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Abstract – Attachment as a foundation 
 

My essay is about the importance of attachment during the introduction to the preschool. In 

my story I take a closer look at three children’s different reactions during and after the 

introduction. To start preschool is a big step in life where the child is exposed to a new 

environment and needs to adapt to new, unknown adults. Therefor it is in my interest to 

explore how this new environment affects the child during its first time in preschool. Each 

introduction and experience thereof are individual, but why is that? The purpose of my 

bachelor thesis is to find out the significance of the attachment as a basis for a good base for 

the children when they start preschool. In my essay I reflect on the attachment theory and 

what it means. I will focus on how parents affect the child and how we can cooperate with the 

parents to make the induction as good as possible for the child. I will also examine how the 

preschool organization and environment affects the pedagogue’s possibilities to create a safe 

environment for the children and their parents. In my exploration I have gathered information 

from other sources and literature, for instance John Bowlby, the author of A secure base. John 

Bowlby is considered the founder of attachment theory and has done research on the topic and 

written several books. 

 

The method I have used is process writing, which means I reflect on my story as a way to 

develop and improve continuously as I write my essay. I have read Essäskrivande som 

utforskning by Lotte Alsterdal where she explains reflection as a method to explore your 

experiences on a deeper level and this way learn more about a specific situation. The meetings 

with my tutor and students in my class are also a great access and support on the journey that 

is my master thesis. Together we reflect on our process writing and I get to hear the 

interpretation of others in regard to my work, helping me develop the way I think and write 

and reflect on the matter. During my work I have concluded that attachment is of significant 

importance. The new environment in preschool and the way it affects the pedagogue’s way of 

treating the child will create the foundation for the child’s continued time in preschool. 
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Sammanfattning 

Min essä handlar om anknytningens betydelse i förskolan under inskolningen. I min berättelse 

tittar jag närmare på tre barns olika reaktioner under och efter inskolningen. Att börja 

förskolan är ett stort steg i livet då barnet utsätts för en ny miljö och dessutom behöver vänja 

sig vid nya vuxna. Därför är det i mitt intresse att studera hur den nya miljön påverkar barnen 

när de börjar i förskolan. Varje inskolning är individuell och upplevs olika, men vad beror det 

på att det blir så? Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på hur stor betydelse 

anknytning har för att lägga en god grund för barnen när de börjar i förskolan. I min essä 

reflekterar jag över anknytningsteorin och vad den innebär. Jag lägger även fokus på 

föräldrarnas påverkan på barnet och om hur vi på bästa sätt kan samarbeta med föräldrarna för 

att göra det bästa för barnen vid inskolningen. Jag tittar också på hur organisationen och dess 

miljö påverkar pedagogernas möjligheter att skapa en trygg grund för barn och föräldrar. I 

min undersökning har jag använt mig av källor och litteratur från bland annat John Bowlbys 

bok En trygg bas – Kliniska tillämpningar av anknytningsteorin. John Bowlby anses av 

många som anknytningsteorins grundare och har forskat i ämnet samt skrivit flera böcker.   

Min metod i arbetet är processkrivande, vilket betyder att jag reflekterar över min berättelse 

för att på detta sätt utveckla och förbättra arbetet kring den ytterligare. Jag har läst Lotte 

Alsterdals text Essäskrivande som utforskning där hon förklarar reflektionen som ett sätt att 

gå djupare in i sina erfarenheter för att på detta sätt lära sig mer om en situation. En stor 

tillgång under arbetets gång är också träffarna tillsammans med min handledare och mina 

studiekamrater vilka är ett stort stöd på min upptäcktsresa genom mitt examensarbete. I vårt 

processkrivande reflekterar vi tillsammans under våra träffar vilket resulterar i att jag får höra 

andras tolkningar av det jag skriver och kan på så sätt utveckla mitt tänkande och skrivande 

ytterligare. Under arbetets gång har jag kommit fram till att anknytningen har en betydande 

roll i sammanhanget. Den nya miljön i förskolan och hur den påverkar pedagogernas sätt att 

bemöta barnet sätter en prägel på hur grunden till barnets fortsatta vistelsetid i förskolan blir.           

 

Nyckelord  

Anknytningsteori, barn, förskola, trygghet, inskolning, separation, stress, omsorg 
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1. Inskolningstider och barns anknytning  
 

Jag styr stegen ner mot förskolan den här måndagsmorgonen och känner att sommarvärmen 

fortfarande håller i sig även om man kan ana höstens antågande i den något svala och fuktiga 

morgonluften. Semestern är slut sedan några veckor tillbaka och det känns som om den aldrig 

riktigt ägt rum. Inskolningarna har varit många under hösten och det var flera pedagoger sjuka 

förra veckan. Jag skyndar på mina steg med en lätt oro i maggropen och stålsätter mig mentalt 

för hur det kommer se ut den här dagen. Idag ska Lovisa lämnas tidigt för första gången, 

redan klockan sju. Det passade ju så bra just idag när jag också börjar sju och kan ta emot 

henne direkt så hon slipper bli lämnad till någon annan personal som hon inte känner ännu. 

Lovisa är drygt ett år och det har snart gått två veckor sedan hon började på min avdelning, 

hon visar gärna sitt missnöje även om det gått bättre och bättre. Jag känner redan Lovisas 

föräldrar sedan tidigare då vi haft hennes bror hos oss.  

 

När jag kommer upp till avdelningen möter jag Lovisa och hennes pappa. 

- Hej Lovisa, säger jag och tittar på henne. Hon tittar tillbaka på mig och jag ser på henne att 

hon inte riktigt vet hur hon ska reagera. Hon tittar hela tiden på mig när hennes pappa klär av 

henne och jag låtsas stå och plocka lite med kläder ute i hallen medan jag väntar. Jag vill 

lämna henne ifred en liten stund och låta henne vänja sig vid tanken på att bli lämnad, det 

känns bra att låta henne få lite tid med hennes pappa innan överlämnandet. Jag nästan känner 

hur hennes blickar bränner mig i ryggen där jag står och plockar och väntar.  

- Sådärja, säger Lovisas pappa och går mot mig med Lovisa i famnen. Han lämnar över 

Lovisa till mig och förklarar för henne att han ska gå till jobbet nu men han kommer tillbaka 

och hämtar henne när hon sovit klart. Han ger henne en puss, säger hejdå och vinkar till 

henne.  

- Kom så går vi in och tittar vad kompisarna gör inne på avdelningen, säger jag. Lovisa tittar 

på mig och ser inte alls ledsen ut idag utan tittar nyfiket in i rummet, det känns bra. 

- Hej, godmorgon, säger Anna som har öppnat nu på morgonen. Anna jobbar egentligen på en 

annan avdelning på förskolan så hon och Lovisa har inte setts tidigare.  

- Åååh är det er nya lilla? frågar hon. 
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- Godmorgon, ja det här är Lovisa, svarar jag. Lovisa granskar Anna med sin genomträngande 

blick. 

 

Plötsligt hör vi någon som gråter ute i korridoren. Det är Ludde, Ludde har gått hos oss i två 

månader nu men är fortfarande lika ledsen på morgonen när hans pappa lämnar honom. Han 

är väldigt svårtröstad och även fast det är mycket bättre nu så kunde han under en längre tid 

gråta nästan större delen av dagen, särskilt på förmiddagarna. Ludde kommer in med sin 

pappa på avdelningen och han storgråter. Han vill inte gå till någon annan än mig trots att han 

känner Anna sedan tidigare. 

- Hejdå Ludde, säger hans pappa till honom och skyndar ut genom dörren. Ludde håller 

krampaktigt i mitt ena byxben samtidigt som han kniper ihop ögonen och skriker rakt ut i 

tomma luften. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra nu. Vi tittar på varandra, jag och Anna och 

hon ser mitt dilemma och säger, 

- Vi testar, kom Lovisa! Hon sträcker armarna mot Lovisa. Du kan väl komma till mig en 

stund. Lovisa tittar på henne men protesterar inte när Anna lyfter henne ur min famn.  

- Det är Lovisas första frukost idag, säger jag till Anna, det var ju meningen att jag skulle gå 

med henne till matsalen men jag kan nog inte följa med dit med tanke på hur ledsen Ludde är. 

Jag förklarar att Ludde egentligen också ska äta frukost men om han är på det här humöret så 

vet vi att det är bättre att låta honom stanna uppe på avdelningen istället eftersom han ändå 

inte kommer att äta när han är såhär ledsen. 

- Men Lovisa verkar lugn nu, säger Anna, så jag tar med henne ner till matsalen så får vi se 

vad som händer. Jag kommer upp med henne om det inte funkar, säger hon. 

- Ja… tack, säger jag och känner mig lättad över att Lovisa verkar så trygg nu att det inte 

spelar någon roll för henne att jag inte följer med henne till frukosten som det var tänkt från 

början.  

 

Ludde har lugnat ner sig och jag plockar fram en macka till honom som han får äta i lugn och 

ro uppe på avdelningen. Samtidigt funderar jag över matsalssituationen som kan kännas 

väldigt rörig även för oss vuxna. Det skulle egentligen vara bättre för de nya barnen att äta på 

sin egen avdelning för trygghetens skull, i lugn och ro. Flera pedagoger har pratat om det men 

alla förstår att det skulle bli knepigt att få ihop våra scheman så att det finns personal som 

täcker hela dagarna. Därför är det enklast att ha alla barn samlade på morgonen i matsalen.  
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Efter en liten stund hör jag avdelningsdörren öppnas och in kommer Anna med Lovisa på 

armen. Lovisa ser fortfarande nöjd ut. 

- Har allt gått bra? frågar jag. 

- Ja det har gått jättebra, svarar Anna, Lovisa har ätit en hel tallrik yoghurt och en liten macka. 

