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Abstrakt 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur barnets anknytningsrelation till sin förälder 

påverkar barnets daghemsinskolning. Centrala frågeställningar är vilken betydelse 

anknytningen har när barnet börjar på daghem, vilka anknytningsbehov som uppstår hos 

barnet, hur daghemspersonalen kan möta dessa behov, hur man som professionell kan se 

barnets anknytningsrelation, hur man som professionell skapar en anknytningsrelation till 

barnet och hur daghemspersonalen ser på anknytningen och dess betydelse. 

Den teoretiska delen av arbetet behandlar anknytningsteorin, de olika 

anknytningsrelationerna och daghemsinskolning. Den andra delen av arbetet består av en 

undersökning som gjorts genom en kvalitativ enkät riktad till daghemspersonal för att få 

deras synpunkter på anknytning och daghemsinskolning. 

Resultatet av denna undersökning visar att daghemspersonalen anser att anknytningen kan 

inverka vilka reaktioner och beteenden barnet visar när det börjar inskolningen till daghem, 

men att också många andra faktorer inverkar på detta. Det viktigaste enligt 

daghemspersonalen är att se varje barn som en unik individ och anpassa inskolningen efter 

barnets behov. 
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Abstract 

The purpose of this Bachelor’s thesis is to investigate how the child’s attachment style to its 

parent affects how the child responds to starting day care. The question at issue addressed in 

this thesis are how attachment affects the start in day care, which attachment based needs 

arise in the child due to the start of day care, how the personnel can provide for these needs, 

how the personnel can determine which attachment style the child has, how the personnel 

creates an attachment relation to the child and how the personnel views the importance of 

attachment in day care. 

The theoretical part of the thesis describes attachment theory, attachment and day care 

training. The second part of the thesis is an investigation conducted through a qualitative 

survey with day care personnel to get their opinions and experiences on the subject. 

The result of this survey shows that attachment styles may play a part in how children react 

to starting day care. The day care personnel said that many other things also affect how the 

child responds to starting day care. The main thing according to the survey participants is to 

see each child as an unique individual with unique needs and to adapt the start of day care 

to suit each individual. 
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1 Inledning 

Jag har valt att skriva om anknytningens betydelse vid daghemsinskolning i mitt 

examensarbete eftersom anknytning är något som intresserar mig. Barnets 

anknytningsrelation har visat sig kunna påverka barnets reaktioner till nya platser och 

människor och har också betydelse för barnets psykiska hälsa. Att börja på daghem är något 

de allra flesta barn i Finland är med om, vilken betydelse kan barnets anknytningsrelation ha 

i det sammanhanget? 

Det är viktigt att kunna både se och möta barnets behov när det börjar på daghemmet för 

att barnet ska känna sig tryggt och väl mottaget. Dessa behov kan se olika ut beroende på 

vilken anknytningsrelation barnet har till sina vårdnadshavare. Hur kan daghemspersonalen 

möta barnets behov och på så sätt underlätta inskolningen? 

I mitt examensarbete vill jag undersöka detta, hur anknytningen påverkar barnets 

inskolningsprocess och hur personalen på daghemmen upplever situationen. Ser 

pedagogerna tydliga skillnader i inskolningsprocessen beroende på barnets 

anknytningsrelationer? Kan personalen identifiera vilket anknytningsmönster barnet har? 

I teoridelen kommer jag att gå igenom allmänt om anknytning, vilka olika 

anknytningsrelationer och mönster det finns, hur dessa ser ut och hur de påverkar barnet 

både på ett allmänt plan och i en inskolningssituation. Jag kommer sedan att utföra en 

kvalitativ undersökning för att ta reda på hur daghemspersonalen uppfattar betydelsen av 

barnets anknytning vid inskolningen. 

Här är ett klargörande av begrepp och val av terminologi: När jag syftar på barnets 

anknytningsperson använder jag mig av förälder, vårdnadshavare eller omsorgsperson. När 

jag skriver om personalen på daghemmen använder jag begrepp som daghemspersonal, 

pedagog eller lärare inom småbarnspedagogik. I Sverige används termen 

förskolepedagogik och förskola för alla barn under skolåldern, medan vi i Finland pratar 

om småbarnspedagogik och daghem för barn upp till 5 år, och använder termen förskola 

endast för 6-åringarna som förbereder sig för att börja skolan. I mitt arbete använder jag 

mig av begreppen daghem och småbarnspedagogik. 

2 Syfte 

Syftet med lärdomsprovet är att undersöka hur daghemspersonalen uppfattar anknytningens 

betydelse när barnet börjar på daghem. Genom en kvalitativ undersökning vill jag få fram 



 

   
 

daghemspersonalens uppfattningar kring anknytningens betydelse, om de kan identifiera och 

möta barnets anknytningsbehov och på så sätt underlätta inskolningen för barnet.  

Mina frågeställningar är: 

1. Vilken betydelse har anknytningen när barnet börjar på daghem? 

2. Vad anser daghemspersonalen om betydelsen av barnets anknytning vid inskolningen? 

3. Hur kan man som professionell identifiera barnets anknytningsrelation? 

4. Vilka behov har barnet vid inskolningen och hur kan daghemspersonalen möta dem? 

5. Hur anknyter barnet till pedagogen vid inskolningen? 

Jag gör några avgränsningar, och kommer inte att undersöka hur barnets 

anknytningsrelationer förändras när inskolningen är avklarad eller vilka behov barnet har 

från daghemspersonalen under andra tillfällen än inskolningen. Detta eftersom dessa saker 

inte är relevanta för min undersökning, då jag vill fokusera på just inskolningen och barnets 

introduktion till daghemsvärlden. Jag fokuserar också bara på inskolning i daghemsmiljö, 

och inte inskolning hos till exempel en familjedagvårdare, eftersom det är en helt annan 

miljö och arbetet skulle bli för omfattande om jag undersökte båda miljöerna. Lärdomsprovet 

kommer inte heller att undersöka hur anknytningsrelationen mellan barn och 

daghemspersonal utvecklas med tiden, utan bara relationens början och hur den uppstår. 

3 Anknytning 

I det här kapitlet tar jag upp anknytningsteorin och vad anknytning egentligen innebär. Jag 

kommer också att titta på anknytningsteorins historia och grundare.   

3.1 Vad är anknytning? 

Ett litet nyfött spädbarn är alldeles försvarslöst, och beroende av att en vuxen människa tar 

hand om det. Barnets överlevnad beror helt på om det finns någon som kan tillgodose barnets 

behov. Därför måste barnet också ha ett beteendesystem för att locka till sig en vuxen som 

kan vara en beskyddare. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 39). 

Spädbarnet utforskar sin omgivning direkt efter födseln och vill förstå vad det ser, hör och 

känner. Redan från födseln har barnet förmågan att söka kontakt och reagera på 



 

   
 

omgivningen, samt inleda och upprätthålla sociala kontakter med andra. Barnet söker direkt 

kontakt med en omvårdnadsperson. (Hart, 2009, s. 21). 

Anknytning är en relationsprocess som skapar ett psykologiskt band mellan barn och 

förälder. Barnet använder sig av olika signaler för att locka en vuxen människa till sig, som 

till exempel gråt. (Lannér Swensson, 2013, s. 36–37). 

Vid ungefär sex veckors ålder kan barnet le, och leendet är också en signal för att hålla den 

vuxna hos sig. Detta funkar vanligtvis väldigt bra, vuxna har svårt att stå emot ett leende 

spädbarn. Sätter man ännu till ögonkontakt så får den vuxna känslor av att vilja stanna kvar 

hos och beskydda barnet. (Hwang & Nilsson, 2019, s.182). 

Anknytningsbehovet uppstår alltså för att barnet behöver omvårdnad. För att det ska uppstå 

ett samspel mellan barn och förälder måste föräldern vara villig att stödja barnet och 

tillgodose behov som beskydd, tröst och trygghet. Anknytningen mellan barn och förälder 

kan därför komma att se väldigt olika ut, beroende på hur föräldern svarar på barnets 

anknytningsbehov. Barnet lär sig snabbt hur föräldern svarar på barnets behov och vilka 

reaktioner som kan väntas. Det här gör att barnet skapar inre arbetsmodeller i hjärnan, som 

barnet använder sig av för att förstå världen runt om sig. De inre arbetsmodellerna blir en 

del av barnets personlighetsutveckling och påverkar barnets sätt att skapa relationer till andra 

människor hela livet. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 33). 

Eftersom barnet har ett medfött behov av att knyta an till en vuxen beskyddare, är det en 

tvingande funktion. Barnet kan inte låta bli att knyta an till den vuxna som tar hand om 

barnet, oavsett hur det blir behandlat av den vuxna. Alla barn bildar alltså en 

anknytningsrelation till sin förälder, men kvaliteten på anknytningsrelationen varierar stort. 

(Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 39–40). 

Anknytningssystemet aktiveras när barnet känner sig rädd. Rädsla styr barns beteende i hög 

grad, eftersom det ökar chanserna till överlevnad. Att känna rädsla är en överlevnadsinstinkt. 

Rädslan driver barnet bort från situationer som väcker den, medan anknytningen driver 

barnet till den person som kan lugna och ge trygghet. (Wennerberg, 2011, s. 43). 

Anknytningsbeteende kan man bäst iaktta när barnet behöver få tröst, trygghet och 

omvårdnad. Anknytningsbeteendet utlöses ofta om föräldern försvinner. Barnet använder 

anknytningspersonen som en trygg bas för att kunna utforska sin omgivning, men om barnet 

är sjukt, trött, rädd eller om anknytningspersonen lämnar barnet så försvinner viljan att 

utforska. Barnets anknytningsbeteende tar då över och barnet söker trygghet och beskydd 



 

   
 

som en slags överlevnadsinstinkt. När barnet känner sig tryggt igen kan utforskandet 

fortsätta, anknytning och utforskande hör på så sätt ihop och balanserar varandra. (Hart, 

2009, s. 54-55). 

Anknytningsrelationen påverkar inte bara barnet och den tidiga barndomen, utan följer med 

individen hela livet. Man har sett att personer som haft trygga anknytningsrelationer till sina 

föräldrar, i sin tur har bättre förutsättningar för att själva skapa trygga anknytningsrelationer 

till sina egna barn. (Karlsson, 2012, s. 21). 

3.2 Anknytningsteorins grundare 

Det var John Bowlby (1907–1990), en brittisk psykoanalytiker och barnläkare, som 

utvecklade anknytningsteorin på 1960-talet. Han studerade barn som tidigt i livet blivit 

utsatta för separationer från sina föräldrar under andra världskriget, och upptäckte att närhet 

till en vuxen person i det tidiga livet har en stor betydelse för barnets utveckling. Han 

studerade saken vidare med barn som blivit inlagda på institutioner eller sjukhus och tappat 

kontakten med föräldrarna. Som resultat fann han att barn som tidigt blivit åtskilda från sina 

föräldrar kunde utveckla olika symptom, och att barnets utveckling kunde ta en negativ 

riktning på grund av separationen. (Orrenius, 2005, s. 18–19). 

Bowlby forskade mycket i relationen mellan barn och förälder och menade att barnet måste 

ha ett beteendesystem, anknytningen, för att få beskydd och omsorg av andra. I det 

beteendesystemet ingår att barnet klänger sig fast, söker ögonkontakt, gråter och ler. 

Systemet är redan vid födseln välutvecklat för att ha en stark effekt på omgivningen. När 

man möter ett spädbarn ska det väckas en kraftig reaktion att ta hand om barnet. (Karlsson, 

2012, s. 65). 

Bowlby inledde också ett samarbete med Mary Ainsworth (1913–1999), en amerikansk-

kanadensisk psykolog. Hon hade ett stort intresse för att forska i vad som styr barnets 

utveckling mot hälsa eller ohälsa. Ainsworth hjälpte till att vidareutveckla anknytningsteorin 

och hon hade stora kunskaper i personlighetspsykologi. Ainsworth var också intresserad av 

att studera individuella skillnader hos barn, och på så sätt var det också hon som upptäckte 

att barn utvecklar olika typer av anknytningsrelationer till sina föräldrar. (Broberg, Hagström 

& Broberg, 2012, s. 35–36). 



 

   
 

4 De olika anknytningsrelationerna  

I detta kapitel går jag in djupare i hur en anknytningsrelation uppstår och utvecklas mellan 

ett barn och en förälder. Jag kommer att se på de fyra huvudsakliga olika 

anknytningsmönster som finns och gå igenom vilka faktorer som avgör vilket 

anknytningsmönster ett barn utvecklar, samt hur de tar sig uttryck.  

4.1 Hur en anknytningsrelation utvecklas 

Barnets anknytningssystem aktiveras när barnet känner sig orolig eller otrygg. Barnet söker 

då föräldern och sänder ut signaler att det känner sig otryggt. Det är i dessa situationer det 

är som allra viktigast för kvaliteten på anknytningsrelationen att föräldern kan se, tolka och 

svara på barnets signaler och ge barnet trygghet och tröst. (Lannér Swensson, 2013, s. 39).  

För att barnet ska utveckla en trygg anknytning till föräldern är det förälderns beteende som 

är avgörande. God mentaliseringsförmåga, alltså att kunna reflektera över sitt barn och 

barnets känslor, behov och önskningar, anses vara en viktig egenskap att ha som förälder. 

Även förmågan att kunna sätta ord på känslor, uttrycka dem hälsosamt och reglera dem är 

viktiga kunskaper, för att föräldern sedan i sin tur ska kunna hjälpa barnet att reglera sina 

egna känslor. (Lannér Swensson, 2013, s. 39).  

