samband och mönster. Resultatet av 
materialet redovisades med hjälp av citat ur intervjuerna.  
 
 
Resultat  
Det visade sig i resultatet att förskollärare idag samtalar, reflekterar och arbetar med 
anknytningen i verksamheten. Förskollärarens personlighetsdrag som empati, kroppsspråk 
och inkännande var något som utmärkte sig som viktiga egenskaper i resultatet. Det framkom 
även att anknytningen är en viktig del i inskolningen samt att anknytning och föräldrakontakt 
är tätt sammankopplat.  
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1 Inledning  
I förskollärarens yrkesroll gynnar anknytningen barnen och deras möjlighet till lärande och 
utveckling. Det är viktigt för förskollärare att i sin yrkesroll ha kunskap kring anknytning 
samt veta hur de ska använda den kunskapen i verksamheten. Det finns tidigare forskning som 
visar vikten av förskollärarens förhållningssätt som har gjorts internationellt av forskarna 
Dilek och Akgun (2010). Genom att ta del av vår studie kan förskollärare öka sin förståelse 
kring anknytning och anknytningsmönster. I samband med inskolningen läggs grunden för en 
trygghet på förskolan som kan vara avgörande för att barnen ska kunna ta till sig kunskap och 
utvecklas som individer. Genom att barnen får en trygg och god anknytning till förskollärarna 
kan vistelsen på förskolan bli givande, rolig och utvecklande. Enligt Läroplan för förskolan 
(Lpfö 98 rev.2010, ss.4-9) har förskolan i uppdrag att erbjuda en miljö där barnen utvecklar 
sin identitet och känner trygghet i den samt att barnen får möjlighet att utvecklas till 
självständiga individer. I läroplan belyses vikten av de vuxnas förhållningssätt gentemot 
barnen eftersom de ser upp till och efterliknar hur förskollärarna handlar och agerar. 
Förskolläraren ansvarar för att erbjuda en miljö där barnen ges möjligheter att bygga upp 
varaktiga relationer och en trygg bas. Ett annat uppdrag är att förskollärarna ser, bemöter och 
finns till för alla barn utifrån behov och eventuella svårigheter (Lpfö 98 rev.2010, s.11).  
 
Under vår utbildning har intresset växt fram att undersöka hur förskollärare arbetar med 
anknytning i förskolans verksamhet. Genom vår studie söker vi en större förståelse kring 
förskollärarens förhållningssätt till anknytning och dess olika mönster samt se hur de agerar 
och erbjuder en trygg anknytning.  
 

1.1 Syfte   
Syftet med studien är att undersöka och få en större förståelse kring förskollärarens 
förhållningssätt samt se hur de arbetar med att ge en trygg anknytning för barnen på 
förskolan.  
 

1.1.1 Frågeställningar  
• Hur arbetar förskollärarna under inskolningen för att ge barnen en trygg anknytning?  

 

1.2 Begreppsdefinitioner  
 

Anknytning 
Området anknytning kan förklaras som känslomässiga band och förtroende samt hur 
människor och däggdjur knyter an till varandra (Kihlbom 2009; Wennerberg 2010).  
 
Anknytningsmönster  
Ett anknytningsmönster handlar om regelbunden fysisk kontakt mellan barn och föräldrar. 
Hur denna kontakt ser ut formar vilket anknytningsmönster barnet utvecklar (Broberg, 
Hagström & Broberg 2012, s.49). De olika mönster som finns förklaras senare i texten.  
 
 
Främmandesituationen (strange situation)   
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Bowlby iscensatte situationer av stress för att kunna identifiera hur barn på olika sätt reagerar 
i stressade situationer. De han kunde urskilja var två grupper av barn, trygga och otrygga. 
Senare har otrygga barn kommit att delas in i två undergrupper: otrygga/undvikande och 
otrygga/ambivalenta (Hagström 2010, s.54).  
 
Psykopatologiskt symptom 
Det handlar om de psykologiska men som barn kan få genom att uppleva rädslor av 
exempelvis upprepande hot och våld eller andra traumatiska händelser (Wennerberg 2010, 
s.49).  
 
Inre arbetsmodell  
Hur barn agerar när de möter nya människor har att göra med de inre arbetsmodellerna. 
Beroende på vilken anknytning barnen fått under uppväxten avgörs hur barnen känner sig 
inombords när de möter nya människor och är i sociala sammanhang (Broberg, Hagström & 
Broberg 2012, s.33).  
 
Inskolning  
Inskolningen innebär att barnen möter nya barn och förskollärare i en helt ny miljö. (Broberg, 
Hagström & Broberg 2012, s.149). Inskolningen omfattar processen då barnen ska vänja sig 
vid en förskolemiljö.  
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2 Bakgrund och teori  
Under denna rubrik kommer studien att behandla tidigare och aktuell forskning kring 
anknytning- och anknytningsteorier. Avsnittet kommer att belysa inskolning i förskolans 
verksamhet med fokus på förskollärarens roll kring anknytning.    
 

2.1 Anknytningens framväxt och historia  
John Bowlby var psykoanalytiker och han menade att ett nyfött barn är totalt beroende av 
människor i dess närhet som kan ta hand om och tillgodose deras behov (Orrenius & Krantz 
2002, ss.23-24). Med omgivningen menade han föräldrarna, särskilt bindningen mellan moder 
och barn. Han talar om anknytningssystemet hos barnet och omvårdnadssystemet hos 
föräldern. Det är under barnets första halvår som det är viktigt att det fungerar på ett gott sätt. 
Denna omvårdnad kan bland annat handla om att föräldrarna reagerar när barnet gråter. 
Anknytningssystemet som barn utvecklar har med behovet av att få beskydd, närhet och 
ömhet att göra. Det är viktigt att föräldrarna finns tillgängliga för barnen (Orrenius & Krantz 
2002, ss.23-24). 
 
Bowlby kom under sin forskning om barn under andra världskriget fram till att närheten till en 
viss person har stor betydelse för barnets utveckling. Vidare forskade Bowlby på vad som 
hände med de barn som separerades tidigt från sin moder. Bowlby kunde se allvarliga 
symptom på att separation kunde hindra den fortsatta utvecklingen. Denna studie kallades 
strange situation (Orrenius 2005, s.19). Bowlby forskade kring att vissa däggdjur främst 
apornas utveckling kan jämföras med människans utveckling. Han kom fram till att ett 
människobarn behöver en längre period av värme och omsorg än vad ett däggdjurs ungar 
behöver. För barn tar det lång tid att börja gå och krypa, skaffa mat och därför är 
anknytningen till någon nära livsavgörande för människobarnet (Orrenius 2005, ss.160-161).  
Skillnaden mellan däggdjur och barn i anknytningsutvecklingen är att djurens föräldrar kan 
avsluta anknytningsperioden när som helst, medan för ett spädbarns föräldrar tar denna 
anknytningsprocess aldrig slut (Hwang & Nilsson 2011, s.128).  
 
Mary Ainsworth var utvecklingspsykolog och studerade anknytningsmönster hos vuxna. Hon 
fann att vad föräldrar visade för anknytningsmönster gentemot sina barn hade mycket med 
deras egen uppväxt att göra (Bowlby 2010, s.149). Ainsworth kom i kontakt med Bowlby 
genom en tidningsannons där han sökte ett forskningssamarbete. Det forskningssamarbetet 
mellan Bowlby och Ainsworth bestod sedan i hela Bowlby’s liv (Broberg, Hagström & 
Broberg 2012, ss. 35-36).   

2.2 Förskolans verksamhet  
Under förskolans värdegrund och uppdrag i Lpfö 98 (rev 2010, ss.4-11) beskrivs värdet av att 
förskolans verksamhet ska utmärkas av omsorg kring barnets utveckling och välbefinnande. 
Det står under förskolans uppdrag att verksamheten ska erbjuda barnen en miljö som är trygg 
där de kan utmanas i aktiviteter och bli inspirerande till lek. Ett strävansmål i läroplan för 
förskolan är att barnen skall kunna lära känna sin identitet samt bli trygga i sig själva. 
Förskollärare ansvarar för att ge barnen en god omsorg samt att de får utvecklas socialt. Enligt 
Lpfö är det viktigt att barnen får känna sig uppskattade i sitt egenvärde och att deras behov 
blir tillgodosedda.  
 
I Lpfö 98 (rev 2010, s.5) är ett av uppdragen att på förskolan erbjuda en rolig, trygg och 
lärorik miljö. Tryggheten ligger enligt Kihlbom m.fl. (2009, ss.13-15) mycket i personaltäthet, 
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kontinuitet, välkända vuxna och dess kompetens samt att de som arbetar har ork att ge närhet 
och värme i samspelet med barnen. Som förskollärare är det viktigt att ha ett engagemang, 
kontinuerligt vara på plats och att ha förmågan att tolka barnens signaler om hur de mår och 
vad de vill. Det innebär att förskollärare behöver vara stabila vuxna som är lyhörda och 
flexibla. Dilek och Akgun (2010, ss.1426-1430) skriver om hur Bowlby klassificerar de olika 
anknytningsbeteenden som förskollärare kan uppvisa; säker, rädd, avvisande och upptagen. I 
den studie som gjorts vid Ankara universitet i Turkiet visar resultatet att mer än hälften av de 
förskollärare som svarat har ett osäkert anknytningsbeteende medan resterande har ett säkert 
anknytningsbeteende (Dilek & Akgun 2010). Kihlbom m.fl. (2009, s.14) hävdar att 
förskolepersonal är en av de yrkesgrupper som har högst sjukfrånvaro och det är något som 
stjälper verksamheten på så vis att barnen tappar kontinuiteten till sina anknytningspedagoger. 
De menar även förmågan att vara en god förälder, en god barnskötare och förskollärare är ett 
socialt arv. Dilek och Akgun (2010, s.1427) förklarar att det krävs människor med 
personlighetsdrag som har förmåga att förmedla den anknytning som krävs i yrket som 
förskollärare. Det är ytterst viktigt att dessa personlighetsdrag finns hos förskollärarna 
eftersom anknytningsprocessen är en sådan stor och viktig del av barnens uppväxt.  
 
