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Abstract: Syftet med vår studie är att bidra med ökad kunskap om hur pedagoger kan välja 

att bemöta barn i olika anknytningssituationer under inskolningen samt hur barn mellan ett 

till två år kan agera vid anknytningssituationer under sin inskolning. Den metod vi använt 

oss av i denna studie är observation, där vi varit icke deltagande observatörer för att i minsta 

mån påverka resultatet. Observationerna har utförts på två förskolor i två kommuner 

belägna i två mellanstora städer. Sammanlagt har fyra barn och fyra pedagoger medverkat 

i studien. Vi har i vår studie utgått från anknytningsteorin enligt Bowlby. Våra resultat visar 

att pedagogernas bemötande i inskolningssituationer mestadels är positiva och därmed kan 

leda till bra anknytningssituationer för barnen i förskolan. Resultaten visar även på 

situationer då pedagogerna inte uppmärksammade barnens behov av tröst och trygghet. 

  

 
 
 
 
 
Nyckelord: inskolning, agera, bemötande, pedagog, anknytning, anknytningsteori, 

förskola,   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

Innehåll 
1. Inledning ............................................................................................................................ 5 

2. Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 6 

3. Bakgrund ............................................................................................................................ 6 

3.1 Inskolning i förskolan .................................................................................................... 6 
3.1.1 Föräldraaktiv inskolning........................................................................................................................ 6 
3.1.2 Traditionell inskolning........................................................................................................................... 7 
3.1.3 Ett tryggt barn vid inskolning .............................................................................................................. 7 

3.2 Pedagogens roll i förskolan ........................................................................................... 8 

3.3 Styrdokument ................................................................................................................. 9 

4. Tidigare forskning .......................................................................................................... 10 

4.1 Trygg inskolning .......................................................................................................... 11 

4.2 Barns agerande under inskolningen .......................................................................... 11 

4.3 Vikten av trygg anknytning i förskolan .................................................................... 12 

4.4 Anknytningens betydelse för barns utveckling i förskolan ................................... 13 

4.5 Kompletterande anknytningsperson i förskolan .................................................... 14 

5. Metod .............................................................................................................................. 15 

5.1 Observation ................................................................................................................. 15 

5.2 Urval .............................................................................................................................. 16 

5.3 Genomförande ............................................................................................................ 16 

5.4 Bearbetning av data ..................................................................................................... 17 

5.5 Etiska riktlinjer ............................................................................................................ 18 

5.6 Reliabilitet och validitet .............................................................................................. 19 

6. Anknytningsteorin ......................................................................................................... 20 

6.1 Anknytning ................................................................................................................... 20 

6.2 Inre arbetsmodell ........................................................................................................ 21 

6.3 Trygg bas och säker hamn ......................................................................................... 22 

6.4 Trygg anknytning ........................................................................................................ 24 

6.5 Otrygg anknytning ...................................................................................................... 24 

6.6 Sammanfattning av anknytningsteorin ..................................................................... 25 

7. Resultat ............................................................................................................................ 26 

7.1 Resultat av observationerna inom positivt bemötande ......................................... 26 

7.2 Resultat av observationerna inom negativt bemötande......................................... 29 

7.3 Sammanfattning av resultat ....................................................................................... 32 

8. Analys av resultat ........................................................................................................... 32 

8.1 Analys av resultatet inom positivt bemötande ........................................................ 33 

8.2 Analys av resultatet inom negativt bemötande ....................................................... 34 



 

4 
 

9. Diskussion ...................................................................................................................... 36 

9.1 Metoddiskussion ......................................................................................................... 36 

9.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................... 37 
9.2.1 Resultatdiskussion inom positivt bemötande ..................................................................................37 
9.2.2 Resultatdiskussion inom negativt bemötande .................................................................................39 
9.2.3 En dominerande teoribildning ...........................................................................................................40 

10. Slutsats .............................................................................................................................. 41 

11. Källhänvisning ................................................................................................................. 43 

Bilaga 1 - Observationsschema ........................................................................................... 46 

Bilaga 2 – Löpande protokoll .............................................................................................. 47 

Bilaga 3 – Missivbrev ............................................................................................................ 49 

Bilaga 4 - Informationsbrev ................................................................................................. 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

5 
 

1. Inledning 
Det som lägger grunden för barns trygghetskänsla och vidareutveckling i förskola och skola, 

är anknytning (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 13 - 14, 51 - 52). Anknytning är det 

emotionella band som barn får till sina vårdnadshavare. Små barn knyter ofta an till fler än 

en person, och när de börjar på förskolan så inkluderar det pedagogerna som finns där. Alla 

anknytningsrelationer har betydelse för barnens sociala och kognitiva utveckling 

(Commodari 2013a).  

  

Detta kunskapsområde har vi delvis valt för att det har relevans för oss som blivande 

förskollärare, men även för att det känns viktigt att öka kunskapen om detta ämne för 

pedagoger inom förskolan. Tidigare erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning 

har lett till insikten att vissa pedagoger inte verkar anamma barns behov av “en säker hamn”, 

vilket lett till att vi vill titta närmare på hur olika pedagoger tillämpar anknytning vid 

inskolning. Säker hamn är när barnet känner att det har någon att återvända till som kan 

trösta och skydda vid behov (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 44). Enligt förskolans 

läroplan ska barnen känna sig trygga i förskolans verksamhet samt att alla barn har rätt att 

få det stöd de behöver (Lpfö 98 2016, s. 5). 

   

Frågor som varit i förgrunden vid vår litteraturgenomgång är vikten av en trygg anknytning 

vid inskolning samt hur pedagoger går till väga i olika situationer vid inskolning av de yngre 

barnen. Vid genomgång av tidigare forskning fann vi att det saknas fokus på barns 

upplevelser av pedagogers bemötande vid inskolning. Både nationell och internationell 

forskning visar att det finns begränsat med forskning kring de situationer en pedagog kan 

möta vid inskolning samt hur pedagogerna bemöter barnen i dessa situationer.  

 

Vårt fokus i denna studie är pedagogernas möte med de yngsta barnen vid inskolning i 

förskolan. Vi har valt detta område då vi anser att det är ett eftersatt ämne inom 

förskoleforskningen, men med stor betydelse för barnens trygghetskänsla inom förskolans 

verksamhet. 

 

I vår studie benämner vi samtlig personal på förskolan som pedagoger då både barnskötare 

och förskollärare kan ansvara för inskolning. Båda professionerna ska finnas där och verka 

för barnen och barnen gör ingen skillnad på dem baserat på deras utbildning (Carlberg, 
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Granberg & Lindfors 2012, s. 7). I denna studie väljer vi därför att inte heller särskilja 

professionerna åt och kommer därför genomgående att använda oss av begreppet pedagog. 

  

2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att bidra med ökad kunskap om hur pedagoger kan välja att bemöta 

barnen i olika anknytningssituationer under inskolningen samt hur barn mellan ett och två 

år kan agera vid anknytningssituationer under sin inskolning.  

 

De frågeställningar vi utgår från är: 

• Hur bemöter pedagoger olika barns behov av anknytning vid inskolning? 

• Hur agerar aktuella barn under anknytningssituationer vid inskolning i förskolan? 

 

3. Bakgrund 
I detta kapitel tar vi upp de två vanligaste inskolningsvarianterna -föräldraaktiv och 

traditionell inskolning-, barnens behov av trygghet i förskolan, vikten av att inskolningen 

utgår från barnen samt angelägenheter som kan påverka inskolningens kvalité. Därefter 

beskrivs pedagogens roll vid inskolningen med inriktning på barns trygghet och omsorg i 

förskolan. Avslutningsvis beskrivs några av de mål i styrdokumenten som förskolan ska 

arbeta mot, vilka vi kommer att beakta i vår studie. I bakgrundsbeskrivningen har vi valt att 

använda oss av läroböcker, ämnesböcker, artiklar från nättidningar om skola och avsnitt 

från UR.se och ska ej förväxlas med denna studies forskningsgenomgång (ss. 10 - 14).  

  

3.1 Inskolning i förskolan 
Inskolning innebär den period då barnet introduceras i förskolans verksamhet och 

vårdnadshavarna är med, alternativt finns i närheten för att ge barnen den trygghet de kan 

behöva (Månsson 2013, s. 79). De två främsta inskolningsvarianterna i förskolan är den 

föräldraaktiva inskolningen och den traditionella inskolningen.  

 

3.1.1 Föräldraaktiv inskolning 
Den föräldraaktiva är en nyare och kortare variant (uppkom för ca 10 år sedan) som oftast 

varar i tre hela dagar. Under samtliga tre dagar är vårdnadshavare med barnet konstant och 

är den som utför all omvårdnad barnet behöver. Barnet får med vårdnadshavarens stöd lära 
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känna miljön, barnen och pedagogerna. Den fjärde dagen avviker vårdnadshavaren genom 

att säga hejdå, och för att sedan återkomma vid slutet av dagen (Larsson 2011). Fördelar 

med den föräldraaktiva introduktionen är att vårdnadshavare får ta del av förskolans 

verksamhet samt lära känna pedagogerna innan de lämnar över sina barn i deras vård, vilket 

resulterar i trygga vårdnadshavare. I Lundbäcks (2013) text ifrågasätter dock forskaren 

Birthe Hagström detta då hon anser att även om det är viktigt att pedagoger samarbetar med 

vårdnadshavare och får vårdnadshavarna att känna sig trygga, så får inte barnen och deras 

trygghet glömmas bort.  

 

3.1.2 Traditionell inskolning 
Den traditionella inskolningen varar i regel i två veckor och innebär att vårdnadshavaren 

och barnet kommer till förskolan kortare stunder under början av veckan för att sedan 

succesivt öka på längden. Därefter börjar vårdnadshavaren lämna barnet korta stunder 

(vårdnadshavaren befinner sig i personalrummet eller liknande under tiden) för att även där 

öka längden succesivt för att tillslut kunna avvika från förskolan och endast vara anträffbar 

på telefon om det skulle behövas (Larsson 2011). Den traditionella inskolningen uppkom 

runt 1970 och har sedan dess använts landet över. I grunden har barnen en ansvarig 

inskolningspedagog som finns där för att öka möjligheten för barnen att bygga upp en trygg 

relation till en pedagog till att börja med. Det eftersom det kan bli förvirrande för barnet 

med många nya människor på en och samma gång (Lundbäck 2013). Även om den 

traditionella längden på inskolning är tio vardagar så innebär inte det att det är tillräckligt 

för alla barn. Det kan ta längre tid innan barnet känner sig tryggt nog att vara i verksamheten 

utan vårdnadshavare (Lundbäck 2013). 

 

3.1.3 Ett tryggt barn vid inskolning 
Innan de yngsta barnen kommer till förskolan har de varit hemma med sina vårdnadshavare, 

som kan uppfattas som en lugnare miljö i jämförelse med miljön i förskolan. Övergången 

mellan hemmet och förskolan kan innebära en stor förändring för barnet i och med den nya 

miljön. Men även på grund av att de ska vara utan vårdnadshavarna under dagarna. Det blir 

något nytt för barnet då det ska knyta an och få en relation till pedagogerna i förskolan, 

eftersom det är annorlunda än när barnet är i hemmiljön med sina vårdnadshavare. 
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Inskolningen innebär många nya möten och rutiner för barnet som det kan ta tid för barnet 

att vänja sig vid.  

 

När barnet introduceras in i förskolans verksamhet kan flera introduktioner ske parallellt 

med varandra. Parallell introduktion kan innebära svårigheter för pedagogerna att 

uppmärksamma alla barn tillräckligt vid lämning och under resten av dagen, vilket kan 

påverka barnets trygghetskänsla i förskolan (Broberg 2017, ss. 37, 45). 

 

För yngre barn handlar inskolning mycket om rutiner, om att lära känna sin nya miljö, få 

mat samt sömn och tröst vid behov (Pramling Samuelsson 2017 s. 23). Det är viktigt att 

barnet vid inskolning känner sig trygg med en specifik pedagog på förskolan, då det senare 

kan hjälpa dem att känna sig trygga med de andra pedagogerna. Barn har ett stort behov av 

nära känslomässiga relationer då de vid inskolning befinner sig i nya situationer och miljöer 

(Broberg 2017, s. 37). Jonsdottir och Nyberg (2013 s. 68) menar att den grundläggande 

tryggheten byggs upp under inskolningen vilket innebär att stor vikt bör läggas vid att få en 

god relation under denna period.  

 

Enligt psykologen Gunilla Niss (UR, 2017) finns det svårigheter med att bygga upp en 

trygghet mellan barn och pedagog under den korta tid som en eventuell föräldraaktiv 

inskolning innebär. Hon förespråkar därför att inskolningen bör ske under en längre period 

för att kunna tillgodose barnets behov samt möjliggöra att det uppstår en relation pedagogen 

och barnet emellan. 