Hur samspelet mellan förälder och barn utvecklas beror alltså i högsta grad på föräldern. 

Forskning har visat att även de svåraste och mest explosiva barnen kan få ett bra samspel 

med lyhörda föräldrar som anpassar sig efter barnens behov. Barn är olika till 

temperamentet, och aktiva, gnälliga och lättstörda barn ställer mycket högre krav på 

föräldern än ett lugnt barn som ofta är på gott humör. (Lannér Swensson, 2013, s. 40, 43). 

Det viktigaste för att utveckla en trygg anknytning mellan barn och förälder är att föräldern 

helt enkelt försöker. När man försöker trösta och lugna barnet, pratar med det och lyssnar 

till det lär man sitt barn att man finns där, att man inte försvinner någonstans, att man 

försöker sitt bästa för att barnet ska ha det bra. Barnet förstår detta, även om det är omöjligt 

att alltid tolka barnet rätt när man ännu lär känna varandra. Det är normalt att missförstå vad 

barnet vill, det viktiga är att man är tillsammans och försöker förstå varandra. Det är inte 

heller fel att vilja ha egen tid för sig själv utan barnet, det är energikrävande att ha ett litet 

barn. När man också får små stunder för sig själv kan det påverka anknytningsrelationen 

positivt, eftersom det ger mera kraft att orka se och tolka signaler, och gör också att man 

njuter mer av den tid man sen är tillsammans med barnet. Om man känner stor trötthet eller 



 

   
 

irritation är det bäst både för föräldern och barnet med avlastning, men man ska komma ihåg 

att ju mindre barnet är, desto mindre tid ska man vara ifrån det. De första månaderna till 

exempel går det bra att lämna barnet några timmar eller en dag, men inte längre än så, då 

kan anknytningsrelationen påverkas negativt. (Bergström, Bylund & Sjöberg, 2013, s. 121–

122). 

Det är också viktigt att föräldern tar på sig ansvaret om den misstolkat barnet signaler eller 

beteende och inte skyller på barnet. (Risholm Mothander & Broberg, 2018, s. 121). 

4.2 Trygg anknytning 

En förutsättning för att barnet ska utveckla en trygg anknytning till sina föräldrar är lyhört 

föräldraskap. En lyhörd förälder ser vilka signaler barnet ger, tolkar dem rätt och agerar i 

enighet med det. För barnet är föräldern förutsägbar och inga otrevliga överraskningar i 

förälderns beteende eller reaktioner finns att vänta. Det här utstrålar trygghet till barnet. Ett 

tryggt anknutet barn upplever att föräldern ser barnet, förstår, beskyddar, tröstar och stöder 

barnet. Barnet ser och förstår att föräldern försöker sitt bästa för att hjälpa. Man uppskattar 

att mellan 60–70% av barn utvecklar en trygg anknytning till åtminstone en av sina 

vårdnadshavare. (Lannér Swensson, 2013, s. 36–37). 

Något som speciellt utmärker den trygga anknytningen är att föräldern förmår sig att 

minimera barnets negativa känslor och känslouttryck och maximera de positiva. 

Anknytningspersonen hjälper effektivt barnet att reglera sina känslor och är tillgänglig och 

empatisk. På detta sätt lägger anknytningspersonen grunden för att barnet ska lära sig en 

positiv stresshantering. (Wennerberg, 2011, s. 86). 

En trygg anknytning gör att barnet kan utvecklas snabbare eftersom det kan ägna sig åt lek 

och utforskning. När barnet vet att föräldern finns nära och reagerar positivt om barnet 

behöver föräldern, känner sig barnet tryggt nog att utforska sin omgivning och kunna leka. 

(Bowlby, Wiking & Risholm Mothander, 2010, s. 147). 

Vid tre-fyraårsåldern är barn med trygg anknytning gladare, öppnare och mer 

samarbetsvilliga än barn med otrygg anknytning. Barnet kan öppet förmedla sina känslor till 

föräldern och kan också hantera separationer från föräldern bra. Barnet leker fritt och kreativt 

och utforskare omgivningen på ett friare sätt. Barnet känner sig önskad, kompetent och värd 

att älska. (Killén & Erlandsson, 2014, s. 40–41). 



 

   
 

Med tanke på barnets utveckling senare är det mycket positivt om barnet har utvecklat en 

trygg anknytning. Den inre tryggheten följer ofta med genom hela livet. Barnet har utvecklat 

stabila inre modeller som påverkar hur barnet formar relationer till andra människor, och 

barnet får som följd ofta goda kamratrelationer och god social kompetens. Den 

känslomässiga regleringen fungerar bra och barnet utvecklar en bättre självkontroll. En trygg 

anknytning kan alltså vara en skyddande faktor som gör barn mer motståndskraftiga mot 

motgångar i livet. (Karlsson, 2012, s. 73–74). 

Det har också visat sig att barn med en trygg anknytning snabbare och lättare utvecklar 

förmågan för empati och att leva sig in i en annans situation, vilket är en delorsak till att de 

har lättare att få kamrater. (Hwang & Nilsson, 2019, s. 235). 

4.3 Otrygg undvikande anknytning 

Det finns tre olika sorters otrygga anknytningsmönster. Det gemensamma för alla slags 

otrygga anknytningar är att barnets behov av trygghet och tröst inte blir tillgodosedda. 

Föräldern är mindre lyhörda och kanske inte förstår vad barnet signalerar, eller väljer att inte 

reagera på signalerna. (Lannér Swensson, 2013, s. 37). 

Vid en otrygg undvikande anknytning har barnet har ingen tilltro till föräldern och tar i stället 

till en mer undvikande stil, där barnet också försöker dämpa och dölja sina känslor på egen 

hand. Barnet visar inga tecken på yttre stress vid separationer från föräldern.  Barnet kan 

verka obekymrad, men på insidan blir ändå alla barn stressade av separationer.  (Lannér 

Swensson, 2013, s.  37–38, 40).   

Det är barn med otrygg undvikande anknytning vi ofta uppfattar som de självständiga barnen 

som klarar sig själva. De försöker att inte visa sina känslor och vill klara sig utan hjälp. Det 

är i själva verket väldigt stressande och energikrävande för barnet att bete sig på det här 

sättet, eftersom barnet är för litet för att kunna lugna och trösta sig själv. (Bergström, Bylund 

& Sjöberg, 2013, s. 137). 

Barnets utveckling kan påverkas negativt vid otrygg undvikande anknytning, eftersom 

barnets nyfikenhet och vilja att undersöka sin värld minskar, när föräldern upplevs som 

otrygg. Barnet kan inte lita på att föräldern finns där när det behövs. Föräldern 

kanske upplever att barnet överreagerar och ger därför ingen tröst, eller till och med stöter 

ifrån sig barnet och tycker att det beter sig på ett jobbigt sätt. Barnet, som ändå söker närhet 



 

   
 

till förälder, lär sig i sin tur att det får vara närmare föräldern om det inte uttrycker behov av 

tröst, omsorg eller andra starka känslor. (Karlsson, 2012, s. 68–69). 

Vid fyraårsåldern trycker barnet fortfarande undan sina negativa känslor, som ilska, rädsla 

eller behov av tröst. De låtsas inför andra som att de inte alls känner sådana känslor, utan 

låtsas att allt är bra och visar en falsk glädje. Barnet har lärt sig att samspelet med föräldern 

är som mest positivt på det här sättet. Barnet leker inte särskilt kreativt när föräldern är 

närvarande, men kan leka bättre utan föräldern. Föräldern ger inte barnet den känslomässiga 

närhet som barnet egentligen behöver, men kan nog berömma prestationer. Barnet vill leva 

upp till förväntningarna. Men det är svårt som barn att trycka undan alla negativa känslor, 

och därför tar ibland dessa barn ut sin rädsla och ilska på andra barn. Det blir svårt att forma 

vänskapsband till andra barn i barngruppen. (Killén & Erlandsson, 2014, s. 42). 

Det finns väldigt lite forskning om den senare utvecklingen om barnet har en otrygg 

undvikande anknytning. Otrygg undvikande anknytning anses ändå vara en variant av en 

ganska normal utveckling. Det finns en del studier som visar att barnet möjligtvis kan få 

sämre förmåga att reglera sina egna känslor. Barnet kanske inte kan kontrollera sina känslor 

om de blir väldigt starka, och kan få känsloutbrott. Det kan också vara svårare att se andra 

människor som personer med egna känslor och åsikter, och barnet kan ha sämre förmåga att 

kunna visa hänsyn till andra, vilket påverkar nära relationer negativt. (Karlsson, 2012, s. 74). 

4.4 Otrygg ambivalent anknytning 

En otrygg ambivalent anknytning uppstår när föräldern är oförutsägbar i sitt samspel med 

barnet. Föräldern kanske reagerar på vissa signaler, men inte alla, och inte alltid när barnet 

signalerar. Barnet får svårt att läsa av föräldern och känner sig bortvisad. Samspelet sker helt 

på förälderns villkor, barnet får tröst om föräldern har tid eller ork just då. Barn med otrygg 

ambivalent anknytning utvecklar därför ofta en sämre självkänsla. Barn med otrygg 

ambivalent anknytning kan desperat klänga sig fast vid föräldern och försöka få mera 

uppmärksamhet. Dessa barn kan bli ängsliga och gnälliga. De håller sig ständigt nära 

föräldern, men kan också göra det på ett mer passivt eller likgiltigt sätt. (Karlsson, 2012, s. 

69). 

Barnet kan inte utforska eller leka i samma utsträckning som ett barn med trygg anknytning, 

utan håller ofta allt sitt fokus på föräldern och vill inte röra sig långt borta från denne. Barnet 

känner att man måste hålla sig nära föräldern för att försäkra sig om att den inte försvinner. 



 

   
 

Eftersom föräldern är oförutsägbar måste barnet alltid vara uppmärksam på och vakta denne. 

(Killén & Erlandsson, 2014, s. 36–37).  

Barnet reagerar mycket starkt vid separationer från föräldern, men blir inte heller tröstad av 

föräldern vid återföreningen, trots att barnet kan vara klängigt och vädjar om uppmärksamhet 

från föräldern. Föräldern kan själv reagera starkt på barnets starka känslor, och reaktionen 

är ofta oförutsägbar för barnet, vilket inte upplevs tryggt. (Lannér Swensson, 2013, s. 38). 

Det otrygga ambivalenta anknytningsmönstret förändras när barnet blir lite äldre. I 

fyraårsåldern har barnet börjat lära sig att överdriva sina känslor för att manipulera och 

kontrollera föräldern. Barnet kan gå från att säga ”Om du går ut så hatar jag dig”, till ”gå 

inte, jag älskar ju dig”. Barnet kan pendla från aggressivt till hjälplöst. En fyraåring med 

otrygg ambivalent anknytning visar ofta upp en tuff och arg attityd, men när föräldern ska 

gå blir barnet totalt hjälplöst och vill inte släppa i väg föräldern. (Killén & Erlandsson, 2014, 

s. 44). 

Otrygg ambivalent anknytning kan också uppstå på grund av att föräldern är väldigt ängslig 

och rädd. Föräldern uppfattar att faror lurar överallt och vill hålla barnet nära sig och inte 

släppa det ur synhåll. Ängsliga föräldrar blir ofta så upptagna av sin egen oro och rädsla att 

de inte är tillgängliga för att se och förstå barnets känslor och upplevelser. Barnet uppfattar 

det som otryggt att föräldern inte är riktigt psykiskt närvarande och skruvar därför upp 

anknytningssystemet för att försöka väcka förälderns omsorgssystem. Det här tar sig uttryck 

genom att gnälla, gråta, skrika, kramas eller att kräva fysisk beröring som att få komma upp 

i famnen. (Lundberg, 2019, s.119–121). 

Den ängsliga föräldern försöker erbjuda barnet en trygg hamn, men hejdar barnet i 

utforskandet. Nya aktiviteter eller saker kan vara farligt. Föräldern känner att alla obehagliga 

känslor eller situationer måste undvikas. Barn till ängsliga föräldrar går därmed miste om att 

lära sig hantera negativa känslor, nya erfarenheter, nya relationer, självständighet och 

utforskande. (Lundberg, 2019, s.125–127). 

Det finns, precis som med otrygg undvikande anknytning, väldigt lite forskning om otrygg 

ambivalent anknytning och den senare utvecklingen hos barnet. En del studier visar att det 

främst är problem med känsloreglering och att skapa nära relationer till andra människor 

som kan uppstå. (Karlsson, 2012, s. 74). 

En otrygg anknytning kan leda till att barnet har svårare till självreflektion och att reflektera 

kring tankar och känslor, både egna och andras. (Hart, 2009, s. 170). 



 

   
 

4.5 Otrygg desorganiserad anknytning 

En otrygg desorganiserad anknytningsrelation bygger ofta på rädsla. Barnet har behov av 

tröst och beskydd, men föräldern kan i stället för att svara på barnets behov väcka rädsla hos 

barnet. Det blir en skrämmande situation för barnet där rädslan växer ju mer behovet av 

trygghet ökar. Barnet blir förvirrad och kan inte hantera konfliktsituationerna som samspelet 

med föräldern skapar. (Karlsson, 2012, s. 69). 