Ett avsked på morgonen och dess mottagande av personalen formar barnens dag i stor 
utsträckning. Niss (2009, s.29) menar att om avskedet på morgonen tar för lång tid och om 
föräldrarna verkar oroliga i överlämnandet kommer det avspegla sig på barnet. I 
avskedssituationen är det viktigt att förskolläraren och föräldrarna känner tillit till varandra. 
När föräldrarna känner sig trygga med förskolläraren smittar den känslan av sig till barnet. 
Kihlbom (2009, ss.100-101) menar att ögonkontakt, kroppsspråk, tillgänglighet och fysisk 
kontakt är saker som förskollärare måste utstråla och använda sig av. Personalens egna 
erfarenheter av god anknytning är avgörande för huruvida de inbjuder till god anknytning 
gentemot barnen som de själva ansvarar för på förskolan. Mycket i förskollärarens 
förhållningssätt har att göra med egna erfarenheter (Kihlbom 2009, s.155). Även Hagström 
(2010, s.48) poängterar att förskollärarna måste kunna särskilja sitt egna känsloliv i kontakt 
med barnen och deras känslor. Vad förskollärarna själva har varit med om och upplevt kan 
prägla huruvida de kan hjälpa barnen i deras känsloliv. När ett barn möter en förskollärare kan 
känslan som väcks antingen vara inbjudande, inge glädje, trygghet eller inte inbjudande och 
då blir mötet mer fyllt av oro och vrede (Bowlby 2010, s.26). Det gynnar barnen om 
förskolläraren visar värme och kärlek, sätter gränser och talar klarspråk. Agerandet leder till 
att barnen får god självkänsla och god kompetens till social samvaro med andra (Lind 1995, 
s.17). Lind (1995, s.44) menar att en förskollärare som är känslomässigt engagerad i barn och 
föräldrar kan hålla kvar vid sitt yrke längre än en förskollärare som håller ett professionellt 
avstånd. För de barn som inte får mycket omsorg i hemmet blir förskollärarens roll ännu 
större och viktigare exempelvis för barn vars föräldrar lever i psykisk ohälsa (Hagström 2010, 
s.19). Näst efter familjen är förskolepersonal de som möter barnen mest och därför är det 
viktigt att förskollärare förstår att det är en av deras mest väsentliga uppgifter i yrket att skapa 
trygghet för barnen (Lind 1995, s.16).  
 
Vid hämtning och lämning är det viktigt att förskollärare har kännedom kring att det ibland 
kan uppstå svårigheter då barnet inte vill prata med förskolläraren. Det kan bero på att den 
närmsta anknytningspersonen är närvarande. Det är ett självklart val att vända sig till den 
person som står högst i anknytningshierarkin för barnen, men när de lämnar förskolan blir 
förskolläraren den anknytningspedagog som är högst upp (Broberg, Hagström & Broberg 
2012, ss.69-70). Broberg m.fl. (2012, ss.160-161) förklarar att det ibland går lättare för 
pappor att skola in och lämna sina barn på förskolan. Pappan är under mamman i 
anknytningshierarkin och steget ifrån pappan till förskolläraren blir inte lika långt som mellan 
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mamman och förskolläraren. För att bygga upp barnens positiva anknytning är det viktigt att 
förskollärarna bemöter barn som upplever fara på ett empatiskt sätt, annars förminskas deras 
känsla av att förskolläraren inte bryr sig (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s.92). Det är 
inte vad förskolläraren säger utan vad den gör som har påverkan på om en god anknytning 
skapas till barnen (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s.278).      
  
Den viktigaste faktorn för en bra förskola är gruppstorleken och att personaltätheten är hög. 
Sedan i början av 90-talet har barngrupperna ökat succesivt medan resurserna har varit 
oförändrade (Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, ss.9-13). Kihlbom (2009, s.39) har gjort en 
studie kring förskolegrupper och personaltäthet och kommit fram till att för stora barngrupper 
och för få personal leder till ”Sämre kontakt både mellan barn och vuxna och inom 
barngrupper och därmed sämre trygghet och lägre nivå av pedagogiskt arbete”. De yngre 
barnen är oftast de som blir lidande på grund av personalbrist samt outbildad personal. Att 
arbeta med barn som är yngre har ibland fått stämpeln som den lättaste ålderskategorin på 
förskolan (Kihlbom 2009, s.39). Här betonar Kihlbom m.fl. (2009, ss.9-13) att yngre 
förskolebarn kräver lika mycket av dig som förskollärare som de äldre barnen gör. De är 
under det första året i förskolan som barnet tar ett stort steg i att gå från att bara ha sina 
föräldrar som anknytningspersoner till att även ha förskollärarna.  

2.3 Anknytningsteori 
Bowlby’s teori om anknytning och hur den hör ihop med miljön runt omkring var 
revolutionerande då det gick emot tidigare föreställningar inom den medicinska psykiatrin om 
ärftlighetsfaktorn (Wennerberg 2010, s.33). Något som han upptäckte i sin forskning var att 
barn behövde uppleva närhet, värme och kärlek den första levnadstiden för att överleva. Det 
visade sig genom de negativa effekter som Bowlby upptäckte genom sin observation av 
separationer mellan spädbarn och moder (Wennerberg 2010, s.36). Regleringen av barns 
rädsla har att göra med anknytningen och barnets psykologiska utveckling, något som Bowlby 
hade en stor förståelse inom. Den förståelsen kom ifrån hans evolutionsbiologiska inriktning 
som förklarade att vi människor föds fullständigt hjälplösa och beroende av andra för vår 
överlevnad. Barnens anknytningsbeteende och uppsökandet till en eller flera personer har att 
göra med vår djupaste överlevnadsinstinkt. Det går att sätta i relation till att förstå varför barn 
kan gå mycket långt i att anpassa sig efter sina föräldrars behov, medvetna och/eller 
omedvetna (Wennerberg 2010, s.99).  
 
Alla barn knyter an till någon men anknytningen kan se olika ut, det är lika viktig för att 
barnet ska överleva som att få äta och få värme. Anknytningen syftar till de psykologiska 
band som barnen har till de närmsta personerna i sin omgivning. De viktigaste personerna för 
barnen är föräldrarna men när barnen börjar förskolan blir också förskollärarna nära 
anknytningspersoner för barnet. Förskollärare ersätter inte föräldrarnas anknytning utan 
kompletterar och förstärker den. Internationellt benämns anknytning med ordet attachment 
och det i sig betyder något litet som hänger ihop med något stort (Kihlbom, Lidholt & Niss 
2009, s.13; Broberg, Hagström & Broberg 2012, s.22, 33). Området anknytning kan förklaras 
som känslomässiga band, förtroende samt hur människor och andra däggdjur knyter an till 
varandra, något som både Kihlbom (2009, s.99) och Wennerberg (2010, s.31) talar om. 
Broberg m.fl. (2012, s.18) väljer att benämna trygg anknytning som grundläggande tillit. I 
samband med att anknytning diskuteras är det viktigt att betona att det är någonting som tar 
tid och på så vis utvecklas en trygghet i relationen som gör att den kan bestå. De relationer 
som skapas i anknytningsprocessen är djupa att de kommer vara viktiga för barnen resten av 
livet (Orrenius 2005, s.27).  
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Hur barn agerar och samspelar i sociala situationer beror på de utvecklingsstadier som 
Bowlby beskriver. Det är inte avgörande i vilken ålder barnen genomgår de olika stadierna 
men det är viktigt att alla genomgås i rätt ordning (Hwang & Nilsson 2011, s.61). Orrenius 
(2005, ss.162-164) och Broberg (2008, ss.17-21) skriver om Bowlby och hur han 
kategoriserar de olika utvecklingsfaserna inom anknytning för barn. Vid det första stadiet är 
barnen ett par månader och väldigt intresserade av andra personer och tycker att det är okej att 
de tar hand om omsorgssituationer som exempelvis blöjbyten. Hwang och Nilsson (2011, 
s.173) benämner det stadiet som sociala relationer oberoende av person medan Broberg m.fl. 
(2012, s. 40) väljer att benämna det som förstadium till anknytning. Det andra stadiet är vid 
fyra månaders ålder och då visar barnet väldigt tydligt att det bara finns ett få personer som 
kan trösta dem och som de kan få en specifik relation till. Det väljer Hwang och Nilsson 
(2011, s.173) att benämna som sociala relationer till vissa personer medan Broberg m.fl. 
(2012, s.41) istället talar om att anknytningen påbörjas. Vid nio till tio månaders ålder börjar 
barnen att lära sig krypa alternativt gå och kan själva styra avståndet till sina föräldrar och 
andra personer. De börjar ta egna initiativ till kontakt och kan välja om deras 
anknytningssystem skall vara på eller av. Broberg m.fl. (2012, s.42) väljer att tala om nämnt 
stadie som när anknytningsbeteendet når sin höjdpunkt medan Hwang och Nilsson (2011, 
s.173) istället väljer att tala om aktivt kontaktbeteende. Det sista utvecklingsstadiet för barnen 
som är från 2 år och uppåt och som Bowlby talar om handlar om barns förståelse och hur de 
börjar inse att föräldrarna inte bara har dem att se efter. De släpper här på sitt egocentriska 
synsätt. Hwang och Nilsson (2011, ss.173-176) beskriver det här som målinriktade relationer 
hos barnen.  
 
Vid en skräckfylld situation finns det två olika sätt för barn att reagera på, antingen med 
anknytningen eller med rädslan. Rädslan hjälper till att driva bort oss ifrån de som gör oss 
rädda medan anknytningen istället driver oss närmre den person som skapar trygghet och gör 
oss lugna igen (Wennerberg 2010, s.43). Anknytningen från barnet till föräldrarna kan se 
olika ut men det är ändå en god anknytning. Det är hur samspelet ser ut som avgör hur 
anknytningen blir. Det kan förekomma att barnet får en trygg anknytning till den ena 
föräldern och en otrygg anknytning till den andra även om de båda är de närmsta personerna 
inom anknytningen. Pappor har lika goda förutsättningar att bli bra anknytningspersoner till 
barnet som mamman har, det som avgör är bara hur mycket tid och omsorg som ges till barnet 
(Broberg, Hagström & Broberg 2012, s.56). Generellt sätt handlar det om att barn har en eller 
två föräldrar som är de närmsta anknytningspersonerna och utöver föräldrarna en eller ett par 
andra personer (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s.67).     
 

2.4 Anknytningsmönster och anknytningssystem  
Föräldrarnas uppgift är både att vara den trygga basen, utgångspunkten för utforskande, en 
säker hamn och tillflyktsort när fara hotar. Ett tryggt barn vet om att de kan återvända till sin 
trygga bas som oftast är deras föräldrar. Det är den trygga basen som ofta gör att barnen vågar 
släppa och utforska mer. I västländer har 60-70% av alla spädbarn vid ett års ålder utvecklat 
ett tryggt anknytningsmönster (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss.51-52). Barn med en 
trygg anknytning är ofta flexibla och kan växla mellan att söka anknytning och att vara 
utforskande. När barnen är utforskande är föräldrarna fortfarande kvar i rummet medan när de 
lämnar slås anknytningssystemet på och då reagerar barnen med att gråta och blir sedan 
tröstade och återgår till att utforska (Wennerberg 2010, s.78). Barn som har haft en trygg 
anknytning i sina relationer kommer framöver få lättare att hantera, skapa och bevara nya 
relationer. De är de barn som är mindre knutna till förskollärarna och som kan utforska 
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miljöerna i omgivningen lättare (Dilek & Akgun 2010, s.1430; Orrenius & Krantz 2002, s.25; 
Bowlby 2010, s.152). 
  
Barn med en otrygg/undvikande anknytning visar att de inte har något behov av att använda 
föräldrarna som en trygg bas. De otrygga barnen har ofta stor erfarenhet av att föräldrarna 
visar motvilja i att barnen klänger, de föräldrarna har svårigheter med att bemöta barnets 
känslor. Barnen lär sig att de inte ska gnälla för småsaker för att de inte får någon tröst utan 
vänder sig bara till dem om det är riktigt illa (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss.52-53). 
Barn som är otrygga/undvikande reagerar inte heller mycket på främlingar och på att 
föräldrarna kommer tillbaka efter att ha varit borta en stund. Barnen har inte alls sitt 
anknytningssystem påslagit utan endast det utforskande systemet. I tidigt skede har barnen fått 
lära sig att vara självständiga (Orrenius & Krantz 2002, s.28; Wennerberg 2010, s.55, 78). När 
otrygga/undvikande barn söker stöd räknar de med att de ska bli bortstötta vilket gör att de 
inte ofta söker sig efter hjälp utan försöker klara sig själva (Bowlby 2010 s.150). Barn med 
otryggt/undvikande anknytningsmönster håller sig ofta för sig själva och kan ofta bli chef 
över de andra barnen (Bowlby 2010, s.152). 
  