 

3.2 Pedagogens roll i förskolan 
Förskolan och dess pedagoger kan inte ersätta vårdnadshavaren, men de kan vara ett bra 

komplement när det gäller den omvårdnad som de yngre barnen behöver. Det som då krävs 

av pedagogerna är en viss kunskap om anknytning och ett stort engagemang så att barnen 

kan känna en trygghet med såväl pedagoger som den nya miljön, samt känna sig trygga i 

barngruppen (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 22 - 23). Under inskolningen är 

pedagogens roll att finnas där och visa intresse för barnet, för att tids nog kunna ses som en 

trygghet där barnet kan söka tröst. Då är det viktigt att pedagogen vet hur den ska bemöta 

och trösta barnet, så att inte barnet behöver känna sig ledsen och nedstämd en längre stund. 

Pedagogen bör även kunna se skillnaden på om barnet är ledset på grund av separationen 
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från vårdnadshavarna eller om nedstämdheten grundar sig i att barnet inte är tryggt i den 

nya miljön det befinner sig i. Om det senare är fallet behöver pedagogen i samråd med 

vårdnadshavarna se över situationen för att finna möjliga lösningar för att ge barnet den 

trygghet det behöver (Broberg 2017, ss. 38, 42). 

 

Brandtzaeg, Torsteinson och Øiestad (2016 ss. 13 - 14) hävdar att barns upplevelser under 

deras första år till viss del bestämmer vilka de blir som vuxna. Förskolan och dess pedagoger 

kan därför ses som befrämjare av psykisk hälsa, då de finns där för att ge barnen omvårdnad, 

tröst och glädje under deras första viktiga år. Avgörande i det avseendet kan vara vilken 

kompetens pedagogerna har samt vilken relation de har till barnen. Viktigast av allt i 

förskolan är dock att trygghet, ömhet och glädje finns anser Brandtzaeg, Torsteinson och 

Øiestad (2016 ss. 13 - 14). Trygghet upplevs när barnet känner sig sett, förstått och tagen 

på allvar. Barnet kan då känna en känslomässig trygghet med ett inre lugn och en frånvaro 

av inre stress. För att hjälpa barn att känna denna trygghet i förskolan behöver pedagoger 

bemöta barnen utifrån deras behov. Gör man det så kan barnen enklare lära sig att samspela 

med andra och ett lärande kan ske (Brandtzaeg, Torsteinson & Øiestad 2016, ss. 30 - 31).   

 

3.3 Styrdokument 
Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98 2016, s.13) ska samtliga barn och deras 

vårdnadshavare få en god inskolning i förskolan. Skolverket (2017, s.25) förtydligar det 

genom att poängtera vikten av att både barn och vårdnadshavare ska komma att känna sig 

trygga under inskolningen. För att det ska kunna ske är det viktigt att vårdnadshavaren blir 

insatt i verksamheten och känner ett förtroende för de som ska ta hand om deras barn. 

Pedagogerna på förskolan ska lägga stort fokus på att anpassa inskolningen efter barnet och 

dess behov för att öka möjligheterna att barnet känner sig tryggt även utan sina 

vårdnadshavare (Skolverket 2017, s.25).  

 

Läroplan för förskolan (Lpfö 98 2016, s. 4) använder sig inte av begreppet anknytning men 

tar upp närliggande begrepp som utveckling och lärande samt omsorg. Det är dessutom 

inskrivet att förskolläraren ska respektera och tillgodose barns behov och sträva efter att 

varje barn utvecklar respekt och en öppenhet (Lpfö 98 2016, s. 8). För att denna utveckling 

ska kunna ske hos ett barn, påpekar forskningen att en trygg anknytning först måste ske 

mellan barn och pedagog. Den nya läroplanen som träder i kraft under 2019 förtydligar även 
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att utbildningen ska ge barnen en möjlighet att utveckla sin empati och sin omtanke, samt 

stärka deras medkänsla (Lpfö 18 2018, s. 2). Carlberg, Granberg och Lindfors (2012, ss. 4 

- 5) har tolkat förskolans läroplan utifrån de yngsta barnens behov. De påtalar i sin text att 

barn behöver ha en trygg bas att utgå ifrån, och en trygg vuxen att knyta an till för att kunna 

utvecklas vidare. De belyser även vikten av att de yngsta barnen bör få möjlighet att träffa 

samma pedagoger varje dag för att på så vis kunna få en trygg anknytning till pedagogerna 

i förskolan (Carlberg, Granberg & Lindfors 2012, s. 6). Även i 5 kap. 3 § av skollagen (SFS 

2010:800) påtalas vikten av trygghet i förskolans miljö samt att det i 1 kap. 10 § av skollagen 

(SFS 2010:800) står att verksamheten ska utgå från barnens bästa. Dessa faktorer är av stor 

betydelse för att barnen ska få en trygg och givande vistelse under sin tid på förskolan och 

det är därför viktigt att de efterföljs.  

 

4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt beskriver vi hur vi gått tillväga i vårt sökande av tidigare forskning. Under 

sökandet efter forskning fann vi en del forskningsresultat angående inskolning i förskolan. 

Dock var inte forskningsresultaten relevanta för vår studie då de innehöll 

inskolningsaspekter som vi inte berör. På grund av detta väljer vi att inleda avsnittet med 

relevant litteratur rörande inskolning (Lindgren & Torro 2017) i forskningsdelen. Det 

eftersom kunskap rörande inskolning i förskolan har stor betydelse för denna studie. Sedan 

följer en redogörelse för tidigare forskning som dels berör inskolning men även 

anknytningens betydelse mellan barn och pedagoger i förskolan. Detta har visat sig vara ett 

eftersatt ämne i svensk forskning, vilket resulterade i att vi utökade vår sökning till att 

inkludera fler sökord, andra databaser och internationella resultat. Vi har använt oss av 

databaserna avhandlingar.se, Libris, Summon, Diva och Eric (Ebsco). De avgränsningar vi 

använt vid sökandet i databaser är antingen att texten är en doktorsavhandling eller att 

artiklarna ska vara peer reviewed, att de finns i fulltext online, och att de är publicerade 

mellan 2008 och 2018. Aktuella sökord vi använt är inskolning, introduktion, anknytning, 

förskollärare anknytningsteori, förskola, attachment, preschoolteacher, child interaction, 

behaviour, teacher-child interaction, attention skills, children, attachment theory och 

preschool. Från början utgick vi från svenska sökord men då det resulterade i få träffar så 

inkluderade vi även engelska ord i vårt fortsatta sökande.  
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4.1 Trygg inskolning 
Inskolning i förskolan ska utgå ifrån barnet och dess behov. Lindgren och Torro (2017, ss. 

10 - 11) skriver att det tar tid för ett barn att bygga upp en trygghet till pedagogerna i 

förskolan och att inskolningens längd därför inte kan vara förutbestämd. Även om den 

traditionella längden på inskolning är tio vardagar så innebär inte det att det är tillräckligt 

för alla barn. Det kan ta längre tid innan barnet känner sig tryggt nog att vara i verksamheten 

utan vårdnadshavare. I dessa situationer ligger ansvaret på pedagogen att visa både barn och 

vårdnadshavare att hen finns där för att ge trygghet och stöd till dem båda. Det är även 

pedagogens jobb att känna av när inskolningen lider mot sitt slut samt när både 

vårdnadshavare och barn verkar redo att separeras från varandra under en hel dag. Bara för 

att inskolningen är över innebär inte det att arbetet med att bygga relationer och få barnet 

att känna ökad trygghet är slutfört. Det arbetet är något som fortlöper konstant både mellan 

barnet och pedagogerna, samt mellan barnet, kompisarna och den miljö de befinner sig i. 

Det är viktigt att arbeta för att barnet ska känna en ökad trygghet i den nya miljön som 

förskolan är för dem. För att inskolningen ska bli trygg för barnet behöver pedagogen vara 

lyhörd för att kunna bemöta barnen utifrån deras behov (Lindgren & Torro 2017, s. 13). Det 

viktiga under inskolningen är med andra ord att barnet blir så tryggt på förskolan att hen 

vänder sig till en pedagog när behovet av tröst och närhet uppstår (Lindgren & Torro 2017, 

ss.11).  

 

4.2 Barns agerande under inskolningen 
Syftet med Simonsson och Thorells (2010) studie är att utifrån ett etnografiskt material 

påvisa hur barn som introduceras i förskolan, involveras och involverar sig själva, i socialt 

samspel med andra förskolebarn under inskolningen. Simonsson och Thorell (2010) utgår 

från att barn skapar nya nätverk via inskolningen samt att de barn som introduceras utökar 

sitt sociala liv. Forskarna vill se vad de barn som skolas in använder sig av för saker i mötet 

med andra barn. Genom att filma verksamheten kunde Simonsson och Thorell (2010) sedan 

använda sig av materialet för att ta reda på hur barnet agerade i olika situationer under 

inskolningen. Deltog i studien gjorde två stycken barn som gick på en syskonavdelning (1 

- 5 år) på en förskola. 

Forskarna konstaterade att inskolningen är en känslig situation för alla inblandade. Både 

barn, föräldrar och pedagoger. När någon inblandad ville avsluta studien var forskarna 
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lyhörda inför viljan och avbröt sin observation. Aktuell förskola använder sig av en variant 

av den traditionella inskolningen som varar i två veckor. De har dock inte någon 

ansvarspedagog utan samtliga på avdelningen hjälps åt med introduktionen. Första veckan 

är barnets vårdnadshavare med för att sedan avveckla sig själv. Under tiden 

vårdnadshavarna är med agerar dem mellanhand mellan barnet och de övriga i förskolan 

såsom barn, pedagoger och miljön. Ett av barnen i studien håller sig nära sin vårdnadshavare 

och interagerar enbart med vårdnadshavaren till en början. Barnet visar inget intresse att ta 

emot leksakerna som pedagogen visar utan tittar bara på dem. Efter några dagar rör hon sig 

dock längre och längre bort från vårdnadshavaren och börjar till sist följa efter pedagogen. 

Pedagogen kan med hjälp av materiella ting introducera barnet till att skapa en kontakt med 

andra barn i förskolan då de kan leka med lika saker (Simonsson & Thorell 2010). 

Resultatet av studien visar att mötet mellan det barn som introduceras samt övriga (barn, 

pedagoger och miljö) på förskolan skapar nätverk i förskolan. Slutsatsen visar att 

pedagogerna med hjälp av både andra barn och materiella ting kan hjälpa barnet som 

introduceras att skapa relationer i förskolan och därmed bli en del av verksamheten under 

inskolningen (Simonsson & Thorell 2010).   

 

4.3 Vikten av trygg anknytning i förskolan  
Enligt studier har kvalitén på barns anknytning betydelse för deras 

uppmärksamhetsförmåga samt kognitiva utveckling. Commodari (2013a) har undersökt 

relationerna mellan barn och förskollärare samt på vilket sätt barns 

uppmärksamhetsförmåga påverkas av den anknytning de har till förskolläraren. 

Medverkande i studien var 297 barn mellan fyra och fem år. Studien varade ett år och 

utfördes på två förskolor i en stad belägen i södra Italien. Deltagande barn bor i familjer 

med två sammanboende föräldrar. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur 

anknytning i förskolan kan påverka barns koncentrationsförmåga och kognitiva utveckling. 

 

För att ta reda på vilken anknytningsmodell barnen använt sig av har Commodari (2013a) 

utgått från Bolwbys anknytningsteori. Modeller hon uppmärksammat i studien är 

undvikande anknytning (barnet visar inte när hen behöver tröst), ambivalent anknytning 

(barnet vet ej om hen får tröst eller ej) och trygg anknytning (vuxna ser barnets behov och 

ger dem det de behöver). Samtliga modeller har betydelse för hennes resultat. I studien har 
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Commodari använt sig av olika test.  Ett test utfördes av medverkande barn på en dator. 

Testet var utformat för att ta reda på barnens reaktionsförmåga och deras kognitiva förmåga. 

Commodari (2013a) ville genom observationerna ta reda på om barnen hade en trygg 

anknytning till pedagogerna genom att använda sig av dem som en trygg hamn. 

  

Resultatet visar att de barn som hade en trygg anknytning till pedagogerna även hade bättre 

resultat på de tester som genomförts. De barn som inte hade en trygg anknytning till sina 

pedagoger kunde ha svårigheter att medverka i samarbetsövningar. Forskaren fann även att 

barnen med otrygg anknytning hade sämre reaktionsförmåga än de barn som hade en trygg 

anknytning till pedagogerna.  Slutsatserna visade därmed att en trygg anknytning hade 

positiv inverkan på barnens kognitiva utveckling samt deras förmåga att samarbeta och 

koncentrera sig (Commodari 2013a).  

 

4.4 Anknytningens betydelse för barns utveckling i förskolan 
Commodaris (2013b) syfte med denna studie var att titta närmare på vilken betydelse olika 

barns anknytning till pedagoger kan ha i förskolan och hur detta kan påverka olika barn 

inför kommande skolstartsförberedelser. Studien handlar även om hur barns 

inlärningsförmåga kan påverkas beroende av vilken anknytning de har till pedagogerna. 