Ett barn med otrygg desorganiserad anknytning söker sig fortfarande till föräldern, men på 

ett förvirrat sätt, till exempel genom att springa i väg och gömma sig eller krypa baklänges 

mot föräldern med blicken bortvänd. Barnet får inte hjälp från föräldern med att reglera sina 

känslor, och föräldern reagerar ofta oförutsägbart på barnets beteenden, vilket blir 

skrämmande för barnet. (Lannér Swensson, 2013, s. 38). 

Det här anknytningsmönstret kallas desorganiserat för att barnet inte lyckas skapa en 

organiserad strategi för att uppfylla sina behov av trygghet. Barnet kan bete sig 

motsägelsefullt och förvirrat och visa en mängd olika beteenden i stressfyllda situationer 

som inte hänger ihop i ett mönster. Det här kallas konfliktbeteende. Det kan vara så att barnet 

söker närhet och närmar sig den vuxna, men samtidigt också vill dra sig tillbaka och undviker 

personen. Känslorna svänger snabbt och barnet kan vara mycket förtvivlat för att en stund 

senare sitta stilla och stirra. (Killén, 2014, s. 38–39). 

Det otrygga desorganiserade anknytningsmönstret anses vara det mest problematiska av alla 

fyra eftersom det leder till ett av två olika scenarion. Scenario ett är att barnet försöker 

anpassa sig helt till förälderns behov, vilket gör att barnet inte får någon förståelse för sin 

egen person och det uppstår en känsla av tomhet hos barnet. Scenario två är att barnet helt 

ger upp tron på att föräldern alls kan vara en beskyddande figur. Om barnet ger upp tron på 

föräldern är det problematiskt eftersom barnet då också kan uppleva alla andra vuxna som 

opålitliga. Barnet ser inte någon möjlighet att få tröst från någon alls och måste därför alltid 

vara på sin vakt mot omgivningen. Båda scenarion är skadliga för barnets 

utveckling.  (Karlsson, 2012, s. 69–70).  

Det finns flera riskfaktorer som har visat sig påverka möjligheten för att barnet utvecklar ett 

otryggt desorganiserat anknytningssystem. Några av dessa är svåra yttre omständigheter som 

hemlöshet, fattigdom eller krigsupplevelser. Det anses ändå vara så att föräldern är den 

största faktorn till att ett barn utvecklar den här typen av anknytningsmönster. Föräldern kan 

ha problem med till exempel missbruk eller psykisk ohälsa. Om föräldern har egna 



 

   
 

obearbetade upplevelser kan det bidra till att de feltolkar sitt barns signaler. Föräldern kan 

reagera på barnets gråt med rädsla eller aggressivitet och ett klängigt barn kan väcka obehag 

hos föräldern. Föräldern reagerar i själva verket här på sina egna obearbetade upplevelser 

och inte på barnets faktiska signaler. Det leder till att förälderns beteende blir obegripligt 

och skrämmande för barnet. (Karlsson, 2012, s. 70).  

De allvarligaste faktorerna till att en otrygg desorganiserad anknytning uppstår är på grund 

av fysisk eller psykisk misshandel, eller försummelse. Det här sätter djupa spår i barnet. Hela 

barnet stannar i den psykiska utvecklingen om det inte får trygghet i den första tiden i livet. 

Barnet utvecklar inte förmågan att reglera sina känslor och traumatiska känslotillstånd 

omvandlas till permanenta drag i barnets personlighet. (Karlsson, 2012, s. 71).  

När barnet blir lite äldre kan det blanda hotfullhet, ilsket och elakt beteende med ett mer 

charmigt beteende. Barnet kan undvika närhet eller använda manipulation för att försöka 

kontrollera sin anknytningsperson. Barnet har ofta starka känslor av ilska, depression, rädsla 

och ångest. Beteendet innehåller slag av impulsivitet och hyperaktivitet. Barnet kan vara 

destruktivt både mot andra och mot sig själv. De har ingen tillit till någon, är dåliga på att 

hantera sina känslor och blir ofta utåtagerande. Kamratrelationerna är ostabila och barnet 

skyller på andra när något går fel. (Killén & Erlandsson, 2014, s. 45–46). 

Det finns ett stort intresse för att forska i hur otrygg desorganiserad anknytning påverkar 

barnets senare utveckling, och det har gjort mycket omfattande studier för att följa med barn 

under flera år för att se hur de påverkas av sin anknytningsrelation. Forskningsresultat visar 

att barnet får stora problem med att få kamrater och umgås med andra människor. 

Utåtagerande beteende och svårigheter att kontrollera sina känslor finns också med i bilden. 

Om barnet har varit med om mycket svåra omständigheter under sin uppväxt kan det sätta 

permanenta spår hos barnet. En otrygg desorganiserad anknytning kan leda till psykisk 

ohälsa senare i livet. (Karlsson, 2012, s. 75). 

5 Anknytning på daghem 

Anknytningsrelationen utvecklas mellan barn och förälder i hemmet under barnets första tid 

i livet. När barnet ska börja på daghem vänds vardagen upp och ner och en helt ny vardag 

ska skapas. Det här påverkar förstås barnet och i det här kapitlet går jag igenom hur man kan 

identifiera barnets anknytningsmönster när ett barn börjar på daghem, hur barnet hanterar 



 

   
 

separationen från föräldern, vilka behov som väcks hos både barnet och föräldern och hur 

professionella kan möta dessa behov för att garantera en lyckad inskolning.  

5.1 Att känna igen barnets anknytningsmönster 

I mötet med barn och förälder kan vi dra slutsatser baserat på vad vi har sett och upplevt. 

Det sker mycket i mötet mellan människor, både medvetet och omedvetet. Vi kan titta på 

hur barnet och föräldern samspelar med varandra, vad de har för kroppsspråk, ansiktsuttryck 

och verbalt språk sinsemellan. Människor har en förmåga att uppfatta signaler från andra 

och ibland är vi inte ens medvetna om det. Det här är vad vi kallar för magkänsla. Vår 

magkänsla bygger alltid på något, vi har uppfattat någon signal, även om vi inte själva alltid 

är helt medvetna om vilken signal det är. (Karlsson, 2012, s. 79–80). 

När vi iakttar samspelet mellan ett barn och dess förälder kan vi alltså läsa in en hel del. 

Några tecken på att samspelet mellan barn och förälder fungerar bra är att barnet är den 

självklara huvudpersonen som föräldern utgår från och föräldrarna riktar all sin 

uppmärksamhet till barnet. Som iakttagare ser man att det finns en balans och glädje i 

samspelet. (Karlsson, 2012, s. 18–19). 

Ansiktsuttryck och kroppskontakt i interaktionen mellan barn och förälder säger mycket. 

Om föräldern inte tittar barnet i ögonen, inte ler eller pratar direkt till barnet är det ett 

allvarligt tecken på att något inte fungerar i relationen. Likadant är det om barnet drar sig 

undan och undviker förälderns blick. (Karlsson, 2012, s. 114). 

Ett tecken på att det kan röra sig om otrygg undvikande anknytning är om det förekommer 

lite kroppskontakt mellan föräldern och barnet och att föräldern mer sällan visar positiva 

känslor mot barnet. (Hwang & Nilsson, 2019, s. 200).  

Andra tecken på att samspelet mellan barn och förälder inte fungerar lika bra är att barnet 

inte är huvudpersonen som föräldern utgår från, utan det kan i stället vara någon yttre 

omständighet som är i fokus eller föräldern själv. Föräldern ser inte sitt barn som en egen 

person med egna tankar och känslor, utan mera som en varelse med olika behov som ska 

tillfredsställas. Som iakttagare kan man bli spänd av att titta på interaktionen och känner att 

samspelet inte är i balans. (Karlsson, 2012, s. 20). 

Barnets anknytningsmönster visar sig bäst när anknytningssystemet aktiveras hos barnet. 

Det gör det om barnet upplever stress eller otrygghet. Det här ser daghemspersonalen varje 

morgon när barnet separeras från sin anknytningsperson. Det är en stressfylld situation för 



 

   
 

barnet och beroende på anknytningsmönstret har barnet olika strategier för att hantera sin 

stress. Vi kan också se barnets anknytningsmönster i andra stressfyllda situationer när 

föräldern inte är närvarande, som när barnet är trött, hungrigt, har skadat sig eller kommer 

till en okänd miljö. (Killén & Erlandsson, 2014, s. 31). 

När barnet börjar på daghem använder det sig av sina inre arbetsmodeller för att skapa en 

uppfattning om platsen och personalen. Barnet generaliserar sina erfarenheter, så som 

erfarenheterna ser ut kommer också förväntningarna ut. Ett barn med trygg anknytning 

förväntar sig att personalen bemöter och uppmärksammar barnet lyhört. Ett otryggt 

undvikande anknutet barn förväntar sig inte att få närhet eller tröst, eftersom det aldrig har 

fått det. I stället kommer barnet att ta en mer passiv och observerande roll. Barnet bekantar 

sig med spelreglerna som gäller på daghemmet och anpassar sig till dem. Ett otryggt 

ambivalent anknutet barn förväntar sig oförutsägbarhet. Barnet kommer att hålla sig i 

närheten av personalen, antingen passivt eller mera klängigt. Ett barn med otrygg 

desorganiserad anknytning kommer att vara ständigt på sin vakt att försvara sig och förväntar 

sig hotfulla händelser och situationer. (Killén & Erlandsson, 2014, s. 50). 

Det är värt att hålla i minnet att en säker bedömning av vilken anknytningsrelation ett barn 

har till sin förälder ofta kräver en omfattande, systematisk utredning av människor med 

utbildning inom detta. Det är också en känslig fråga för föräldrarna. Men genom att ha 

kunskap om trygga och otrygga anknytningsmönster och lära sig känna igen tecken på dem 

kan man få en bättre förståelse för barnets beteende och vilka behov barnet har. (Brandtzæg, 

Torsteinson & Øiestad, s. 100–101).  

5.2 Separationer 

Separationer är svåra för alla barn, speciellt för små barn. Det är en situation som är starkt 

stressande för barnet, oavsett vilken anknytningsrelation barnet har till föräldern som det 

separeras från. Studier har visat att det inte nödvändigtvis är förälderns frånvaro som är den 

största stressfaktorn, utan snarare är det barnets känsla av att vara oskyddad och inte kunna 

få skydd som ökar stressen. (Lannér Swensson, 2013, s. 42). 

Forskning har visat att barnet reagerar som allra starkast på separationer från föräldern vid 

arton månaders ålder. I den här åldern är barnet ganska rörligt och de flesta har börjat gå. 

Viljan och nyfikenheten att utforska sin omvärld är stark, men samtidigt blir behovet av den 

trygga famnen att kunna återvända till som störst. (Risholm Mothander & Broberg, 2018, s. 

130). 



 

   
 

När barnet är lite äldre reagerar det ofta lugnare på separationer. En fyraåring har en större 

mognad än en ettåring och har dessutom skapat många erfarenheter från sin omvärld. Barnet 

har en inre mognad och förstår att föräldern kommer tillbaka och hämtar barnet från 

daghemmet på eftermiddagen. (Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008, 

s. 150). 

När barnet separeras från föräldern kan vi iaktta samspelet mellan barn och förälder. Hur 

beter de sig mot varandra? Tar föräldern sig tid att lugna barnet? Eller håller de avstånd? 

Säger föräldern något till barnet, finns det någon kommunikation alls mellan dem? Vad säger 

kroppsspråket, finns det ögonkontakt? Vilka reaktioner visar barnet? Allt detta visar vilken 

typ av anknytningsrelation som barnet har till sin förälder. (Killén & Erlandsson, 2014, s. 

32). 

För att underlätta separationer kan man utveckla rutiner eller ritualer mellan barn och 

förälder, till exempel att man vinkar i ett fönster med barnet när föräldern går. Rutiner skapar 

förutsägbara mönster för barnet, vilket ger trygghet. (Bergström, Bylund & Sjöberg, 2013, 

s. 262). 

Den bästa stresslindringen vid separationer för barnet är en anknytningsperson på 

daghemmet som kan ta emot barnet och ge den trygghet som det behöver. Stressen minskar 

naturligt när barnet känner att det är i sällskap med en trygg vuxen. (Brandtzæg, Torsteinson 

& Øiestad, 2016, s. 28). 

Om separationen är mycket svår på morgonen när föräldern ska gå kan det vara skäl att 

fundera på om det ligger något mer bakom än att det är jobbigt att se sin anknytningsperson 

gå ifrån en. Ibland kan barnet vara motsträvigt till att gå till daghemmet för att det känns som 

en otrygg plats där barnet inte får beskydd. Vuxna måste ha en överblick av allt som händer 

på daghemmet under dagen och kunna ingripa om barnet behöver skydd från andra barn eller 

något annat. Daghemspersonalen måste alltid vara nära till hands så att de kan ingripa om 

det behövs. (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016, s. 45). 

Det är viktigt att tydligt komma emot i hallen på morgonen och ta emot barnet. Det gör 

övergången lättare för barnet. Att hälsa och önska barnet välkommet gör att barnet känner 

sig sett och minskar risken att det känner sig oroligt. Man ska också låta det ta den tid barnet 

behöver. Om man skyndar på överlämnandet finns det risk att barnet börjar känna obehag 

eller oro. För det flesta barn känns det betydligt bättre om avskedet får ta lite tid och barnet 

får uttrycka sina känslor kring det. Samtidigt måste det vara tydligt att det faktiskt är ett 



 

   
 

avsked och att föräldern måste gå i väg till jobbet. (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016, 

s. 166–167). 