Anna lämnar över Lovisa till mig och vänder sig om för att gå när hon stannar upp och vänder 

sig om igen och säger, 

- Men helt sjukt egentligen, när man tänker på det… 

- Vadå? frågar jag.  

- Jo men att ett barn följer med en för henne helt främmande människa som hon aldrig tidigare 

träffat, svarar Anna. Sedan vänder hon sig om för att gå tillbaka till matsalen igen. Jag står 

kvar och tittar efter henne och låter hennes ord sjunka in. Någonting jag tyckte kändes så bra 

för en stund sedan blev plötsligt en märklig och lite oroväckande tanke på något vis.  

 

I takt med att dagen vaknar så kommer fler och fler barn till förskolan. Jag och min kollega 

Martina pratar lite snabbt ihop oss om vad som händer idag. Det är bara vi två på vår 

avdelning tillsammans med våra 12 barn varav hälften är relativt nyinskolade.  

- Idag ska ju Oskar lämnas för första gången också, säger jag. 

- Då tar vi det i samband med fruktstunden, svarar Martina, fruktstunden brukar ju vara 

populär och ett bra tillfälle för föräldrarna att lämna barnen. 

- Javisst, så är det ju, svarar jag och känner mig positivt inställd till att allt kommer att gå bra 

vid Oskars första lämning. 

 

Oskar kommer prick klockan nio och vi har kommit överens med hans mamma om att hon 

ska stanna till fruktstunden börjar. Efter en liten stund ger Martina tecken till Oskars mamma 

att det är dags att lämna. 

- Nu ska jag gå iväg en stund Oskar men jag kommer snart tillbaka, säger hon och vinkar 

hejdå. Plötsligt öppnas vår dörr till avdelningen och in kommer fyra av de äldre barnen 

inspringandes. 

- Hej! Vi ska vara hos er idag, säger ett av barnen glatt. De fyra barnen springer in och börjar 

leka. Jag kikar ut i hallen efter någon pedagog men ingen syns till och jag undrar vad detta 

kan handla om eftersom vi inte fått någon information om att vi behöver hjälpa någon annan 

avdelning idag. Jag och Martina tittar på varandra samtidigt som Oskar gråter högljutt och 

mamman kommer av sig lite i sitt överlämnande.  
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- Nu vinkar vi till mamma, säger Martina, så att mamman ska förstå att det fortfarande är det 

som gäller. Mamman tittar lite osäkert men vinkar och går ut genom dörren. Ludde, som är 

väldigt känslig för andra barns gråt och föräldrar och andra vuxna som går in och ut genom 

dörren, bryter också ut i gråt vilket resulterar i att ett par barn till blir oroliga och får nära till 

gråten, däribland Lovisa. Jag sitter på golvet och försöker trösta barnen. Jag har en känsla av 

otillräcklighet samtidigt som jag tänker på de äldre barnen som kommit in och inte fick något 

bra välkomnande de heller.1 

 

2. Syfte 
 

Att som barn börja på förskola är ett stort steg i livet. Kanske är det första gången som barnen 

behöver släppa sin största trygghet och de närmsta anknytningspersonerna för att introduceras 

till en ny miljö som dessutom, för både barnen och föräldrarna, har många nya ansikten. Alla 

inskolningar är naturligtvis individuella men många inskolningar är också väldigt lika. Jag har 

varit med om många inskolningar under årens lopp i mitt arbete som barnskötare och jag har 

intresserat mig mycket för barns anknytning. Ibland uppstår dilemman som man behöver 

reflektera över, att fördjupa mig i detta med barns anknytning känns för mig intressant inför 

mitt framtida arbete som förskollärare då jag anser att en god anknytning är grunden till en 

trygg vistelse på förskolan. Att vara trygg i förskolan innebär också att barnet vågar leka och 

utforska vilket är viktiga led i lärprocessen. Jag hoppas också att även andra som finner 

anknytning intressant och viktigt kan ha nytta av mitt arbete i sina studier eller i sitt arbete. 

 

I förskolans Läroplan kan vi läsa om att utbildningen ska hålla en hög kvalité genom att 

främja barns utveckling och lärande. Det står också om vikten av omsorg och utveckling, 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att 

grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnens 

välbefinnande och trygghet.” (Lpfö 18, s. 10). Att förskolan ska erbjuda barnen en trygg 

omsorg är naturligtvis en självklarhet men i läroplanen finns inget att läsa om hur vi ska 

bemöta dessa krav i den krävande miljö som ofta uppstår i den dagliga verksamheten. Jag vill 

därför återkomma till anknytningens betydelse för barnet och frågan om hur 

anknytningsprocessen påverkas av de skiftande förutsättningar vi har att arbeta med olika 

nytillkomna barns anknytning. 

 

 
1 Delar av denna berättelse har jag använt tidigare i min hemtentamen till kursen ”Att beforska förskolan”. 
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I min berättelse, som jag utgår ifrån, har jag tre barn som exempel Lovisa, Ludde och Oskar. 

Ludde och Oskar har efter inskolningen liknande beteenden, de känns otrygga och är ledsna 

medan Lovisa inte alls visar särskilt mycket otrygghet. Olikheterna får mig att fundera över 

vad detta beror på? Är det bara så enkelt att alla barn är olika, är det någonting i miljön eller 

något som vi gör i förskolan under inskolningarna som påverkar anknytningen och barnens 

trygghet negativt i vissa fall som vi kan försöka ändra på? Mitt syfte är att ta reda på mer om 

anknytning som hur stor betydelse anknytning har och hur det påverkar barnet. Någonting 

som också är intressant är hur faktorer runtomkring påverkar barnets anknytning som till 

exempel föräldrarna/vårdnadshavarna, andra barn samt pedagoger och andra vuxna, men även 

miljön i dagens förskola. Att förstå och reflektera över hur barnet påverkas av alla dessa 

faktorer och miljöombyte är av största vikt när man arbetar inom förskolan. Hur kan vi på 

bästa sätt göra barnets första tid till en trygg grund att stå på?    

 

3. Mina frågeställningar 
 

• Vad är anknytning och kan den se ut på olika sätt? 

  

• Hur kan vi arbeta i förskolan för att lägga grunden till en god anknytning? 

 

• Hur stor påverkan på barnet har den nya miljön? 

 

• Vad menas med omsorg i förskolan?  

  

4. Metod och teori 
 

Mitt självständiga arbete har jag valt att skriva som en vetenskaplig essä. Anledningen till det 

är att få möjlighet att reflektera över vissa händelser ur min yrkespraktik för att lära mig att 

hitta olika vägar till att få en förståelse och därmed underlätta liknande situationer i framtiden. 

Journalisten och författaren Jo Bech-Karlsen (1999) skriver i boken Jag skriver, alltså är jag: 

En bok för fackskribenten som vill berätta om vad som menas med essä. ”Ett av kännetecknen 

för essän är att den är dialogisk; essäisten för ett samtal med sin läsare.” (Bech-Karlsen 1999, 

s. 47). Att läsa en essä är som att bli insläppt i en annan människas värld, att få ta del av och 

följa författarens tankeprocess genom essän. ”Det essäistiska skrivsättet är personligt 

såtillvida att läsaren dras in i skribentens tankevärld, inbjuds att ta del i hans upplevelser och 

reflektioner.” (Bech-Karlsen 1999, s. 47). Jag tänker mig att de som läser min essä ska få en 
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förståelse för mitt dilemma och sedan följa min resa genom essän och få ta del av mina tankar 

och reflektioner. Docenten och författaren Lotte Alsterdal (2014) skriver om varför man 

arbetar med essäskrivande i sin text Essäskrivande som utforskning, ”Vi kan skaka av oss ett 

misslyckande, lämna det bakom oss och gå vidare, eller ta tag i och försöka lära av det som 

hände.” (Alsterdal 2014, s. 54). Jag anser att reflektion, både ensam men framförallt 

tillsammans med andra, är av största vikt för att finna vägar till att förstå ett dilemma och 

kunna tänka om. ”Reflektion, att blicka tillbaka på ett eftertänksamt sätt, är en form för att 

arbeta med sina erfarenheter i ett syfte att lära.” (Alsterdal 2014, s. 55). Att reflektera hör på 

något sätt till vårt yrke som pedagoger då vi dagligen utsätts för olika dilemman som vi 

behöver ”stöta och blöta” för att finna en eventuell bättre utväg till nästa gång. Att få gå 

tillbaka till situationen i min berättelse är både intressant och lärorikt då jag får möjlighet att 

se den ur olika perspektiv. I mitt skrivande har jag även stor nytta av handledartillfällena då 

jag får möjlighet att reflektera tillsammans med andra studenter och handledaren vilket är en 

stor tillgång i mitt arbete med uppsatsen. Maria Hammarén (2005) som är docent i 

yrkeskunnande och teknologi belyser i boken Skriva en metod för reflektion vikten av att få 

återuppleva och bearbeta berättelsen och se den med nya ögon och hitta nya aspekter som 

man själv kan dra paralleller i sin egen erfarenhet. ”Självklart handlar det inte om att 

förvanska eller förbättra. Det handlar om att se.” (Hammarén 2005, s. 22). Berättelsen är som 

den är. Jag kan inte göra något för att förändra själva berättelsen men jag kan öppna upp den 

igen och låta andra höra den för att få hjälp att hitta andra perspektiv av den. På det sättet 

kommer jag längre i mitt reflekterande kring min situation.    

 

I min vetenskapliga essä använder jag mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Runa Patel & 

Bo Davidson (2019) som båda undervisar i forskningsmetodik förklarar vad hermeneutik 

innebär i boken Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, ”Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och är en vetenskaplig riktning där 

man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen.” 