Denna studie genomfördes på tre förskolor och observationerna omfattade 152 barn. 

Studien varade i ett år och utfördes även den i en stad i södra Italien. Barnen som deltog i 

studien var mellan fyra och fem år. Samtliga barn växer upp i familjer med två 

sammanboende föräldrar. Commodari har undersökt hur till vida en säker anknytning kan 

påverka barnet så att barnet utvecklar en grundtrygghet inför kommande skolstart. Det 

teoretiska perspektivet forskaren utgått ifrån är anknytningsteorin enligt Bowlby 

(Commodari 2013b). 

De metoder Commodari (2013b) använt sig av är observationer och barnintervjuer. 

Observationerna skedde i barnens klassrum, eftersom Commodari anser det viktigt att 

barnen känner sig bekväma i den miljö där observationerna sker. Det som observerades var 

om barnen utvecklade en anknytning till lärarna och om det fanns risker för barnen att få 

inlärningssvårigheter. De observationer som genomfördes var strukturerade och barnen fick 
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även svara på frågor för att se om de nådde upp till de kriterier som de behövde klara av 

inför kommande skolstart.  

Resultatet av denna forskning visar att barns anknytning till förskollärarna har betydelse för 

deras språkliga utveckling, motoriska färdigheter och inlärning i allmänhet. Barn som 

visade sig ha en säker anknytning fick bättre resultat på studiens test, än de barn som inte 

visade sig ha en säker anknytning. De barn som visade säker anknytning löper även mindre 

risk att få inlärningssvårigheter enligt Commodaris (2013b) studie. Ett barns trygga 

anknytning till en lärare kan förbättra och utöka barnets kommunikationsmöjligheter samt 

påverka hens sociala färdigheter i en positiv riktning (Commodari 2013b). 

 

4.5 Kompletterande anknytningsperson i förskolan 
Hagström (2010) har via tidigare utförda studier uppmärksammat att många barn växt upp 

med bristande anknytning till sina vårdnadshavare på grund av att vårdnadshavarna levt 

med psykisk problematik. Genom att kartlägga omfattningen av föräldrar med psykisk 

ohälsa lades grunden till Hagströms studie, eftersom omfattningen av föräldrar med psykisk 

problematik då uppmärksammades. I Hagströms (2010) studie undersöks förskolans 

möjligheter att utveckla långvariga stödinsatser för utsatta barn. Undersökningen skedde på 

en avdelning där barnen är mellan ett till sex år, på en förskola någonstans i Sverige. De 

som deltog i studien var fyra barn, samt fyra pedagoger som fick fortbildning för att utveckla 

sin kompetens som anknytningspersoner. Syftet med avhandlingen är att ta reda på om 

pedagogers kompetens gällande att vara en trygg kompletterande anknytningsperson till 

barn vars vårdnadshavare har psykisk ohälsa ökar om de får kompetensutveckling inom 

området (Hagström 2010). 

Hagström (2010) har i denna studie forskat kring den kompletterande anknytningspersonens 

(pedagogens) betydelse för särskilt utsatta barn i förskolan. Den övergripande teorin hon 

utgått ifrån är den tidigare nämnda anknytningsteorin av Bowlby, vilket även var en av de 

teorier pedagogernas fortbildning utgick ifrån. 

För att ta reda på omfattningen av de barn som växer upp i familjer där psykisk sjukdom 

bland föräldrarna finns så lämnade hon ut en enkät som personer som behandlades inom 

socialtjänsten, barn- och vuxenpsykiatrin samt barnhälsovården fick svara på. Efter att 
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kartläggningen var slutförd så varade studien under ytterligare tre år för att tillräckligt med 

material skulle kunna samlas in. För att få material till studien använde sig Hagström av 

berättelser som pedagogerna skrivit ner samt av muntliga berättelser som skett mellan 

pedagogerna och Hagström. Hon utgick från det materialet för att få information om 

pedagogernas utveckling kring deras arbete med barn i behov av kompletterande 

anknytningspersoner. I resultatet framgick det att den fortbildning pedagogerna fått 

gällande hur de kunde bli bra kompletterande anknytningspersoner hade haft positiv 

inverkan på deras arbete. I och med att pedagogernas kompetens kring hur de kunde finnas 

där för utsatta barn ökade, så påverkades även verksamheten i en positiv riktning. Detta då 

barnen fick ökad möjlighet att skapa en trygg anknytning till pedagogerna i förskolan. 

Under kompetensutvecklingen fick pedagogerna ökad kunskap kring att agera utifrån 

teorier. Det innebar att de fick en ökad förståelse kring varför det var viktigt att de agerade 

på ett visst sätt (Hagström 2010).  

Hagströms (2010) forskning är relevant för vår studie i och med att pedagogerna ska klara 

av att vara en trygg kompletterande anknytningsperson även till utsatta barn. I vår studie 

kan vi inte utesluta att det finns barn som är mer utsatta än andra och därmed kan vara i 

större behov av en kompletterande anknytningsperson. Studien lyfter även vikten av att vara 

just kompletterande anknytningsperson vilket samtliga pedagoger i förskolan är. 

 

5. Metod 
I det här avsnittet redogörs vårt tillvägagångssätt och den metod som använts vid 

insamlandet samt vid bearbetning av data. Här beskrivs även de etiska riktlinjer som 

beaktats och visats hänsyn under arbetets gång. 

 

 5.1 Observation 
Vår metod är huvudsakligen kvalitativ med vissa kvantitativa inslag. Då insamlandet av 

data dels har skett genom löpande protokoll och observationer gör det studien till kvalitativ. 

Resultatet ger berättande information om personerna i undersökningen och hur de agerar. I 

vår studie förekommer också ett inslag av kvantitativ metod, då den typen av data kan 

kategoriseras, är mätbara och kan redovisas med ett siffervärde (Larsen 2009, ss. 22 - 24). 
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Den metod vi använder oss av är strukturerad observation (Kihlström 2007, ss.30 - 31). 

Detta innebär att vi i våra observationer använder oss av förutbestämda frågeställningar som 

vägleder oss genom observationerna, samt att vi utgår från ett förutbestämt schema 

(Kihlström 2007, s.45). Observationsschemat (bilaga 1) är indelat i två delar, positivt 

respektive negativt bemötande och är utarbetat av uppsatsens författare med inspiration från 

Bowlbys anknytningsteori (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s.36).  Vi använder oss av 

observation som metod då det är ett lämpligt tillvägagångssätt att ta reda på vad som sker i 

olika situationer (Kihlström 2007, ss. 30 - 31). Via observation finns också möjligheten att 

skapa en förståelse kring hur yngre barn har det i förskolan (Franzén 2014, s. 58). Detta 

innebär för vår del att vi får se vad som sker i några inskolningssituationer – både hur barn 

agerar samt pedagogernas bemötande- något som känns relevant för att kunna besvara vårt 

syfte och våra frågeställningar.  

 

 5.2 Urval 
Observationerna utfördes på två förskolor i två kommuner belägna i två mellanstora städer. 

Aktuella förskolor och avdelningar valdes ut baserat på att barn i yngre åldrar skulle komma 

att skolas in där. De pedagoger som blev tillfrågade att delta i studien var såväl förskollärare 

som barnskötare, vilka arbetade på de aktuella avdelningarna där inskolningarna skulle 

ske.  Några av de planerade observationerna utfördes inte, på grund av att det fanns barn 

som insjuknade strax innan inskolningens början samt att en inskolning sköts upp ett par 

månader. Detta ledde till ett begränsat underlag för studien och innebar att det totalt 

observerades två pedagoger och två barn på vardera förskola (sammanlagt fyra pedagoger 

och fyra barn). Den inskolningsform aktuella förskolor använde sig av var traditionell 

inskolning som varar i ungefär 10 dagar. 

 

 

 5.3 Genomförande 
Innan våra observationer påbörjades, lämnades ett informationsbrev ut till pedagoger 

(bilaga 3) och vårdnadshavare (bilaga 4) med information om kommande studie och 

deltagarnas rättigheter, samt en blankett för skriftligt godkännande av kommande 

observationer. Observationerna på utvalda förskolor utfördes under en vecka under 

inskolningen efter det att vårdnadshavarna börjat lämna över barnen i pedagogernas 
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omsorg, och själva lämnat förskolan. Detta för att inte vårdnadshavarna skulle kunna 

påverka relationen mellan barn och pedagog. Av hänsyn till deltagande barn genomfördes 

våra observationer flera meter ifrån barnen, för att i största möjliga mån undvika att vår 

närvaro skulle påverka händelseförloppet i observationen (Vetenskapsrådet 2017). Vi har 

valt att vara icke deltagande observatörer under våra observationer, vilket Franzén (2014, 

s.62) anser är en metod att använda då observatörerna vill minimera möjligheterna att 

påverka observationen. Det innebär att vi inte interagerat med barnet på något vis då vår 

närvaro skulle kunnat påverka inskolningens kvalité. Vi valde därför att sitta på en stol, i en 

soffa eller på golvet, några meter från barnet, för att minimera att vår närvaro påverkade 

anknytningen mellan pedagog och barn samt inskolningen i stort. Under våra observationer 

utgick vi ifrån det observationsschema vi utarbetat. Detta innebar att vi på förhand visste 

vad vi ville fokusera på och lättare kunde koncentrera oss på det som var relevant för vår 

undersökning; att titta på anknytningsbeteendet mellan pedagog och barn vid inskolningen 

samt pedagogens och barnets agerande gentemot varandra. Vår datainsamling skedde via 

löpande protokoll (Kihlström 2007, s. 31) (bilaga 2). I vårt löpande protokoll antecknade vi 

det vi såg, vilket innebär att vi skrev ner vår tolkning av barnens och pedagogernas agerande 

vartefter det skedde (Franzén 2014, s.66).   

 

5.4 Bearbetning av data  
Nedan visas det observationsschema vi utgick ifrån under våra observationer. När vi såg att 

ett barn till exempel började gråta, så noterade vi pedagogens handling i vårt 

observationsschema (Kihlström 2007, s.45). Om pedagogen reagerade på barnets gråt med 

att sätta sig vid barnet gjordes en anteckning om det i schemat. Flertalet av dessa 

observationer skrevs även ned i ett löpande protokoll (bilaga 2) (Kihlström 2007, s.31). 

Efter det att observationerna var utförda så sammanställde vi våra observationsscheman och 

anteckningar. Detta material utgör grunden för vårt arbete. De data som vi samlat ihop kallas 

för primärdata eller empiriska data och har samlats in genom observationer, vilket gör detta 

till en kvalitativ metod. (Larsen 2009, s. 45). Vårt material sammanställdes i kategorier - 

positivt respektive negativt bemötande - där vi kunde se olika mönster i pedagogernas 

agerande. Informationen vi sammanställde gav oss ett resultat att analysera och därefter 

besvara våra frågeställningar med. 
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Observationsschema 

 Vad gör pedagogen när barnet signalerar att det söker tröst, trygghet och närhet? 

Siffrorna i observationsschemat representerar antal tillfällen då pedagogerna utförde varje 

handling. Ett streck sattes vid tillfälle ett, ett till vid tillfälle två och så vidare. Detta för att 

förtydliga varje observation. 

Positivt bemötande 
 
         1         2         3        4         5        6 
Pedagogen söker 
ögonkontakt med 
barnet 

       

Pedagogen går mot 
barnet        
Pedagogen sätter sig 
ned vid barnet 

       

Pedagogen tar upp 
barnet i famnen 

       

Pedagogen pratar 
lugnande/ vägledande 
med barnet 

       

 
Negativt bemötande 
 
         1        2        3         4        5          6  
Pedagogen märker inte 
behovet 

       

Pedagogen lyfter bort 
barnet 

       

Pedagogen höjer 
rösten/ säger ifrån 

       

Pedagogen ser, men 
verkar inte lyssna 

       

Pedagogen avleder 
barnet 

       

 

5.5 Etiska riktlinjer  
Innan vi påbörjade observationerna tog vi kontakt med förskolecheferna och frågade dem 

om tillstånd att utföra observationer på deras förskolor. Observationerna innefattade barn 

som skolas in i förskolans verksamhet, vilket kan vara extra känsligt i och med att de är 

separerade från sina vårdnadshavare. Vi utfärdade därför en ansökan till forskningsetiska 

nämnden där vi redogjorde för vår studie, vilken blev godkänd att genomföras.  

 

Vi visade deltagarna hänsyn genom att observera på avstånd och inte observera känsliga 

och intima omvårdnadssituationer, samt att vi avbröt pågående observation om någon av de 
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inblandade visade på obehag eller missnöje kring deltagandet (Vetenskapsrådet 2017). Vi 

informerade även vårdnadshavarna i vårt informationsbrev om att vi skulle avbryta aktuell 

observation om någon av de inblandade visade på obehag eller missnöje kring deltagandet.  