5.3 Inskolning 

Inskolningen är den tid då barnet först börjar på daghemmet och ska börja bekanta sig med 

de nya miljöerna, människorna och aktiviteterna. Olika daghem har lite olika procedurer för 

inskolning, men vanligt är att föräldern är med de första dagarna när barnet är helt ny till 

daghemmet och att man sedan minskar på föräldrakontakten tills barnet kan vara hela dagen 

själv utan föräldern. Hur länge en inskolning tar beror i hög grad på hur snabbt barnet 

anpassar sig till den nya miljön och vänjer sig vid att bli lämnad av föräldern under dagen. 

En av inskolningens viktigaste principer är att låta barnet knyta an till en i personalen på 

daghemmet. För att barn ska kunna slappna av och leka, sova, äta och utvecklas på 

daghemmet behöver det känna sig tryggt och den tryggheten kommer ofta från att barnet har 

en anknytningsperson på daghemmet. Vissa barn får också trygghet från kontakten till något 

annat barn i barngruppen eller från fasta rutiner på daghemmet. (Bergström, Bylund & 

Sjöberg, 2013, s. 261). 

Det är bra att organisera inskolningen så att barnet får möjlighet och framför allt tid att knyta 

an till en vuxen, gärna två. Om ett barn har två anknytningspersoner på daghemmet skapar 

det trygghet eftersom barnet är mindre utsatt om en vuxen är frånvarande någon dag. 

(Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016, s. 155). 

5.3.1 Trygg anknytning 

Barn med en trygg anknytning till sin förälder kan ofta reagera starkare än otryggt anknutna 

barn när en inskolning på daghem börjas. Reaktionen blir så stark eftersom barnet inte 

förväntar sig att bli lämnad på det här sättet utan är van vid att föräldern är närvarande, lyhörd 

och ger skydd och tröst. Det kan för barnet kännas som ett svek från förälderns sida, men 

när barnet förstår att föräldern återvänder varje dag och hämtar barnet på eftermiddagen så 

kommer tilliten tillbaka. (Risholm Mothander & Broberg, 2018, s. 134). 

Inskolningen kan i början alltså vara ganska besvärlig för ett barn med trygg anknytning. 

Barnet protesterar mycket starkt till att bli lämnad i en främmande miljö med främmande 

människor. När barnet vänjer sig med daghemmet och personalen där knyter det ofta an till 

en vuxen om den möjligheten ges. Barnet accepterar tröst från personalen, och är ofta 



 

   
 

lättsamt och lekfullt i samspelet med pedagogerna på daghemmet. Under aktiviteter som 

pyssel eller sagoläsning sitter barnet gärna nära personalen. Barnet involverar gärna 

personalen i sin lek, som att ge leksaker till den vuxna, eller ta den vuxna i handen och dra 

med den till lekvrån. Barn med trygg anknytning ses ofta som lättskötta barn som lätt också 

blir omtycka eftersom de genom att ta emot tröst och beskydd från personalen blir lugnade 

och anknytningssystemet sätts i viloläge. Då är barnet glatt, nyfiket och följer oftast 

pedagogernas uppmaningar. Barnet klarar separationen på morgonen mycket väl när det fått 

en anknytningsperson i personalen och kan vara glad när det kommer till daghemmet på 

morgonen. Barnet följer också lätt dagsschemat och övergångarna från en aktivitet till en 

annan under dagen är inte ett problem. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 75–77). 

5.3.2 Otrygg undvikande anknytning 

Eftersom barn med otrygg undvikande anknytning dämpar sina egna känslor, kan det vara 

svårt att identifiera ett visst anknytningsbeteende hos barnet. Det är just bristen på 

anknytningsbeteende vid separationer som säger oss vilken anknytningsrelation barnet har. 

Barnet kan vara helt neutral vid separationen, eller till och med ignorera föräldern när den 

lämnar barnet. Istället kan barnet vara snabbt att fästa sin uppmärksamhet vid något annat, 

som ett klädesplagg eller en leksak. (Killén & Erlandsson, 2014, s. 35–36). 

Inskolningen kan ofta gå ganska smärtfritt till när barnet har en otrygg undvikande 

anknytning. Barnet är van vid att klara sig själv och att inte få det känslomässiga stöd som 

det behöver. Om barnet känner sig rädd eller ängslig och skulle behöva få tröst, biter det ofta 

ihop och försöker klara sig själv. Barnet drar sig ofta undan personalen om de försöker närma 

sig barnet. Det är också vanligt att barn med otrygg undvikande anknytning drar sig undan 

från de andra barnen i gruppen och visar mest intresse för leksakerna och den fysiska miljön 

på daghemmet. De ses ofta som mycket självständiga och duktiga barn, men riskerar att 

hamna i skymundan eftersom de så sällan söker kontakt med den vuxna på eget initiativ. 

(Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 78–79). 

Med de här barnen är det bra att vara tydlig med att man finns där och kan erbjuda tröst. Man 

kan inte pressa barnet, för då drar det sig undan ännu mer, men det är viktigt att visa att man 

kan erbjuda hjälp och omvårdnad. Med tiden kan barnet förhoppningsvis öppna sig mer och 

ta emot den tröst och trygghet som det har behov av. (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 

2016, s. 104–105). 



 

   
 

5.3.3 Otrygg ambivalent anknytning 

Vid en otrygg ambivalent anknytning är separationer mycket svåra. Barnet vill hela tiden 

fånga förälderns uppmärksamhet och vara i ständig kontakt med denne. Det kan bli en 

konfliktfylld situation beroende på hur föräldern svarar. Barnet är alldeles förtvivlat när 

föräldern går och är mycket svårt att trösta, lugna eller distrahera. Barn som upplevs vara 

otröstliga har ofta en otrygg ambivalent anknytning. (Killén & Erlandsson, 2014, s. 36). 

När man ska skola in ett barn med otrygg ambivalent anknytning är det ofta en svår och tung 

process för alla inblandade. Föräldern har svårt att stöda barnet på ett bra sätt, och 

separationer blir ofta väldigt känslosamma och långvariga. Till skillnad från barn med trygg 

anknytning, som också reagerar mycket starkt vid separationer men sen hittar en 

anknytningsperson som blir en trygghet, så har barn med otrygg ambivalent anknytning 

mycket svårt att låta sig tröstas av andra personer. Barnet söker kontakt till de vuxna på 

daghemmet men blir inte lugnad eller tröstad av den kontakten. Barnet kan vara gnälligt och 

irriterat utan någon tydlig orsak och vill hela tiden få en vuxens uppmärksamhet. Barn med 

otrygg ambivalent anknytning uppfattas ofta av personalen som gnälliga och svåra och kan 

väcka irritation hos personalen istället för medkänsla. De här barnen har också svårt att följa 

uppmaningar och tillsägelser, som att städa undan efter leken. Små tillsägelser kan bli stora 

konflikter. (Broberg, Hagström & Broberg, s. 80). 

Barn med otrygg ambivalent anknytning som betraktas som klängiga har både behov av tröst 

och trygghet, men också behov av att stödjas i att utforska, leka och självständigt klara av 

saker och ting. Barnet behöver hjälp att röra sig ut i världen och daghemspersonalen får 

gärna uppmuntra barnet att göra saker själv. (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016, s. 

106). 

5.3.4 Otrygg desorganiserad anknytning 

Barn med otrygg desorganiserad anknytning har ofta erfarenheter av att deras förälder är 

oförutsägbar och skrämmande. Därför reagerar barnet med att alltid vara på sin vakt för att 

försöka förbereda sig på otrevliga händelser. Barnet vet aldrig vad det kan förvänta sig och 

kan därför reagera explosivt vid vissa situationer. Barnet kan antingen bli överdrivet 

omhändertagande mot andra i sin omgivning eller fientligt kontrollerande. Dessa beteenden 

utvecklas för att barnet vill skapa kontroll över sin situation och ge så lite rum som möjligt 

för oväntade händelser. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 256).  



 

   
 

Dessa barn kan framstå som väldigt kaotiska, eftersom de har motsägelsefulla beteenden. 

Barnet kan inte förstå eller uttrycka sina känslor hälsosamt, och kan bli kontrollerande och 

aggressivt, eller motsatsen, att det tar ovanligt mycket initiativ till att hjälpa och ta hand om 

andra. De här barnen är ofta väldigt svåra att förstå sig på och de präglas av rädsla och kaos. 

Det är samtidigt de här barnen som allra mest behöver få en trygg vuxenkontakt på 

daghemmet. Det kan vara en väldigt krävande uppgift att hantera och hjälpa barn med 

desorganiserad anknytning och man ska inte vara rädd att söka mera hjälp av till exempel en 

speciallärare inom småbarnspedagogik. (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016, s. 107–

108). 

5.4 Att möta anknytningsbehov som uppstår hos barnet 

Enligt lagen om småbarnspedagogik i Finland ska småbarnspedagogiken främja en 

helhetsmässig uppväxt, hälsa och ett holistiskt välbefinnande, säkerställa att miljön inom 

småbarnspedagogiken är utvecklande, hälsosam och trygg och upprätthålla ett 

verksamhetssätt som respekterar barnet. (Lag om småbarnspedagogik 540/2018). 

Grunderna för planen för småbarnspedagogik nämner också att man ska trygga alla barns 

fysiska, psykiska och sociala trygghet. Barnet ska få tröst när det behöver det. Det ska vara 

tillåtet för barnet att visa alla sina olika känslor och personalen ska hjälpa barnet att reglera 

dem och uttrycka dem på ett hälsosamt sätt. (Utbildningsstyrelsen, 2018, s. 33–34).  

Vad innebär egentligen tröst? Det är att visa att man förstår, ser och känner med barnet. Att 

ge tröst innebär också att man hjälper barnet förstå att det dåliga går över och det blir bra 

igen. (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016, s. 47). 

Det man som vuxen kan göra för att skapa trygghet för barnet är att vara större, starkare, 

klokare än barnet och snäll. När det går följer man barnets behov, när det krävs ska man 

kunna ta ansvar och bestämma. (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016, s. 57). 

Barn behöver känna sig trygga för att kunna leka och leken vet vi är alldeles livsnödvändig 

för barn. De behöver leka för att utvecklas och må bra. Hjärnan tar hjälp av leken för att föra 

den neurobiologiska utvecklingen vidare, vilket är förståelse av tankar, känslor, beteenden 

och sinnesupplevelser. Barn använder sig också av lek för att bearbeta känslor och 

upplevelser som har varit svåra för barnet. (Lundberg, 2019, s. 36). 

När man pratar om barnets anknytningsbehov kommer begreppet ”trygghetscirkeln” ofta 

upp. Den visar hur barnets behov hänger samman. Barnet behöver en trygg hamn, en trygg 



 

   
 

vuxen som ser barnet och kan ge det stöd och den tröst barnet behöver när 

anknytningssystemet är aktiverat. Anknytningssystemet aktiveras till exempel när barnet är 

rädd, ledsen, trött, har ont eller känner sig osäker. När tryggheten är uppnådd och barnet 

tankat trygghet kan det ge sig ut och uppfylla andra behov, nämligen behovet av att utforska 

och upptäcka. Barnet är nyfiket, men behöver känna sig trygg för att kunna utforska sin 

omgivning självständigt. Under utforskandets gång händer något, som att barnet ramlar och 

slår sig, och anknytningssystemet aktiveras igen. Barnet kommer tillbaka till den trygga 

vuxna för att tanka mera trygghet och kan sedan ge sig ut igen. Så här rör sig barnet runt i 

trygghetscirkeln, yngre barn har mindre cirklar som växer ju äldre barnet blir. (Brandtzæg, 

Torsteinson & Øiestad, 2016, s. 22–23). 

Barnet känner sig speciellt utsatt och otryggt när det ska somna på vilan och när det vaknar 

från sömn. På daghem är vilan ofta en viktig del av dagsrutinerna och det är viktigt att 

komma ihåg att det här är en tidpunkt när barnet kan få ett större behov av tröst och trygghet 

än vanligt. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 73). 

Som professionell kan man utstråla trygghet genom att vara närvarande, vaka över och se 

barnet, även när det leker och utforskar. När barnet känner att en vuxen håller uppsikt över 

det och ser vad det gör får barnet en inre trygghet. (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016, 

s. 34–35). 

För att skapa ett klimat som utstrålar trygghet på daghemmet kan man som personal fokusera 

på att stödja varandra, diskutera och komma överens om vilka värderingar man ska gå efter, 

dela upp ansvaret för olika uppgifter på ett sätt som alla är nöjda med och att kunna lösa 

konflikter sinsemellan utan att utsätta barnen för konflikten. (Broberg, Hagström & Broberg, 

2012, s. 87). 

Rutiner i vardagen hjälper barn att förstå hur dagen kommer att se ut, vad som kommer att 

hända och när. För små barn blir rutiner ett sätt att strukturera tiden. När barnet vet vad som 

väntar på daghemmet och vad som kommer att hända skapar det trygghet. Man kan förutom 

att berätta också visa vad som kommer att hända under dagen till exempel genom att sätta 

upp bilder i kronologisk ordning över aktiviteterna och vilken vuxen som kommer att ha 

hand om den. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 202–203). 

Förutsägbarhet ger alltså trygghet och vid till exempel måltidssituationer på daghemmet kan 

man skapa förutsägbarhet genom att barnen vet sin matplats vid bordet. (Broberg, Hagström 

& Broberg, 2012, s. 209). 



 

   
 

6 Anknytningen mellan barn och pedagog 

I detta kapitel tar jag upp hur en anknytningsrelation uppstår mellan barn och pedagog när 

barnet introduceras till daghemmet. 