(Patel & Davidson 2019, s. 32). Jag använder mig av en hermeneutisk forskningsansats när 

jag studerar och tolkar för att senare förstå dilemmat ur flera perspektiv. ”Den hermeneutiske 

forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse. 

Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, är en 

tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet.” (Patel & Davidson 

2019, s. 33). Jag använder mig av min erfarenhet och mina tankar för att förstå anknytningens 
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roll i att skapa trygga barn utifrån mina forskningsfrågor. Min erfarenhet är min tillgång när 

jag reflekterar. 

 

Jag har använt mig av många källor i mitt examensarbete men den bärande litteraturen jag har 

använt mig av för att förklara begreppen anknytning, trygg och otrygg anknytning, trygg bas 

och säker hamn samt anknytningsteorin i min text är, En trygg bas – Kliniska tillämpningar 

av anknytningsteorin av John Bowlby som var psykodynamisk psykiater och psykoanalytiker, 

Anknytningsteori – Betydelsen av nära känslomässiga relationer av Anders Broberg leg. 

psykolog, Per Granqvist docent i psykologi, Tord Ivarsson docent i barn- och 

ungdomspsykiatri & Pia Risholm Mothander leg. psykolog och Anknytning i förskolan – 

Vikten av trygghet för lek och lärande av Malin Broberg leg psykolog, Birthe Hagström 

förskollärare och speciallärare & Anders Broberg leg. psykolog. 

  

5. Etiska överväganden 

 

Att ta en berättelse ur det verkliga livet betyder också att andra människor blir berörda med 

risk att kännas igen. Därför är det viktigt att följa etiska överväganden för att skydda andra 

människors integritet. Annica Löfdahl (2014), professor i pedagogiskt arbete, belyser i boken 

Förskollärarens metod och vetenskapsteori vikten av vad som gäller ur ett forskningsetiskt 

perspektiv när man skriver examensarbete som student. ”Förutom namn kan andra uppgifter 

också innebära att det finns spårbarhet, det vill säga man kan hitta den person som du 

presenterar i din undersökning.” (Löfdahl 2014, s. 34). I min berättelse är därför alla namn 

fingerade. Berättelsen är baserad på flera olika barn under ett och samma namn under olika 

tillfällen för att ingen ska bli igenkänd, detta gäller alla som medverkar i situationen.   

  

6. Reflektion 
 

 

6.1 Inledning 
 

Som en inledning till denna reflektionsdel vill jag förklara min tanke med hur jag lagt upp 

denna del för att lättare skapa en översikt. Jag börjar med att reflektera över mina egna tankar 

angående min berättelse ur verksamheten. Fortsättningsvis berättar jag om anknytningsteorin 

och John Bowlby som ansågs vara grundare till denna. Jag förklarar begreppen Trygg bas och 

säker hamn för att lättare hitta en förståelse i vad anknytningen har för betydelse för barnet. 

Jag reflekterar vidare över olika inskolningsalternativ samt vilka förutsättningar pedagogerna 
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har för att underlätta inskolningen. Jag funderar även över hur föräldrar påverkar sina barn 

men även hur vi som arbetar inom förskolan på bästa sätt kan få föräldrar att känna 

delaktighet i sitt barns inskolning. Jag tittar närmare på hur separationer påverkar barnens 

stressnivå för att få en insikt i vad som händer inom barnet vid inskolningen samt den första 

tiden utan sina primära anknytningspersoner. De primära anknytningspersonerna är dessa 

personer som barnet har tytt sig till och som gett barnet den omsorg som krävs under det 

första levnadsåret vilka är till exempel föräldrar eller andra vårdnadshavare. Jag har 

avslutningsvis valt att granska Läroplanen för förskolan för att finna betydelsen av omsorg i 

förskolan. 

 

Jag vill tillägga att jag haft funderingar över anknytningsteorin ur ett kritiskt perspektiv. Men 

då anknytningsteorin inte varit den primära orsaken till mitt undersökande så har jag valt att 

lämna den tanken för närvarande. Det som är mitt främsta mål under min undersökning är att 

ta reda på betydelsen av själva anknytningen mellan barnet och de vuxna för att hitta en 

förståelse angående de olika reaktionerna hos barnen i min berättelse.       

 

6.2 Egen reflektion 
 

Både Ludde och Lovisa fick omsorg och trygghet men Lovisa fick det av en pedagog som hon 

inte känner. Måste personen som uppmärksammar barnet och ger det trygghet vara känd för 

barnet? Både Anna och jag bedömde att Lovisa kändes trygg i situationen för att hon inte grät 

men var hon verkligen det? Jag har själv sagt och hör ofta andra pedagoger säga ”det där 

barnet är tryggt i sig själv”. Den beskrivningen passar in på Lovisa då hon under sin andra 

inskolningsvecka känns trygg i att lämnas över till mig och senare även lämnas över till Anna 

som är helt okänd för Lovisa. Kände hon kanske att jag ”godkände” Anna som någon att lita 

på och därför var det okej för Lovisa att följa med Anna?  

 

För Ludde var det annorlunda. Han började drygt två månader tidigare än Lovisa men var vid 

tillfället i berättelsen fortfarande hjärtskärande ledsen när han skulle lämnas på morgonen. Det 

blev bättre med tiden men under en lång period var han ledsen större delen av dagen. Andra 

barns gråt smittade av sig på Ludde och han började gråta direkt när någon annan var ledsen. 

Han var också mycket känslig för rörelse i avdelningsdörren, både när föräldrar och 

pedagoger gick i dörren.  
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Det här är inga unika situationer för vare sig Lovisa eller Ludde utan båda situationerna är 

vanliga på avdelningar där de yngre barnen går. Men jag funderar över vad det beror på att det 

blir så olika. Hur mycket påverkar den tidiga anknytningen? Och hur påverkar olika faktorer 

runtomkring under inskolningen såsom pedagoger, föräldrar och de andra barnen? Under 

Luddes inskolning var det flera barn som skolades in samtidigt, hur mycket påverkas barnen 

av detta? Det var lugnare när Lovisa hade sin inskolning då det bara var hon som var ny de 

första veckorna.     

 

Det känns bra men samtidigt oroväckande att vissa barn anpassar sig så lätt till människor de 

inte känner. Jag reagerade på det som Anna sa om Lovisa, det kändes oroväckande att hon 

bara följde med Anna till matsalen utan protester. Allting fungerade bra och det är så vi vill ha 

det. Att det ska rulla på smidigt så att vi får en snabb och smärtfri inskolning för barn, 

föräldrar och även för oss som arbetar inom förskolan. Kanske är det just bara en lättnad för 

föräldrarna och pedagogerna? Föräldrarna känner förhoppningsvis inte lika mycket av sitt 

dåliga samvete över att behöva lämna det käraste de har till främmande människor och vi 

pedagoger hinner med de andra barnen och alla arbetsuppgifter som ligger inom vårt uppdrag. 

Men hur är det ur barnens perspektiv?  

 

Nya personer sätts ständigt in i förskolan då det behövs när personalen är frånvarande. Det 

handlar främst om vikarier men även att man tar från andra arbetslag och sätter in tillfälligt 

hos de som behöver förstärkning. När förskolan är stor kan det betyda att barnen inte känner 

till alla pedagoger eftersom vi inte hinner ses dagligen. I förskolans läroplan 18 står att, 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att 

grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets 

välbefinnande och trygghet.” (Lpfö 18, s. 10). Vi har således ett stort ansvar i att knyta an till 

alla barn i förskolan för att de ska känna sig trygga och kunna utvecklas och lära. Hur kan vi 

då arbeta med anknytningen till barnen under inskolningen och vad är rätt och vad är fel?   

 

Hur viktig är föräldrarnas roll för att det ska bli en lyckad inskolning? Leg. psykolog Bim 

Riddersporre (2016) skriver i boken Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund om 

föräldrarnas behov av trygghet i förskolan, om hur svårt det måste vara att på sätt och vis 

lämna ifrån sig sin föräldrauppgift. Trots det är det häpnadsväckande många föräldrar som 

känner en stark tillit till sina barns förskola. ”Mötet mellan föräldrarna och medarbetarna i 

förskolan har en nyckelroll för föräldrarnas möjlighet att tryggt kunna lämna över ansvaret för 
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sina barn under dagen.” (Riddersporre 2016, s. 276). Att jag kommer med en viss oro i magen 

inför hur personalstyrkan ser ut den här veckan och hur inskolningarna ska bli kanske speglar 

av sig till föräldrar och barn. Jag tänker också att Oskars första lämning inte alls blev bra. 

Gjorde vi rätt som fullföljde lämningen när det blev rörigt på avdelningen? Oskar blev ledsen 

men kanske även mamman kände sig osäker när det blev en rörig situation precis mitt i 

lämningen av Oskar som speglade av sig på Oskar som blev oroligare. Någonting som inte 

framkommer i berättelsen är att Oskar var orolig lång tid framöver vid lämningar och det blev 

en besvärlig tid för honom, hans reaktioner under den kommande tiden liknade Luddes. 

Ibland kanske man behöver backa bandet och börja om inskolningen? Lovisas föräldrar 

känner oss sedan tidigare och det kanske gör att de redan känner sig trygga med att lämna 

Lovisa till oss vilket möjligtvis speglar av sig på Lovisa och kan vara en bidragande orsak till 

att det går så bra.   

 

Vi pedagoger känner oss ofta otillräckliga i verksamheten där det är många barn som behöver 

uppmärksamhet. Det är ett återkommande dilemma som jag tror att de flesta av oss känner 

igen. I min berättelse har jag den känslan när jag sitter med flera barn omkring mig som är 

ledsna och alla behöver min uppmärksamhet samtidigt. Detta dilemma försvårar vårt arbete 

med en god anknytning till de nya barnen.   