 

Det insamlade materialet kan inte spåras till en förskola och inga namn har nämnts under 

studiens gång. Efter avslutad studie kommer all data att makuleras för att inte obehöriga ska 

kunna ta del av det. I och med detta har vi uppfyllt god forskningssed enligt Vetenskapsrådet 

(2017, ss. 40 - 41) samt att de fyra forskningsetiska principerna beaktats vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7 - 13).  

 

Enligt samtyckeskravet har tillstånd från barnens vårdnadshavare samlats in i vilken de 

godkänt barnens medverkan i våra observationsstudier. Informationskravet har visats 

hänsyn så till vida att barnens vårdnadshavare fått skriftlig samt muntlig information om 

hur observationerna skulle gå till. Där informerade vi vårdnadshavarna om att vi kommer 

visa barnen hänsyn såtillvida att om ett barn visade att hen ville avbryta observationen så 

skulle vi göra det, eftersom observationer ska ske på barnets villkor. För att följa 

konfidentialitetskravet har inte barnens namn blivit nedtecknade utan enbart ålder på barnet 

för att minska möjligheterna att få reda på vilka barn som medverkat i observationerna. Den 

information som getts inför observationerna samt den data som framkommit under 

observationernas gång, kommer enligt nyttjandekravet enbart användas i den här studien 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7 - 13). Vi har förstått vikten av att ha ett etiskt förhållningssätt 

samt att det ställs krav på såväl forskaren som kvaliteten på arbetet vi utfört, och har därför 

utgått från det i vår studie (Vetenskapsrådet 2017). 

  

 5.6 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet, eller trovärdighet, innebär att de mätningar man gör ska vara korrekt gjorda. 

Detta innebär i sig att en mätning eller en undersökning bör innehålla ett presentabelt urval, 

så att inte tillfälligheter kan påverka resultatet. Om flera använder sig av samma metod och 

därefter kommer fram till samma sak, anses undersökningen ha hög reliabilitet. Validitet, 

eller giltighet, innebär att man med säkerhet kan säga att det man har undersökt var det man 

ville undersöka (Thurén 2007, s. 26). Dessa två begrepp, reliabilitet och validitet, utesluter 



 

20 
 

inte varandra då validiteten i en undersökning behöver styrkas av reliabiliteten för att ses 

som giltig (Karlsson 2007, s. 251). 

 

Vi har sammanställt våra observationer, där vi jämfört våra resultat och skrivit samman 

dessa utifrån de observationsschema vi följt, samt sammanställt de nedskrivna situationerna 

från våra löpande protokoll. I och med att vi båda använt oss av samma metod, där vi utgått 

från ett strukturerat schema med förutbestämda frågor, vet vi att vi observerat samma sak. 

Detta ger en trovärdighet till vårt arbete. Vår studie uppvisar en giltighet då vårt insamlade 

material är relevant och i relation med våra frågeställningar (Larsen 2009, s.80). 

 

6. Anknytningsteorin  
I detta avsnitt redogör vi för den teori som väglett oss i arbetet med denna studie. Avsnittet 

är uppdelat i underrubriker för att läsaren lättare ska kunna orientera sig bland teorins olika 

begrepp. Anknytningsteorin är relevant för vår studie i och med att den utgår från barn och 

deras behov av trygghet för att kunna vidareutvecklas. Den sätter ord på vad som händer i 

och med barnet i olika situationer samt ger förklaringar på varför det sker, vilket kan öka 

förståelsen kring barns behov av trygghet.  

  

6.1 Anknytning 
Grundaren av anknytningsteorin, John Bowlby (1907 – 1990) fick i uppdrag att finna en 

väg där de kunde öka hemlösa barns välbefinnande. De hemlösa barnen hade ökat i och med 

det krig som härjat i Europa under slutet av 1940-talet och barnen behövde hjälp för att må 

bättre. I en rapport lade han fram information kring att barn behöver sina vårdnadshavare 

samt hur barns utveckling påverkas negativt när de separeras från varandra och 

anknytningspersonen byts ut. I rapporten som lades fram påpekade Bowlby att barn under 

tre år var i större behov av en trygg omvårdnadsperson att ty sig till än de barn som blivit 

äldre (Bowlby 2010, ss. 43 - 54). Bowlby fann senare en like så till vida att han hittade 

ytterligare en person, Mary Ainsworth (1913 - 1999), som även hon fann små barns 

anknytning och välmående intressant. Ainsworth bidrog med kunskap rörande individuella 

skillnader då hon via studier upptäckt att barn knöt an på olika vis till olika personer, vilket 

var ett tillskott till Bowlbys ursprungliga teori (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 34 

- 36).  
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Anknytning kan beskrivas som ett samspel som sker mellan två personer, där den ena 

personen är i beroendeställning till den andra. Spädbarnet börjar knyta an till sina 

vårdnadshavare redan som nyfödd och anknytningen växer sig starkare vartefter tiden går 

och trygghet uppstår. Det kan råda en anknytningshierarki i hemmet vilket innebär att barnet 

knyter an till en vårdnadshavare lite mer och därför väljer denna i första hand. Ofta beror 

det på att de har ett djupare samspel men det behöver inte innebära att en vårdnadshavare 

är bättre än den andra. Om förstavalet inte är tillgängligt så väljer barnet den som står näst 

på tur (Broberg 2017, ss. 37 - 38). Samma procedur kan även ske i förskolan där barnet kan 

känna en större trygghet samt sammankoppling till en av pedagogerna, vilken blir barnets 

förstahandsval av anknytningsperson då hen är på förskolan (kompletterande 

anknytningsperson) (Hagström 2010, s. 16). Med tiden skapar barnet relationer även med 

övriga pedagoger vilket innebär att en anknytning kan växa fram även där, så att barnet 

känner en trygghet även med dem. Den trygghet och tillförlit barnet bygger upp med sin 

anknytningsperson på förskolan behövs för att barnet ska kunna fortsätta utvecklas och lära 

då en trygg anknytning lägger grunden till fortsatt lärande (Broberg, Hagström & Broberg 

2012, ss. 13 - 14).  

 

Anknytning kan beskrivas som en långsiktig relation mellan två individer som 

emotionellt har stor betydelse för båda. I första hand strävar de efter ett gemensamt 

umgänge och uppskattar inte att bli särade på. I en anknytningsrelation finns två individer, 

en som söker trygghet och tröst samt en som finns där och ger detsamma.  Den som ger är 

i detta fall anknytningspersonen och den som tar är anknuten till denna person (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012, ss. 33, 36).  

 

6.2 Inre arbetsmodell 
Under barnets första levnadsår utvecklas barnets kognitiva förmåga. Barnet börjar då skapa 

egna föreställningar om sig själv och andra. Dessa föreställningar kallas för inre 

arbetsmodeller. Arbetsmodellerna blir en modell av verkligheten och när något ändras i den 

inre arbetsmodellen så kan barnet få en uppfattning av vad som kommer att hända om den 

gör på det ena eller andra sättet. Människor lever i sociala gemenskaper, vilket gör att de 

viktigaste inre arbetsmodellerna har att göra med sociala relationer, då dessa relationer utgör 

en förutsättning för överlevnad. Om barnets relation till den vuxne är till stor del positiv så 
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fungerar den inre arbetsmodellen som ett hjälpmedel, som då stämmer bra med 

verkligheten. Det är av stor betydelse för barnet om det har med sig en fungerande inre 

arbetsmodell när förändringar sker för barnet, såsom en inskolning. Den inre 

arbetsmodellen barnet då har är anpassad för att kunna samspela med den egna familjen och 

måste omarbetas för att fungera i förskolan. 

 

Om barnets relation till den vuxne däremot uppvägs av negativa upplevelser, så brukar 

barnet ta bort dessa i sin inre arbetsmodell, genom att låtsas som inget har hänt. Detta för 

att de yngsta barnen inte kan “välja bort” sin förälder då de behöver en vuxen i sin närhet 

för att överleva. På kort sikt gör det här att barnet kan behålla sin positiva inre arbetsmodell. 

På lång sikt avbildar inte den inre arbetsmodellen verkligheten och blir därför inte ett 

hjälpmedel för barnet att förstå sociala samspel som sker utanför familjen. Ifall barnet 

bygger upp en otrygg inre arbetsmodell kan det innebära att barnet till exempel inte söker 

tröst om det slår sig, om barnet lärt sig att hen inte får någon tröst i sådana situationer. Om 

man som pedagog i förskolan tycker sig kunna se ett sådant mönster så behöver man vara 

tålmodig för att kunna hjälpa barnet att utveckla nya positiva arbetsmodeller för att inte 

stärka de negativa förväntningar barnet har (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 46 - 

49). 

 

6.3 Trygg bas och säker hamn 
Barns anknytningsbehov är medfött, de söker automatiskt efter skydd och omvårdnad från 

vuxna. Barn föds också med ett annat grundläggande behov; behovet att utforska och erövra 

världen. Dessa två behov hänger ihop och är beroende av varandra. Barnet behöver känna 

sig tryggt för att kunna ge sig ut och utforska sin värld. När barnet utforskar kan det hända 

att barnet blir oroligt eller ledset och då behöver närhet, samt att anknytningsbehovet tar 

över igen (Brandtzaeg, Torsteinson & Øiestad 2013, ss. 20 - 21). 

 

Trygghetscirkeln på nästa sida visar hur just dessa två behov hänger samman (figur 1). 
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Figur 1. Trygghetscirkeln. ( www.psykologiguiden.se. u.å.) 

 

Den övre delen av cirkeln visar barnets självständighet och dess behov att erövra och 

utforska. Den övre handen förklaras här som att den vuxne finns till hands för barnet och 

utgör en trygg bas gällande barns utforskning. Trygg bas innebär för barnet att det kan krypa 

iväg för att leka en bit bort, men att barnet vet att en vuxen finns i närheten vid behov. I den 

nedre delen av cirkeln kan man istället se barnets beroende och dess behov av beskydd, det 

vill säga anknytningsbehovet. Den nedre handen visar att barnet kan söka tröst och närhet 

när anknytningssystemet aktiveras. Barnet söker sig då tillbaka till säker hamn hos den 

vuxne. Anledningar till att anknytningsbehovet aktiveras kan vara att barnet blir skrämt eller 

är trött och är vanligt när barnet precis börjar på förskolan. Barnet går då till den säkra 

hamnen för att fylla på kärlek och energi, för att få närhet och kunna organisera sina känslor. 

Barnet behöver den vuxne både när det befinner sig i den övre cirkeln som i den nedre 

cirkeln. Barnet utgår från den trygga hamnen för att utforska. Om då barnet ramlar och slår 

sig söker sig barnet direkt till den säkra famnen. På detta sätt rör sig barnet runt i 

Trygghetscirkeln, som representerar en balans mellan beroende och självständighet. Barnets 

självständighet växer när det utforskar och tillåts vara beroende (Brandtzaeg, Torsteinson 

och Øiestad 2013, ss. 22 - 24).   

 

http://www.psykologiguiden.se/
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6.4 Trygg anknytning 
Anknytningssystemet brukar liknas vid en termostat som slås av när barnet upplever 

trygghet. Ett barn med trygg anknytning kan lättare utforska sin omgivning då det vet att 

det har den trygga basen att återvända till, vid behov. Anknytningssystemet slås på när 

barnet upplever minskad trygghet som till exempel vid något hot, när barnet blir ledset eller 

trött. Spädbarnet kan använda vårdnadshavaren som trygg bas om barnet upplever att det 

blir sett, hört och omhändertaget. Detta ger en trygg anknytning hos det lilla barnet 

(Broberg, Hagström & Broberg 2013, s.51). Trygg anknytning gör också att barnet känner 

sig önskad och kompetent, och upplever ofta världen som en trygg plats för dem att vara 

på. Denna sortens anknytning gör det lättare för barn att klara de utmaningar som kommer 

under uppväxten samt gör det lättare för dem att utveckla positiva och harmoniska 

vänskapsförhållanden till andra (Killén 2014, ss.40 - 41). 

 

6.5 Otrygg anknytning  
Ainsworth var den som i sitt arbete under 1970-talet separerade trygg från otrygg 

anknytning. Otrygg anknytning valde hon att dela in i tre mönster; undvikande, ambivalent 

och desorganiserad anknytning (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s.51). Om den vuxne 

inte stöttar eller försöker ge tröst när barnet är ledset eller stressat, så får barnet en otrygg 

anknytning till den personen (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s.36). 