Otrygg/ambivalent anknytning utvecklas i relationer där föräldrarnas samspel är väldigt 
oförutsägbart. Barnen blir oftast mycket upprörda i samband med separation, vilket visar sig 
exempelvis genom att de ligger på golvet eller att de står vid dörren och sparkar och/eller 
skriker. Barnen pendlar mellan att ta emot kontakt och närhet när den erbjuds till att vara helt 
avvisande (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss.53-54). Barn med en otrygg/ambivalent 
anknytning har svårt för att knyta an till sina föräldrar då anknytningsprocessen ser väldigt 
olika ut och gensvaren är oförutsägbara (Orrenius & Krantz 2002, s.28). Hagström (2010, 
s.55) belyser varför det förekommer oförutsägbara svar då föräldrarna ibland väljer att 
besvara barnet utifrån sina egna behov och endast ibland anpassar de gensvaren utifrån barnet. 
De ambivalenta barnen känner sig alltid osäkra och är rädda för separationer vilket gör att de 
ofta är efterhängsna, upprörda, oroliga och arga när föräldern lämnar. Det kan innebära att 
barnen inte vågar gå ifrån och utforska verksamheten (Bowlby 2010, ss.149-152, Wennerberg 
2010, s.56). Till skillnad från de otrygga/undvikande barnen har de otrygga/ambivalenta 
barnen sitt anknytningssystem aktiverat hela tiden (Wennerberg 2010, s.78).  
 
Barn med desorganiserad anknytning kan uppkomma där anknytningspersonen ibland väcker 
rädsla hos barnen. När barnen kommer i svåra situationer blir det svårt eftersom de behöver 
söka skydd hos någon som de känner sig rädda för. Barnen blir undvikande, aggressiva och 
klamrar sig gärna fast vid en vuxen (Hagström 2010, s.55). Relationen bygger ofta på rädsla 
och det är därför barnen har svårt att etablera ett anknytningsmönster. Föräldrarna till dessa 
barn kan ibland ha egna erfarenheter som gör att de reagerar annorlunda och reaktionen blir 
skrämmande signaler för barnet (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss.54-56). Barn som 
har varit med om trauma har oftast desorganiserade anknytningsmönster och det går att 
förklara lättast med att ett trauma är som ett öppet sår som inte läker. Barnet går dagligen med 
ett öppet psykologiskt sår som påminner om vad som skett (Wennerberg 2010, s.128). Barn 
som visar upp desorganiserat beteende i föräldrarnas närvaro kan synliggöras genom att 
barnen rör sig i cirklar fram till dem, att de går med ryggen vänd mot dem eller att de plötsligt 
stannar till och fryser alla rörelser. Det som sker är att barnets beteendestrategi kollapsar helt 
under trycket av impulser medan föräldern är närvarande då de annars utan deras närvaro 
passar in under något av de andra anknytningsmönstren (Wennerberg 2010, s.78). När barn 
visar på olika beteenden som inte klassificeras som normala såsom att dra sig själv i håret 
eller örat kan det dras en koppling till hur andra däggdjur agerar vid konflikter och fara 
(Wennerberg 2010, s.163).    
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Anknytningen har stor betydelse för barn och de olika anknytningsmönstren utgör olika 
personlighetsdrag hos barnen som de måste handskas med. Ett barn med en trygg anknytning 
kommer senare att kunna hantera stressframkallade situationer lättare än vad de barnen med 
en otrygg anknytning kommer att göra. De barn som har en otrygg/ambivalent eller 
undvikande anknytning har en större sårbarhet än de otrygga. De desorganiserade barnen 
påverkas mer än de otrygga och har en risk för att få ett psykopatologiskt symptom. Barn 
påverkas mycket av anknytningen, otrygga barn har större risk för att traumatiska upplevelser 
ger ett bestående psykopatologiskt symptom (Wennerberg 2010, s.27). När barn uttrycker sig 
i gråt eller skrik signalerar de sina behov av att de inte vill vara ensamma eller behöver mat 
(Wennerberg 2010, s.51). Barn har flera anknytningspersoner och anknytningsmönstren till 
exempelvis mamma och pappa kan se olika ut beroende på förutsättningarna (Hagström 2010, 
s.60). 
 
När barnen inte är utforskande i verksamheten och intresserade av lek menar Broberg m.fl. 
(2012, s.20) på att anknytningssystemet är påslaget och då kan inte det utforskande systemet 
vara påslagit samtidigt. De anser att förskollärare bör arbeta med att barnens 
anknytningssystem är vilande under dagen. Förskolläraren som tar emot barnen på morgonen 
har en viktig uppgift genom att de pratar lite med föräldrarna och på så vis hjälper barnen att 
pausa anknytningssystemet (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s.180).  
Anknytningssystemet kan förklaras på det sätt att människan använder det för att upprätthålla 
och skapa nära och känslomässiga relationer till andra. Relationerna som skapas innefattar 
ömsesidig psykologisk förståelse och kan användas i situationer där skydd behövs på grund av 
fara (Wennerberg 2010, s.101). Alla har ett inbyggt försvarssystem som skall rädda oss vid 
fara, något som förekommer hos alla däggdjur och inte bara hos oss människor. Många andra 
däggdjur kan vid fara söka skydd vid sitt bo som är en säker plats medan människor endast 
har en eller flera anknytningspersoner som de kan söka skydd hos (Wennerberg 2010, s.159). 
När barnen gråter, ler, söker kontakt och har separations- eller främlingsrädsla har det att göra 
med hur barnen söker sig till sin nära anknytningsperson för att få skydd. Det är signaler på 
att barnen vill få den vuxnes uppmärksamhet. När signalerna besvaras av en vuxen utvecklas 
anknytningen (Hwang & Nilsson 2011, s.60). Barn måste få fysisk kontakt för att ett 
anknytningssystem skall utvecklas. Barn kan oavsett om föräldrarna är kärleksfulla, 
vanvårdande eller misshandlande knyta an om de fått vara i deras famn tillräckligt länge. Barn 
som inte fått närhet i samma famn en längre period utvecklar inte en god anknytning 
(Broberg, Hagström & Broberg 2012, s.49).   
 
Barn med desorganiserat mönster upptäcktes av Bowlby och Ainsworth då de inte föll in 
under ramarna för trygg, otrygg/undvikande eller otrygg/ambivalent anknytningsmönster. Det 
fanns en grupp barn som visade annorlunda och motsägelsefulla beteenden vid en 
återförening med en förälder. Det tog väldigt lång tid innan de upptäckte det fjärde mönstret 
och det beror på att barnen endast visar upp beteendet i korta stunder för att sedan avbryta och 
blir ”normala” igen. Redan på 1970-talet fanns det mycket information kring de 
desorganiserade barnen men det var inte förrän tjugo år senare som innebörden begreps 
(Wennerberg 2010, ss.153-154).   
 

2.5 Trygg bas och trygg hamn  
Trygg bas är centralt i anknytningsteorin och den innehåller två delar. Det handlar om att 
föräldrar ska kunna erbjuda en trygg hamn som barnet vet de kan återvända till om de blir 
skrämda. Föräldrarna bör även kunna vara en trygg bas när barnet håller på att utforska sin 
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omgivning (Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, s.14). Broberg, Hagström & Broberg (2012, 
ss.45-46) skriver om hur en trygg bas kan förklaras med hjälp av ett gummiband. När barnet 
och föräldern befinner sig i varsitt hörn men bandet fortfarande är slappt märks inte 
oroligheterna. När gummibandet däremot blir sträckt märks det genast på barnet och föräldern 
genom att oroligheter kan uppstå hos båda. Då krävs det att antingen föräldern eller barnet tar 
ett steg närmre för att gummibandet ska bli slappt och oroligheterna ska försvinna igen.   
 

2.6 Inre arbetsmodell  
Hur barn agerar när de möter nya människor har att göra med de inre arbetsmodellerna. De 
föräldrarna som har gett barnen en trygg anknytning med mycket kärlek och närhet under de 
första levnadsåren gör att barnen får en bättre självkänsla och självförtroende. Dessa barn har 
i sin tur lättare att lära känna och knyta an till nya människor i livet (Orrenius 2005, s.28). 
Vilken anknytning barnen fått med sig under uppväxten avgör hur de känner sig inombords 
när de möter nya människor och är i sociala sammanhang. Det berörs både när barnen träffar 
nära relationer men även när de träffar personer utanför familjen (Broberg, Hagström & 
Broberg 2012, s.33). Även Dilek och Akgun (2010, s.1427) styrker att de människor som har 
en trygg anknytning är de människor som kan knyta nya relationer på ett självständigt sätt.  
 
Barn som har trygga inre arbetsmodeller sprider en positiv atmosfär omkring sig. Barn med 
otrygga inre arbetsmodeller däremot sprider negativ atmosfär eftersom samspelet inte 
fungerar (Broberg 2008, s.24). Bowlby skrev om begreppet inre arbetsmodeller och hur det 
påverkar barnen och deras anknytning. Han menar att de inre arbetsmodellerna hjälper oss när 
barnen exempelvis ska få kontakt med sin mamma om de är hungriga. Barnet märker att när 
jag gör såhär kommer mamma att ge mig mat medan om jag gör på det här viset blir mamma 
arg på mig (Wennerberg 2010, s.66). Människor tolkar allt hela tiden, inte alltid på ett 
medvetet plan utan omedvetet efter de inre arbetsmodeller och bilder de har. Barn använder 
och utforskar sig själva och omgivningen i anknytningsrelationen (Wennerberg 2010, s.81). 
Dilek och Akgun (2010, s.1427) beskriver hur inre arbetsmodeller fungerar hos förskollärare 
och hur dessa tar sig i uttryck i verksamheten. En förskollärare som har positiva inre 
arbetsmodeller kan inge tillförlighet och tillgänglighet gentemot barnen mer än vad de som 
har en negativ inre arbetsmodell kan göra. 
 

2.7 Inskolning 
Att någon utav föräldrarna är med under hela inskolningen är något som Lind (1995, ss.26-
27) beskriver som viktigt för att barnet ska kunna bygga nya relationer. Föräldrarna har en 
avgörande roll när det gäller avskedet. Här är det viktigt för barnet att se att föräldrarna går, 
barnet skall då förstå att de är i trygga händer fastän deras första anknytningsperson lämnat. 
Blir det däremot att barnet tittar upp och inser att föräldern är borta skapas en osäkerhet hos 
barnet som kan följa med under hela vistelsetiden på förskolan. Broberg m.fl. (2012, ss.165-
166) belyser vikten kring och förklarar att avskedet är väldigt viktigt. Lind (1995, s.36) 
beskriver sina erfarenheter av att ha en bestämd förskollärare som är ansvarig och ytterligare 
en som är tillgänglig vid eventuell frånvaro. Lind beskriver vidare att när barnen har sin egen 
anknytningspedagog leder det till att de gärna och ofta går omkring och pratar om sin egen 
fröken och att de trivs med att kunna använda det uttrycket.  
 