 

6.3 Bowlby och Anknytningsteorin 
 

John Bowlby (1907–1990) var utbildad psykoanalytiker och betraktas som anknytningsteorins 

fader. Malin Broberg, Birthe Hagström & Anders Broberg (2012) ger i boken Anknytning i 

förskolan – vikten av trygghet för lek och lärande en historisk kontext till Bowlbys 

anknytningsteori som började sin utformning på 1940–50-talet då han undersökte riskerna 

med tidiga separationer mellan små barn och deras mammor. Detta var på 

Världshälsoorganisationens (WHO) begäran då det i samband med andra världskrigets slut 

var ett stort problem med barn som separerats från sina föräldrar. Bowlby studerade dessa 

barn med hjälp av makarna James och Joyce Robertson. I observationerna som 

dokumenterades framkom att barn i åldern 1–2 år påverkades starkt av en till flera veckors 

separation från sina föräldrar i en annan miljö, som till exempel i samband med sjukhusbesök 

eller att barnen bott tillfälligt på barnhem. Då barnen hade visat tecken på oro hade föräldrar 

tidigare blivit avrådda från att hälsa på sina barn.  

 



14 

 

Tack vare Bowlbys och hans medarbetares forskning insåg man att den ilska och 

förtvivlan barnen gav uttryck för var ett hälsosamt tecken på att de hade behov av kontakt 

med sina föräldrar, och att de for väl av att återförenas med föräldrarna, även om detta 

innebar gråt på grund av sorg blandad med ilska. (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 

34).  

  

Mina tankar om detta går till min berättelse och mitt arbete med dagens verksamhet i 

förskolan. Att börja på förskolan kan innebära den första stora separationen från barnens 

viktigaste anknytning, det vill säga en förälder eller annan vårdnadshavare. Barnen blir 

lämnade i en ny miljö som de visserligen inte behöver vistas i dygnet runt utan sina föräldrar, 

men ändå så pass lång stund under dagen som åtta timmar eller längre när de är så unga som 

ett till två år. Hur stor betydelse har tiden? Ångesten för dessa små barn är lika stor den första 

tiden på förskolan även om det bara handlar om max någon timme första gången de blir 

lämnade av sin anknytningsperson. Gunilla Niss (2009), leg. psykolog, skriver i boken 

Förskola för de allra minsta: På gott och ont om vikten av separationens längd och behovet 

av en god anknytning till personalen då barnet vistas på förskolan under långa dagar. 

Betydelsen av hur långa dagar barnet har på förskolan utan sina föräldrar beror på ålder eller 

barnets individuella utveckling.  

 

Några timmars skillnad kan har stor betydelse. Enligt skolverkets statistik för år 2001 

vistades 21% av samtliga ettåringar minst 36 timmar per vecka i sin förskola. Det innebär 

att de under en stor del av sin vakna tid är helt beroende av förskolans personal. En trygg 

anknytning till personalen är en förutsättning för att barnet ska kunna känna sig tryggt. 

(Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, s. 28). 

 

Niss påpekar vikten av att barnet ska känna sig tryggt på förskolan och att det ska ha 

möjlighet till en god och trygg anknytning till personalen. Allra helst när barnet har långa 

dagar på förskolan. ”Vi må tycka vad vi vill om att barn börjar tidigt och går långa dagar men 

så ser livet ut för de flesta ett- och tvååringar i Sverige idag. Det ställer oerhört stora krav på 

verksamheten för de allra yngsta barnen.” (Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, s. 28). Vikten av 

anknytning och trygghet är stor för dessa barn som går långa dagar i förskolan. Niss belyser 

att föräldrarna är de som har det yttersta ansvaret för barnen men kravet på kvalitén i 

förskolan blir högre när barnen har möjlighet att börja förskola redan vid 1 års ålder. 
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Utan att ha en djupare vetskap kring hur anknytningen såg ut för de barn på sjukhus eller i 

barnhem i mitten av 1900-talet som Bowlby studerat så tänker jag att skillnaden i förskolan är 

att det finns en eller flera pedagoger som ska fungera som ”vikarierande” 

anknytningsperson/er när inte föräldrar eller annan vårdnadshavare finns på plats. Och ändå 

kan det vara svårt att få barnen att känna sig riktigt trygga vilket vi ser hos Ludde som grät 

efter sin mamma och pappa under en så lång tid som flera månader. Kanske var det någonting 

annat som låg i bakgrunden av Luddes separationsångest som till exempel utformningen av 

inskolningen? Flera barn skolades in samtidigt som Ludde och kanske kände han att han inte 

fick den plats och uppmärksamhet som just han behövde av oss pedagoger? 

 

”Människolivet börjar med anknytningen, det livslånga band av kärlek (eller sviken kärlek) 

som ett barn knyter till den eller de personer som finns i dess närhet.” (Wennerberg 2010, s. 

11). Tor Wennerberg (2010) som är leg. psykolog formar den meningen i boken Vi är våra 

relationer, om anknytning, trauma och dissociation på ett fint sätt men också på ett sätt som 

hintar om någonting som jag upplever som skrämmande. Att vi som vuxna har en möjlighet 

att för en kort stund förvalta ett annat människoliv på ett speciellt sätt som senare kan komma 

att utgöra grund för hur den människans mående och relationer påverkas för resten av livet. 

John Bowlby (2010) skriver i boken En trygg bas, kliniska tillämpningar av 

anknytningsteorin att behovet av anknytning följer oss genom livet men på olika sätt beroende 

på vilken ålder vi befinner oss i. ”Anknytningsteorin betraktar benägenheten att knyta intima 

känslomässiga band till särskilda individer som en grundläggande komponent i människans 

natur; närvarande som en grodd redan hos den nyfödda finns den kvar livet igenom till 

ålderdomen.” (Bowlby 2010, s. 146). Vi har olika sorters anknytningspersoner genom livet 

som börjar vid den anknytningsperson som vårdar och tillgodoser våra behov från det att vi 

föds.  

 

Till en början sker den enda kommunikationen mellan spädbarn och mor genom 

känslomässiga uttryck och beteenden. Dessa kompletteras längre fram med språk, men 

den känslomässigt förmedlade kommunikationen består som ett viktigt inslag i de intima 

relationerna livet igenom.” (Bowlby 2010, s. 146). 

 

Anknytning är en stor och viktig del i våra liv. Den lägger grunden för våra relationer och 

måste vårdas på rätt sätt. Därför är det av största vikt att vi har vetskap om anknytningens 

betydelse under barnets första tid hos oss i förskolan.  



16 

 

6.4 Trygg bas och säker hamn 

 
Vi har ett behov av anknytning redan från födseln då vi är som mest hjälplösa och i behov av 

att en annan människa tar hand om oss och besvarar våra behov för att vi ska kunna överleva. 

Broberg, Hagström & Broberg förklarar detta som att vi tillhör någonting större som vi är 

beroende av och att anknytning och omvårdnad hör ihop.  

 

Samspelet innefattar förälderns, eller en annan omvårdnadspersons, villighet och förmåga 

att stödja barnets behov såväl av beskydd, tröst och trygghet i utsatta situationer som av 

att få utforska världen under rimligt säkra betingelser, när detta är möjligt. (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012, s. 33).              

 

Författarna Broberg et al. (2006) introducerar i boken Anknytningsteori, betydelsen av nära 

känslomässiga relationer begreppen trygg bas och säker hamn och förklarar dem såhär. 

Barnet behöver känna att det har en trygghet att återvända till när det är någonting som 

skrämmer. Huruvida anknytningen blir trygg för barnet eller inte är beroende på hur 

anknytningspersonen bemöter barnet när det söker trygghet. ”Förälderns lyhördhet för barnets 

signaler, har avgörande betydelse för om barnet ska utveckla en trygg eller otrygg 

anknytning.” (Broberg et al. 2006, s. 168). Detta kan även lägga en grund för hur barnet 

bemöter kommande situationer senare i livet och det speglar även dess relationer till andra 

människor. 

 

Lite kortfattat kan man förklara att en trygg anknytning handlar om att anknytningspersonen 

bemöter barnet på ett sätt som får barnet att känna sig sedd och känna trygghet. 

Anknytningspersonen visar att den litar på att barnet klarar olika hinder själv men samtidigt 

visar personen att den finns där som en trygg hamn att vända tillbaka till om barnet känner sig 

osäkert. En otrygg anknytning kan betyda att barnet får respons av anknytningspersonen på ett 

sätt som exempelvis förstärker barnets rädsla. Genom att få signaler om att situationerna 

faktiskt är farliga genom att visa barnet att det är bäst att inte klättra på stolen med risk för att 

ramla ner istället för att vara ett stöd och låta barnet utforska på ett säkert sätt. Eller så kan det 

handla om att anknytningspersonen visar nonchalans eller genom att bagatellisera en händelse 

som för barnet är skrämmande. ”Förälderns olika sätt att hantera barnets balanserande mellan 

trygghet och nyfikenhet får konsekvenser för hur anknytningen till föräldern utvecklas.” 

(Broberg et al. 2006, s. 166–167).  
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Bowlby beskriver att det vid otrygg anknytning kan uppstå en ond cirkel mellan barnet och 

anknytningspersonen. Beteendet hos ett barn med otrygg anknytning kan upplevas besvärligt 

då det ofta blir gnälligt och efterhängset på grund av en osäkerhet och oro. Detta för att barnet 

inte vet vilka reaktioner som väntas av anknytningspersonen och därför blir det en fortsatt ond 

cirkel på grund av att barnet framkallar negativa reaktioner hos personen. Men det behöver 

inte alltid vara så. Enligt Bowlby kan mönstret som eventuellt uppstår förändras om 

anknytningspersonen behandlar barnet på ett annat sätt. ”Det finns material som visar att 

under de första två eller tre åren är anknytningsmönstret beroende av barnets relation till 

exempelvis modern, eller till fadern, och att om föräldern behandlar barnet annorlunda 

förändras mönstret därefter.” (Bowlby 2010, s. 152). Om förståelsen av anknytningens 

betydelse finns hos oss pedagoger kan vi möjligtvis backa bandet och försöka arbeta med 

anknytningen på ett annat sätt för att till exempel få barn att känna sig trygga igen efter en 

sämre start på deras inskolning.       