 

Ett barn med undvikande anknytning har redan i tidig ålder uppmärksammat att 

vårdnadshavarna eller andra vuxna inte uppskattar de tillfällen då barnen är i behov av 

uppmärksamhet. Då barnen inte får sitt behov tillgodosett så väljer de tillslut att inte visa 

när de är ledsna eller i behov av trygghet och närhet, allt för att tillmötesgå de vuxnas 

önskemål. Barnen inser att de för att få någon som helst närhet till de vuxna så behöver de 

hålla känslorna inom sig och inte visa vilka behov de har. Barnen kan i och med det känna 

sig otrygga och ej tillfreds med tillvaron, även om de inte visar det utåt. Genom att inte få 

gensvar i sitt mående lär sig barnen att handskas med händelser själva, även i sådana 

situationer de egentligen behöver hjälp med att klara av (Broberg, Hagström & Broberg 

2012, ss. 52 - 53). 
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Ambivalent anknytning kan utvecklas i relationer där den vuxnes relation och samspel med 

barnet inte är förutsägbart. Detta innebär att barnet inte vet om eller hur den vuxne kommer 

att svara på barnets behov. Här sker samspelet på den vuxnes villkor. Den vuxne kan ses 

som en bra vårdnadshavare eller pedagog, men svarar inte alltid på barnets signaler och kan 

upplevas ha svårt att skilja på sina och barnets upplevelser. I och med detta får även barnet 

svårt att förstå och kunna utforska sina egna känslor, vilket leder till att ett barn med 

ambivalent anknytning ofta tvivlar på sin egen förmåga och kan ses som passiva eller 

gnälliga (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 53 - 54).  

 

Desorganiserad anknytning innebär att barnet känner rädsla inför kontakten med 

vårdnadshavarna eller andra vuxna omvårdnadspersoner, vilket resulterar i att de inte kan 

uppsöka dem för att känna trygghet eller få tröst. Om de ändå gör det så blir resultatet att 

barnet känner sig ännu mer otryggt då det är den vuxne som framkallar dessa känslor. Barnet 

får i och med det svårigheter med att skapa någon typ av anknytning till andra och lär sig 

att stänga av sitt anknytningssystem då hen inte får hjälp med att justera det. Resultatet av 

detta blir att barnets emotionella utveckling påverkas negativt. 

 

6.6 Sammanfattning av anknytningsteorin 
Anknytningsteorin är en viktig del inom forskning i förskolan när det kommer till att förstå 

anknytningens betydelse för barn. Denna forskning har lett till ökad kunskap om varför 

trygghet är så viktigt för att barn ska våga utforska omvärlden, och utvecklas genom lek och 

lärande (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 13 - 14). Sammanfattningsvis kan vi 

konstatera att det är av största vikt för barn att få en trygg anknytning och en trygg 

omvårdnad. Det gynnar barnet positivt – både på kort och lång sikt - om dess 

anknytningssystem slås igång. Barnet kan då känna trygghet om det vet att tröst finns att få 

hos omvårdnadspersonen. 

 

Användbara begrepp att ha med sig från anknytningsteorin är framför allt trygg och otrygg 

anknytning samt trygg bas och säker hamn. Dessa begrepp förklarar hur positivt och 

negativt bemötande kan förstås och vilka konsekvenser det kan leda till för barnen. En 

förtjänst inom teorin är alltså att den kan skapa en djupare förståelse för barns agerande och 

för barns behov. 
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7. Resultat  
I detta avsnitt redovisas resultatet av observationerna där exempel ges på ett antal 

anknytningssituationer där samspelet mellan pedagoger och barn tydligt framträder, 

alternativt uteblir. Varje barn observerades under fyra dagar och varje observation varade i 

tre timmar. På båda förskolorna tillämpar pedagogerna traditionell inskolning och 

observationerna påbörjades när vårdnadshavarna lämnade barnet på förskolan i 

pedagogernas vård vilket skedde efter ungefär 4 dagar. På den ena förskolan skedde 

introduktioner parallellt varav bara en av dem observerades. I resultatet besvarar vi våra 

frågeställningar: 

 

• Hur bemöter pedagoger olika barns behov av anknytning vid inskolning?  

• Hur agerar aktuella barn under anknytningssituationer vid inskolning i förskolan? 

 

För att anonymisera de barn som var med i observationerna så är både namn och kön 

fingerade i kommande exempel. 

 
 

 7.1 Resultat av observationerna inom positivt bemötande 
Vi har sammanställt resultatet från våra observationer på förskolorna. Detta genom att räkna 

antalet gånger vi såg pedagogerna bemöta de barn som på olika vis signalerade att de sökte 

tröst, trygghet eller närhet. Resultatet av vår sammanställning visas i nedanstående diagram, 

samt beskrivs med exempel från våra löpande protokoll där uppkomna situationer 

nedtecknats. I följande diagram där vi utgår från vårt observationsschema går det att utläsa 

fem olika bemötanden. Dessa fem bemötanden utgår från bemötanden vi trodde oss kunna 

se under våra observationer. Lodrätt i diagrammet kan vi se pedagogernas bemötanden och 

vågrätt antal gånger varje bemötande skedde under de 17 tillfällen som observerades under 

positivt bemötande. Resultatet visas i olika färger för att tydliggöra vilka beteenden som 

pedagogerna använde sig av under samma situation. Till exempel i den första kolumnen går 

att avläsa att det finns tre gröna markeringar vid tre olika bemötanden. Det visar att samtliga 

bemötanden med samma färg observerades under samma situation. Färgvalet har ingen 

betydelse utan finns där för att visa på att situationerna som observerades skedde vid olika 

tidpunkter, vid olika tillfällen. Det för att inte beteendena under varje situation ska förväxlas 

och blandas ihop med varandra. Siffervärdet som visas är antalet tillfällen vi sammanlagt 
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såg att barnen visade att de behövde tröst eller närhet under positivt bemötande. För att 

utläsa hur många gånger varje beteende observerades räknas markeringarna i de olika 

färgerna ihop, vilket tillexempel innebär att det översta beteendet i diagrammet 

(ögonkontakt) observerades 11 gånger. 

Positivt bemötande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Pedagogen söker  
ögonkontakt med barnet 

                 

                  
Pedagogen går mot 
barnet 

                 

                  
Pedagogen sätter sig ned 
vid barnet 

                 

                  
Pedagogen tar upp barnet 
i famnen 

                 

                  
Pedagogen pratar 
lugnande/vägledande 
med barnet 

                 

  

Vid vår sammanställning av positivt bemötande visade det sig att samtliga pedagoger 

använde sig av att tala lugnande/vägledande med barnen vid alla tillfällen utom ett, vilket 

även vårt diagram (se ovan) visar. Dock använde pedagogerna sig inte bara utav det utan de 

inkluderade alltid något annat bemötande i situationen. Att tala lugnande verkar vara 

grunden i pedagogernas bemötande medan de samtidigt gjorde något mer som att söka 

ögonkontakt med barnen alternativt sätta sig bredvid dem för att visa att de ser att barnen 

behöver dem. Vid andra situationer tog även pedagogerna upp barnen och höll dem nära 

om barnen via kroppsspråk visade att de ville det. Tillexempel genom att barnen sträckte 

sina armar mot pedagogerna eller då barnen lade sitt huvud mot pedagogernas axel för att 

få närhet. Sammanställningen visar att vid flera fall inkluderades både tre eller fyra olika 

bemötande under samma situation. Pedagogerna kunde både tala lugnande med barnen 

samtidigt som de gick mot barnen och försökte få ögonkontakt med dem. Barnen sträckte 

då upp sina händer och visade via kroppsspråk att de ville bli lyfta vilket pedagogerna 

besvarade genom att lyfta upp dem.  

 

För att komplettera observationsschemat, där pedagogernas agerande noterats, gjordes även 

anteckningar i form av löpande protokoll (bilaga 2) för att synliggöra barnens agerande i 
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dessa anknytningssituationer. Sammanställningen av våra löpande protokoll gjordes även 

de i två delar - positivt och negativt bemötande - varpå vi här börjar med att utgå från positivt 

bemötande. Genom att presentera några av de genomförda observationerna synliggör vi 

resultaten av de löpande protokollen, vilka visar hur barnen agerade samt pedagogernas 

bemötande.  

 

Exempel 1. 

Kim klättrade upp på en liten stol och halkade till. Hon ramlade ner på golvet 

och började därefter att gråta. Kim satt kvar på golvet och såg sig omkring. 

Pedagogen går mot Kim varpå Kim sträcker upp sina armar i luften. 

Pedagogen lyfter upp barnet i famnen, söker ögonkontakt samt talar 

lugnande med henne. Kim tittar på pedagogen, håller om pedagogens arm 

och slutar att gråta. 

 

Kim (1 år) håller på att introduceras på förskolan och är där sin sjätte dag. Dock är det 

hennes andra dag hon är själv utan vårdnadshavare. När Kim visade att hon behövde en 

pedagogs tröst genom att gråta så fanns en pedagog snabbt vid hennes sida. Pedagogen 

tolkade situationen som att Kim behövde stöd och agerade därefter genom att gå mot henne 

och försökte få ögonkontakt med henne. Det resulterade i att Kim sträckte sina armar mot 

pedagogen och pedagogen tolkade kroppsspråket som att Kim ville bli upplyft. Kim håller 

pedagogens arm och slutar att gråta vilket innebär att pedagogens bemötande hade betydelse 

för Kim som slutar att gråta.  

 

Exempel 2 

Nils sitter på golvet och leker med byggklossar. Han tittar upp, slutar bygga 

och ser sig oroligt omkring. Med kroppsspråket visar han att han är på 

gränsen till att börja gråta. Pedagogen som skolar in Nils ser detta, söker 

ögonkontakt och ler mot Nils som ler tillbaka mot pedagogen. Nils fortsätter 

att bygga med klossarna. 

 

Nils (1 år) är inne på sin sjunde dag på introduktionen men det är hans tredje dag själv. Nils 

kan sitta själv och bygga men visar via kroppsspråket att han behöver se vart tryggheten 

finns om han behöver den. Nils visar att han inte känner sig helt bekväm genom att han letar 
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efter den pedagog som introducerar honom i förskolan. Nils ser inte pedagogen på en gång 

och är då på väg att börja gråta. Pedagogen ser detta och söker Nils blick samt ler mot 

honom. När Nils ser det ler han tillbaka mot pedagogen och återgår sedan till att bygga med 

sina klossar.  

 

Exempel 3 

Olle (1 år) sitter i sin barnstol vid ett bord och har precis ätit frukost. 

Pedagogen lämnar bordet för en kort stund varpå Olle vänder sig bort från 

bordet och börjar gråta. Pedagogen kommer tillbaka, går fram till Olle och 

sätter sig ner på stolen bredvid honom. Olle vänder sig mot pedagogen och 

fortsätter att gråta. Pedagogen pratar lugnande med honom och lyfter upp 

honom ur sin stol. Pedagogen sätter Olle i sitt knä. När Olle sitter i knät och 

tar pedagogens hand, så lutar han sitt huvud mot pedagogens axel och slutar 

att gråta. Pedagogen fortsätter att prata lugnande med Olle. 

 

Olle är på förskolan sin åttonde dag sedan introduktionen började. Dock är det hans fjärde 

dag själv utan närvarande vårdnadshavare. Den pedagog Olle sitter bredvid under frukosten 

är den pedagog som till störst del ansvarat för Olle under introduktionen. När pedagogen 

lämnar rummet för en kort stund blir Olle ledsen och börjar att gråta samt vänder sig bort 

från övriga barn vid bordet. Även när pedagogen kommer tillbaka fortsätter Olle att gråta 

men har då vänt sig mot pedagogens håll istället. När pedagogen tar upp Olle och sätter 

honom i sin famn ser det ut som att Olle slappnar av och slutar att gråta. Pedagogen fortsätter 

att tala lugnande med Olle och låter honom sitta kvar i sitt knä tills han uppfattas som 

tröstad. 

 

7.2 Resultat av observationerna inom negativt bemötande 
När vi tittar på det nedre diagrammet som är sammanställt utifrån vårt observationsschema 

där vi utgått från situationer vi kunde se inom negativt bemötande, så ser det istället ut på 

följande vis. Detta diagram avläses på samma sätt som det ovan (positivt bemötande). 

Skillnaden är att vi under våra observationer endast observerade sju tillfällen som gick 

under benämningen negativt bemötande. 
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Negativt bemötande 1 2 3 4 5 6 7 

Pedagogen märker inte 
behovet 

       

        

Pedagogen lyfter bort 
barnet 

       

        

Pedagogen höjer rösten 
/ säger ifrån 

       

        

Pedagogen ser, men 
verkar inte lyssna 

       

        

Pedagogen avleder 
barnet 

       

 

Resultatet ovan visar att pedagogerna vid sju tillfällen agerade under kategorin negativt 

bemötande. Vid de tillfällena uppmärksammade inte pedagogerna barnets behov när 

barnens agerande signalerade att de behövde tröst eller trygghet. Det vanligaste sättet 

pedagogerna bemötte barnens agerande på, var genom att inte bemöta barnen alls i och med 

att pedagogerna inte märkte att barnen visade ett behov av tröst. Vid fem tillfällen verkade 

pedagogerna inte se barnets behov. Detta då barnen i dessa situationer valde att inte gå till 

pedagogerna när de började att gråta. Vid två tillfällen verkade pedagogerna se att barnens 

agerande signalerade ett behov då de pratade med barnet som grät, men verkade inte lyssna 

till barnets behov. De två olika bemötandena som pedagogerna visade skedde vid olika 

observationstillfällen och inte samtidigt under de två veckor som observationerna 

genomfördes.  