Hur förskolor väljer att ha en eller flera anknytningspedagoger varierar. Vissa väljer att ha en 
anknytningspedagog som barnet och familjen har extra mycket kontakt med. På andra väljer 
de att inte ha någon utan att alla förskollärare istället hjälps åt. Broberg m.fl. (2012, ss.157-
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158) hävdar här bestämt att barnet behöver få knyta an till en och sedan succesivt lära sig att 
ty sig till de andra förskollärarna. Niss (2009, ss.30-31) och Broberg m.fl. (2012, ss.38-39) 
menar på att under inskolningen till förskolan är det viktigt att barnen får knyta an till en eller 
ännu bättre två personer i verksamheten. När förskollärarna visar barnen att de vill hjälpa 
dem, finnas till hands för dem och introducera dem i leksituationen är det som att de blir 
intressanta för dem. Broberg m.fl. (2012, s.149) skriver om vad inskolning innebär ur 
forskningssynpunkt och berör tre olika delar som är av stor vikt när barnet inskolas. Barnet 
skall få möjlighet att vänja sig vid den nya miljön och de ska få en bra chans att lära känna 
minst en förskollärare som kan bli en anknytningspedagog istället för föräldern. Något som är 
viktigt att vänja barnet vid är att gå flera timmar i sträck för att de ska kunna slappna av och 
låta sitt anknytningssystem vila och låta lek och utforskande vara möjligt. Vid inskolning är 
det intressant att ha i åtanke att det generellt sätt är lättare att skola in ett barn som är under 1 - 
1 ½ år och svårare med de som är mellan 1 ½ - 2 år och det är på grund av de olika 
utvecklingsstadierna inom anknytningen (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s.172).          



 

11 
 

3 Metod  
I metodavsnittet redovisas vilken vetenskaplig metod som använts i studien för att komma 
fram till resultatet samt hur det har genomförts.  
 

3.1 Kvalitativ metod  
Kvalitativ metod innebär att som forskare få en helhetsbild av det som undersöks, mer 
beskrivande och ingående än i en kvantitativ metod. I den kvalitativa metoden är relationen 
mellan människor och omgivning av stor betydelse. Insamlandet av informationen sker oftare 
i ett spontant möte och den vanliga miljön, för att få en mer äkta känsla och realistiskt intryck. 
Materialet som samlas in har syftet mer att ge en förståelse än att få en förklaring som inom 
vetenskapsteorin förklaras som ett hermeneutiskt synsätt (Løkken & Søbstad 1995, ss.21-30). 
Något som utmärker en kvalitativ metod är att forskaren vill förstå sig på hur respondenten 
tänker och känner och bearbeta fram det under analysarbetet (Trost 2010, s.30). Vid 
efterarbetet i samband med den kvalitativa metoden är det viktigt att organisera och 
kategorisera det insamlade materialet. För att kunna få en tydligare bild och plocka ut 
nyckelord som är utmärkande är efterarbetet och analysen viktig, något som Trost (2010, 
ss.147-149) uppmärksammat.  
 

3.2 Intervju 
I det ämne som studien undersöker är inte en kvantitativ metod den mest givna utan en 
kvalitativ metod med intervjuer är mer relevant. Det handlar mer om samtal med människor, 
att få diskutera olika erfarenheter, upplevelser och känslor kring ämnet. Genom intervjufrågor 
kan hela berättelser och tidigare erfarenheter berättas och olika händelser och företeelser inom 
ämnet kan på ett bra sätt konkretiseras (Alvehus 2013, s.80). Det finns olika sätt att intervjua 
och en intervju kan vara strukturerad med förutbestämda frågor och svarsalternativ, vilket 
begränsar intervjun och personen som ska svara. Det finns även en semistrukturerad 
intervjuform där den som intervjuar ställer frågor som är ganska öppna och gör att 
respondenten kan svara mer fritt. En ostrukturerad intervju innebär att det är mer ett samtal 
som enbart har ett ämnesområde och inga frågor, det kan ge ett väldigt brett resultat som 
genererar i många sidospår. I denna studie valdes en semistrukturerad intervjuform med 
förutbestämda frågor som gav utrymme för respondenten att svara det han eller hon kände vid 
tillfället (Alvehus 2013, ss.82-83).  

3.3 Urval  
Sex förskollärare har intervjuats på fyra olika förskolor och en förskoleklass och 
respondenterna var mellan 38 och 61 år. Urvalet gjordes utifrån att vi hade anknytning till de 
förskolor/skolor som respondenterna arbetade på. Förskolor/skolorna låg belägna både 
centralt och i förort. I studien valdes förskollärare som hade flera års yrkeserfarenhet att 
intervjuas, på grund av många olika erfarenheter, upplevelser och arbetsmetoder till det valda 
ämnet. Ett heterogent urval av personer gjordes vilket betyder att de som valts ut var väldigt 
oliksinnade och det gjorde att svaren blev bredare och gav fler synvinklar. Ett homogent urval 
där respondenterna hade varit mer lika och exempelvis arbetat på samma arbetsplats hade gett 
mer likasinnade svar och inte lika brett resultat (Alvehus 2013, s.69).   
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3.4 Genomförande 
Arbetet startades med att skicka ut förfrågningar till de potentiella respondenterna, vilket 
gjordes via mailkontakt och meddelande via telefon. Ett missivbrev arbetades fram som 
informerade om studiens syfte samt intervjuupplägg. De frågor som skulle användas under 
intervjun arbetades fram. Det gjordes en sammanfattning av de fyra anknytningsmönstren för 
att använda som en matris för de kommande intervjuerna. När respondenterna tackade ja till 
att delta i studien bokades tider för intervju och det skickades ut ett missivbrev på mail. 
Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats i närliggande samtalsrum/personalrum. 
Under intervjun antecknades stödord ned för hand ifrån svaren som gavs samt att hela 
intervjuerna spelades in. Efter insamlade intervjuer transkriberades arbetet för att kunna 
analysera det insamlade materialet.  
 

3.5 Etisk hänsyn  
Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I samband med 
studien behandlades den information, de uppgifter samt de människor som möts på ett 
respektfullt sätt. 
  
Informationskravet innebär att forskare bör informera respondenterna i studien om vad 
undersökningen handlar om, har för syfte samt hur intervjuerna kommer gå till i god tid. Att 
det är frivilligt att delta, att de får avbryta och hoppa av när de vill är något som är viktigt att 
förtydliga och förklara för de respondenterna (Vetenskapsrådet 2002, s.7). När respondenterna 
tillfrågades om ett eventuellt deltagande fick personerna möjlighet att tacka ja eller nej till 
erbjudandet om att ställa upp, allt i enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, 
ss.9-10). Redan innan intervjuerna var det viktigt att förklara att den information som samlas 
in kommer användas till examensarbetet och ingenting annat. Det handlandet är i enlighet 
med nyttjandekravet och innebär att inga utomstående har rätt till materialet (Vetenskapsrådet 
2002, s.14). I enlighet med konfidentialitetskravet kom materialet som samlats in endast 
användas i arbetet. Ljudfiler och nerskrivna anteckningar förvaras först, därefter raderas och 
kasseras. Inga personuppgifter eller förskolor används i examensarbetet, endast fiktiva namn 
(Vetenskapsrådet 2002, ss. 12-13). 
 

3.6 Tillförlitliga och giltiga resultat  
För att öka tillförlitligheten och giltigheten på vår studie har vi valt att använda forskning som 
har utvecklats under en lång tid. Forskning från flera olika källor som visar på samma sak är 
en dimension som ger bra tillförlitlighet. Det är positivt att använda sig av forskare som anses 
viktiga inom anknytningsteorin exempelvis Bowlby och Ainsworth. Vid intervjuerna ansåg vi 
det viktigt att vara objektiva. Vi lyssnade in förskollärarnas svar och tog till sig det som 
yttrades, oavsett personliga värderingar, eventuella förutfattade meningar och tankar kring 
ämnet (Alvehus 2013, ss.107-108). Det som nämns är anledningen till att vi båda var 
närvarande vid alla intervjuer för att kunna ta in informationen som den kom. Studien 
använde semistrukturerade intervjuer vilket innebar att personerna som intervjuades beskrev 
det de själva ansåg relevant för att besvara frågorna. Lantz (2007, s.52) beskriver att när det 
handlar om attityd och känslofrågor är det oftast lättare att ha semistrukturerade intervjuer 
som ger möjlighet till friare svar.  
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3.7 Analys och bearbetning  
Det är under analysen som slutsatser kan dras och likheter och skillnader kan ses. 
Analysarbetet började först tre dagar efter att sista intervjun genomförts och transkriberas. Det 
för att få distans och en annan syn på materialet, något som Trost (2010, ss.148-149) styrker. 
Att genomföra en kvalitativ analys sätter större krav på forskaren då det inte finns någon 
specifik spelregel om hur den ska genomföras utan du behöver vara mer kreativ i större 
utsträckning för att få fram resultat. Alvehus (2013, s.110) förklarar analysarbetet som att det 
är viktigt att läsa igenom det flera gånger och sedan markera ut likheter och olikheter, som 
förklaras som att tematisera. För att se tydliga mönster hos alla intervjuer valde vi att markera 
med olika färger de olika likheter och olikheter som visades. I studien kunde sedan olika 
teman och mönster urskiljas inom ämnet som var relevant för syftet.  
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4 Resultat 
Nedan redovisas resultatet ifrån sex intervjuer under relevanta rubriker; föräldrakontakt, 
inskolning, förskollärarens bemötande, anknytning som erbjuds på förskolan och 
anknytningsmönster.  
 
Respondenterna är alla förskollärare och samtliga har en yrkeserfarenhet mellan 14 och 40år.  
Nedan presenteras deras fiktiva namn, arbetsplats och barngrupp.  
  

• Maria arbetar på en central förskola, 3-5 årsgrupp.  
• Linda arbetar på en central förskola, 1-3 årsgrupp.  
• Eva arbetar på en mångkulturell förskola, 1-3 årsgrupp.  
• Sara arbetar på en förskola i förort, 5 årsgrupp.  
• Karin arbetar på en central skola i förskoleklass.  
• Sandra arbetar på en central mångkulturell förskola, 1-3 årsgrupp. 

 

4.1 Föräldrakontakt  
Respondenterna instämmer i att föräldrakontakten gynnar barnens trygghet på förskolan. Det 
läggs mycket fokus på att föräldrar ska känna sig trygga och då blir barnen trygga. Maria 
betonade att alla föräldrar oavsett om de kommer med sitt första eller fjärde barn måste få 
känna sig trygga. Sara anser att det är värre med förstagångsföräldrar än vad det är med 
rutinerade. Sandra säger emot och anser att det inte är det som är avgörande utan att det är 
deras erfarenhet av socialt nätverk och att lämna bort sitt barn som spelar roll. När det handlar 
om vilken förskollärare som ska ta hand om föräldrarna betonar Linda, Eva och Karin att det 
ibland kan vara värt att handplocka vilka familjer som de ska ansvara för.  Detta för att kunna 
skapa en god kontakt och bygga ett förtroende. Vid det första mötet med föräldrarna brukar 
Sara och Sandra tala med dem om vad barnen gör hemma, för att skapa sig en bild av barnet 
och dess intresse.  
 