Forskning har visat att det är daghemspersonalens kompetens och relation till barnen som är 

den faktor som är avgörande för om daghemmet är bra eller dåligt. Det finns förstås många 

andra faktorer också som spelar in, men allra viktigast är de vuxnas förmåga att ha positiva 

samspel med barnet, se dess förmågor, förstå dess känslor och tillgodose de behov som 

barnet har. Det är trygghet, ömhet och glädje som är det viktigaste. (Brandtzæg, Torsteinson 

& Øiestad, 2016, s. 14). 

Alla barn, oavsett vilket anknytningsmönster de har, känner sig otrygga när de börjar på ett 

nytt daghem. Därför har personalen en viktig roll. Barnet måste få minst en vuxen att kunna 

knyta an till för att uppleva daghemmet som en trygg plats. (Killén, K. & Erlandsson, A., 

2014, s. 52).  

Forskning har visat att en trygg anknytning till en eller flera andra vuxna personer än 

föräldrarna hjälper barnet att utvecklas i en positiv riktning. Barnen på daghemmen behöver 

en vuxen som de upplever vara en trygg närkontakt. Det här är nödvändigt för att barnet ska 

kunna utforska den nya världen, daghemmet, med en trygg bas att återvända till om 

utforskandet blir för läskigt. Barnet behöver någon som det kan lita på att kan trösta om 

barnet känner sig ledsen, ängslig eller rädd. Det här är speciellt viktigt för de minsta barnen 

på daghemmet. Ettåringar är mycket känsliga för den stora förändring som att börja på 

daghem innebär. Det är av största betydelse för deras utveckling att få en trygg 

anknytningsperson på daghemmet. (Killén, K. & Erlandsson, A., 2014, s. 127). 

Barnet kan ha flera anknytningsrelationer samtidigt, men alla relationer är inte en 

anknytningsrelation. Barnet knyter an till specifika personer som spenderar tillräckligt med 

tid med barnet och ger det omvårdnad. Anknytningsrelationerna har en slags hierarki, där 

den viktigaste anknytningspersonen är den som varit den mest fasta punkten i barnets första 

tid i livet. När barnet är ledset eller känner sig otryggt söker det sig till den person som är 

högst upp i anknytningshierarkin, vilket oftast är en förälder. (Broberg, Risholm Mothander 

& Granqvist, 2020, s. 70–71). 

Hierarkin av anknytningspersoner är nödvändig. Om en farlig situation uppstår och barnets 

anknytningssystem aktiveras kan det vara livsfarligt att då i stunden behöva fundera på 



 

   
 

vilken person barnet ska söka skydd hos. Då förlorar man dyrbar tid. Därför har barnet 

utvecklat hierarkin för att instinktivt veta vart det ska springa. Om personen som är högst 

upp i hierarkin inte är tillgänglig, tar barnet den person som är på andra plats. (Wennerberg, 

2011, s. 41). 

Så hur blir man den där trygga anknytningspersonen som tar emot det nya barnet och guidar 

det genom inskolningen? Det kräver att personen har något som kallas relationskompetens. 

Det är en viktig kompetens som innebär att vi kan skapa relationer till barn och stödja dem i 

deras utveckling. Med god relationskompetens kan man utveckla en auktoritativ 

uppfostringsstil, vilket betyder att man kan sätta hälsosamma gränser och vara den klara 

ledaren i barngruppen, samtidigt som man också har goda omhändertagande egenskaper. 

Relationskompetens kräver att man kan ta barnets perspektiv, man ska kunna förstå hur 

barnet upplever sin situation och sina känslor. Det här är lättare sagt än gjort om man har att 

göra med till exempel ett mer utåtagerande barn. Man måste kunna se vilka känslor som 

ligger bakom beteendet. Mentaliseringsförmågan, som nämnts tidigare, är viktig också här. 

Centrala frågor att ställa sig själv är: 

- Är jag lyhörd och tillräckligt närvarande? 

- Var finns min tyngdpunkt i mitt samspel med barnet? 

- Kan jag sätta gränser utan att jag samtidigt avvisar barnet? 

Man kan utveckla sin relationskompetens genom att bli medveten om och reflektera över 

sina egna värderingar och handlingar. Det är också viktigt att man på daghemmet skapar 

förutsättningar för att barnet ska få en anknytningsperson. Föräldrarna måste också hjälpa 

till att föra över den trygga anknytningen till personalen. De barn som har otrygga 

anknytningar har ännu större behov av en anknytningsperson på daghemmet som kan lägga 

en god grund till en trygg anknytning, som ser och engagerar sig i barnet. (Killén, K. & 

Erlandsson, A., 2014, s. 128–130). 

Lyhördhet kan vara avgörande om man vill skapa goda förutsättningar för en trygg 

anknytningsrelation. Då är man uppmärksam på barnets känslor, tankar, behov och situation. 

(Lundberg, 2019, s. 48). 

Andra faktorer som inverkar på om en anknytningsrelation mellan barn och pedagog uppstår 

är hur mycket kontakt den vuxna har med barnet och hur ofta den vuxna har haft möjlighet 

att framgångsrikt trösta barnet. Barnet behöver en person som är större och klokare än barnet, 



 

   
 

men som också är snäll. En person som har förmåga att ge beskydd och som också är villig 

att göra det och sätta barnet i fokus. En anknytningsrelation kräver tid, engagemang och 

kontinuitet. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 67). 

7 Sammanfattning 

Anknytning är det psykologiska band som ett litet barn skapar till sin närmaste 

omsorgsgivare, oftast en förälder. Ett nyfött barn måste knyta an till en vuxen för att överleva 

och skapar en anknytningsrelation till den vuxna oavsett hur den vuxna behandlar barnet. 

Därför kan anknytningsrelationerna se lite olika ut. Barnets anknytningssystem aktiveras när 

barnet är rädd, blivit skrämd, trött, hungrig, sjuk eller känner sig osäker. Då söker sig barnet 

till sin anknytningsperson för att få tröst, beskydd och trygghet. Hur föräldern svarar på 

barnets anknytningsbehov påverkar relationen. 

Det finns fyra huvudsakliga anknytningsrelationer. Trygg anknytning, otrygg undvikande 

anknytning, otrygg ambivalent anknytning och otrygg desorganiserad anknytning. Den 

trygga anknytningen utmärks av att föräldern har ett hälsosamt samspel med barnet och kan 

se, förstå och möta barnets behov. Barnet känner att det har en trygg famn att gå till om det 

behövs.  

Den otrygga undvikande anknytningen innebär att barnet har lärt sig att föräldern inte svarar 

positivt på barnets behov av trygghet. Föräldern kanske tycker att barnet överdriver när det 

behöver tröst och barnet får inte den trygghet det söker, utan kanske blir bortstött i stället. 

Därför börjar barnet gömma och trycka undan sina negativa känslor för att få närhet till 

föräldern. Dessa barn framstår ofta som mycket självständiga och duktiga och vill klara sig 

själv.  

Otrygg ambivalent anknytning karaktäriseras av att barnets anknytningssystem är skruvat 

upp till maxnivå. Barnet söker ständigt kontakt och närhet till sin förälder och kan inte 

slappna av, vara nyfiken och utforska sin omgivning. Barnet har lärt sig att föräldern ibland 

finns tillgänglig för att hjälpa, men ibland inte. Barnet tycker att föräldern är oförutsägbar 

och måste konstant vakta föräldern så att denna inte försvinner när barnet behöver stöd. 

Barnet kan vara klängigt och ängsligt.  

Den otrygga desorganiserade anknytningen bygger på rädsla. Barnets anknytningsperson 

skrämmer barnet och det blir kaotiskt för barnet när det vill söka tröst hos sin 

anknytningsperson, men samtidigt blir rädd för den personen. Barnet slits mellan att dra sig 



 

   
 

ifrån det otäcka men söka sig närmare för att försöka få tröst. Den otrygga desorganiserade 

anknytningen skiljer sig från de andra eftersom den kan vara skadlig för barnets utveckling. 

Barnet kan bli utåtagerande, aggressiv eller kontrollerande och får ingen hjälp från sin 

anknytningsperson med att lära sig hantera negativa känslor eller att skapa relationer till 

andra människor. 

Beroende på barnets anknytningsrelation och deras tidigare erfarenheter i livet kommer de 

att förvänta sig olika saker från daghemmet och daghemspersonalen. Barnen kan reagera 

olika starkt när det gäller separationer och inskolning och har också lite olika behov beroende 

på hur deras anknytningsrelation ser ut. Tryggt anknutna barn reagerar ofta med stark protest 

av att bli lämnad av föräldern, men kan efter ett tag acceptera tröst från en annan vuxen. Ett 

barn med otrygg undvikande anknytning försöker klara sig själv och visar inga starka 

känslomässiga reaktioner. Ett barn med otrygg ambivalent anknytning har sitt 

anknytningsbeteende skruvat till maxnivå och försöker desperat hålla sig i närheten av sin 

förälder. När föräldern går är barnet mycket svårt att trösta. Barn med otrygg desorganiserad 

anknytning är ständigt på sin vakt för fara, kan ha svårt att lita på vuxna och kan bete sig 

utåtagerande. 

Det är daghemspersonalen som ska tillgodose barnets behov. Alla barn blir stressade av 

separationer och tycker att nya miljöer med nya människor känns skrämmande, det är 

naturligt. För att garantera att alla barn får en trygg start på daghemmet vore det viktigt att 

varje barn får möjlighet att knyta an till en vuxen i personalen. Barnet känner då att det har 

någon att söka sig till när det känns otryggt och den vuxna kan trösta barnet och ge trygghet. 

För att skapa en anknytningsrelation till ett barn krävs det att den vuxna ger relationen tid 

och engagemang. Närhet till barnet och förmågan att kunna se när barnet behöver tröst och 

trygghet är viktigt. 

8 Metod och tillvägagångssätt 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för mitt tillvägagångssätt och vilken metod jag 

valt till min undersökning, samt motivera varför jag gjort på det sättet. Jag kommer också 

att kort berätta lite om vad den kvalitativa forskningen innebär och gå igenom analysmetod 

och datasekretess. 



 

   
 

8.1 Kvalitativ metod 

Jag valde att göra en kvalitativ undersökning eftersom det passade mitt arbete bättre. Mitt 

syfte var att undersöka sambandet mellan barnets anknytningsrelation och 

daghemsinskolningen och om daghemspersonalen uppfattar att barnets anknytningsrelation 

har betydelse. Jag var på så sätt ute efter en djupare förståelse hur anknytningsrelationen 

påverkar inskolningen. Med den kvalitativa forskningsmetoden får man bättre fram 

respondenternas tankar, åsikter och upplevelser och resultatet blir mera djupgående än om 

man skulle ha använt den kvantitativa metoden. 

Den kvalitativa forskningsmetoden är intresserad av att ta reda på hur människor upplever 

och tänker kring ett visst fenomen. Målet är förståelse och insikt framom statistisk analys. 

Det finns kvalitativa forskare som använder sig av normalt sett kvantitativa metoder och 

tvärtom. (Bell, Waters & Nilsson, 2016, s. 20). 

Den kvalitativa forskningsmetoden kan innebära att man till exempel intervjuar eller 

observerar sina respondenter. Man kan också använda sig av dagböcker. Jag valde att göra 

en enkät med öppna frågor. Enkäter förknippas oftast med den kvantitativa metoden, men 

kan också användas kvalitativt. Svaren analyseras kvalitativt på samma sätt som intervjusvar 

skulle göras, genom att jag går igenom dem med teoretisk tolkning och drar slutsatser från 

det. Mera om analysmetoden finns i kapitel 8.2, tillvägagångssätt. 

Jag valde att göra en enkät dels eftersom det var lättare för mig, dels för att det kändes 

vettigare i dessa pandemi-tider. Corona-restriktioner försvårade situationen när man inte 

fysiskt kunde träffas på daghem eller till exempel kaféer för att utföra intervjuer. Eftersom 

många också är mycket obekväma med att prata på distans via kanaler som Microsoft Teams 

eller Zoom kände jag att intervjuer riskerar att bli stela och att respondenten inte berättar på 

samma sätt eftersom det inte blir en bekväm situation. Jag hade dessutom svårt att hitta 

respondenter som ville ställa upp på en intervju, flera frågade faktiskt om det fanns ett 

enkätalternativ. Intervjuer är också väldigt tidskrävande att göra och analysera. Jag upplever 

inte att mitt arbete påverkades negativt av att jag valde att göra en enkät, tvärtom. Med en 

enkät kunde jag nå ut till flera respondenter än vad som hade varit möjligt med personliga 

intervjuer och fick därför en djupare insikt i vad daghemspersonalen tycker. Många upplever 

det som mycket lättare att svara på en enkät än att ställa upp på en intervju, på så sätt ökade 

också antalet respondenter. Eftersom man kan gå in och titta på enkäten i lugn och ro innan 

man börjar svara på frågorna fick jag också genomtänkta svar. Jag upplever att enkäten och 



 

   
 

respondenterna fungerade bra för mitt arbete och jag fick goda svar på mina frågor. Det var 

därför ett lyckat val. 

8.2 Tillvägagångssätt 

För att välja mina respondenter använde jag mig av bekvämlighetsurval, alltså att jag vände 

mig till personer och ställen som jag är bekant med från förut. Det var daghem där någon 

bekant jobbar och där jag tidigare gjort praktik, vikarierat och sommarjobbat som jag hörde 

av mig till. Det kändes naturligt och praktiskt att vända sig till personer och platser man haft 

kontakt tidigare och jag upplevde det som ett bra ställe att börja på för att hitta respondenter. 