 

Om vi nu återvänder till situationen med Ludde och Lovisa tänker jag att det kanske var så att 

Ludde inte fick den rätta anknytningen från början av oss pedagoger. Det var många flera 

barn som skolades in samtidigt och kanske var det så att vi faktiskt inte hade den tid att lägga 

på arbetet med anknytning som vi faktiskt hade behövt göra. Detta var naturligtvis inte 

medvetet av oss men det var vid tillfället flera barn som behövde den anknytningen och 

kanske var det just Ludde som inte fick det han faktiskt behövde? Att vi som 

anknytningspersoner var upptagna med andra barn vid tillfället då Ludde kanske behövde oss 

som mest utan att vi hade tid att se det. Broberg et al. belyser vikten av en lugn inskolning för 

att underlätta för barnet.  

 

Det säger sig självt att den miljö som barnet ska skolas in till inte ska vara kaotisk, utan 

lugn och harmonisk, att barngruppen ska vara stabil och att inskolning av flera barn 

samtidigt bör undvikas för att maximera varje barns möjlighet att anpassa sig i sitt tempo. 

(Broberg et al. 2006, s. 182).  

 

Jag känner en frustration över att dagens verksamhet ser ut som den gör på de flesta ställen, 

med stora barngrupper och reducerad personalstyrka vilket leder till att vi inte kan utföra vårt 

arbete på ett professionellt sätt. Tyvärr är miljön ibland ”kaotisk” och vi pedagoger är många 

gånger frustrerade, ledsna och arga över att det ska behöva se ut så i barngrupperna idag. 

Jessica Jordvi & Jessica Lindén (2019) som vid tillfället var förskollärarstudenter skriver i 

examensarbetet Barn och den livsviktiga anknytningen – En studie om anknytning i förskolan 
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om deras undersökning där de lämnade ut 30 enkäter med intervjufrågor till pedagoger på tre 

förskolor angående hur de arbetar med anknytning i förskolan. När de gick igenom det färdiga 

materialet fann de att det ofta fanns brister på organisationsnivå som förhindrade att 

pedagogerna på ett tillfredsställande sätt skulle kunna arbeta med anknytning. Pedagogerna 

uppgav att de ofta känner sig otillräckliga på grund av de alltför stora barngrupperna. ”För att 

få en bra förutsättning kring att arbeta med anknytningen och dess betydelse, påvisar även 

respondenterna att det hänger på barngruppernas storlek.” (Jordvi & Lindén 2019, s. 16). 

Detta är väldigt intressant då det visar på att det är ett vanligt dilemma i förskolorna idag och 

att organisationen inte är behjälplig i uppdraget vi har som pedagoger i förskolan. I slutet av 

min berättelse är det precis en sådan situation när jag och min kollega ska ta emot Oskar för 

första gången samtidigt som vi får in fyra extra barn från en annan avdelning som behöver 

hjälp den här dagen. Vid det här tillfället är vi bara två pedagoger som arbetar på avdelningen 

och vi räcker helt enkelt inte till för att kunna tillgodose alla barns behov. 

 

Leg. psykolog och lärarutbildare Birgitta Lidholt (2009) skriver i boken Förskola för de allra 

minsta: På gott och ont om att kvalitén i förskolan försämrats på grund av växande 

barngrupper och kraven på pedagogerna blir högre. I en undersökning som hon utförde 1999 

har pedagogerna under observationer och intervjuer uttryckt uppgivenhet över att inte kunna 

följa läroplanen och att de undrar om det verkligen är pedagogik de håller på med och inte 

barnpassning samt att de inte hinner se alla barnen.  

 

Som en röd tråd genom hela materialet går förskollärarnas och barnskötarnas oro över 

och otillfredsställelse med att de inte hinner ”se” varje barn och ”möta” barnen där de 

befinner sig utvecklingsmässigt och behovsmässigt. Framförallt anser de att de inte 

hinner tillgodose de små barnens behov. (Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, s. 60).  

 

Jag upplever detta som skrämmande. Pedagoger ropar på hjälp men ingen lyssnar och det har 

pågått i många år nu. Att detta påverkar barnen negativt är inte svårt att förstå. De små 

barnens behov av trygghet och anknytning verkar inte vara någonting värt? Lidholt beskriver 

också hur planerade aktiviteter, reflektion och andra viktiga uppgifter får läggas åt sidan 

eftersom personalen naturligtvis prioriterar trygghet och omsorg.  

 

Jag tänker igen på Lovisa, vi hade tid att se och möta henne eftersom hon var ensam om att 

skolas in hos oss på förskolan. Kanske speglade det av sig på hennes sätt att klara av 

inskolningen på ett bättre och tryggare sätt? Utan att vi tänkte på det så kanske hon fick den 
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trygga anknytningen för att vi hade en annan möjlighet att ge den till henne. När jag 

reflekterar över detta så känns det än mer viktigt att vi som arbetar i förskolan verkligen 

förstår vikten av en trygg anknytning och vad det egentligen handlar om, att vi har möjlighet 

att lägga en bra och trygg grund för barnen. Broberg et al. skriver vidare om vikten av att 

personalen har en god vetskap om hur viktigt det är med en trygg anknytning i förskolan. 

”Med en kunskap om anknytningens betydelse bland personalen på förskolan följer naturligt 

att barnet introduceras gradvis till den nya miljön.” (Broberg et al. 2006, s. 182). Här känns 

det som att få ett kvitto på mina tankar angående Lovisas inskolning men samtidigt vet jag 

också att vi pedagoger inte har makten att bestämma över att alla barn ska få en lugn 

inskolning, vilket vi naturligtvis i de bästa av världar borde ha för att säkra att alla barn i 

förskolan ska få en trygg bas och en säker hamn. 

 

6.5 Inskolning 
 

Inskolningarna har sett olika ut under årens lopp och är också olika från förskola till förskola. 

Från att ha en inskolning som innefattar ca två veckor med successiv invänjning till att ha en 

intensiv inskolning på tre dagar. Det är skillnad mellan förskolor när det gäller dessa 

inskolningstyper. Att ha en inskolning på endast tre dagar innebär då att föräldern spenderar 

längre tid på förskolan med sitt barn under dessa tre dagar. 

 

Broberg, Hagström & Broberg förklarar vad inskolning innebär. Barnet har i de flesta fall 

tillbringat sitt första år tillsammans med vårdnadshavare i hemmets lugna vrå och därför blir 

miljöombytet för barnet naturligtvis en mycket stor förändring. Författarna belyser tre syften 

som är viktiga under invänjningen: 

 

1) att vänja barnet vid den nya miljön, 2) att ge barnet en chans att lära känna 

minst en pedagog tillräckligt väl för att denna ska kunna fungera som en ersättare 

för föräldrarna under den del av dagen då dessa är på arbetet och 3) att vänja 

barnet att klara sig flera timmar i sträck utan sina föräldrar och då istället använda 

sig av pedagogen för att försätta anknytningssystemet i viloläge och kunna ägna 

sig åt lek och utforskande. (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 149). 

 

Att barnet kan sätta sitt anknytningssystem i viloläge är önskvärt eftersom det betyder att 

barnet är lugnt och tryggt och kan koppla bort oro för att istället koncentrera sig på att leka 

och utforska. Om anknytningssystemet är påkopplat betyder det att barnet letar efter sin 
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anknytningsperson då det känner sig otryggt och söker tröst. ”Utforskande och anknytning är 

som kommunicerande kärl och det är anknytningen som bestämmer takten.” (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012, s. 20).  

 

När jag reflekterar över författarnas tre syften så har jag väldigt svårt att se hur en 

tredagarsinskolning skulle gynna barnet till att hinna få en trygg anknytning och start i 

förskolan. Under åren har inskolningarna som jag medverkat i sett lite olika ut beroende på 

hur det har gått för barnet men det har i samråd med vårdnadshavare kunnat bli lämnad redan 

efter några dagar. Jag tänker att det egentligen inte är riktigt rätt utan att vi borde ha en 

likvärdig inskolning för alla barn och föräldrar även om det känns just då som att det går så 

pass bra att barnet är redo för att ”släppa taget”. Ibland kanske det är så att man uppfattar ett 

barn som tryggt fast det inte riktigt är så, eller att vi blir påverkade av en stressad förälder som 

är ivrig att komma tillbaka till sitt arbete. Magnus Kihlbom (2003), psykoanalytiker och 

barnpsykiater, belyser i sin avhandling Om små barns behov och utveckling – Nyare 

utvecklingspsykologiska och neurobiologiska rön att det bästa för barnen vid inskolning är att 

vänja barnet vid den nya miljön lite i taget, ”Det är en självklarhet att invänjningen måste ske 

gradvis, särskilt för yngre barn, med långsamt ökande dos av vistelse i barngruppen, först med 

och sedan utan förälderns närvaro.” (Kihlbom 2003, s. 38). Jag tänker också att stora 

variationer i inskolningens längd möjligtvis kan bli en stress för de andra föräldrarna vid 

inskolningar där det skolas in flera barn samtidigt. Även om vi hela tiden för en dialog med 

dem så kan det möjligtvis vara så att de känner sig negativt särbehandlade för att de inte fick 

lämna sitt barn när någon annan förälder gjorde det. Kanske kan det uppstå stress och onödiga 

frågor hos föräldrar som de kanske tycker är obekväma att ta upp med oss pedagoger. 