Man har halva jobbet gjort när man har en bra relation till föräldrarna. 
(Sara) 
 

Maria förklarar att det är viktigt att inte ta illa upp om en förälder ringer och vill prata med 
någon specifik förskollärare. Maria och Linda talar om egna erfarenheter om att det inte blir 
positivt om en hel familj tas över av en förskollärare och ingen annan har kontakt med den 
familjen.  
 
Alla respondenter förutom Eva anser att hallsituationen på morgonen lägger grunden för den 
kommande dagen och barnets känsla kring trygghet. Lika viktigt som morgonens möte är 
betonar Maria och Linda att det är viktigt att få en god konversation på eftermiddagen när 
barnet går hem. Sara berättar att de har uppskrivet i sin vikariepärm att det ingår i 
arbetsuppgifterna att möta alla barn och föräldrar i hallen. Denna förskollärare säger att hon 
självklart kan stå och prata med sina kollegor på gården vid utevistelse men att om en förälder 
kommer går hon dit med en gång. Hur föräldrakontakten kan se ut beror på barnens ålder. 
Sara beskriver att i deras 5-årsgrupp har det mycket gratis av att barnen kan prata hemma och 
berätta vad de gör på förskolan.  
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Lika viktigt det är att se barnen, lika viktigt är det att se föräldrarna. Bara för 
att vi har svårt för en relation till en förälder får inte det spegla av sig på 
barnet. (Linda) 
 

Maria säger också att det är viktigt att komma ihåg att barnen märker av på vilket sätt 
föräldrarna blir bemötta. Därför får inte alla förskollärare gå fram till en förälder när den 
kommer och att andra blir lämnade utanför. Linda berättar att alla föräldrar har olika behov 
och att de måste bemötas efter de, det håller även Karin med om.  
 

Vissa föräldrar är mer lättpratade än andra, men jag får ändå inte 
strunta i någon som inte är så pratglad för sådant känner ju barnen. 
(Maria)  
 

Karin talar om hur viktigt det är att alla föräldrar känner att förskollärarna gör allt för deras 
barn. Hon pratar om att visa den goda viljan och göra det bästa. Sandra säger att det är viktigt 
att föräldrarna litar på förskollärarna och att de ska göra sitt jobb på bästa sätt. Hon talar även 
om barn som kommer från andra länder kan ha med sig annat i sin ryggsäck och hur 
förskollärare måste vara lyhörda och förstående för de föräldrarna att de kanske inte vill 
lämna bort sina barn. Maria och Linda talar om ett exempel där en familj slutade på förskolan 
då de inte kunde släppa sitt barn. Förskollärarna såg det som ett misslyckande då de inte 
nådde fram med den trygghet som barnet och familjen behövde.  
 
Under intervjun med Eva framkom inte vikten av föräldrakontakt förrän långt fram i intervjun 
vid jämförelse med de andra. Hon talar om kontakten med föräldrar och hur viktigt det är att 
de förstår att barnen kan mycket mer än vad de tror, för att barnen ska utvecklas och inte 
förminskas.  
 

Med föräldrarna är de ju små bäbisar i deras ögon, de höjer de inte heller 
när de har möjligheten till det. (Eva) 

 

4.2 Inskolning 
När det samtalas kring inskolningen vid intervjuerna har flera förskollärare (Maria, Linda & 
Eva) talat om hur det kan upplevas lättare när papporna skolar in istället för mammorna.  
 
Maria beskriver inskolningen som att de försöker ordna det så bra som möjligt, att de kanske 
handplockar några barn som är inne och leker med det barnet medan de andra är ute. Det 
viktiga under inskolningen är att det ska vara en rolig vistelse och att det inte ska vara för 
länge, det är viktigt att de går hem när det fortfarande är roligt. Linda talar om 
fingertoppskänslan, att de måste känna in vad som passar just denna familj. Hon förklarar ett 
exempel där ett barn skulle äta lunch på förskolan under inskolningen och förskollärarna 
märkte att det inte kommer att fungera. De ringde mamman som kom och hämtade tidigare. 
Förskolläraren menade på att det stärker kontakten positivt, en rak och ärlig kommunikation.  
Fyra utav sex förskolor har en inskolning på två veckor och de börjar med ca en timma om 
dagen och ökar på under två veckors tid. De två som har två till tre dagars inskolning är 
femårsgrupp och förskoleklass och även här får föräldrarna möjlighet att vara med barnen på 
förskolan och skolan. Tiden varierar utifrån barnet/förälderns behov och önskan. Sara 
förklarar hur förskollärarna brukar dela upp sig för att några ska vara med föräldrarna och 
några med barnen, eftersom det är viktigt att även föräldrarna ska få lära känna miljön.  
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Karin talar om att den anknytning som skapas under inskolningen inte kan skapas när själva 
verksamheten är igång utan att den måste skapas ifrån början. Hon betonar vikten av att vara 
där när fritids börjar och ta emot de barn som skall börja förskoleklass för att de ska bli så bra 
som möjligt. Grupptillhörigheten är något som är viktigt för att alla ska känna trygghet i sig 
själva och med de andra. Karin försöker vid första mötet att hitta något personligt mellan 
henne och barnen för att skapa en god kontakt.  
 

Att vi hälsar på dem när de ställer upp på led, att alla får det personliga 
mötet när de kommer på morgonen. (Karin) 
 

Sandra talar om boken Anknytning i förskolan och att hon använder denna som en handbok 
under den period då många inskolningar sker. Boken används för att se tydliga mönster på hur 
barn och föräldrar agerar i inskolningsfasen. Hon beskriver hur hon tydligt förklarar för 
föräldrarna att barnen får vara ledsna under inskolning och att det är naturligt för barnen. 
Sandra som arbetar på en mångkulturell förskola förklarar att det kan uppstå komplikationer 
då det finns olika synsätt på uppfostran, anknytning och förskolans verksamhet som är 
kulturellt betingat. Sandra talar mycket om att vid inskolningen ha en god kommunikation 
med föräldrarna kring vad som förväntas av dem. Hon betonar vikten av att varje förälder har 
en egen ”ritual” med barnen innan de går ifrån förskolan för att barnet ska veta att nu går 
mamma eller pappa och kommer sedan tillbaka, det blir ett tydligt avsked. Eva som arbetar 
vid en mångkulturell förskola förklarar att de ofta har med en tolk vid första mötet, just för att 
få fram all information till föräldrarna och börja arbeta upp ett förtroende. Sandra beskriver de 
barn som har knutit an till sina föräldrar att de kan ta upp till sex månader för dem med 
inskolning för de har svårt att skiljas och bli trygga med en ny person. 

4.3 Förskollärarens bemötande gentemot barn i förskolan  
Maria, Linda och Karin beskriver anknytning som att det ska bli ett bra möte mellan barn och 
förskollärare. Eva förklarar begreppet som en viss relation till barn och att alla barn blir sedda. 
Hon tror att barnen känner sig trygga då hon försöker bemöta de utifrån ålder och mognad. 
Sandra beskriver begreppet att barn har ofta en eller två anknytningspersoner i början och att 
det sedan fylls på.  
 

Hur jag tar till mig barnen och hur de tar till sig mig. (Sara) 
 

Linda förklarar att hon brukar ligga lite lågt i början för att barnen ska få lära känna henne och 
väntar in barnen lite. Sandra samtycker och säger att hon är inkännande och låter barnen 
komma till henne, välkomnar barnet med ett öppet sinne, kroppsspråk och en lugn närvaro. 
Maria försöker möta barnen på deras nivå och fånga deras blick och intresse, det märks sedan 
snabbt när de blir nyfikna och vill komma närmre. Sandra och Eva som arbetar med barn 1-3 
år beskriver att skapa en god anknytning på de avdelningarna sker genom 
omsorgssituationerna, att de måste göra de situationerna till något bra.  
 

Att man pratar med barnet, sjunger lite och får den här en mot en kontakt 
då och inte ser hela grupper, utan individerna i gruppen. (Sandra) 
 

Karin beskriver hur vissa barn som kan anses som ”lätta” kan komma i skymundan på grund 
av att de inte hörs eller syns. Det är otroligt viktigt att även hitta tid för dessa barn under 
dagen för att de ska kunna känna sig sedda. Hon talar även om att det är barnen som är 
otrygga/desorganiserade som tar kraften ifrån förskollärarna. Sandra betonar även att 
förskollärare ska bemöta och se de barn som är pigga och glada samtidigt som de kanske har 
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ett ledset och otryggt barn i sin famn. Karin berättar att barngrupperna har ökat och att den 
lilla tid som barnen får enskilt varje dag är skrämmande liten.  
 
Linda förklarar vikten av att ha en empatisk förmåga, om barnet kommer till förskolan och är 
ledset kan inte förskolläraren vara en clown och bara lattja. Att möta barnet på deras nivå och 
känslotillstånd är viktigt för att bekräfta och se barnet. 
 
Sandra förklarar att de yngre barnens behov är lika stora som de äldre barnens. De yngre 
barnen kan inte uttrycka sig i tal om vad de vill därför behöver förskollärare vara lyhörda och 
mer empatiska mot dem.  
 

4.4 Anknytning som erbjuds på förskolan  
I Evas, Saras, Karins och Sandras intervjuer framkom det att arbetslaget var eniga kring hur 
anknytning skall erbjudas i förskolan. Maria och Linda förklarade att även om arbetslaget inte 
alltid har samma syn på anknytning diskuteras det ständigt. Alla de intervjuade förskollärarna 
hoppas och tror att de kan tillgodose alla barns behov av trygg anknytning i deras barngrupp. 
Karin påpekar att kompetensen idag är hög ibland förskollärare, något som Sandra styrker och 
säger att även om barngruppen idag är större finns det en högre kompetens och kvalitet idag.  
 

Men sen kan jag säga att kvaliteten inte var lika bra då som den är nu, för nu 
är vi mer medvetna om, eller ja i alla fall har jag ju lärt mig mycket under 
tiden, har läst till förskollärare under min yrkesverksamma tid och läser 
mycket liksom forskningar och så, och jag tror ju att jag, kan dela med mig 
mycket i arbetslaget och det känns som vi kan dela på oss och forma utifrån 
våra erfarenheter, det vi vill ha då. (Sandra) 
 

Maria anser att rutiner är det som ger trygghet för barnen och hon ger ett exempel på ett barn 
som kändes otryggt och ville till mamma. I det här fallet valde de att göra en kort bildserie där 
hela dagen visades för barnet som förstod när mamma skulle komma. Maria och Linda talar 
om att barnen ska få sin röst hörd och bli sedda samt att de ska få känna att de är intresserade 
av de som barnen vill visa. Barnen ska inte heller bli tvingade till någon aktivitet utan de får 
välja själva.  
 
Eva och Sandra som båda arbetar med barn 1-3 år talar om att de bara får en 
anknytningspedagog till en början. Karin och Sara som däremot arbetar med äldre barn 
beskriver det som att barnen får knyta an till vilken förskollärare som helst. Maria och Linda 
befinner sig någonstans mitt emellan då de i sina barngrupper delar på allt ansvar men kapar 
samtidigt inte ett eventuellt band mellan barn och förskollärare.  
 