En fördel med denna metod var att jag hade en hög svarsprocent på min enkät, kanske för 

att personerna kände att de ville vara tillmötesgående då de kände mig från tidigare. En 

nackdel som går hand i hand med detta kan vara att respondenterna möjligtvis har känt att 

de har ett visst ansvar att ställa upp för mig och min undersökning, det är ju kanske lättare 

att tacka nej till en främling. För att motverka detta har jag varit noga med att poängtera att 

det är frivilligt att delta, att man är anonym och att jag inte kommer att veta vem som har 

svarat och inte svarat på enkäten. 

Jag skickade ut min enkät endast till lärare och socionomer inom småbarnspedagogik. Detta 

för att deras mer omfattande utbildning i jämförelse med barnskötare innebär att de troligtvis 

kan ge mera detaljerade och innehållsrika svar. Jag skickade ut enkäten till sammanlagt 11 

lärare i åldern 24–55 och jag fick in 6 svar. Det fanns både respondenter som arbetar med 

åldersgruppen 3–5 år och respondenter som arbetar med de yngre barnen i åldersgruppen 1–

3 år. 

Jag valde att analysera svaren på de öppna frågorna i min enkät kvalitativt med hjälp av 

teoretisk tolkning. 

Teoretisk tolkning innebär att man inte använder sig av någon specifik metod eller teknik, 

utan läser igenom respondenternas svar flera gånger, reflekterar teoretiskt kring dessa och 

intressanta teman och antecknar egna tolkningar. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 283). 

Jag använde mig också av citat från respondenterna för en tydligare tolkning. 



 

   
 

8.3 Datasekretess 

Alla respondenter som enkäten skickades till informerades om att det var frivilligt att svara 

på enkäten och att svaren behandlades anonymt. För att besvara enkäten behövde man inte 

uppge någon information om sig själv, inte ens sitt namn. Jag visste på så sätt inte vilken 

respondent som svarat vad, eller exakt vilka av de som fick enkäten skickad till sig som 

svarat. Eftersom respondenternas identitet ska skyddas kommer respondenternas namn, kön, 

ålder, arbetsplats, hemort eller någon annan personlig information inte att avslöjas i 

resultatredovisningen. Vid citat skrev jag ut deras svar utan att personliga egenskaper 

förekommer, till exempel omvandlade jag dialektord eller uttryck till standardsvenska så att 

ingen koppling mellan dialekt och hemort kan göras. Allt material som berör respondenterna 

kommer efter att arbetet är färdigt att förstöras. 

9 Resultatredovisning 

I det här kapitlet går jag igenom de resultat och svar jag fått på min enkät från mina 

respondenter. Citat kommer att ingå tillsammans med mina egna tolkningar för att göra 

respondenternas svar och åsikter tydligare. Citaten gör också att det blir mer intressant att 

läsa resultatredovisningen. Alla enkätfrågor kommer att gås igenom i ordningsföljd med 

tillhörande svar.  

Vissa långa citat har jag valt att förkorta. En förkortning markeras med (---) och kan finnas 

i början, mitten eller i slutet av citatet. Citaten skrivs med kursivstil.  

Jag hade alltså sammanlagt 6 respondenter i åldern 24–55 med erfarenhet av att jobba i olika 

åldersgrupper på daghem. 

9.1 Anknytningsteorin 

Jag började att fråga om respondenterna känner till anknytningsteorin. De flesta var bekanta 

med den, endast en var inte bekant med anknytningsteorin tidigare. En nämnde att man läst 

om anknytningsteorin inom utbildningen till lärare inom småbarnspedagogik men att man 

utöver det inte fördjupat sig i ämnet. 



 

   
 

9.2 Användning av anknytningsteorin 

Nästa fråga var om man använder sig av eller på något sätt beaktar anknytningsteorin på 

respondentens arbetsplats. Svaren var varierande, och visar att det är just i samband med 

inskolning som man främst börjar tänka på anknytningens betydelse. 

”Ja, vi använder oss av den för att underlätta inskolningen och få en smidig dagisstart.” 

”Ja på så sätt att vi sätter stor vikt vid barnets första tid på dagis så att barnet ska känna 

sig tryggt.” 

”Inte uttryckligen, men alla lärare på min arbetsplats har fått lära sig om anknytningsteorin 

i sin utbildning. Därför är vi alla medvetna om vad anknytningsteorin innebär.” 

”Ja och nej. Vid inskolningar funderas det kring detta men inte så mycket efteråt.” 

Anledningen att man tänker på anknytningen och dess betydelse just i samband med 

inskolningen kan vara för att det är en stressfylld situation för barnet där man vill satsa extra 

mycket på värme, närhet och trygghet. Det är också just i stressfyllda situationer som nya 

miljöer, människor och separationer från anknytningspersonen som barnets 

anknytningsbeteende kommer fram som bäst och det är naturligt för daghemspersonalen att 

reagera på det och försöka möta barnets behov. 

9.3 Rutiner och metoder för inskolning 

Följande fråga handlade om inskolning och vad daghemmet respondenten arbetar på har för 

rutiner och metoder kring inskolning och hur man brukar göra. Inskolningen varierade i 

längd från tre dagar till en vecka, där man långsamt minskade på föräldrakontakten och 

introducerade barnet till daghemmets rutiner. Många betonade ändå att man vill utgå från 

den enskilda familjens behov och kan förlänga inskolningen om det känns bättre så. 

”Vi kallar oss anknytningspedagoger. För alla nya barn som börjar i dagvård (---) så utses 

en anknytningspedagog. Den pedagogen sköter i första hand om barnets inskolning. Vi turas 

om att fungera som anknytningspedagoger. (---) en vanlig inskolning är tre dagar som tar 

plats innan själva dagvården inleds. Flexibilitet finns förstås med möjlighet till fler 

inskolningsdagar ifall barnet behöver det. Under tre förmiddagar inskolas barnet 

tillsammans med en eller båda vårdnadshavarna. Första dagen är vårdnadshavaren med 

hela tiden, andra förmiddagen kan barnet lämnas ensamt en liten stund under inskolningen 



 

   
 

ifall det känns bra och den tredje förmiddagen är föräldern med en stund men lämnar sedan 

och barnet äter själv med de andra barnen i gruppen och föräldern hämtar efter maten. (---

) anknytningspedagogen är den som i personalen blir mest bekant för barnet och som leker 

med och tröstar barnet före de andra pedagogerna.” 

Den här respondenten beskriver bra hur daghemmet vill beakta barnets anknytningsbehov 

och just genom att utse en anknytningspedagog när barnet börjar på daghemmet ger man 

barnet möjligheten att knyta an till den vuxna personen. Det här kan vara en stor trygghet 

för barnet. 

”I samråd med föräldrarna diskuterar vi hur vi gör inskolningen bäst för varje barn. 

Vanligtvis besöker barnet först daghemmet en gång med en föräldern eller båda. Vid nästa 

besök kan föräldrarna lämna barnet en kort stund på dagis för att sedan komma tillbaka. 

Vid nästa besök är barnet en lite längre stund på dagis och är med till exempel på lunchen. 

Följande gång kanske barnet är med i vilan. Inskolningen skräddarsys för varje enskilt 

barn.” 

”Vår rekommendation är en tre dagars inskolning. Flera dagar kan ordnas ifall föräldrarna 

önskar eller om behov finns. Dag ett och två är en av eller båda föräldrarna med och den 

tredje dagen lämnas barnet ensam en stund.” 

”Föräldrarna och en ur personalen stöder tillsammans barnet den första veckan när de är 

på besök. Då går man igenom rutiner och barnet får bekanta sig med avdelningen, 

personalen och de andra barnen. Några timmar per dag först, sen lite längre och några 

ensamma timmar, alltså utan föräldrar.” 

Dessa tre respondenter beskriver en ganska typisk inskolning där man gradvis ökar på 

barnets närvaro på daghemmet och minskar på föräldrakontakten. Flera betonar vikten av att 

kunna anpassa inskolningen efter familjen och barnets enskilda behov och inte alltså utgå 

endast efter en färdig ”mall” för hur inskolningen ska gå till. På detta sätt garanterar man att 

varje barn får ett så bra bemötande som möjligt och ger chansen att barnet får anpassa sig 

till den nya situationen i sin egen takt. På detta sätt kan inskolningen kännas mindre 

skrämmande för barnet. 

9.4 Barnets reaktion på inskolning 

Jag frågade som näst hur barn vanligtvis reagerar på inskolningen och om det finns skillnader 

i reaktionen beroende på ålder. Respondenterna var nästan alla överens om att deras 



 

   
 

erfarenheter tyder på att yngre barn kan ha det svårare med inskolningen, medan några 

betonade att stora barn kan ha lika svårt att börja daghem som mindre barn och att det kan 

vara mycket individuellt. I svaren framkom det att barnen vanligtvis är ganska ledsna vid 

inskolningens början. 

”Normalt är att barn helst är i sin förälders famn först. Efter en stund kanske de blir 

intresserade av leksakerna eller de andra barnen men håller sig nog nära sin förälder. 

Normalt är nog att barn blir ledsna när föräldern lämnar dem. (---) mindre barn är nog 

mera ledsna än större barn. Större barn börjar oftare leka snabbare och intresserar sig 

fortare för omgivningen och barnen runtomkring.” 

Respondenten beskriver här hur barnet först i den nya, främmande situationen håller sig nära 

sin anknytningsperson, för att gradvis bli mer och mer trygg i situationen. När separationen 

från föräldern kommer reagerar många med att bli ledsna, många barn kan också känna sig 

övergivna och mycket otrygga. Respondenten beskriver också att äldre barn snabbare fattar 

intresse för omgivningen och anpassar sig till den nya situationen, vilket är enklare för de 

äldre barnen då de har mera livserfarenhet. 

”Det finns svårare och lättare tidpunkter för barnet att börja i dagvården. Har det hänt 

mycket i övrigt i barnets liv så att det är otryggt eller har barnet varit hemma väldigt länge 

med sin förälder. Jag kan inte säga att det beror exakt på ålder, utan mycket på barnet. Det 

kan vara svårt både för ett gammalt barn och ett litet barn att börja i dagvården.” 

Här lyfter respondenten upp att det kan finnas många olika faktorer till att ett barn kan 

uppleva det som mycket svårt att börja på ett daghem. Barnet kan känna sig otryggt i nya 

situationer, vara mycket bundet till sin förälder eller ha andra faktorer som spelar in. Det kan 

vara vad som helst, som skilsmässa i familjen eller att ett nytt syskon är på väg. 

Respondenten lyfter fint fram vikten av att inte stirra sig blind på en faktor, som till exempel 

ålder, utan istället försöka se hela bilden om barnet har det svårt. 

”Inskolningen går oftast bra. De yngsta barnen som är 1 år kan ofta vara ledsna de första 

dagarna men vänjer sig snabbt. Lite äldre barn kan ha lättare i början och tycka det är roligt 

och spännande medan de efter cirka en vecka kan bli lite oroliga för att sedan bli trygga.” 

”De flesta finner sin plats ganska snart och behöver inte så mycket stöd medan andra kan 

ha en ganska utdragen process och ha svårt med separationen från hemmet och föräldrarna. 

(---) oftast är det de yngre som har det svårast.” 



 

   
 

Även här framkommer det att de yngre barnen kan ha det svårare med separationerna som 

inskolningen innebär. Ju yngre barnet är, desto närmare vill det vara sin förälder, det är helt 

naturligt. Som också beskrivits i teorin har barnet störst behov av anknytningspersonens 

närhet runt arton månaders ålder. Allt det nya känns till en början mycket otryggt. Det lilla 

barnet har inte heller den mognad och förståelse som det äldre barnet har, som att föräldern 

inte överger barnet utan kommer och hämtar det sen. 

”Hur barn reagerar vid inskolningen är väldigt individuellt. Det beror på hur van barnet är 

med nya situationer, nya människor och nya barn. Barn kan reagera med nyfikenhet och 

glömma bort föräldern (---) barnet kan även bli avvaktande och vill ha föräldern med sig 

hela tiden (---) vissa barn kan även helt strunta i föräldern men när föräldern försöker 

avlägsna sig kan det bli riktigt jobbigt.” 

Här beskriver respondenten vad som enligt teorin är typiska anknytningsbeteenden för olika 

anknytningsrelationer, som att barnet känner sig så pass tryggt att det nyfiket kan utforska 

omgivningen, eller att barnet blir klängigt och vill ha föräldern med sig och att barnet kan 

strunta i föräldern vissa stunder. Dessa beteenden kan alla indikera att det är frågan om trygg, 

otrygg ambivalent och otrygg undvikande anknytning. 

9.5 Extrema reaktioner på inskolning 

Följande fråga handlade om daghemspersonalen någonsin sett extrema reaktioner på 

inskolningen hos barn i negativ eller positiv riktning och vad det kan bero på. Som orsak till 

negativa reaktioner lyfte några fram här att förälderns agerande vid inskolningen kan bli 

avgörande för barnets reaktioner. Det fanns också en som inte tycker sig ha sett några 

extrema reaktioner hos barnen.  

”Jag har sett barn som varit väldigt ledsna och gråtit mest hela dagen. Det har tagit länge 

innan de har känt sig trygga och avslappnade på dagis. Det kan ha olika orsaker, allt från 

ålder till hur mycket de är på dagis.” 

Alla barn är unika och olika. Respondenten betonar här att det finns barn som kan vara 

väldigt ledsna vid inskolningen och att det kan bero på många olika saker, vilket är viktigt 

att komma ihåg. 