 

Nedan ges exempel på detta, tagna från de löpande protokollen som är kopplade till det 

negativa bemötandet. Tilläggas kan att observationerna avbröts några minuter efter att 

situationerna nedtecknats, då vi ansåg det etiskt riktigt att ingripa på något sätt för barnens 

skull.  

 

  Exempel 4 

Lisa står med ryggen mot väggen i stora lekrummet och börjar att gråta. 

Pedagogen som är närvarande i rummet ser, men verkar inte lyssna. 

Pedagogen gör inget, säger inget, närmar sig inte barnet. 
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Lisa (1 år) är på förskolan sin sjätte dag men det är den första dagen utan vårdnadshavare 

sedan inskolning startade. Lisa börjar plötsligt gråta till synes utan någon särskild anledning 

när hon står i lekrummet. Hon står mot en vägg med flera barn runt omkring sig och ser åt 

pedagogens håll. Pedagogen tittar åt Lisas håll och fortsätter sedan med det hen håller på 

med medan Lisa står kvar mot väggen och gråter. 

 

Exempel 5 

Olle gick ensam ut i kapprummet där han tog sina skor från hyllan och höll 

dem i handen. Därefter ställde sig Olle vid ytterdörren och sa mamma två 

gånger innan han började gråta och lade handen på ytterdörren. Ingen 

pedagog märkte barnets behov. 

 

Olle (1 år) är på förskolan sin sjätte dag men det är den andra dagen han är där själv utan 

vårdnadshavare. Olle är i lekhallen med en pedagog och fem andra barn, varav ett av barnen 

håller på att skolas in parallellt med Olle. Olle står i rummet och tittar åt olika håll. Han går 

ut i kapprummet och ingen i lekhallen verkar uppmärksamma att Olle inte längre är kvar 

där. Han gråter och säger mamma efter att han tagit sina skor. Olle står ensam kvar i 

kapprummet och gråter en stund utan att någon kommer. Olle uppsökte inte pedagogen när 

han blev ledsen utan drog sig istället undan. Efter en stund avbröts observationen och en 

pedagog tillkallades för att barnet skulle uppmärksammas. 

 

Exempel 6 

Det är dags för samling och Lisa står och gråter i stora lekrummet. De andra 

barnen och pedagogerna går iväg för att ha samling. Pedagogen som skolar 

in Lisa säger att hon är välkommen att följa med och lämnar sedan rummet. 

Barnet står ensam kvar och gråter. Även här ser pedagogen behovet, men 

verkar inte lyssna, agerar inte. 

 

Det är fortfarande Lisas (1 år) första dag utan vårdnadshavare i förskolan. Hon har varit med övriga 

barn och pedagoger i lekrummet och när det är dags för samtliga att gå till ett annat rum för att ha 

samling så står Lisa kvar i rummet och gråter. Den pedagog som ansvarar för introduktionen av 

Lisa i förskolan säger att Lisa får komma och vara med om hon vill. Sedan lämnar pedagogen 
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rummet för att ansluta till samlingen. Lisa följer inte efter de andra utan står kvar och gråter i 

lekrummet. 

 

7.3 Sammanfattning av resultat 
Syftet med vår studie är att bidra med ökad kunskap om hur pedagoger kan välja att bemöta 

barnen i olika anknytningssituationer under inskolningen samt hur aktuella barn mellan ett 

till två år kan agera vid anknytningssituationer under inskolningen. De frågeställningar vi 

hade med oss och ville få svar på i denna studie var: Hur bemöter pedagogerna olika barns 

behov av anknytning vid inskolning och hur aktuella barn agerar under 

anknytningssituationer vid inskolning i förskolan? 

 

Vårt resultat visar hur de observerade pedagogerna bemöter olika barn vid några 

inskolningssituationer, men också hur barn kan agera i dessa situationer. I resultatet kan vi 

se att positivt bemötande är det vanligaste sättet de observerade pedagogerna bemöter 

barnen på, då barnen visar ett behov av tröst, trygghet eller närhet. Det allra vanligaste 

bemötandet vi kunde se i våra observationer var att pedagogen svarade på barnets behov 

genom att tala lugnande och/eller vägledande med barnet. Vi kan också se att i de flesta 

situationer bemöter pedagogen barnet på flera olika sätt vid samma situation. Som i exempel 

1 där pedagogen både går emot barnet, lyfter upp henne i sin famn, söker ögonkontakt och 

talar lugnande med henne. Även barnets agerande synliggörs då barnet accepterar 

pedagogens bemötande alternativt väljer att dra sig undan i de situationer när barnet inte 

uppsöker en pedagog när behov av tröst uppstår. Vid ett fåtal tillfällen valde barnet att inte 

söka tröst hos pedagogerna utan istället dra sig undan. Pedagogerna uppmärksammade då 

inte barnets behov.  

 

8. Analys av resultat 
I detta avsnitt analyseras resultatet med hjälp av anknytningsteorin som vi använt som 

analysmodell. Analysen görs för att tolka och kunna förstå resultatet på ett tydligare och 

mer vetenskapligt förankrat sätt. 
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8.1 Analys av resultatet inom positivt bemötande 
Vid analys av observationsschemats resultat, kan vi se att de observerade pedagogerna 

vanligtvis bemöter barnens agerande med att tala lugnande och vägledande med dem, något 

vi i schemat kallat positivt bemötande. Det här bemötandet kan leda till att barnen lättare 

kan knyta an till pedagogerna vid inskolning, samt att barnen kan känna en trygghet om 

deras olika behov blir besvarade och bekräftade (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 

22 - 23). Utifrån resultatet kan vi även se att de näst vanligaste sätten att agera från 

pedagogernas sida är att de bemöter barnens behov genom att de söker ögonkontakt med 

barnet eller att pedagogen sätter sig ner vid barnet. Pedagogernas agerande gentemot barnen 

kan innebära att barnen ges möjlighet att se pedagogerna som en trygg bas att utgå ifrån och 

en säker hamn att återvända till när deras anknytningssystem slås på alternativt att de 

behöver tanka trygghet eller närhet (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 44 - 45). 

Barnens agerande vid de tillfällen då anknytningssystemet slås på har betydelse för hur 

barnen ska få hjälp att slå av anknytningssystemet igen.   

 

Om vi tittar närmare på exemplet där Kim (exempel 1) faller av en stol och börjar gråta kan 

vi se att hon visar ett behov av tröst. Pedagogen besvarar hennes behov genom att närma 

sig henne och lyfta upp henne när hon visar att hon behöver närhet. Barnet tar emot trösten 

genom att låta sig bli upplyft och håller om pedagogens arm. Utifrån Bowlbys 

anknytningsteori (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 34) går det att tolka situationen 

som att Kim slår på sitt anknytningssystem då hon blir ledsen och att hon letar efter en säker 

hamn när hon ser sig omkring. Hon kan känna sig trygg nog att ta hjälp av pedagogen för 

att systemet återigen ska stängas av vilket kan tyda på att pedagogen är Kims trygga bas 

(Brandtzaeg, Torsteinson & Øiestad 2013, ss. 22 - 23). Pedagogen ger inte bara Kim tröst, 

utan Kim är även mottaglig för att ta emot trösten, vilket även det tyder på att hon börjar få 

en trygg anknytning till pedagogen på förskolan (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 

51). 

 

I exempel 2 kunde vi se att leken stannade av när Nils oroligt tittade sig omkring. En 

tolkning av den här situationen kan vara att han med sin blick sökte en vuxen i form av en 

säker hamn. Detta är ett vanligt beteende då det ny inskolade barnet ofta behöver fylla på 

förrådet av närhet, trygghet och energi. Pedagogen bemöter Nils positivt genom att le mot 

honom. Detta kan innebära för Nils att han känner sig sedd, då hen genom sitt bemötande 
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agerar som en säker hamn (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 44 - 45). Nils kan då 

känna att han tryggt kan återuppta sin lek med klossarna, eftersom han bemöttes av en 

pedagog som tillgodosåg hans behov. Nils rör sig runt i Trygghetscirkeln och han hittar en 

balans mellan beroende och självständighet ( www.psykologiguiden.se. uå). 

 

I exemplet där Olle (exempel 3) sitter vid bordet och precis har ätit klart sin frukost så 

lämnar pedagogen bordet varpå Olle vänder sig bort och börjar gråta. Även Olles 

anknytningssystem har här aktiverats och han är i behov av tröst (Brandtzaeg, Torsteinson 

och Øiestad 2013, s. 22). Han verkar dock inte söka efter den trygga hamnen eftersom han 

inte ser efter pedagogen då hen går iväg. Olle kanske inte vet hur han ska agera i den här 

situationen då han inte varit på förskolan så lång tid och därför inte hunnit arbeta upp några 

inre arbetsmodeller om hur det fungerar på förskolan (Broberg, Hagström & Broberg 2012, 

s. 48). När pedagogen kommer tillbaka och sätter sig bredvid Olle vänder han sig dock mot 

pedagogen och fortsätter att gråta. Pedagogen pratar lugnande med honom och sätter honom 

i sitt knä. Olle lutar då huvudet mot pedagogens axel och slutar gråta, vilket tyder på att han 

låter sig bli tröstad av pedagogen. Även om han inte sökte efter en trygg hamn fann Olle 

den dock i pedagogens knä då hen besvarade hans behov av tröst (Brandtzaeg, Torsteinson 

& Øiestad 2013, ss. 22 - 23). 

 

8.2 Analys av resultatet inom negativt bemötande 
Utifrån resultatet av observationerna som faller under benämningen negativt bemötande i 

observationsschemat, kan vi se att det vanligaste agerandet/bemötandet som observerades 

var att pedagogerna inte uppmärksammade barnens behov. Detta bemötande kan enligt vår 

analys leda till att barnen i sitt agerande inte kan se pedagogerna som en trygg bas som de 

kan utgå ifrån. Det kan vidare leda till att barnet får en otrygg anknytning till pedagogerna 

eftersom pedagogerna inte uppmärksammar deras behov (Broberg, Hagström & Broberg 

2012, ss. 51 - 52).  

 

Ytterligare ett beteende vi noterade var pedagoger som såg barnets behov, och inte verkade 

bemöta barnets agerande. Vår tolkning utifrån anknytningsteorin, är att det här agerandet 

kan leda till en otrygg bas eller till en ambivalent anknytning hos barnet (Broberg, Hagström 

& Broberg 2012, ss. 52 - 53). Det kan även leda till att de inre arbetsmodeller som barnet 

har blir otrygga. Förskolan och dess pedagoger innebär en ny miljö och nya människor att 

http://www.psykologiguiden.se/
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lära känna för barnet som ska inskolas. Om barnet märker att pedagogen inte svarar på 

barnets behov kan det leda till att de nya inre arbetsmodeller som barnet försöker bygga upp 

blir något felaktiga, då de inte stämmer med de inre arbetsmodeller de redan har (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012, ss. 46 - 49). 

 

Exemplet där Lisa (exempel 4) står själv i det stora lekrummet och börjar gråta, utan synlig 

anledning, kan tolkas som att hon inte har hunnit bygga upp en trygg anknytning till 

pedagogen som skolar in henne. Detta då situationen uppstår hennes första dag i förskolan 

utan vårdnadshavare och anknytning är något som tar tid att bygga upp (Broberg, Hagström 

& Broberg 2012, s. 38). I situationen såg pedagogen flickan gråta, men gick inte fram till 

henne för att trösta. Utifrån en analys av situationen faller pedagogens bemötande under 

negativt bemötande. Eftersom pedagogen inte hörsammar Lisas behov av tröst så kan 

pedagogens agerande leda till att Lisa får en otrygg bas i förskolan (Broberg, Hagström & 

Broberg 2012, s. 56). 

 

När Olle (exempel 5) gick ut i hallen och började gråta, så höll han i sina skor, tog på dörren 

och sa mamma. Barnets anknytningssystem slogs igång i och med att Olle blev ledsen, men 

han uppsökte inte någon pedagog för att få hjälp att stänga av systemet. Enligt 

anknytningsteorin tar det tid att bygga upp en anknytning till andra personer och det kan 

även här innebära att Olle inte hunnit bygga upp någon anknytning till pedagogerna än och 

därför inte söker tröst hos dem (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 38). Olle väljer att 

gå undan istället för att söka upp en pedagog när han blir ledsen vilket även kan tyda på att 

han har en undvikande anknytning. Detta då han går undan och gråter i sin ensamhet, istället 

för att söka tröst hos någon vuxen. Eftersom pedagogen inte uppmärksammade att Olle gick 

iväg ensam så märkte inte pedagogen Olles behov. Pedagogens agerande kan därmed 

innebära att barnet får en otrygg anknytning till pedagogen (Broberg, Hagström & Broberg 

2012, ss. 37, 52).   