Eva förklarar att de försöker dela upp barnen i smågrupper i olika rum för att kunna se och 
bekräfta varje barn i större utsträckning. Hon förklarar även att de försöker skapa trygghet 
genom att erbjuda en miljö som är lockande för barnen. Sara beskriver att de en gång i veckan 
har barnråd då några barn åt gången får vara med och bestämma vad barngruppen skall göra 
på fredagen. Här får barnen våga stå i centrum och våga ta egna beslut vilket utvecklar deras 
identitet och trygghet. Något som Karin belyser är att bemöta barnen på deras nivå på deras 
sätt, barn idag är flexibla att det blir inget konstigt mellan barnen om inte alla gör på samma 
sätt. Något barn kanske sitter i knät medan ett annat sitter på en stol vid samling, något de 
vuxna i så fall lägger värderingar kring inte barnen.   
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5 Diskussion  
I avsnittet nedan kommer resultatet att behandlas och slutsatser att dras kopplat till litteratur 
och forskning vi lyft fram.  
 

5.1 Föräldrakontakt  
Det som framkom under resultatet var att föräldrakontakten är en väldigt stor del av yrket som 
förskollärare. Flertalet förskollärare svarade att tryggheten för barnen på förskolan speglas av 
hur föräldrarna känner vid hämtning och lämning. Vi har tänkt mycket på just denna fråga 
under deras utbildning och alltid haft i åtanke att arbetet inte bara handlar om barnen. Yrket 
innefattar även en stor social del där föräldrakontakten är enormt viktig. Vi landar i slutsatsen 
att föräldrakontakten är en större del än vad som förutses och det blir en chock för många 
nyutexaminerade förskollärare när de kommer ut i arbetslivet. Kihlbom (2009, s.14) menar på 
att vara en bra förskollärare eller en god förälder är ett socialt arv. Även Dilek och Akgun 
(2010, s.1427) styrker och anser att förskollärare behöver ha vissa personlighetsdrag och 
socialt arv där det bland annat handlar om att du kan förmedla trygghet och då inte bara till 
barnen utan även till föräldrarna. Våra tankar kring detta är att utbildningen formar dig att bli 
en bra förskollärare men det sociala arvet spelar ändå en viss roll, kombinationen av kunskap 
och personlighetsdrag formar goda förskollärare.  
 
Något som framkom under resultatet var att Maria förklarade hur föräldrarna ibland själva 
måste få välja vem de vill prata med utav förskollärarna och att de inte får ta det personligt. 
Utifrån resultatet kan det ses att det är viktigt att tänka på att det är människor förskollärare 
har att göra med vilket gör att de klickar extra bra med vissa och inte med andra. Här har 
förskollärare en fördel att de arbetar i arbetslag och kan fördela föräldrarna mellan sig.   
 
Redan från första terminen på förskollärarutbildningen läste vi om hur viktig och avgörande 
tambursituationen i förskolan är. Vi har själva reflekterat över på vilket sätt föräldrar skulle 
vilja bli bemötta i hallen och vad det är som krävs för att de ska känna att det känns tryggt och 
stabilt att överlämna sitt barn. Något som Kihlbom (2009, ss.100-101) och vi efter vår studie 
instämmer med är att det är viktigt med ögonkontakt, kroppsspråk, uppsyn, värme och empati 
för att få ett gott möte på morgonen med barnen och föräldrarna. Resultatet i studien visade på 
hur viktigt det är för de förskollärare som intervjuats, det var endast en som inte nämnde 
föräldrakontakten som en viktig del i förskolan. De talar om hur viktigt det är med det första 
mötet och hur det lägger grunden för dagen samtidigt som det är lika viktigt med 
eftermiddagen då barnet går hem från förskolan eller förskoleklassen. Niss (2009, s.29) 
betonar vikten av att förskollärare och föräldrar känner tillit till varandra. När tilliten kommer 
upp under intervjun kan en viktig slutsats dras där Karin talar om att det är viktigt att 
föräldrarna känner att förskollärare gör allt för att möta och tillgodose deras barns behov. 
Något som hör till samma sak är att föräldrarna ska känna så pass tillit att de litar på 
förskollärares kompetens. Broberg m.fl. (2012, s.20) ger ytterligare en dimension av mötet i 
hallen då förskollärare har en viktig uppgift att få barnets anknytningssystem att pausas då de 
ska kunna vara utforskande i verksamheten under dagen.  
 
I resultatet framkom det att Eva inte talade om föräldrakontakten på samma sätt som de andra 
samt att den inte kom upp förrän i slutet av intervjun. Vi funderar kring om det har att göra 
med att denna förskollärare arbetar på en mångkulturell förskola där språkförståelsen hindrar 
kommunikationen mellan förskollärare och föräldrar. Ett samband mellan hur förskolor är 
placerade geografiskt och hur föräldrakontakten ser ut synliggjordes. Föräldrakontakten på de 



 

19 
 

förskolor som är belägna i ett väl socioekonomiskt område utgör en större del än vad den gör 
på förskolor som finns i ett mindre väl socioekonomiskt område.  
 

5.2 Inskolning  
Något som vi har egna erfarenheter av och som både stärktes av forskning och resultatet var 
erfarenheter som Maria, Linda och Eva delade med sig av kring inskolning. De upplevde att 
pappor hade lättare att lämna sina barn än vad mammor hade. Broberg m.fl. (2012, ss.160-
161) talar om mamman som den första personen i barnets anknytningshierarki och att pappan 
oftast hamnar efter. De säger att barnet kan uppleva det lättare att lämnas ifrån pappan 
eftersom steget till nästa anknytningsperson alltså förskolläraren inte är lika långt som ifrån 
mamman. Det finns ytterligare en aspekt som kan spela stor roll vid inskolning och lämning 
av barnen och det är i vilken ålder och i vilket utvecklingsstadium barnet befinner sig. 
Broberg m.fl. (2012, s.172) talar om komplexiteten av att det generellt sätt är lättare att skola 
in ett barn som är ungefär 1-1½ år medan det är svårare med de som är 1½-2 år. Det har att 
göra med de utvecklingsstadier som Bowlby forskat kring. Slutsatsen blir att det är väldigt 
intressant och lite skevt kring hur vi på förskolan arbetar med inskolning i förhållande till de 
olika utvecklingsstadierna. Hade det varit ultimat utifrån utvecklingsstadierna hade barnen 
börjat på förskolan när de är under 1½år. Vår erfarenhet kring inskolning är att föräldrar 
lämnar sina barn när de är ungefär ett och ett halvt år. Vi kan se det lite komplext när 
inskolningsprocessen inte passar ihop med vad som blir mest naturligt med barnen och vad 
forskning säger kring när det är enklast att lämna sina föräldrar.  
 
I samband med inskolningen framkom det i resultatet att Linda anser att det är viktigt att 
kunna vara rak och ärlig i sin kommunikation gentemot föräldrarna. Utan denna ärlighet 
byggs inte förtroendebandet mellan förskollärare och förälder upp. Återigen betonas det hur 
viktigt det är att upprätthålla en god kontakt med föräldrarna. Lind (1995, s.26-27) betonar 
vikten av att minst en förälder ska vara med under inskolningen för att kunna lära känna och 
knyta ett band med den förskollärare som kommer att vara den närmsta till barnet.  
 
Under intervjuerna framkom hur förskollärare tänker kring hur barnen agerar vid inskolning 
och vilka mönster som de ser. Här tänker vi direkt på de inre arbetsmodellerna och hur det 
speglar av sig hur barnen agerar i mötet med nya människor. Hur barnen reagerar har mycket 
med den anknytning som barnen fått under sin uppväxt att göra. Det är den inre arbetsmodell 
som barnet har som talar om hur de ska reagera i mötet (Broberg, Hagström & Broberg 2012, 
s.33). Den här aspekten är viktig att ha med sig som förskollärare då vi möter barn som 
reagerar på olika sätt när de försöker att söka kontakt på olika sätt med andra människor och 
ta sig fram i verksamheten. Vissa har positiva erfarenheter av att vara med andra barn i 
samspel och andra barn har inte samma erfarenheter av god interaktion, vilket kan spegla sig i 
hur de senare agerar i nya möten.  
 
I resultatet kan det konstateras att inskolningen på två veckor är den som förekommer på barn 
mellan 1-4 år medan två till tre dagars inskolning sker på barn som är 5 år och uppåt. 
Slutsatsen blir att det tar lite längre tid för de yngre barnen och att de äldre inte har samma 
behov. Karin betonar vikten av inskolningen och att den anknytning som sker då bara kan ske 
just då och inte flera månader senare. Vi håller med angående att barnen måste få tid i början 
till anknytning och att det inte är en process som kan skyndas på. Kihlbom m.fl. (2009, s.14) 
skriver om begreppen trygg bas och trygg hamn som Bowlby och Ainsworth talar om, det är 
två delar kring anknytningsteorin. Att de i större utsträckning kan kopplas till inskolning och 
huruvida barnen känner sig trygga att lämnas på förskolan eller inte är en slutsats som 
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kopplats till denna teori. När barnen är mindre kan de exempelvis handla om att barnen ska 
våga leka på lekplatsen när mamma eller pappa sitter på en bänk lite längre bort. Under 
inskolningen i förskolan är det just utifrån dessa begrepp förskollärare arbetar för att få barnen 
att känna sig trygga. Timmarna och stunden som barnen är utan förälder utökas för varje dag, 
för att barnen ska känna sig trygga och för att veta att föräldrarna kommer tillbaka. Viktigt för 
barnen att också få uppleva att kunna ta avsked men också kunna känna sig trygga med att de 
återvänder och att föräldrarna är den trygga basen.  
 
Sandra talar om i resultatet att det är viktigt med ett tydligt avsked för barn på inskolningen, 
det får inte bli att föräldrarna bara går och att barnet upptäcker att föräldrarna är borta. Det är 
något som Lind (1995, ss.26-27) betonar vikten av och förklarar att en osäkerhet kan skapas 
hos barnet som kan bestå under hela vistelsetiden om inte avskeden blir tydliga. Vi har 
erfarenhet av att de äldre barnen är så pass trygga på förskolan att de bara springer in på 
avdelningen och att vi som förskollärare ibland kan känna oss kluvna till om vi ska gå in och 
hämta barnet igen för att säga hejdå. Något som kommit fram i denna forskning som vi 
förstått är av stor vikt och som behövs göra med alla barn även om det ibland kan kännas lite 
motstridigt.  
 
Sandra beskrev att hon upplevt barn som har knutit an till sin mamma så pass mycket att 
avskedet blir väldigt känslomässigt stark och inskolningarna har tagit mycket lång tid. Här 
kan vi fundera på om barnet verkligen är tryggt om det reagerar på det här sättet eller är det 
föräldern som speglar av sin otrygghet på barnet. Som bakgrunden förklarar är ett tryggt barn 
medvetet om att när föräldern går kommer de också tillbaka något som Broberg m.fl. (2012, 
ss.51-52) påvisar kring trygga barn. Inom anknytningsteorin talar Bowlby om hur vi föds med 
en överlevnadsinstinkt där vi söker efter trygghet, mat och värme. Barn kan idag gå mycket 
långt för att få denna bekräftelse och det spelar ofta ingen roll hur föräldrarna bemöter eller 
beter sig mot barnet, de tyr sig till dem ändå (Wennerberg 2010, s.99). En slutsats som dras är 
ett mönster kring det barnet som inte ville lämna sin mamma. De kanske hade varit med om 
något traumatiskt och därför ville inte mamman lämna ifrån sig sitt barn och det kände barnet 
av och ville inte heller då lämna sin mamma.  
 