 

6.6 Snabb eller utdragen lämning? 
 

Någonting som är en diskussion vid lämningar är om de ska ske snabbt eller inte. Leg. 

psykologerna Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson & Guro Øiestad (2016) skriver om detta i 

boken Se barnet inifrån, att arbeta med anknytning i förskolan. Författarna menar att det är 

viktigt att avskedet får ta tid och att det inte ska stressas fram. De menar vidare att det i många 

förskolor förespråkas en snabb lämning vilket författarna motsäger sig. De menar att man i 

dessa fall inte tar barnets känslor på allvar, att det blir konstigt för barnet att föräldern plötsligt 

går. ”För de flesta känns det bättre om avsked får ta lite tid och är bra och tydliga.” 

(Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad 2016, s.167). Vad menas då med en snabb lämning? Jag 

menar att detta är tolkningsbart ur flera perspektiv då jag själv utifrån min erfarenhet 
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förespråkar en relativt snabb lämning istället för en utdragen. Med en snabb lämning menar 

jag att föräldern kommer in med sitt barn, kanske har de någon fråga eller någonting att 

berätta för att sedan ge ett tydligt avsked till sitt barn och därefter gå. Enligt min erfarenhet är 

det sällan bra om föräldern klär av sig, kommer in och stannar en längre stund då jag upplever 

att detta kan bli en större stress då barnet ändå vet vad som ska ske och oroas inför vad som 

komma ska. Barnet blir då ofta oroligt och klänger sig fast vid föräldern och avskedet kan 

upplevas än mer smärtsamt. Detta är naturligtvis en avvägning som måste ske individuellt för 

att göra det som anses bäst för barnet i den situationen. Broberg, Hagström & Broberg belyser 

också vikten av ett tydligt avsked av föräldern vid lämning, ”En viktig del av inskolningen är 

just att lära barnet att stå ut med att föräldern går och våga lita på att han eller hon kommer 

tillbaka.” (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 165). Situationen i min berättelse där 

Lovisa lämnas över till mig av sin pappa anser jag är ett bra exempel på en bra lämning. 

Lovisa är förberedd på att hon ska bli lämnad och pappan säger ett tydligt ”hejdå” till henne. 

Om det var bra eller mindre bra att jag stod i hallen och väntade, det vet jag inte, men just den 

här lämningen var det ingenting jag reflekterade nämnvärt över eftersom lämningen var lugn 

och Lovisa kändes trygg.            

 

Jag har ibland varit med om att föräldrar vill ”smita iväg” utan att ta avsked av barnet för att 

de upplever att det känns bäst när de ser barnet leka och vara glad i den stunden. Detta menar 

jag naturligtvis inte är att föredra då barnet med största sannolikhet börjar söka efter föräldern 

efter en stund då barnet inte vet om föräldern är kvar eller inte och detta kan försvåra 

inskolningen då barnet istället har anknytningssystemet påkopplat vilket leder till att det blir 

osäkert och otryggt. 

 

6.7 Föräldrars medverkan och påverkan 
 

I Förskolans läroplan 18 kan man läsa om att förskolan ska samarbeta med hemmen för att 

vårdnadshavare ska ha möjlighet att vara delaktiga i vad som sker i förskolan. ”För att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska 

förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.” (Lpfö 18, s. 17). Det är 

viktigt men inte alltid lätt att mitt i inskolningar också komma ihåg att det inte bara är barnen 

vi skolar in utan naturligtvis även till viss del deras föräldrar. Många av dem har kanske aldrig 

varit i en förskola tidigare och behöver därför introduceras på ett bra sätt för att vi ska kunna 

skapa trygghet mellan förskolan och hemmen.  
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Broberg, Hagström & Broberg skriver om hur det kan vara att som förälder lämna sitt barn på 

förskolan. Det är väldigt olika från förälder till förälder hur det är att lämna sitt barn efter 

föräldraledigheten och det kan yttra sig i många olika känslor. ”Det betonas ofta att det minst 

lika mycket är föräldern som skolas in på förskolan som barnet och att om föräldern är trygg 

så blir barnet också tryggt i förskolan.” (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 159). I 

stunden när Oskars mamma skulle lämna Oskar för första gången var inte förutsättningarna 

optimala på grund av oförutsedda omständigheter; vi behövde ta emot barn från en annan 

avdelning utan att vi hade med det i våra beräkningar. Jag upplevde mamman som osäker då 

hon skulle lämna när hon kände av att vi fick en situation som vi inte hade räknat med. Vi 

skulle möjligtvis behövt ”dra i handbromsen” och förklarat för Oskars mamma att med tanke 

på situationen så behöver vi avvakta en stund med avskedet. Om nu Oskars mamma kände sig 

osäker i den situationen så avspeglade det sig med största sannolikhet av sig på Oskar som 

blev otröstlig vid lämningarna under en längre tid. Niss skriver om förälderns påverkan på 

barnet. ”Vad föräldrar tänker och känner inför att lämna barnet till förskolan har mycket stor 

betydelse.” (Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, s. 29). En sådan situation som Oskars mamma 

såg kan vara en situation som utlöser en oro och otrygghet över hur det ser ut i förskolan där 

hennes son ska lämnas varje dag vilket möjligtvis resulterar i hur Oskars egen känsla blir inför 

att lämnas i förskolan. Niss beskriver att både förälder och pedagog kan reagera överdrivet 

positivt och hurtigt bara för att försöka få barnet på andra tankar när överlämnandet sker. Det 

är viktigt för barnet att få uttrycka sina känslor och att någon lyssnar och försöker bemöta 

barnets känslor istället för att ”släta över”. ”Det vilar helt på de vuxna att hitta ett sätt att 

samarbeta om hur barnet ska lämnas och bemötas inför avskedet. Barnets avsked från 

föräldern och mottagande av personalen kan påverka barnet under en stor del av dagen.” 

(Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, s. 29). Jag reflekterar över att vi pedagoger bemöter både 

barn och förälder på ett sådant positivt sätt som Niss beskriver oavsett hur situationen är. 

Kanske tanken är att om jag visar mig positiv så smittar detta av sig på barnet och lämningen 

blir bra? Jag tänker också att det var en sådan situation vi hamnade i när Oskars mamma 

skulle lämna honom för första gången. ”Hur starten blir för barnet har ofta betydelse under 

lång tid och det finns därför goda skäl för att planera invänjningen med omsorg”. (Kihlbom, 

Lidholt & Niss 2009, s. 30). Jag vill tillägga att den situationen var extrem då vi alla blev lika 

överraskade av det som inträffade och det är inte alltid lätt att finna sig i plötsliga situationer 

såsom denna. Det var en brist i organisationen som olyckligtvis inträffade mitt i inskolningen.       
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Broberg, Hagström & Broberg belyser vikten av att ha ett möte med vårdnadshavare innan 

inskolningen där man har möjlighet att informera, svara på frågor samt att ta reda på vad 

vårdnadshavare tycker är viktigt för oss att veta angående barnet. En viktig punkt som 

författarna tar upp är att faktiskt informera föräldrarna om barns anknytning, 

 

Genom att pedagogerna berättar för föräldrarna om barns anknytning och betonar det 

normala i olika reaktioner som ofta uppstår vid inskolning av små barn, får föräldrarna en 

förståelse för och en realistisk bild av barnens upplevelse under inskolningen. (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012, s.160). 

  

Ofta innehåller dessa samtal mest rutininformation om hur till exempel dagarna ser ut på 

avdelningen samt hur inskolningsdagarna är utformade. Men med tanke på anknytningens 

betydelse känner jag att det verkligen är viktigt att få in det i samtalen för att kunna gå in på 

djupet och kanske då också redan från början få klarhet i hur till exempel barnet brukar 

reagera i olika situationer med andra människor för att redan där underlätta invänjningen för 

barnet men naturligtvis även för föräldern och oss pedagoger.   

 

6.8 Separationer och stress 
 

De yngsta barnen kommer från hemmets lugna vrå in i en grupp med 15 andra barn eller till 

och med fler än så. I gruppen finns i bästa fall tre pedagoger som ska ta hand om och ge 

barnen den omsorg de behöver. Vissa av barnen har bara umgåtts med en förälder och kanske 

på sin höjd besökt öppna förskolan innan de börjar på heltid och miljön är totalt främmande 

för dem. Separationen från föräldern blir en sorg och en stress som barnet behöver hantera för 

att tryggt kunna leka och utforska förskolan. De barn som vistas i förskolans miljö, ofta längre 

tid per dag än vi som arbetar i förskolan, hur mår de och hur klarar de stressen? Hur påverkas 

de av dessa miljöer?  

 

Kihlbom skriver om stress som en reaktion på otrygghet, författaren förklarar att barn är 

känsligare för stress än vuxna och ju yngre barnet är desto känsligare är det. ”Ett litet barn 

råkar in i stress när det upplever stark oro och hjälplöshet utan stöd i trygg kontakt med en 

vuxen.” (Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, s. 113). Kihlbom menar vidare att det finns risker 

med barnets hälsa och utveckling om barnet utsätts för återkommande stress eller under en 

längre tid. Barn svarar också olika på stress, ”Det är alltid fråga om vilka resurser det 

individuella barnet och dess omgivning har för att moderera stressen.” (Kihlbom, Lidholt & 
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Niss 2009, s. 115). Det är alltså väldigt individuellt vilken förmåga barnet har att hantera sin 

stress och vilket stöd det har i sin omgivning. Kihlbom belyser också vikten av 

anknytningspersonens betydelse för att barnet ska känna sig trygg och få de grundläggande 

behoven tillgodosedda. ”Avgörande är att den vuxnes omsorg är kontinuerlig, det vill säga 

pålitlig och förutsebar. Alla händelser som innebär avbrott, eller hot om avbrott, i denna 

personkontinuitet kan ge upphov till stresstillstånd och/eller trauma.” (Kihlbom, Lidholt & 

Niss 2009, s. 117). Författaren belyser sambandet mellan stress och kvalitet i förskolans 

verksamhet. Kihlbom refererar till en undersökning av Lieselotte Ahnert, Megan R. Gunnar, 

Michael E. Lamb & Martina Barthel (2004) där, enligt Kihlbom, kortisolnivåerna på 70 barn 

som var 15 månader gamla under invänjningen mättes. Barnen studerades även innan och 

efter invänjningen. (Kortisol är ett stresshormon som ökar när man blir stressad, man mäter 

kortisolnivån genom ett salivprov). ”Cortisolnivåerna ökade med 75–100% under första 

timmen efter det att mödrarna lämnade barnen i förskolan och var påtagligt högre hos de barn 

som hade otrygg anknytning. Slutsatsen blev rekommendation om längre invänjningstid.” 

(Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, s. 118).  

 

Jag tänker på både Ludde och Oskar som båda två kändes väldigt otrygga under men 

framförallt efter inskolningen. När jag läser om dessa stressnivåer på barnen i undersökningen 

tänker jag återigen på Oskars kaotiska lämning och känner att vi borde stoppat och backat för 

att bygga upp tryggheten igen. Vi ville såklart det bästa för både Oskar och hans mamma men 

vi hann inte riktigt tänka klart i den situationen. Det kändes fel att i situationen oroa Oskars 

mamma genom att skjuta upp lämningen som hon hade ställt in sig på att fullfölja, det är en 

svår balansgång och man gör inte alltid det som man efteråt förstod var det bästa. Slutsatsen i 

undersökningen blev att de rekommenderade att invänjningstiden skulle bli längre vilket gör 

att jag känner mig ännu mer säker på att en tredagars inskolning inte alls är att föredra. 

 

Broberg, Hagström & Broberg skriver också om att det är stressande för små barn att börja 

förskolan. De belyser att barns stresshormoner ökar när de börjar förskolan men att 

människan är anpassningsbar och stressnivåerna hos barnen sjunker i takt med att de vänjer 

sig vid den nya miljön. ”Förhöjda stresshormoner betyder inte automatiskt att barnet inte 

tycker om förskolemiljön eller att den skulle vara skadlig för det lilla barnet, men de visar 

tydligt att miljön ställer krav på det.” (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 150). Lovisa 

hade en lugn inskolning på avdelningen. Hon fick gott om tid till anknytning och därmed bra 

förutsättningar för att bygga upp tryggheten tillsammans med oss pedagoger. Hon var ju 
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naturligtvis ledsen ändå vid separationen med sin förälder i början men successivt blev det 

bättre för att hon redan inom de två första veckorna för henne på förskolan skulle kännas helt 

nöjd att bli lämnad. Hon hade byggt upp en känsla av trygghet och hon visste att vi fanns där 

för henne när hon behövde oss.     

 

Broberg, Hagström & Broberg skriver också om separationens påverkan på barnet som 

reagerar med rädsla och protesterar. Separationen kan även vara jobbig för föräldern då denna 

naturligt ska reagera på barnets protester genom att ge det omvårdnad. ”Att ”bryta” bandet 

mellan föräldrar och små barn, även om det är tillfälligt, upplevs ofta som jobbigt för båda 

parter.” (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 148). Jag reflekterar även över Luddes 

lämning då hans pappa skyndade sig att säga hejdå och försvann därefter raskt ut genom 

dörren och lämnade Ludde som håller i mitt byxben och högljutt gråter ut sina protester. Som 

jag nämnde tidigare så är jag en förespråkare av relativt snabba lämningar. Men kanske inte 

riktigt så snabba som när Luddes pappa lämnade. Kanske han tycker att det är jobbigt själv 

när Ludde blir sådär ledsen. Broberg, Hagström & Broberg menar vidare att föräldrar kan 

känna ett personligt misslyckande om det inte riktigt blir som man tänkte sig och inskolningen 

flyter på. ”Föräldrar kan också känna prestationskrav inför inskolningen – både på sig själva 

och på barnet – man vill visa att man är en duktig förälder och barnet ska helst klara 

inskolningen snabbt och lätt.” (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 159). Luddes pappa 

vet möjligtvis inte hur han ska hantera situationen så därför skyndar han sig ut så fort som 

möjligt för att slippa höra storgråten som kommer från Ludde. Ludde har ju reagerat på 

samma sätt i ett par månader så pappan kanske även känner att han inte kan göra mer, eller så 

kanske det till och med finns en känsla av misslyckande hos pappan när detta har pågått så 

länge. 

 

6.9 Betydelsen av omsorg i förskolan 
 

Som jag tidigare nämnt under mitt syfte så kan vi läsa i Läroplanen för förskolan om omsorg 

och utveckling och vikten av att förskolan ska bidra till grunden för barns trygghet och 

självkänsla. Men i läroplanen finns inte någon förklaring till hur vi kan arbeta med omsorg. 

Vad menas egentligen med omsorg i förskolan? Och kan man säga att anknytning hör ihop 

med omsorg och i så fall hur? Vi är många som arbetar inom förskolan och här finns ett stort 

tolkningsutrymme där vi alla har möjlighet att tolka vad som menas med det som står. 

Tidigare under min utbildning har jag funderat över ordet omsorg och reflekterat tillsammans 

med både de äldre barnen och mina kolleger över vad ordet har för betydelse för var och en. 
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Många av kollegerna upplevde det intressant att reflektera över omsorg då det visade sig att 

betydelsen var väldigt olika för var och en och vi öppnade nya dörrar för varandra när det 

gäller förståelsen av vad som egentligen menas med omsorg.  

 

Christian Eidevald och Ingrid Engdahl (2018) som båda är docenter i förskoledidaktik skriver 

i boken Utbildning och undervisning i förskolan: omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande 

och utveckling, om betydelsen av omsorg i förskolan. ”Barn har under sin tid i förskolan stort 

behov av omsorg och – ett begrepp som är nära kopplat till omsorg – trygghet.” (Eidevald & 

Engdahl 2018, s. 41). I linje med vad jag tidigare har skrivit i min uppsats anser jag att det är 

anknytning som ligger till grund för både trygghet och omsorg. Att börja från början och att 

bygga upp en god anknytning för att få barnet att känna trygghet. Eidevald & Engdahl 

beskriver också detta, ”Barn är från födseln helt beroende av att någon tar hand om dem. De 

behöver också stöd i utveckling och lärande, av omsorgskaraktär.” (Eidevald & Engdahl 

2018, s. 42). Jag tror att det är lätt att tappa bort sig själv i betydelsen av vad som menas med 

omsorg i förskolan. I läroplanen kopplas omsorg, utveckling och lärande ihop och tonvikten 

läggs, enligt min tolkning, på det sistnämnda och omsorg och trygghet blir fortfarande lite 

oklara i sammanhanget. Med tanke på att trygghet är en stor del i grunden till hur barnen 

senare tar till sig undervisningen och lärandet så får den en väldigt liten del i Läroplanen för 

förskolan.  Eidevald & Engdahl förklarar vidare att det finns olika betydelser av omsorg och 

att alla människor har förmågan att ge omsorg men att vi som arbetar i förskolan har 

uppdraget att ge en professionell omsorg.  

 

Vi ser professionell omsorg som en kvalitet i sociala relationer; känslomässiga relationer 

och möten i sig har ett värde. Kvalitet i omsorg handlar inte enbart om att få blöjan bytt, 

få mat eller vila utan också om att på ett skickligt sätt tona in barns känslor i de möten 

som sker i förskolan. (Eidevald & Engdahl 2018, s. 44).  

 

För mig börjar dessa sociala relationer med anknytning mellan barn och pedagog, jag menar 

att den professionella omsorgen behöver börja med anknytning från första mötet. Jag förstår 

naturligtvis när jag läser Läroplanen att omsorg har en stor del men jag upplever också att 

omsorgen är väldigt svårtolkad utifrån det jag läser. Jag menar och önskar att det behövs en 

tydligare text i ett särskilt avsnitt i Läroplanen kring anknytning kopplat till omsorg och 

trygghet som berör barnets första tid på förskolan.  
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Enligt Eidevald & Engdahl har skolinspektionen under 2016 gjort en granskning av hur 

förskolor arbetade med trygghet och lärande med barn i åldern 1–3 år. Rapporten visade på att 

20 procent av förskolorna hade en brist i omsorgen. ”Att förskolepersonal rutinmässigt brister 

i omsorg och tillsyn borde leda till omedelbara åtgärder, exempelvis vad gäller organisation, 

miljön, gruppindelningar, personaltäthet och/eller personalens kompetens.” (Eidevald & 

Engdahl 2018, s. 48). Det jag kan se här är ett behov av, precis som författarna beskriver, en 

åtgärd för att se närmare på vad det är som ligger till grund för det som rapporten visar. Jag 

tänker återigen tillbaka på min situation med barnen i förskolan där vissa inskolningar blir 

”kaotiska” och personalen försöker lösa situationer efter konstens alla regler men blir ändå 

hämmade av hur organisationen är utformad. Eidevald & Engdahl belyser även hur förskolan 

blir allt mer kunskapsorienterad vilket betyder att omsorgens status blir lidande. ”Det finns en 

rädsla för att betoningen av lärande ska leda till att omsorgen får lägre status, att helhetssynen 

i arbetet med lek, omsorg, lärande och utveckling försvåras.” (Eidevald & Engdahl 2018, s. 