”Ja, föräldrarnas sätt att dra ut på avskedet och skuldbelägga sig själva för att de lämnar 

sitt barn på dagis bidrar starkt till negativa reaktioner från barnet vid inskolningen.” 



 

   
 

”Ja, både negativa och positiva reaktioner. I dessa situationer beror det oftast på förälderns 

förhållningssätt till dagisstarten och både barnet och föräldern har varit antingen extremt 

trygga eller otrygga.” 

Respondenterna har här reagerat på att föräldrarnas beteende i stort kan påverka barnet. 

Respondenterna får medhåll från teorin, som också underströk vikten av att föräldrarna 

känner sig trygga. Kanske det vore någonting att satsa mera på framöver? Mycket fokus 

läggs på barnet och det med all rätt, det är ju trots allt barnet som ska vara på daghemmet, 

men egentligen är det hela familjen som börjar på daghem. Kanske kan det vara så att 

föräldrarna glöms bort lite ibland och man borde sätta mera vikt på att få hela familjen, och 

inte bara barnet, att känna sig tryggt på daghem. 

”En del barn känner sig genast trygga på dagis och en del har väldigt svårt att bli lämnade 

på dagis. Orsakerna kan vara många. En del barn är känsligare till naturen än andra och 

kan därför uppleva det väldigt svårt. Det kan också bero på anknytningen till barnets egna 

föräldrar samt om barnet tidigare varit åtskilt från sina föräldrar eller inte.” 

Även denna respondent betonar att alla barn är olika och därför reagerar olika, samt att 

barnets reaktioner kan bero på många olika saker. 

9.6 Att se barnets anknytningsrelation 

I nästa fråga så frågade jag om daghemspersonalen tycker sig kunna se vilken 

anknytningsrelation barnet har till sin förälder och hur det då syns. 

Respondenterna tyckte till stor del att man kan se det beroende på hur barnet reagerar vid 

hämtning och lämning, hur barnet beter sig mot de andra barnen i barngruppen och hur barnet 

tar emot tröst från personalen när det är ledset. En tyckte sig inte kunna se barnets 

anknytningsrelation. 

”Jo, en trygg anknytning tar sig uttryck genom att barnet håller koll på sin förälder under 

inskolningen men vågar undersöka omgivningen. En trygg anknytning gör att barnet är 

ledset när det blir lämnat men efter en stund kan barnet leka. Överlag syns nog 

anknytningsrelationen genom hur barnet beter sig gentemot sina föräldrar vid hämtning och 

lämning samt hur och om barnet söker eller tar emot tröst av oss pedagoger när det är 

ledset.” 



 

   
 

Respondenten beskriver här mycket bra hur den trygga anknytningen tar sig i uttryck, att 

barnet håller sig nära föräldern till en början men vågar vara nyfiken och utforska, samt att 

barnet trots att det är ledset när föräldern går efter en stund kan börja leka igen. Respondenten 

anser också att anknytningsrelationen syns bäst genom hur barnet beter sig mot föräldrarna 

i hämtnings- och lämningssituationer och på förmågan att ta emot tröst av andra vuxna, vilket 

stöds av teorin. Hämtning och lämning på daghemmet är stressande situationer som man vet 

framkallar barnets anknytningsbeteende. 

”Ja ibland, trygga barn har oftast trygga föräldrar.” 

Trygga barn har trygga föräldrar är intressant att höra eftersom det beskriver den trygga 

anknytningen ganska bra. Vi vet att barnets anknytningsrelation påverkas i stort av hur 

föräldern samspelar med barnet, så trygga föräldrar har möjlighet att också ge denna trygghet 

till sina barn och på så sätt bidra till att barnet får en trygg anknytningsrelation. Det betyder 

inte nödvändigtvis att otrygga barn har ”sämre” föräldrar, men möjligtvis föräldrar som har 

svårare att identifiera och möta barnets anknytningsbehov. 

”Jag tycker man kan se det i interaktionen med föräldrarna och också hur de behandlar sina 

dagiskompisar.” 

”Ja det tycker jag. Genom barnets reaktioner vid hämtning och lämning. Lättnad och gråt 

att föräldern kommer, bryr sig inte om föräldern och vill stanna på dagis, utåtagerande mot 

personalen med mera.” 

Även dessa respondenter tycker sig kunna se barnets anknytningsrelation beroende på hur 

det beter sig i sociala situationer med föräldrar och jämnåriga barn. Den sista respondenten 

beskriver också typiska anknytningsbeteenden som lättnad att föräldern kommer, att inte bry 

sig om föräldern och vill stanna på daghemmet eller att bete sig utåtagerande mot personalen. 

Att inte bry sig om att föräldern kommer och vilja stanna på daghem kan låta som en otrygg 

undvikande anknytning, men alla barn kan ha svårt att lämna daghemmet om man till 

exempel är mitt i en spännande lek när föräldern kommer. Det är därför svårt att dra raka 

slutsatser.  

9.7 Samband mellan anknytningsrelationen och inskolning 

Nästa fråga handlade om ifall daghemspersonalen tycker sig kunna se något samband mellan 

barnets anknytningsrelation till sin förälder och hur inskolningen går. Här var det ganska 



 

   
 

blandade åsikter, några tycker att man kan se samband, medan några tyckte att det är svårt 

att säga och inte kunde ta ställning. 

”Det kan synas, men det går inte att säga att det med säkerhet är anknytning det handlar 

om. Beter sig barnet väldigt osäkert eller aggressivt och har svårt att anknyta till vuxna på 

dagis så kan det hända att det beror på anknytningen.” 

Den här respondenten anser att det kan finnas samband mellan anknytningsrelationen och 

barnets reaktion på inskolningen, men att det också kan bero på många andra saker och att 

det är svårt att säga med säkerhet vad som ligger bakom barnets reaktion. 

”Jag skulle nog säga att man kan se ett samband. Till exempel hur barnet samspelar med 

andra barn på avdelningen men också hur interaktionen mellan barnet och personalen ter 

sig.” 

Här framkommer det att man tycker sig kunna se samband mellan barnets 

anknytningsrelation och hur det reagerar på inskolningen, till exempel genom att titta på hur 

barnet samspelar med andra barnen och med personalen när det börjar inskolningen. 

9.8 Viktigt att tänka på vid inskolning 

Därefter frågade jag vad som är viktigt att tänka på vid inskolningen enligt 

daghemspersonalens åsikter för att det ska gå så bra som möjligt för barnet. 

Nästan alla betonade att barnet måste få tid och att man ger barnet uppmärksamhet och 

närhet. De flesta påpekade också vikten av att föräldern är trygg och att man ser hela familjen 

och inte bara barnet när inskolningen börjar. 

”Att jag som vuxen ger tid för hela familjen.” 

”Att känna av barnet och låta det bestämma takten. Att inte närma sig för mycket och gå 

fram för fort utan följa barnets takt. Att stöda föräldrarna i hur de kan göra för att 

inskolningen ska gå så bra som möjligt”. 

”Att man berättar åt föräldern att om de känner sig trygga med det daghem de ska föra sitt 

barn till så kommer även barnet att få det lättare. Det hjälper inte att du säger åt barnet att 

det är bra, de läser av dina känslor om du säger något annat. Det är således viktigt att 

föräldrarna även får en bra bild av dagvårdsplatsen. (---) föräldern ska känna att man har 

tid med dem.” 



 

   
 

Här lyfter respondenterna upp vikten av att ge barnet tid och låta det bestämma takten, samt 

att stöda föräldrarna och få dem att känna sig trygga. Detta verkar vara mycket viktigt, då en 

förälders otrygghet kan resultera i att även barnet blir otrygg med situationen, som beskrivits 

i en tidigare fråga. Det är fint att daghemspersonalen ser detta och vill ge tid också till 

föräldrarna att bli van med den nya situationen. 

”Vara nära barnet och visa att man finns där. Man är uppmärksam på barnets behov. Lugna 

och trygga vuxna, man undviker stressande situationer. Det är viktigt att diskutera mycket 

med barnets föräldrar så att de känner sig trygga att lämna sitt barn på dagis.” 

”Förutom att stödja barnet och ge barnet en trygghetskänsla så borde även föräldrarna 

stödjas.” 

Även här betonar respondenterna vikten av att diskutera och stöda föräldrarna för att det ska 

gå så bra som möjligt för barnet. Dessutom betonas också att man ska vara en lugn och trygg 

vuxen som är lyhörd till barnet. 

”Att barnet välkomnas och att man ser barnet. Det är viktigt att barnet får en i personalen 

det kan ty sig till och bli trygg med. Det är även viktigt att föräldrarna är trygga med oss i 

personalen och litar på oss. Föräldrarna ska visa åt barnet att det är tryggt att stanna på 

dagis.” 

Här upprepas saker som andra respondenter också sagt, nämligen att man ska vara 

uppmärksam på barnet, ge det möjlighet att bli trygg med någon i personalen och vikten av 

att också finnas till för föräldrarna och hjälpa dem känna sig trygga. 

9.9 Att som professionell skapa en anknytningsrelation till barnet 

Nästa fråga handlade om hur man som professionell skapar en anknytningsrelation till barnet 

under inskolningen. Saker som förekom i flera svar var att lyssna på och se barnet, gå ner på 

barnets nivå och visa intresse. Flera respondenter betonade vikten av att man är lugn och 

lyhörd till barnets behov. 

”Jag som vuxen är närvarande och ger tid för barnet. Barnet behöver en anknytningsperson 

den första tiden på dagis.” 

”Man behöver vara vänlig, snäll, ha ett leende på läpparna och prata med lugn röst. Man 

går ner på barnets nivå och låter barnet komma till en (---) man kan inte tvinga barnet till 



 

   
 

något. Viktigt är också relationen till föräldrarna så att barnet ser att föräldrarna och 

pedagogen kommer överens.” 

Respondenterna anser att för att skapa en anknytningsrelation till barnet ska man vara 

närvarande, ge barnet tid, vara snäll, lugn och gå ner på barnets nivå. Det är också viktigt att 

inte tvinga barnet till något och låta barnet se att personalen kommer överens med 

föräldrarna, vilket kan hjälpa barnet att känna sig tryggt med personalen. Föräldrarna visar 

för sitt barn genom positiva interaktioner med personalen att detta är någon som går att lita 

på.  

”Lyssna på barnet, se dess behov och hålla rutiner och ge struktur i vardagen på dagis. Visa 

att man bryr sig om barnet även om det finns brister i beteendet.” 

Respondenten säger här att det viktiga är att lyssna på och se barnet och dess behov. 

Anknytningsrelationen kan enligt respondenten skapas lättare om man har rutiner och 

struktur i vardagen. Detta stöder teorin i och med att rutiner skapar en trygghet och 

förutsägbarhet för barnet. Det var också en viktig poäng att lyfta upp att även om barnet kan 

ha brister i beteendet, som att vara utåtagerande eller göra något fel så ska man ändå visa att 

man tycker om barnet, att man inte tycker sämre om barnet för att det gör fel någon gång. 

Detta är nog oerhört viktigt för barnets självkänsla och känslan att man har ett värde. 

”Man sätter sig ner och leker med barnet, pratar om vad de har på sig och visar intresse för 

barnet. Man ska finnas till hands, vara extra lyhörd för barnets nya situation, prata positivt 

om upplevelsen och vägleda barnet om det behövs, så att barnet känner att det är någon det 

känner sig trygg med. Berätta och visa, gå ner på barnets nivå. Säga att man förstår att 

barnet är ledset eller längtar efter sin förälder, och det får man vara eller göra, mamma 

eller pappa kommer alltid och hämtar, de ska bara jobba färdigt först. Visa förståelse för 

barnets känslor och inge en trygghet, det ska gå att lita på de vuxna här.” 

Denna respondent anser att det viktiga när man ska skapa en anknytningsrelation till barnet 

är att man visar intresse för barnet och samspelar med dem genom lek och prat, att man är 

lyhörd och finns nära till hands. Respondenten lyfter också fint fram att genom att visa 

förståelse för barnets känslor och också låta barnet uttrycka sina känslor inger man en 

trygghet som vuxen till barnet samtidigt som man hjälper barnets emotionella utveckling. 



 

   
 

9.10 Att tillgodose barnets anknytningsbehov under dagen 

I följande fråga var jag intresserad av att veta hur daghemspersonalen tillgodoser barnets 

anknytningsbehov under dagen, så som behovet att få tröst och en trygg famn.  

Respondenterna lyfte fram saker som att ge tid, vara närvarande och lyhörd till barnet. 

”Jag behöver vara lyhörd för barnets signaler, finnas där och trösta och vara närvarande 

helt enkelt.” 

Genom att vara lyhörd till barnets signaler som denna respondent säger kan man också 

snabbare och lättare snappa upp vad barnet i stunden kan behöva, vilka behov man ska möta. 

Att vara närvarande och kunna trösta är också viktigt för att ge barnet den trygghet det 

behöver.  

”På min avdelning har vi pedagoger gärna barnen i famnen under dagens olika tillfällen, 

och vi har märkt att allt fler vill ha famntid som ett resultat av det. Under leken, i samlingen, 

vid sagostunder, i jobbarstunder och till och med under maten. Dock får man ju sätta 

gränser ibland men det är viktigt att se till barns individuella behov och ha en öppen famn. 

Vi är snabba med att finnas som tröst när barn är ledsna och att ingripa i konfliktsituationer. 