5.3 Förskollärarens bemötande gentemot barn i förskolan  
I resultatet påvisade Sandra och Linda att de brukar försöka hålla en lägre profil vid 
inskolningen just för att inte vara för på. Vi tog verkligen åt sig av denna synpunkt och har 
diskuterat kring det. Vi har nästan bara erfarenhet av att förskollärare är käcka och nästan lite 
för positiva vid inskolning och försöker skapa en lättsam stämning, men som kanske inte 
alltid är mest gynnsam. En kombination av ett lugn och ett glatt bemötande som bjuder in till 
glädje för att bemöta barnen var något som framkom i resultatet som ett bra arbetssätt.  
 
Precis som i övriga verksamheten är det under inskolningen lätt som förskollärare att glömma 
bort eller missa de barn som är smidiga och som smälter in i mängden. Detta visade sig i 
resultatet från både Karin och Sandra, de förklarade även att de barnen måste också få sin tid 
med förskolläraren. Wennerberg (2010, s.99) talar om hur barns uppsökande till oss vuxna har 
med deras överlevnadsinstinkt att göra. Vilket gör att förskollärare måste se och respondera 
på när alla barn söker kontakt. Här funderar vi kring att det är en av dem största utmaningarna 
i vårt kommande yrke, att kunna se alla barn oberoende av behov och sökande efter 
bekräftelse. Det finns alltid vissa barn som det är lätt att få respons från, som gärna kommer 
och kramas och som är kontaktsökande. Dessa barn blir det naturligt för att ge 
uppmärksamhet och bekräftelse till. Barn som inte söker denna kontakt har precis lika stort 
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behov av att bli bekräftade och sedda och det är vårt uppdrag som förskollärare att se till deras 
behov. Det är något som Lpfö 98 (rev.2010, s.8) styrker under normer och värden.  
 
I resultatet framkom det hur Linda poängterar hur viktig den empatiska förmågan är bland 
annat i samband med bemötande med barnet. Ett barn som kommer och är ledset på 
morgonen kan inte förskollärare bemöta barnet med glädje för då blir det som att de ignorerar 
och förminskar barnets tillåtelse till att uttrycka känslor. Något som vi tar till oss och tar med 
oss kring anknytning är vikten av att kunna vara inkännande som förskollärare gentemot 
barnen. I den empatiska förmågan ingår också att besvara barnens känslor när de söker 
respons från den vuxna, det kan ske när barnet gråter eller är glad (Hwang & Nilsson 2011, 
s.60). Hur förskolläraren agerar har att göra med de inre arbetsmodeller som vi har.  De är 
positiva symboliserar mer pålitlighet och visar att de finns där för barnen på ett bättre sätt än 
vad de som har en negativ inre arbetsmodell kan göra (Dilek & Akgun 2010, s.1427). 
Återigen har personlighetsdrag, egenskaper och uppväxt stor inverkan på oss förskollärare 
och huruvida vi kan vara goda anknytningspedagoger för barnen eller inte.   
 
Eftersom vår studie undersöker förskollärarens förhållningssätt till anknytning och hur olika 
anknytningsmönster syns i förskolan var anknytningsteorin ett självklart val att befästa vår 
studie i. Anknytningsteorin ses idag som en av de viktigaste och mest avgörande teorierna 
inom psykologin kring hur barn och vuxna agerar kring närhet, beskydd och omsorg 
(Broberg, Hagström & Broberg 2012, s.33). För att förskollärare ska ha möjlighet att förstå 
varför barn agerar och uppvisar olika beteenden är det viktigt att koppla det som ses i 
praktiken till teorin. Bowlby’s förklaringar kring hur anknytningen utvecklas och hur olika 
mönster kan tas i uttryck blir något som förskollärare att falla tillbaka på.   

5.4 Anknytning som erbjuds på förskolan  
Innan vi startade vår studie hade vi en förutfattad mening kring att förskollärare generellt sett 
känner sig otillräckliga och inte kan tillmötesgå alla barns behov i barngruppen. Resultatet 
påvisade däremot att alla förskollärare som intervjuades ansåg sig kunna tillgodose alla barns 
behov när det handlar om anknytning. Det var något som gav oss en positiv överraskning.  En 
studie har gjorts kring stora barngrupper och den minskade personaltätheten på förskolor av 
Kihlbom (2009, s.39), det visar att konsekvenserna blir en sämre pedagogisk verksamhet och 
en sämre kontakt mellan förskollärare och barn i dessa förhållanden. Vår studie visar emot 
förutfattade mening då de förskollärare som intervjuats anser att de tillgodoser barnens behov 
och kan ge trygghet. Sandra påvisade att även om barngrupperna är större och personalen 
minskat under åren är kompetensen högre idag än var den var förr. Något som är intressant 
och positivt är att förskollärare idag verkar ha bättre insikt och högre kvalitet på verksamheten 
och kunskap kring hur de vill arbeta med barnen. Vi drar slutsatsen att förskollärare som 
arbetar idag har lärt sig att anpassa sig till verksamheten utefter den förutsättning som ges. 
Karin talar också om hur barngrupperna ökat och den tid som finns för varje enskilt barn är 
skrämmande liten. Grunden i anknytningsteorin handlar om att barnen behöver närhet, värme 
och kärlek den första levnadstiden för att överleva (Wennerberg 2010, s.36). Vår slutsats är att 
grundförutsättningen för förskollärare idag att kunna erbjuda en trygg anknytning är att det 
bör finnas tid för varje barn. Vi som börjar arbeta som förskollärare i dagens samhälle har 
bara stora barngrupper som referensramar vilket gör att vi anpassar oss efter det.  
 
En viktig faktor som framgår i resultatet kring anknytning och att barnen ska bli trygga är 
genom att ha rutiner på förskolan. Kring rutiner finns ett dilemma då fördelar med rutiner kan 
ge den trygghet som barnen behöver. Å andra sidan kan rutiner begränsa och hindra 
förskollärarna vilket gör att flexibilitet och spontanitet försvinner från verksamheten. 
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Exempelvis är det viktigt att mellanmålet alltid sker kring 14.30 men vad barnen får att äta 
och vart barnen äter det kanske inte spelar stor roll.  
 
Det framkom i resultatet att hur förskollärare arbetar för att ge barnen en trygg anknytning 
kan ha med att göra om huruvida de väljer att ha en eller flera anknytningspedagoger för 
barnen. Vi fann ett mönster hos de förskollärare som arbetar med yngre barn där en 
anknytningspedagog förekommer vid inskolning eftersom att barnen tenderar att behöva en 
annan trygghet än de äldre. Sandra påvisar att en anknytningspedagog lägger grunden hos 
barnet och att de sedan fylls på med de andra förskollärarna, just för att det inte ska vara 
såbart för barnen om just deras anknytningspedagog är borta. Bland de förskollärare som 
arbetar med de äldre barnen lades ingen större vikt vid att ha just en anknytningspedagog utan 
mer generellt att barnen skulle bli trygga. Vi var ifrån början tveksamma till att ha endast en 
anknytningspedagog just på grund av sårbarheten som kan uppstå vid eventuell frånvaro av 
förskollärare. Slutsatsen har blivit att de upplägg som beskrivs ovan och skillnaden mellan 
äldre och yngre barn är väsentlig då det handlar om huruvida en eller flera 
anknytningspedagoger bestämts. Broberg m.fl. (2012, ss.157-158) hävdar bestämt att barn 
måste få börja med att få knyta an till en pedagog och sedan flera.  Niss (2009, ss.30-31) 
menar på att det är bra om barnen har två anknytningspedagoger i verksamheten medan Lind 
(1995, s.36) beskriver erfarenheter kring att barnen har en bestämd förskollärare som sin 
ansvariga. Hon förklarar hur barnen tycker om att prata om att de har sin egna vuxen som de 
går till om de vill fråga något eller vill ha hjälp. Vi drar slutsatsen att ha en pedagog som 
begränsas på det sätt som Lind förespråkar gör verksamheten sårbar, något som alla 
respondenter uttryckte under intervjuerna. Att ett barn klickar extra bra med en förskollärare 
är självklart okej, men det får inte stå och falla om en förskollärare är borta en dag.   
 
Resultatet visar på att bemöta barnen på deras nivå och att de får bekräftas utifrån intresse och 
behov är något som läggs stor vikt vid. Eva, Sara och Karin beskriver konkret hur de gör för 
att se till varje barns behov och de förklarar även hur viktigt det är. Det visade sig även på hur 
Karin beskrev att barn idag är mer flexibla än vad vuxna tror och att de förstår att alla inte blir 
behandlade på samma sätt utan utifrån deras egna förutsättningar. Vi håller med vad resultatet 
visar på och tycker att det är otroligt viktigt att varje barn blir bekräftat, sett och bemött på de 
specifika sätt som barnet behöver. Eventuellt är det de vuxna som lägger värderingar kring att 
alla barn inte blir behandlade lika, barnen själva är så pass kompetenta att de förstår att alla är 
olika och att de har olika behov. Genom att vuxna lägger in värderingar kring barnens behov 
kan det riskera att förminska barnen på så vis. Barn är mer kompetenta än vad vi vuxna tror. 
Kihlbom m.fl. (2009, ss.13-15) talar om hur viktigt det är att som förskollärare se, finnas till 
hands samt att ha ork och energi att samspela med barnen. Förskollärare måste kunna tolka 
barnens signaler och det instämmer vi i och resultatet bekräftar detsamma.  
 

5.5 Metoddiskussion  
I studien användes en kvalitativ metod med intervju som redskap för att samla in information. 
Vi är glada att de hann fundera över våra frågor och de frågeställningar som valdes. Studiens 
frågor gav givande och tydliga svar ifrån respondenterna. Formen semistrukturerad intervju 
som Alvehus (2013, s.82-83) talar om ansåg vi vara bra då den gav möjlighet för utökade 
svar. Inga frågor kändes onödiga eller dåligt formulerande i förhållande till syftet. Båda valde 
att delta vid alla intervjuer, för att känna säkerheten kring att inte missa något resultat. Såhär i 
efterhand är vi tacksamma att båda deltog vid alla intervjuer. Det som kan ses lite negativt är 
att transkriberingen blev ett större arbete eftersom att det var tre personer som samtalade 
under intervjun. Alla intervjuer i studien antecknades och spelades in men inspelningen var 
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den som gav mest då anteckningarna blev färre och färre för varje intervju. Utan 
inspelningarna hade inte studien fått tillräckligt med resultat och ytterligare intervjuer hade 
behövts.  
 
Det fanns vissa svårigheter att hitta ett ostört rum för intervjuerna på respektive förskola. På 
fem av sex platser kom andra kollegor in under intervjuns gång för att hämta eller lämna 
något. Det upplevdes inte som ett större problem men det reflekterades ändå kring att det 
finns få platser på en förskola där ett möte kan ske ostört.  
 