48). Det är vad jag upplever: att vikten läggs vid utveckling, lärande, utbildning och 

undervisning och därför är det lätt att tappa fokus på grunden till allt detta, vilket jag anser är 

anknytning och trygghet.         

 

Gunilla Halldén (2016), professor emerita vid Tema Barn, belyser också betydelsen av 

begreppet omsorg i boken Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund, 

 

Omsorgens mål är att ge barnet en hemhörighet i världen och en självmedvetenhet. Dock 

innebär det inte att barnet alltid kan skyddas från smärta och svårigheter. Däremot ska 

den tryggheten som grundläggs i de sinnliga erfarenheterna göra det möjligt för barnet att 

klara av att leva i världen med de prövningar det innebär. (Halldén 2016, s. 37). 

 

Att läsa detta citat är verkligen som att slå ”huvudet på spiken”. Vad händer med barnets 

fortsatta tid i förskolan om vi inte fokuserar på anknytningen den första tiden för barnet i den 

nya miljön? Vi som pedagoger behöver ge barnet denna grundtrygghet, en trygg anknytning 

till oss som arbetar i förskolan. Betydelsen av denna anknytning kommer, som jag nämnt 

tidigare, att för barnet innebära en god grund för att i lugn och ro kunna ta till sig miljön i 

förskolan. Våga leka och skapa relationer tillsammans med andra barn och vuxna, för att 

senare kunna utforska och intressera sig för undervisningen och lärandet i förskolan på ett 

tryggt sätt. Att barn som Ludde och Oskar i min berättelse inte fick denna trygga grund från 

början bidrog till att de kändes otrygga en lång tid efter inskolningen. Detta innebar som jag 

nämnt tidigare att de heller inte kunde stänga av sitt anknytningssystem. När barnet känner sig 
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otryggt är anknytningssystemet påkopplat vilket betyder att de under lång tid hade svårt att 

”släppa taget” för att tryggt kunna leka och utforska den för dem nya miljön på förskolan.  

 

Jag vill avsluta detta kapitel med ett citat från Bowlby, 

 

Det finns idag ett beaktansvärt och växande material som tyder på att det 

anknytningsmönster en individ utvecklar under åren före mognaden – spädbarnstid, 

barndom och tonårstid – påverkas djupt av föräldrarnas (eller andra föräldragestalters) 

sätt att behandla honom. (Bowlby 2010, s. 149). 

 

Jag kopplar detta även till oss pedagoger på grund av att barnen idag kan ha väldigt långa 

dagar på förskolan. De spenderar det mesta av deras vakna tid fem dagar i veckan med en 

vikarierande anknytningsperson, det vill säga vi som arbetar i förskolan. Att vi ska kunna se 

och ge varje barn det stöd och den trygghet som behövs utifrån barnets behov är enormt 

viktigt för att barnet ska få den bästa möjligheten att bli en självständig individ. En individ 

som vågar släppa taget för att söka och utforska sina egna vägar genom livet. 

 

7. Slutord 
 

Mitt syfte med denna essä var att ta reda på mer om anknytningens betydelse, vad är 

anknytning och kan den se ut på olika sätt? Jag har reflekterat över hur vi som pedagoger kan 

arbeta för att lägga en god grund för anknytning och jag har också undersökt hur stor 

påverkan den nya miljön i förskolan har på barnet. Och vad menas egentligen med omsorg i 

förskolan?  

 

Jag anser utifrån min undersökning att anknytning är det som lägger grunden för barnets 

trygghet och självkänsla; för att våga. Anknytningspersonen ska i bästa fall agera som en 

trygg bas och en säker hamn för barnet. Att ha en god anknytning till en eller flera personer 

underlättar för barnet att våga släppa sin trygga bas för att utforska världen därför att barnet 

vet att det alltid har den säkra hamnen att komma tillbaka till om det behövs. En säker hamn 

som tar emot barnet vid behov och ger barnet ett gensvar och en trygghet. Jag tolkar det som 

att vi för Lovisa var en trygg bas och en säker hamn då hon visste vart hon hade oss och 

kunde söka upp oss när hon ville, hon kändes trygg. För Ludde var det annorlunda, vi var där 

för honom men under hans inskolning fanns också flera barn som behövde samma 

uppmärksamhet och tröst. Därför var det möjligtvis så att han upplevde oss frånvarande och 
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helt enkelt upptagna och kände därför inte samma trygghet, anknytningen till oss upplevde 

han möjligtvis därför otrygg. Det fanns en anknytning i båda fallen men de var olika, 

anknytningen kan se ut på olika sätt beroende på hur anknytningspersonen bemöter barnet. 

Det som menas med en otrygg anknytning är när anknytningspersonen exempelvis bemöter 

barnet på ett nonchalant sätt eller kanske allt som oftast är frånvarande och upptagen med 

någonting annat när barnet söker tröst. 

 

Jag anser att vikten av att vi pedagoger reflekterar omkring anknytningens betydelse är stor 

eftersom att vi där kan lägga en god grund för barnen. Vi behöver ha en samsyn över vad som 

lägger grunden för barnens trygghet i förskolan och utforma inskolningarna därefter. Vi kan 

också samtala med föräldrarna om anknytningens betydelse för att skapa en förståelse för 

barnens eventuella reaktioner under inskolningen. Detta gör också föräldrarna mer delaktiga i 

inskolningen och kan därför bli ett bättre stöd till sina barn. Vi kan stanna upp och möjligtvis 

backa inskolningen något om vi anser att det behövs för att stärka anknytningen för barnet. 

Anknytning och trygghet tar tid och därför kan vi inte hasta igenom en inskolning på kort tid.  

 

Vad vi däremot inte kan göra så mycket åt är hur organisationen är utformad. Frånvaro av 

personal, nya ansikten som kommer och går samt de stora barngrupperna är svårt för oss att 

styra. Kraven på pedagogerna och verksamheten ökar då vi ska hålla en god kvalité och skapa 

trygghet för alla barnen. Detta leder mig till en slutsats att många förskolor idag inte har de 

rätta förutsättningarna för att skapa trygghet på bästa sätt för barnen och då allra helst de 

yngsta barnen. Det är oroväckande att det från många förskolor ropas på hjälp utan att någon 

lyssnar. Flera av mina källor har belyst problemet som till exempel att pedagogerna uttrycker 

sin oro över att de inte hinner se alla barnen på grund av för stora barngrupper och för få 

personal. 

 

Separationen från förälder/vårdnadshavare blir till en sorg för barnet vilket leder till stress. 

Påverkan av stressen gör barnen oroliga och extra känsliga den första tiden på förskolan. Det 

är bevisat genom forskning att separationen och den nya miljön utsätter barnet för stress. 

Kortisolnivåerna hos barnen stiger när de börjar förskolan och detta är naturligtvis också bra 

att ha i åtanke för att utforma inskolningen så trygg som möjligt. I min berättelse funderar jag 

över frukostsituationen och tänker att det borde finnas en annan lösning för de nya barnen för 

att de ska slippa sitta i matsalen bland andra ledsna barn och där det även finns många nya 

ansikten för dem. Redan där skulle vi ha möjlighet att minska stressen för barnen. Men 
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praktiskt för personalen skulle det vara svårt att genomföra då vi inte räcker till för det då våra 

tider behöver täcka hela dagen. 

 

Läroplanen skriver om omsorg och trygghet men vad föds tryggheten i? Hur skapar vi 

trygghet och omsorg? Vi har naturligtvis en omsorg för barnen och för varandra men om vi 

inte börjar i rätt ände är det inte så mycket värt. Ett stressat barn som inte får det stöd det 

behöver från början bryr sig inte heller om omsorgen. För jag tolkar att det är skilda 

upplevelser. Ett barn behöver känna sig tryggt, få tillit och lägga en grund för att kunna ta 

emot omsorg vilket sker utifrån anknytningen. Jag saknar det avsnittet i läroplanen som 

verkligen handlar om den viktigaste grundpelaren för barnens fortsatta liv. Hur vi gör från 

början. Kanske är det just detta Läroplanen menar med omsorg men utifrån 

tolkningsutrymmet kan det vara svårt att förstå och detta är min tolkning. En oro har uttryckts 

över att omsorgen överskuggas av att lärande får en starkare betoning och därmed blir 

omsorgens status lidande. Vi måste också tänka på att Läroplanen begrundas inte bara av 

pedagoger utan även av föräldrar och av andra, därför behöver Läroplanen visa en tydlig bild 

och vikten av vad omsorg och trygghet faktiskt bygger på och ligger till grund för. 

         

 Att skriva en vetenskaplig essä har för mig varit lärorikt, det har på något sätt varit som en 

resa genom tid och rum. Med det menar jag att det jag undersökt har alltid haft stor betydelse 

men att man behöver vara utrustad med de rätta verktygen för att kunna hantera det på ett bra 

sätt. Anknytning är ett begrepp med stor betydelse som för mig växt ännu mer på min 

upptäcktsresa genom denna essä. Ett ord som man behöver hantera varsamt och reflektera 

noga över hur det ska användas för att skapa rätt förutsättningar för att en människa ska få det 

som den har rätt till att få. Inskolning och anknytning är numera två ord som länkats samman 

för mig då jag fått förmånen att fördjupa mig i anknytningens betydelse.  

 

Inskolningar och nya barn är någonting vi ofta möter i vårt arbete, det har varit intressant att 

reflektera över dessa situationer som är väldigt vanliga i förskolan. Att återigen fått uppleva 

Luddes, Lovisas och Oskars första tid på förskolan och på så sätt backat bandet genom 

reflektion för att hitta möjliga förändringar för kommande inskolningar i mitt arbete. Jag har 

skrivit, läst och reflekterat, jag har vänt och vridit på min uppsats för att kunna tolka 

situationen utifrån hur den blev men också varför den inte blev som den egentligen skulle 

blivit.    
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