  

I vårt sista exempel (exempel 6) i resultatdelen kunde vi se att Lisa som gråter lämnas kvar 

ensam då de andra lämnar rummet för att gå iväg på samling. Pedagogen som skolar in Lisa, 

pratar med henne och frågar om hon vill följa med. Pedagogen säger när hon går, att Lisa 

är välkommen att följa med om hon vill. Lisa står dock ensam kvar i rummet och gråter. 

Vid analys kan man tolka även den här situationen som att bristande anknytning finns eller 
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inte hunnit byggas upp. Eftersom Lisa inte blir stöttad eller tröstad av pedagogen kan detta 

leda till att hon får en otrygg anknytning till den vuxne (Broberg, Hagström & Broberg 

2012, s. 36). 

 

9. Diskussion  
Kapitlet delas upp i två delar, en metoddiskussion där vi diskuterar den metod vi valt att 

använda oss av, samt en resultatdiskussion där vi för en diskussion kring vårt resultat.  

 

9.1 Metoddiskussion 
Vi har använt oss av observation som metod. Under observationerna var vi icke deltagande 

observatörer. Vi utgick från denna metod för att inte vara med och påverka situationen då 

det var samspelet mellan barn och pedagoger, samt anknytningsmöjligheter i olika 

inskolningssituationer vi ville se. Detta kändes relevant för oss då det är via observationer 

det går att se hur barn reagerar på pedagogers bemötande och hur pedagoger faktiskt agerar 

i olika situationer (Franzén 2014, s. 58). Om vi istället använt oss av intervju som metod 

hade vi kunnat få ett rikligare underlag i och med att vi i sådana fall inte varit beroende av 

barn som skolas in under en begränsad period. Pedagoger kan gå att intervjua vid flera 

tillfällen vilket innebär att vårt urval blivit större och vi hade haft större mängd data att utgå 

ifrån. Dock hade vi då bara fått höra pedagogernas åsikter och tyckande, istället för att 

verkligen få se hur de bemöter barnen i praktiken.  

 

Intervjusvar från pedagogerna kan tyckas ge en högre tillförlitlighet då materialet möjligen 

är mer omfattande med fler medverkande. Vi anser att intervju som metod kan ge en sämre 

giltighet eftersom vi inte med säkerhet kan veta att det vi hade för avsikt att undersöka är 

det som verkligen blivit undersökt, vilket även Thurén (2007, s.26) beskriver. Det finns 

dock en viss osäkerhet med att utföra observationer i och med att olika personer kan se olika 

saker under en observation. Detta innebär att en annan observatör hade kunnat tolka 

situationerna annorlunda och därmed fått ett annat resultat än det vi kommit fram till. Vår 

närvaro kan även den påverka både pedagogernas samt barnens agerande då vi observerade 

vad de gjorde. En del kan känna sig obekväma över att någon observerar vad man säger och 

gör, vilket har betydelse för studiens resultat. Det är även relevant att ta hänsyn till 
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observatörens, barnens och pedagogernas dagsform, då den kan påverka vilket resultat som 

uppnås (Larsen 2009, ss. 11 - 12).  

 

Tiden för uppsatsskrivandet men även inskolningsperioden på förskolor är begränsad, vilket 

gör att möjligheten att införskaffa ett större underlag till studien är begränsat. Ett större antal 

barn och pedagoger samt flera förskolor hade kunnat ge ett mer tillförlitligt resultat, och 

skulle kunnat resultera i att studien fått en större trovärdighet. Vi anser dock att vi via våra 

observationer studerat det vi avsett att studera vilket ger vår studie validitet (Thurén 2007, 

s.26). Vi har påvisat både hur pedagoger kan bemöta barnen vid inskolning samt hur 

aktuella barn kan agera under anknytningssituationer vid inskolning i förskolan. Vår studie 

har relativt hög reliabilitet eftersom observationerna utförts på det vis vi planerat att de 

skulle genomföras, det vill säga på korrekt vis. Dock kan tillfälligheter påverka resultatet så 

till vida att barn och pedagoger kan agera på ett annat vis en annan dag beroende på deras 

dagsform. Även observatörerna kan tolka situationerna på olika vis beroende på vem som 

observerar, vilket även det kan påverka studiens reliabilitet (Thurén 2007, s. 26). Om vi 

istället under våra observationer hade utgått från ett annat observationsschema alternativt 

inte följt något observationsschema alls, så hade även det kunnat leda till att resultatet sett 

annorlunda ut. 

 

9.2 Resultatdiskussion 
I det här avsnittet diskuteras resultatet och ställs emot tidigare forskning, relevant litteratur 

och styrdokument. I vår resultatdiskussion använder vi oss även av relevanta begrepp från 

anknytningsteorin, såsom anknytningssystem, kompletterande anknytningsperson, trygg 

respektive otrygg bas. 

 

9.2.1 Resultatdiskussion inom positivt bemötande 

Utifrån studiens resultat kan vi se att pedagogerna i studien oftast bemöter barnens agerande 

utifrån vad vi benämner som ett positivt bemötande. Vid de tillfällen då barnen via 

kroppsspråk alternativt tårar visar att deras anknytningssystem slagits på, så visar 

pedagogerna på en lyhördhet genom att de bemöter barnens behov samt tillgodoser det. 

Inskolning i förskolan ska enligt Lindgren och Torro (2017 ss. 10 - 11) utgå från barnet och 

dess behov, vilket här har skett i och med pedagogernas bemötande gentemot barnen. Vid 

vår analys av resultatet uppmärksammade vi att barn som ges bra anknytningsmöjligheter 
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vid inskolningen även låter sig bli tröstade i de flesta inskolningssituationer. Enligt 

Simonsson och Thorell (2010) är inskolningen en känslig period och det är därför viktigt 

att vara lyhörd inför barnens agerande, vilket resultatet visar att pedagogerna i vår studie är, 

då de oftast uppmärksammar barnens behov.  

 

Resultatet utifrån det positiva bemötandet i vår studie visar även att pedagogerna bemöter 

barnen lika i grunden, i och med att samtliga pedagoger valde att tala lugnande/vägledande 

med barnen vid alla dessa tillfällen utom ett. Sedan skilde sig bemötandet lite åt i och med 

att en del valde att lyfta upp barnet medan andra valde att sätta sig bredvid. Varje barn 

bemöttes i och med det individuellt. Beroende på hur barnen agerade fick de olika 

bemötande av pedagogerna. De barn som sträckte sina armar blev upplyfta och den som 

bara sökte pedagogens blick, fick ögonkontakt och ett leende. Då barnens behov 

uppmärksammades kan de lära sig att finna trygghet hos pedagogerna, vilket Commodari 

(2013a, 2013b) i båda sina studier kommit fram till är väldigt viktigt eftersom en trygg 

anknytning ligger till grund för barns vidare utveckling.  

 

Kim som ramlar ner från en stol har snabbt en pedagog vid sin sida som erbjuder stöttning 

och tröst genom att tala med henne samt försöka få ögonkontakt med henne. Kim accepterar 

det stöd som pedagogen erbjuder och visar via sitt agerande att hon vill komma till 

pedagogen som besvarar Kims önskemål genom att lyfta upp henne i famnen. Kim håller 

därefter om pedagogens arm som i ett försök att få ytterligare närhet. Kims vårdnadshavare 

är inte längre med henne på förskolan och hon visar via sitt agerande att det går bra att få 

tröst av pedagogen istället (Simonsson & Thorell 2010). Enligt Commodari (2013a) visar 

ett barn att de har en trygg anknytning till en pedagog genom att använda pedagogen som 

en trygg hamn, vilket Kim gjorde då hon använde sig av pedagogen för att tanka trygghet. 

I resultatet kan vi se flera situationer där barnen bemöts av en trygg pedagog som besvarar 

deras agerande genom att finnas där för dem. Pedagogerna läser av barnen och finns där 

som en kompletterande anknytningsperson när behovet av en sådan finns (Hagström 2010).  

 

Vi kan i våra resultat se vikten av pedagogers bemötande gentemot barnen, då de barn som 

blir tröstade, bemötta och har en trygg bas lättare kan knyta an till förskolans pedagoger och 

därmed bygga upp en trygghet i förskolan. Vi vill med denna studie visa på hur det kan bli 

för barnens del om de, i en utsatt situation, blir bemött med ett beteende som kan kopplas 
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till trygg bas. I resultatdelen visar vi att pedagogernas bemötande mot barn i 

inskolningssituationen vanligtvis är positivt och kan resultera i en trygg anknytning för 

barnet (Commodari 2013a). 

I läroplanen som träder i kraft senare i år tas det upp att förskolan ska erbjuda en god miljö 

som främjar barnens hälsa, utveckling och lust att lära. Förskolan ska ge barnen trygghet 

och förutsättningar att utveckla tillit samt uppmuntra barns nyfikenhet (Lpfö 18 2018, s. 4). 

Utifrån vårt resultat kan vi se att de pedagoger vi observerat visade på en lyhördhet gällande 

barnens behov i och med att de mestadels uppfattade när barnen hade ett behov av tröst och 

dessutom tillgodosåg det behovet.    

 

9.2.2 Resultatdiskussion inom negativt bemötande 

I resultatet av pedagogers bemötande som går under negativt bemötande kan vi se att 

pedagogerna ibland inte upptäcker att ett barns anknytningssystem slagits på. Det hände när 

Olle lämnade lekhallen där både barn och pedagoger befann sig, och gick ut i kapprummet 

och grät. Vid det tillfället så skedde ytterligare en inskolning parallellt med Olles inskolning 

vilket försvårade för pedagogen att finnas där för samtliga barn, som dessutom befann sig i 

olika rum. Broberg (2017, s. 37) lyfter att parallella inskolningar ibland sker, vilket för 

pedagogerna innebär det omöjliga att vara på flera ställen samtidigt. Olle hade möjligheten 

att gå till pedagogen och söka tröst om han hade velat men agerade på ett annat vis genom 

att gå till ett annat rum. Olle kan känna sig otrygg hos pedagogen då det kan vara pedagogen 

som framkallar dessa känslor hos honom, och därför välja att gå därifrån. Detta agerande 

kan i så fall leda till att Olle känner en oro och rädsla under den fasad han visar upp 

(Hagström 2010).  

 

Inskolningen är viktig för att ge barnen möjlighet att bli så trygga på förskolan att de kan 

vända sig till pedagogerna för att få tröst och tanka trygghet (Lindgren & Torro 2017, s. 

13), istället för att vända sig bort från dem. När Lisa i det första exemplet står och gråter så 

agerar hon som så att hon inte går till den pedagog som befinner sig i rummet. Pedagogen 

ser Lisa men bemöter henne inte utan fortsätter med sitt. Lindgren och Torro (2017, s. 13) 

betonar hur viktig inskolningen är för att ge barnen möjlighet att bli så trygga på förskolan 

att de kan vända sig till pedagogerna för att få tröst och tanka trygghet istället för att vända 

sig bort från dem. Lisa kanske inte funnit den tryggheten än i och med sitt agerande.  
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Resultatet visar ytterligare en situation när pedagogen ser men inte verkar uppmärksamma 

barnets behov. Som tillexempel när Lisa står i lekrummet och gråter och pedagogen säger 

till Lisa att de ska ha samling, för att sedan lämna Lisa ensam kvar i rummet. Vid det 

tillfället bemötte inte pedagogerna Lisas agerande som visade på att hon grät. Om 

pedagogerna inte tillgodoser detta behov finns risk att Lisa inte knyter an till de 

kompletterande anknytningspersonerna (Hagström 2010), vilket i det här fallet är 

pedagogerna. Bristande anknytning i förskolan kan enligt Commodari (2013a) ha en negativ 

inverkan på barnens kognitiva utveckling samt deras förmåga att samarbeta med varandra. 

Det är därför viktigt att barnens behov uppmärksammas och tillgodoses så att barnen får 

möjlighet att knyta an till en eller flera pedagoger. Simonsson och Thorell (2010) anser att 

förskolan är en plats där nätverk skapas men då Lisa inte visar något intresse av att 

interagera med pedagogen så har hon nog inte kommit så långt i sin inskolning än, vilket är 

förståeligt i och med att hon nyligen börjat på förskolan. Commodari (2013b) visar i sin 

studie att ett barns trygga anknytning till en lärare kan förbättra och utöka barnets 

kommunikationsmöjligheter samt påverka hens sociala färdigheter i en positiv riktning. I 

de fallen behöver pedagogerna bemöta barnet utifrån barnets behov och visa på att de finns 

där för barnet, när barnet känner sig redo att ta emot trösten, vilket pedagogerna i studien 

anammat. 

Enligt Lindgren och Torro (2017, s. 11) kan det ta tid för barnen att känna trygghet i 

förskolan och att pedagogernas roll därmed är att arbeta för att tillgodose barnens behov av 

trygghet. Pedagogerna behöver skapa möjligheter för att barnen ska känna trygghet under, 

men även efter inskolningen, och därefter kunna känna sig fortsatt trygga i förskolan. I 

resultatet för negativt bemötande skapade inte pedagogerna dessa möjligheter i och med att 

de inte bemötte barnens utifrån deras agerande vilket kan innebära att barnen bemöts utifrån 

en otrygg bas.  