På grund av tidsbrist valdes att inte göra en pilotstudie under studien. Ifall en pilotstudie skett 
skulle frågorna kunnat utvecklas på ett annat sätt med annan infallsvinkel. Hade en pilotstudie 
gjorts kunde det bidragit till att arbetet blev mer gediget, men då vi endast fick ett fåtal veckor 
på oss ansågs inte det rimligt ur tidsramen. Något annat som gjordes på grund av tidsbrist var 
de urval av förskolor och förskollärare som skulle intervjuas. Även om de förskolor som 
valdes var för oss redan kända var dessa belägna på olika platser runt om i samma kommun. 
Respondenterna hade en varierande yrkeserfarenhet som gav olika infallsvinklar på de olika 
frågorna. Försök till att få tag på ett flertal förskollärare som inte det inte fanns någon 
koppling till oss själva gjordes utan resultat och det upplevdes som att förskollärare som det 
fanns relation till var mer villiga att ställa upp. Om de förskolor som valdes inte hade varit 
belägna på olika platser hade det arbetats hårdare för att få tag på okända respondenter.  
 
I studien valdes endast förskollärare ut som respondenter för att det handlar om förskollärare 
och dess uppdrag från läroplan för förskolan och inte generellt om personal på förskolan. Det 
upplevdes positivt att endast intervjua utbildade förskollärare då de hade gedigen erfarenhet 
och relativt god kunskap kring yrkesrollens uppdrag.    
 

5.6 Didaktiska konsekvenser  
Syftet med studien var att få en större förståelse för förskollärarens förhållningssätt kring 
anknytning. Resultatet visade att förskollärare idag arbetar med anknytning regelbundet men 
att de inte benämner det som att de arbetar med just det utan att det sker naturligt i hela 
verksamheten med lite extra fokus vid inskolning. Alla de intervjuade förskollärare har 
reflekterat kring hur de själva agerar för att kunna erbjuda en trygg anknytning gentemot 
barnen. Innan studien påbörjades var vår tanke kring anknytning att förskollärare inte har den 
tiden som krävs för att kunna arbeta, utvärdera och reflektera kring anknytning. Resultatet 
motbevisade vår föreställning kring hur förskollärare arbetar och upplever hur de kan erbjuda 
en trygg anknytning.  
 
Rent konstruktivt kan förskollärare arbeta med anknytning genom att inbjuda till en tillåtande 
miljö där alla barn blir respekterade, får känna att förskollärarna lyssnar på dem samt bemöter 
deras känslor. Förskollärare bör tänka på att bemöta barnen i deras känslotillstånd där de är 
för att få barnen att fortsätta kunna uttrycka sina känslor i framtiden. Hos barn som inte får 
tillåtelse att uttrycka sina tankar, värderingar och känslor kommer inte en trygg anknytning att 
utvecklas. Att förskollärarna i arbetslaget har samma åsikter kring anknytning och vad de vill 
kunna erbjuda för barnen är viktigt. Att samtala och lyfta olika åsikter och händelser dagligen 
i arbetslaget gör att samtalet kring anknytning aldrig försvinner.  
 
Det är viktigt att förskollärare har kännedom kring att de aldrig kommer ha en lika stor plats i 
barnens liv som deras föräldrar har. Förskollärare ska kunna knyta an till barnen och vice 
versa men måste ha ett professionellt förhållningssätt till barnen. Genom att förskollärare 
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sätter sig in i det anknytningsmönster som barnen visar får de en tydligare bild av varför de 
handlar och gör som de gör och eventuella svårigheter blir lättare att hantera. Allt det arbetet 
kommer generera till en bättre förskoleperiod för barnet, alltifrån inskolning till de kommande 
åren. Rent konkret behöver vi förskollärare i samband med inskolning fundera över hur 
arbetet läggs upp med en eller flera anknytningspersoner.  
 
Något som kom upp under intervjuerna och som inte vi var beredda på skulle ta en sådan stor 
del av arbetet var föräldrakontakten och dess vikt. Förskollärare bör arbeta med 
föräldrakontakten då det är en viktig del i hur vi arbetar kring anknytning. I Evas 
arbetssituation på den mångkulturella förskola hon arbetar tog inte föräldrakontakten speciellt 
mycket plats. Vi har några tankar och idéer kring hur förskollärare kan arbeta på 
mångkulturella förskolor för att bygga en bra relation till föräldrarna trots brister i 
språkförståelsen. Enkla tips som att skriva ner det som vill förmedlas till föräldrarna på en 
lapp och även använda digitala verktyg med översättningsfunktion för att föräldrarna ska få 
möjlighet att läsa på sitt förstaspråk. Vid situationer i hallen där både föräldrarna och 
förskollärarna är stressade och distraherade av annat som händer tycker vi det är bra med en 
lapp att skicka hem för då kan föräldrarna läsa i lugn och ro. Även att kontakta tolk vid längre 
möten såsom utvecklingssamtal och föräldramöte är att föredra. Innan arbetet talades mycket 
kring hur viktigt det är att förskollärare idag är sociala personer som inte bara kan ha samtal 
med barn utan även deras föräldrar. Studien påvisar verkligen vår tanke och det styrks genom 
respondenterna som talat om hur viktigt det är att vi lägger ner tid kring föräldrarna. Det är 
avgörande för barnens trygga anknytning och inskolning att föräldrarna är trygga då de annars 
speglar över den otrygga känslan på barnen.  
 
Avslutningsvis är det inte vad du gör som förskollärare utan hur du är som person gör att 
barnen vill knyta an till dig och skapa en trygg relation.  
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5.7 Tack! 
Slutligen vill vi tacka alla förskollärare som ställde upp på att bli intervjuade, utan er hade vi 
inte kunnat genomföra arbetet och få ett givande resultat att arbeta utifrån. Vi vill också tacka 
alla nära och kära som tagit sig tid att läsa igenom vårt arbete och gett oss konstruktiv kritik 
på vägen. Stort tack till vår handledare Anna-Carin Bogren för givande kommentarer och 
roliga handledningstillfällen som gett oss energi att arbeta framåt. Tack till Högskolan i Borås 
för en bra utbildning och möjligheten att få fördjupa oss i ett avgörande ämne kring barns 
uppväxt.  
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6 Bilagor  

6.1 Bilaga 1  
 

Hej!  
 
Vi heter Elin Lindvert och Magdalena Unsgaard och vi läser sista terminen på 
förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås. Vi håller nu på att skriva vårt examensarbete 
som kommer att handla om anknytning.  
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken del förskollärarna har i barnens 
anknytningsprocess, hur förskollärare arbetar med att bemöta barn och deras 
anknytningsbehov. Studien kommer även beröra om anknytning och barns trygghet påverkas i 
förhållande till de stora barngrupperna på dagens förskolor.  
 
Vi vill intervjua verksamma förskollärare både i förskola/förskoleklass med flera års 
erfarenhet. Genom intervju vill vi höra om förskollärarens tankar kring hur de arbetar med 
anknytning. Vi kommer att med hjälp av inspelningsverktyg spela in hela samtalet under 
intervjun. Det vore värdefullt för oss om just du kunde delta och besvara våra frågor.  
 
I vår studie tar vi hänsyn till de forskningsetiska kraven vilket innebär att ni självklart får säga 
nej, avbryta pågående intervju eller välja att inte besvara alla frågor. Informationen som vi 
också får av kommer endast användas till vårt arbete och inget annat. Inga namn kommer 
användas i arbete, inte heller förskolans eller skolans namn kommer utlämnas.  
 
Om ni har några frågor och funderingar får ni gärna höra av er till oss, eller vår kursansvarige.  
 
Hoppas vi ses!  
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Elin  Lindvert  
0735-631303 
elinlindvert@gmail.com  
 
Magdalena Unsgaard   
0734-444373 
magdalenaunsgaard@live.se  
 
Handledare:  
Anna-Carin Bogren 
Anna-carin.bogren@hb.se   
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6.2 Bilaga 2  
 

Intervjufrågor  
 
Namn:____________________ 
Ålder:____________________ 
Yrkesverksamma år: ________________________ 
Arbetsplats:______________________________ 
 

1. Vad innebär begreppet anknytning för dig?  
2. Vad tror du att det är i ditt agerande som skapar möjligheter för god anknytning 

mellan dig och barnen?  
3. Har du kunskap kring de olika anknytningsmönstren? 
4. Vilka diskussioner kring anknytning har ni i arbetslaget?  
5. Har du under din yrkesverksamma tid stött på alla de olika anknytningsmönstren?  
6. I läroplan för förskolan står det att läsa att förskolan skall erbjuda en miljö där alla 

barn utvecklar sin identitet och blir trygga individer. Hur arbetar ni med det här på er 
förskola/skola?  

7. Finns det möjlighet vid inskolningen att skapa en god anknytning?  
8. Uppmuntrar ni barnen till att ha en anknytningspedagog eller flera och vad anser du 

om det?  
9. Anser du att ni kan tillgodose alla barns behov kring anknytning i er barngrupp? 
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6.3 Bilaga 3 
 

Anknytningsmönster  
Barn med otrygg anknytning har svårare än andra att etablera en god anknytning med 
förskolepersonal än andra (Kihlbom 2009, s.154).  

 
Tryggt  
Ett tryggt barn vet om att de kan återvända till sin trygga bas som oftast är deras föräldrar. Det 
är också den trygga basen som ofta gör att barnen vågar släppa och utforska mer. Man brukar 
tala om att det finns ett osynligt gummiband mellan föräldrarna och barnet. Föräldrarna är 
alltså både den trygga basen (utgångpunkt för utforskande) och den säkra hamn (tillflyktsort 
när fara hotar). 60-70% av alla spädbarn i västländer har vid ett års ålder utvecklat ett tryggt 
anknytningsmönster (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss.51-52).    
 
Otryggt/undvikande 
Här visar barnet att de inte har något behov av att använda föräldrarna som en trygg bas. De 
otrygga barnen har ofta stor erfarenhet av att föräldrarna visar att de inte är så förtjusata i att 
barnen klänger på dem. De är inte bra på att bemöta barnets känslor. Barnen lär sig också att 
de inte ska gnälla för småsaker för att de inte får någon tröst utan vänder sig bara till dem om 
det är riktigt illa (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss.52-53).    
 
Otrygg/ambivalent  
Utvecklas i relationen där föräldrarnas samspel är väldigt oförutsägbart. Barnen blir oftast 
mycket upprörda i samband med separation, de visar sig exempelvis genom att ligga på golvet 
eller att stå vid dörren och sparka/ skrika. Barnen pendlar mellan att ta emot kontakt och 
närhet när den erbjuds till att vara helt avvisande (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss.53-
54).    
 
Desorganiserad  
Relationen ofta bygger på rädsla och att barnen har därför svårt att etablera ett 
anknytningsmönster. Barnet misslyckas med att organisera sin anknytning till föräldrarna 
därav namnet. Föräldrarna till dessa barn kan ibland ha egna erfarenheter som gör att de 
reagerar och reaktionen blir skrämmande signaler för barnet (Broberg, Hagström & Broberg 
2012, ss.54-56). 
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