Vi är alla tillåtande och flexibla då vissa barn drar sig mer till en pedagog och andra barn 

till en annan pedagog. Detta är helt okej och accepterat av oss i teamet.” 

Den här respondenten berättar hur man på dennes arbetsplats ger barnen mycket famntid och 

också ser att många barn gärna vill ha famntid. Det här kan vara speciellt bra för mindre 

barn, som ofta behöver mer fysisk kontakt och närvaro för att känna sig trygga. Även äldre 

barn kan må bra av att få vara i famnen hos en vuxen och känna att man får vara nära och är 

omtyckt. Det här kan nog vara en sak som gör att barnen känner sig trygga med personalen. 

Att kunna trösta och ingripa i konfliktsituationer är också bra och ger barnet en känsla av 

trygghet, det vet att om något händer finns personalen till hands. Respondenten säger också 

att man i arbetsteamet är okej med att barn kanske har en favoritvuxen i personalen. Det är 

väldigt bra att man i arbetsteamet har diskuterat och accepterar detta, då barn ofta kan ha en 

favoritvuxen som det känner sig tryggast och bekvämast med. Ifall man inte diskuterar detta 

kan det skapa missnöje i personalen, vilket ofta slutligen går ut över barnen. 

”Hålla rutiner, skapa en vardag med struktur så barnet vet vad som händer. Lyssna, ge 

uppmärksamhet. Ge närhet, en famn att sitta i eller en kram, läsa en saga tillsammans och 

liknande.” 



 

   
 

Respondenten anser att rutiner och en vardag med struktur ger trygghet, vilket också 

överensstämmer med teorin. Att lyssna och uppmärksamma barnet, ge närhet och göra saker 

tillsammans är alla bra saker för att öka barnets trygghet på daghemmet. 

”Man läser av barnet, ser om det behöver dig och säger att man finns här ifall de behöver 

en. Man kan till exempel sitta på golvet nära barnet för att det ska få pröva sina egna vingar 

i sakta mak.” 

Även denna respondent lyfter upp att man ska vara lyhörd till barnet och se vad det 

signalerar. Behöver barnet dig just nu, eller kan det leka vidare på egen hand? Som vuxen 

signalerar man till barnet att man finns där om de behöver en. Respondenten nämner ett bra 

exempel, att sitta bredvid barnet på golvet och leka. Ju tryggare barnet känner sig, desto 

längre från den vuxna kan det ta sig i leken och utforskandet. Men om det blir otryggt igen 

kan barnet återvända till den vuxna. Det här påminner om trygghetscirkeln, som beskrivs i 

kapitel 5.4. 

9.11 Småbarnspedagogikens möjligheter idag att tillgodose barnets 

behov 

Här frågade jag om daghemspersonalen tycker att det finns något som borde förändras inom 

dagens småbarnspedagogik för att man ska få bättre möjligheter att tillgodose barnets behov. 

En majoritet av respondenterna lyfte fram gruppstorleken och att det är för många barn per 

vuxen. En tyckte inte att det fanns något att förändra. En annan ville betona hur viktigt det 

är att känna till anknytningsteorin och vad den går ut på. 

”Daghemsgrupperna är alldeles för stora. Att en pedagog ensam ska kunna ha hand om sju 

barn i åldern 3–5 är för mycket för att tillgodose alla barns olika behov. Man känner sig 

högst otillräcklig en stor del av tiden. Man vill ju känna att man sett alla barn under en dag 

för att kunna möta deras olika behov av närhet. Mindre grupper skulle på alla sätt vara 

bättre för barnen.” 

”Mindre grupper, färre barn per vuxen.” 

”Mer personal. Eller egentligen, färre barn per vuxen.” 

Det är egentligen mycket tråkigt att dessa tre respondenter känner att barngrupperna är för 

stora. Ingen tycker om att känna sig otillräcklig i sitt arbete och detta påverkar nog 

daghemspersonalens ork och motivation. När man också känner att det går ut över barnen 



 

   
 

och förmågan att kunna tillgodose alla barns behov blir det en svår situation. Det säger ju 

sig själv att ju fler barn man har på sitt ansvar, desto mindre tid kan man sätta på varje enskilt 

barn. Det här kan också vara en orsak till att en del tystlåtna och lugna barn lite ”försvinner” 

i barngruppen då andra barn syns och hörs mer. I en mindre barngrupp skulle man ha bättre 

möjligheter att lyssna på och se alla barn, möta allas olika behov och verkligen hinna umgås 

med alla barn, varje dag. Jag som arbetat en hel del inom småbarnspedagogiken är ingen 

främling till denna diskussion. Här finns absolut något för beslutsfattare att sätta sig in i och 

fundera över. 

”Alla borde känna till hur viktig anknytning är.” 

Denna respondent tycker att alla borde känna till hur viktig anknytningen kan vara för barn. 

Alla på daghemmet, men också föräldrarna borde få mera kunskap om detta, eftersom 

anknytningen kan spela stor roll för hur barnet samspelar med andra och utvecklar de sociala 

färdigheterna, men också den egna psykiska hälsan. 

9.12 Övriga tankar 

Slutligen avslutade jag enkäten med att fråga om det finns något respondenten vill tillägga 

om det som diskuterats, eller om det finns något som inte tagits upp i frågorna som borde 

sägas. En respondent ville uppmärksamma hur viktigt det är att vara en trygg vuxen för 

barnet, och förutom att ge trygghet också få barnet att känna sig omtyckt. 

”Det är en extremt viktig grund som läggs av oss pedagoger på daghem för barnets känsloliv 

för resten av livet. Tänk vad vi kan påverka. Vilket ansvar vi har att göra det bästa vi kan! 

Att barn känner sig omtycka av oss pedagoger och att de är trygga med oss betyder så 

mycket.” 

10 Slutdiskussion och kritisk granskning 

I det sista kapitlet ska jag sammanfatta hela mitt arbete, diskutera resultaten av min 

undersökning och kritiskt granska hela arbetsprocessen. 

Syftet med mitt arbete var att undersöka om barnets anknytningsrelation till sin förälder eller 

närmaste omsorgsperson påverkar hur barnets inskolning till ett daghem går. De fem 

viktigaste frågeställningarna som jag hade var vilken betydelse anknytningen har när barnet 

börjar på daghem, vad daghemspersonalen anser om betydelsen av barnets anknytning vid 



 

   
 

inskolningen, hur man som professionell kan identifiera barnets anknytningsrelation, vilka 

behov barnet har vid inskolningen och hur daghemspersonalen kan möta dem samt hur 

barnet anknyter till pedagogen vid inskolningen. Jag valde att undersöka ämnet från 

daghemspersonalens perspektiv för att få reda på deras synpunkter och erfarenheter. 

För att sammanfatta resultaten av min undersökning kan man konstatera att 

daghemspersonalen tyckte att anknytningen är viktig och spelar roll. Daghemspersonalen 

var måna om att anpassa inskolningens metoder och rutiner efter varje enskilt barn och dess 

behov. Barnets behov kan variera beroende på anknytningsrelationen, men många lyfte 

också fram att det inte nödvändigtvis handlar om just anknytning, utan vad barnet behöver 

kan bero på många andra faktorer, så det är viktigt att kunna se helheten och beakta allt och 

inte titta på endast en faktor som en möjlig orsak. Daghemspersonalen var alla måna om att 

barnen skulle få en trygg och lugn första tid på daghemmet och att inskolningen går enligt 

barnets takt. Flera poängterade att yngre barn ofta kan ha svårare att börja på daghem och 

att det kan bero på anknytningen, vilket också teorin nämnde. Vid barn som reagerat mycket 

starkt på inskolningen var många överens om att det ofta är en reaktion på föräldrarnas 

beteende. Otrygga föräldrar kan också ge otrygga barn. Tydligast tyckte daghemspersonalen 

att man kunde se barnets anknytningsrelation i samspelet med de egna föräldrarna, med 

personalen och med de andra barnen i gruppen, till exempel om barnet var utåtagerande eller 

mer inåtvänd. Anknytningsrelationen till föräldrarna kan påverka barnets beteende och 

reaktioner. Däremot var det svårare för daghemspersonalen att dra direkta paralleller mellan 

anknytningsrelation och reaktion på inskolning, utan många ville lyfta fram att alla barn är 

olika och unika och många faktorer ligger bakom varför barn beter sig som de gör. För att 

skapa förutsättningar för en bra inskolningstid och för att skapa en anknytningsrelation till 

barnet påpekade många respondenter samma sak, nämligen att ge barnet tid, närhet och en 

känsla av trygghet, samt att vara lyhörd och skapa trygga rutiner på daghemmet. Detta 

stämmer väl med teorin om vad barnet behöver i den nya situationen som 

daghemsinskolningen innebär. 

Man kan alltså konstatera att det finns vissa samband och att den anknytningsrelation barnet 

har kan påverka hur barnet reagerar på daghemsinskolningen, men det är också viktigt att 

beakta att det finns många andra faktorer som spelar in. Intressant var att en stor majoritet 

av respondenterna betonade att de upplever att barngrupperna på våra daghem idag är för 

stora, att det finns för många barn per vuxen. Detta påverkar förstås personalens 

förutsättningar att kunna se alla barn och ge den tid och närhet varje barn förtjänar att få. Vid 

inskolningen vore det extra viktigt att alla barn får tid, närhet och trygghet för en bra start på 



 

   
 

daghemmet. Speciellt för de barn med otrygga anknytningar till föräldrarna kan daghemmet 

och daghemspersonalen bli en stor och viktig trygghet i barnets liv. 

Jag har fått goda svar på mina frågeställningar och tycker själv att syftet med mitt arbete har 

uppnåtts. Anknytning var något jag blev väldigt intresserad av under inriktningsstudierna, 

men det tog ett tag innan det klarnade att det var vad jag ville skriva mitt arbete om. Jag är 

ändå glad att jag valde det ämnet, jag har fått lära mig mycket nytt jag kommer att ha nytta 

av i framtiden.  

Den första delen av mitt arbete är en genomgång av anknytningsteorin och de teorier och 

den information som finns tillgänglig om anknytning och daghemsinskolning. Jag hade 

relativt lätt att hitta källor och försökte också att välja relevanta källor som handlade om just 

det jag skrev om. Jag anser att jag lyckades ganska bra med det och har goda, trovärdiga 

källor. Det var absolut bra att jag skrev teorin först, det gav mig en djupare förståelse för 

ämnet och underlättade när jag skulle börja utforma min undersökning. 

Den andra delen av mitt arbete är en kvalitativ undersökning. Jag använde mig av en enkät 

med öppna frågor som sex respondenter svarade på. Jag är nöjd med min enkät och tacksam 

till mina respondenter som ställde upp, gav mig av sin egen tid och dessutom gav mig så 

genomtänkta, omfattande svar. Frågorna i min enkät var relevanta och speglade syftet med 

mitt arbete. Svaren tolkade jag kvalitativt enligt teoretisk tolkning. Undersökningen visade 

att det finns samband mellan anknytning och reaktion på inskolning, men att också många 

andra saker påverkar inskolningen och att man inte kan tänka att det bara handlar om 

anknytningen. 

För att kritiskt granska mitt arbete kan jag konstatera att jag underskattade hur mycket tid 

som behövs till att gå igenom litteratur. Jag tror också att jag skulle göra en kvalitativ intervju 

om jag gjorde det här arbetet en gång till, eller ett liknande arbete i framtiden. Jag ångrar 

absolut inte att jag gjorde en enkät, men det vore intressant att se om resultatet skulle skilja 

sig från det nuvarande resultatet om man gjorde intervjuer istället. Jag skulle också sätta in 

fler frågor om de olika anknytningsrelationerna för att få en bättre bild av hur de olika 

anknytningsrelationerna kan påverka inskolningen. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till mina respondenter, till alla som hjälpt och stöttat 

mig under skrivandet och till mina handledare. Det har varit både jobbigt och roligt att skriva 

detta arbete men också väldigt lärorikt och det känns fint att ha gjort ett arbete jag är nöjd 

med. 
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Bilaga 1 

Enkätfrågor 

1. Är du bekant med anknytningsteorin från tidigare? 

2. Använder ni er av eller beaktar anknytningsteorin i arbetet på din arbetsplats? 

Varför/Varför inte? 

3. Hur går inskolningen till för ett nytt barn på din arbetsplats? Berätta vilka rutiner och 

metoder som används. 

4. Hur reagerar barn vanligtvis på inskolningen? Ser du tydliga skillnader i hur barnen 

reagerar i olika åldrar? 

5. Har du sett barn som haft extrema reaktioner på inskolning i antingen negativ eller positiv 

riktning? Vad beror det på tror du? 

6. Kan man se barnets anknytningsrelation till sin förälder enligt dig? Hur syns det? 

7. Tycker du att man kan se ett samband mellan barnets anknytningsrelation till sin förälder 

och reaktionen på inskolning? På vilket sätt syns det? 

8. Vad tycker du är viktigt att tänka på när ett barn börjar inskolningen för att det ska gå så 

bra som möjligt för barnet? 

9. Hur bär man sig åt som professionell för att skapa en anknytningsrelation till ett barn 

under inskolningen? 

10. Hur tillgodoser man barnets anknytningsbehov under dagen? Till exempel behovet att få 

tröst och en trygg famn. 

11. Tycker du att det finns något inom dagens småbarnspedagogik som borde förändras för 

att man bättre ska kunna tillgodose barnets anknytningsbehov? 

12. Har du något att tillägga om det som blivit sagt eller finns det något som inte blivit sagt? 