 

9.2.3 En dominerande teoribildning 
I vår studie och i vår analys samt tolkning av resultatet har vi utgått ifrån, och använt oss av 

anknytningsteorin enligt Bowlby. Anledningen till detta är att när det kommer till forskning 

om anknytning och inskolning är det genomgående denna teori som används. Negativa 

aspekter med att det bara finns en enda dominerande teori att utgå ifrån, är att det kan bli 

svårare att se våra observationer utifrån olika perspektiv. Vi kan inte ställa 
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anknytningsteorin mot någon annan teori och därmed se vårt resultat utifrån andra 

synvinklar. Nackdelen med anknytningsteorin är att då den utarbetats inom psykologiämnet 

så har den under vissa tidsperioder inte använts inom förskollärarprogrammet (Hagström 

2010, s. 38). Det kan ha lett till att inte alla förskollärarstudenter fått denna kunskap och 

därmed inte använder sig av den i så stor utsträckning, i sin profession som förskollärare. 

Dock är omvårdnadskänslan en allmängiltig känsla som många pedagoger i förskolan har 

med sig, och använder sig av i sitt arbete. Anknytningsteorin hjälper oss dock att sätta ord 

på hur och vad vi gör, samt ger oss en vetenskaplig förståelse till varför anknytningen 

mellan barn och omsorgsperson är så viktig. 

 

10. Slutsats 
Det vi kan se utifrån vår resultatanalys är att barn som blir sedda och bemötta av 

pedagogerna ges möjligheter att knyta an till pedagogerna. När pedagogerna 

uppmärksammar och tillgodoser barnens behov får barnen möjlighet att skapa ett band dem 

emellan som kan växa sig starkare. Vid de situationer där barnens anknytningssystem slogs 

på men de inte gavs stöd i att slå av det fortsatte barnen att gråta. När möjligheter för barn 

att skapa anknytningsrelationer till pedagogerna inte ges kan det innebära att barnet inte 

knyter an till pedagogerna. I våra observationer ingick fyra pedagoger och fyra barn från 

två olika förskolor där inskolning av ett till tvååriga barn skedde. Genom att observera dem 

kunde vi se att pedagogers bemötande vid barns agerande mestadels var positivt i och med 

att de var lyhörda för barnets behov. Vid de tillfällen pedagogerna inte uppmärksammade 

barnens behov så berodde det delvis på att barnen valde att gå undan istället för att söka 

tröst hos pedagogerna. 

 

Vår studie kan vara av intresse för verksamma pedagoger i förskolan och studenter i och 

med att den belyser betydelsen av pedagogers bemötande av barn vid 

anknytningssituationer i förskolan. Då den även tar upp barns agerande fyller den ännu en 

funktion så till vida att våra resultat visar att en del barn drar sig undan vid inskolning vilket 

kan ha betydelse att veta för de som arbetar med barn i förskolan, då pedagogerna kan ha 

extra uppsikt över dessa barn.  

 

Pedagogers kompetens kring anknytning är något vi anser vara ytterst viktigt för att 

pedagogerna på bästa sätt ska kunna finnas där och förstå samt bemöta barns behov av 
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trygghet. Kunskap om anknytningens betydelse är något vi till en viss del finner bristfällig 

både inom verksamheten i förskolan samt inom utbildningen för oss studenter. Vi har under 

vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammat att det fokus som läggs på barnens 

trygghet och anknytning under inskolningen, inte alltid bibehålls när barnen anses vara klara 

med sin inskolning.  Pedagogerna behöver ha kunskap om att även om barnens inskolning 

är klar så innebär inte det att barnen under den relativt korta inskolningsperioden (ca 10 

dagar) uppnått en sådan trygghet att de hunnit knyta an till pedagogerna som arbetar där. 

Att bibehålla barnens trygghet och möjliggöra att den kan utvecklas till en långsiktigt trygg 

anknytning till pedagogerna, är ett arbete som fortlöper under hela förskoletiden även om 

själva inskolningen är det som lägger grunden till barnens fortsatta trygghet i förskolan 

(Lindgren & Torro 2017, s. 13). 

 

Vi har även sett att pedagoger ibland har fler inskolningar som sker parallellt vilket försvårar 

pedagogernas arbete med att finnas där för alla barn. Vi vill lyfta att färre inskolningar i 

förskolan bör ske parallellt för att möjliggöra för pedagogerna att i högre grad kunna finnas 

där för de barn som skolas in. Vi behöver även komma ihåg att förskolan ska vara för 

barnens skull och därför utgå från dem under inskolningen. En del barn behöver mer tid på 

sig för att finna trygghet i förskolans verksamhet vilket innebär att vi inte bara kan utgå från 

när vårdnadshavarna ska vara tillbaka på jobbet. För att möjliggöra att barnen får den bästa 

starten i förskolan med förutsättningar att finna trygghet där så bör inskolningen få ta tid 

och därmed ges tid. Även pedagogerna måste ges möjlighet att bemöta barnen utifrån 

barnens behov under inskolningen och även där behövs tid. Tid till att finnas där för varje 

barn, för att kunna se deras behov och ges möjlighet att bemöta barnen så att behovet blir 

tillgodosett. Om antalet barn i barngrupperna skulle minska så skulle det innebära att 

pedagogerna skulle få mer tid för varje barn och därmed kunna finnas där för dem i större 

utsträckning.  

 

Vi har under arbetets gång kommit fram till att det inte sker forskning i någon stor 

omfattning när det gäller anknytning vid inskolning, varken i Sverige eller internationellt. 

Vår studie bidrar med ny kunskap i och med att vi studerat hur pedagoger bemöter de barn 

som visar att de har ett anknytningsbehov samt hur aktuella barn kan agera under 

anknytningssituationer vid inskolning i förskolan. 
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Bilaga 1 - Observationsschema 
 

Observationsschema 
 
Vad gör pedagogen när barnet signalerar att den söker tröst, trygghet, närhet 
(den trygga hamnen)? 

 
 
Positivt bemötande 
         1         2         3        4         5        6 
Pedagogen söker 
ögonkontakt med 
barnet 

       

Pedagogen går 
mot barnet 

       

Pedagogen sätter 
sig ned vid barnet 

       

Pedagogen tar 
upp barnet i 
famnen 

       

Pedagogen pratar 
lugnande/ 
vägledande med 
barnet 

       

 
 
Negativt bemötande 
         1        2        3         4        5          6  
Pedagogen 
märker inte 
behovet 

       

Pedagogen lyfter 
bort barnet 

       

Pedagogen höjer 
rösten/ säger 
ifrån 

       

Pedagogen ser, 
men verkar inte 
lyssna 

       

Pedagogen 
avleder barnet 
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Bilaga 2 – Löpande protokoll 
Positivt bemötande 
 

• Pedagogen söker ögonkontakt med barnet: 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

• Pedagogen går mot barnet: 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

• Pedagogen sätter sig ned vid barnet: 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

• Pedagogen tar upp barnet i famnen 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

• Pedagogen pratar lugnande/ vägledande med barnet 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Negativt bemötande 
 

• Pedagogen märker inte behovet: 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

• Pedagogen lyfter bort barnet: 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
• Pedagogen höjer rösten/ säger ifrån: 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

•     Pedagogen ser, men verkar inte lyssna: 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

•     Pedagogen avleder barnet 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 – Missivbrev  
Missivbrev. Information om vår kommande undersökning angående 
anknytning vid inskolning. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Hej! 

Vi heter Maria Olsson och Therese Hallström och vi studerar till förskollärare på Högskolan 
i Falun. Under vår avslutande termin på utbildningen kommer vi att skriva vårt 
examensarbete. I vår studie kommer vi att ha fokus på anknytning vid inskolning, genom 
att titta närmare på olika pedagogers förhållningssätt vid inskolning av de yngre barnen. Vi 
kommer att genomföra schematiska observationer där vi avser att observera er pedagoger 
vid inskolning av olika barn. Önskvärt vore att få vara med och observera 3 förmiddagar 
under en vecka. Observationerna kommer att vara ickedeltagande, vilket innebär att vi 
undviker att prata med pedagog eller barn under observationen. Vi står vid sidan om och 
observerar, för att minimalt påverka anknytningen mellan pedagog och barn vid 
inskolningen. Syftet med vår kommande studie är att öka kunskapen kring hur olika barn 
kan knyta an till olika pedagoger beroende på pedagogernas agerande vid inskolning i 
förskolan. 
 

Färdigt resultat kommer att vara sökbart på sökmotorer såsom Diva portalen. 

För att kunna genomföra våra observationer behöver vi ditt tillstånd. Detta genom 
underskrift av den blankett vi här bifogar. Deltagandet av studien är frivilligt, vilket innebär 
att du när som helst och utan förklaring kan avbryta din medverkan. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. När vårt 
examensarbete är klart kommer insamlad information från observationerna att förstöras. 
Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 
Dalarna. 

Det är viktigt att du som pedagog vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna: 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 
obehöriga kan ta del av dem. 

• De uppgifter som framkommer i undersökningen används enbart för denna undersöknings 
syfte. 

• Alla uppgifter kommer att vara konfidentiella. Fiktiva namn på pedagoger, förskola och 
barn används så att allas identiteter skyddas. 

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet, utan 
förklaring. 
Vi hoppas att den kunskap vi kan få från resultatet kommer att vara till stor nytta i det 
framtida arbetet i förskolan när det gäller inskolningar, både för oss, barn och pedagoger. 
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Therese Hallström (h15thhal@du.se) Tel: XXX - XXX XX XX 

Maria Olsson (h15olsma@du.se) Tel: XXX – XXX XX XX 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvarig: 

Handledare: Lottie Lofors Nyblom (llo@du.se) XXX – XXX XX 
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Jag vill gärna medverka i er studie (namn, ort och datum) 

 

 

 

 

 

 

 

Tack! 

/Maria och Therese 
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Bilaga 4 - Informationsbrev 
Informationsbrev 

Information om kommande undersökning angående anknytning vid 
inskolning. 

Du tillfrågas härmed om ditt barn kan delta i denna undersökning. 

Hej! 

Vi heter Therese Hallström och Maria Olsson och vi studerar till förskollärare vid 
Högskolan i Falun. Under vår avslutande termin på utbildningen kommer vi att genomföra 
vårt examensarbete. Vi har valt att fokusera på anknytning vid inskolning och kommer att 
observera pedagoger och barn vid inskolning. 
Observationerna kommer att vara icke deltagande, vilket innebär att vi undviker att prata 
med pedagog eller barn under observationen. Vi står vid sidan om och observerar, för att 
minimalt påverka anknytningen mellan pedagog och barn vid inskolningen. Vi har valt att 
utgå från de yngsta barnen på förskolan, de som är mellan 1 – 2 år, då yngre barn har extra 
stort behov av närhet och anknytning. 

Färdigt resultat kommer att vara sökbart på sökmotorer såsom Diva portalen. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. När 
vårt examensarbete är klart kommer insamlad information från observationerna att 
förstöras. Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid 
Högskolan Dalarna. 

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 
examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen 
(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har 
också rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid 
frågor om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans 
dataskyddsombud. 

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna: 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 
obehöriga kan ta del av dem. 

• De uppgifter som framkommer i undersökningen används enbart för denna undersöknings 
syfte. 

• Alla uppgifter kommer att vara konfidentiella. Fiktiva namn på pedagoger, förskola och 
barn används så att allas identiteter skyddas. 

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet, utan 
förklaringar. 
Vi hoppas att den kunskap vi kan få från resultatet kommer att vara till stor nytta i det 
framtida arbetet i förskolan när det gäller inskolningar, både för oss, barn och pedagoger. 
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Om ni har frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er. 

 

Therese Hallström (h15thhal@du.se) Tel: XXX – XXX XX XX 

Maria Olsson (h15olsma@du.se) Tel: XXX – XXX XX XX 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Handledare: Lottie Lofors - Nyblom (llo@du.se) Tel: XXX – XXX XX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:h15thhal@du.se
mailto:h15olsma@du.se
mailto:llo@du.se
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Informerat samtycke 

Med detta formulär vill jag försäkra mig om att du/ni har tagit del av information om 
observationen och vad den innebär samt samtycker till deltagande. 

Härmed godkänner jag att min dotter/son får vara en del av kommande observationer. 

 

           Jag vill gärna att vårt barn medverkar i er studie (namn och datum) 

 

 

 

 

     Jag vill gärna att vårt barn medverkar i er studie (namn och datum) 

 

 

   

 

 

 

Maria Olsson 

 

__________________________________________________________________ 

 

Therese Hallström 

 

__________________________________________________________________ 

 

Handledare Lottie Lofors-Nyblom 

 

__________________________________________________________________ 
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