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Inledning 
Den teoretiska utgångspunkten i studien är Bowlbys anknytningsteori som visar tillsammans 

med aktuell forskning att barn som har en trygg anknytning utvecklas bättre kognitivt och 

känslomässigt. För att kunna skapa en trygg anknytning krävs det förskollärare med kunskap 

kring ämnet för att veta vilka förutsättningar som krävs för att kunna skapa en trygg anknytning. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva förskollärares uppfattningar om barns anknytning till 

personalen i förskolan. 

 

Frågeställningar 

• Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med barns anknytning i förskolan? 

• Vilka förutsättningar enligt förskollärarna krävs för att barn ska skapa en trygg 

anknytning inom förskolan?  

• Kan barnens anknytning till förskollärarna påverka dem under deras förskoletid? I så 

fall på vilket sätt anser förskollärarna att anknytningen kan påverkar barnen?  

 

Metod 
I studien har kvalitativ metod använts med semistrukturerade intervjuer. Fem förskollärare som 

har både längre och kortare erfarenheter av arbete i förskolan.  

 

Resultat 
Flera av förskollärarna nämner att de arbetar aktivt med anknytning vid inskolning. Dock är 

det endast några som nämner hur de arbetar med anknytning efter inskolningsperioden. 

Förskollärarna beskriver några viktiga förutsättningar för att kunna hjälpa barn skapa en trygg 

anknytning i förskolans verksamhet. Förutsättningarna är utbildning, förskolemiljö och 

verksamhetens innehåll. Andra uppfattningar som förskollärarna benämner vid arbetet med 

anknytning är hur förhållningssättet till föräldrarna och bekräftelser av känslor kan påverka 

barnens anknytning och flera av förskollärarna nämner hur deras tillvägagångsätt vid 

inskolning kan påverka barnens anknytning. 
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INLEDNING  
När ett barn ska börja i förskolan kan det vara första gången som barnet blir separerat från sina 

föräldrar. Situationen kan ses som skrämmande för barnet och hur förskollärarna agerar kan 

avgöra om barnet kommer att trivas på förskolan. Enligt Broberg, Hagström och Broberg (2012, 

s.22) ska förskolan vara ett komplement till hemmet och föräldrarna genom omvårdnad och 

fostran. Det jag vill undersöka kring anknytning är hur förskollärarna ser på arbetet med barn 

anknytning när de börjar förskolan och vilken påverkananknytning har.  

 

John Bowlby (2011, ss.59–60) som är grundaren till anknytningsteorin gjorde studier om hur 

barn som saknar anknytning till en vuxen kommer få det svårare längre fram i livet och får en 

negativ påverkan på anknytningen. I dagens samhälle har alla olika anknytningsmönster och på 

förskolan möter förskollärare både barn och föräldrar som inte alltid har samma 

anknytningsmönster. Föräldrars anknytningsmönster kan reflektera över till deras egna barn 

och det är därför viktigt att förskollärare har kunskap om hur de ska arbeta med anknytning för 

att kunna hjälpa barn utvecklas framåt oavsett anknytningsmönster. Broberg, Hagström och 

Broberg (2012, s.13) beskriver hur människor är beroende av varandra för sitt egna välmående. 

Genom att ha välfungerande känslomässiga relationer vågar människor utforska mer och lära 

sig nya saker. Som förskollärare bör man därmed inte se lärande och omsorg som 

motsatsställningar till varandra utan att de bör gå hand i hand. Det finns forskning kring 

anknytning att ta del av men den forskningen utgår ofta utifrån ett inskolningsperspektiv. 

Forskning om anknytningens betydelse för äldre barn i förskolan finns det mindre att ta del av 

och därmed vill jag uppmärksamma det i studien.  

 

Studien kommer även handla om inskolning, det är där som barn och förskollärare möter 

varandra för första gången och anknytningen börjar där. Det finns flera inskolningsmetoder som 

förskollärare kan använda sig av men vilken som har visat sig vara mest effektiv till anknytning 

finns det ingen skriven forskning om. Ofta kan det talas om hur förskollärare bör agera vid en 

inskolning men det talas mindre om hur miljön kan vara en avgörande faktor till barns 

anknytning. Lindberg och Torra (2017, ss.99–100) förklarar att förskollärare inte kan tvinga 

barnen att känna sig trygga med dem utan det är något som tar tid och samma gäller miljön i 

förskolan. Till varje ny plats behöver barn få en möjlighet att bygga upp en trygghet så att de 

kan lägga sin fokusering på inlärningen istället för att söka efter trygghet. Läroplanen för 

förskolan beskriver vikten av en trygg omsorg: 

 
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 

lärorikt för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt 

erbjuda en trygg omsorg. (Lpfö rev 2016, s.5) 

 

Jag upplever att den reviderade läroplanen riktar sig mycket mot språk, matematik och andra 

praktiskt ämnen medan anknytning, omsorg och trygghet inte får samma utrymme. Varför jag 

har valt att göra en studie kring anknytning är för att jag anser att det är ett viktigt ämne och 

kan ha en inverkan på hur barn agerar i förskolan. En annan anledning till varför jag undersöker 

ämnet anknytning är för att bygga på min kunskap kring ämnet så att jag senare kan använda 

mig av det i min pedagogiska roll. Jag anser att ämnet är relevant för alla som arbetar inom 

förskolan men studien är även relevant för alla som arbetar med människor. Det här är för att 

jag tror att varje persons anknytning följer dem genom hela livet och kommer ha en påverkan 

på hur de agerar mot andra personer. Har man kunskap kring anknytning kan man hjälpa 

personen att fortsätta utvecklas framåt. I studien vill jag utveckla en större medvetenhet om 

anknytning och om hur den i sig kan gynna barns lustfyllda lärande. 
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva förskollärares uppfattningar om barns anknytning till 

personalen i förskolan. 

 

Frågeställningar 

• Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med barns anknytning i förskolan? 

• Vilka förutsättningar enligt förskollärarna krävs för att barn ska skapa en trygg 

anknytning inom förskolan?  

• Kan barnens anknytning till förskollärarna påverka dem under deras förskoletid? I så 

fall på vilket sätt anser förskollärarna att anknytningen kan påverkar barnen?  
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BAKGRUND MED TEORETISK RAM 
I det kommande kapitlet kommer tidigare forskning kring anknytning belysas och hur forskare 

valt att undersöka ämnet. Första avsnittet kommer handla om anknytningsteorin som är kopplad 

till studiens syfte, teorins centrala begrepp kommer även förklaras. De följande avsnitten 

kommer handla om separationer i förskolan, inskolning och förskollärarens roll. 

Anknytningsteorin 

John Bowlby (1907–1990) arbetade som psykolog i England under och efter andra världskriget, 

utifrån sin forskning blev han senare känd för att vara stamfadern till anknytningsteorin.  Efter 

kriget insåg världsorganisationen hur barn hade blivit påverkade av kriget och kontaktade 

Bowlby för att kunna sammanställa vad som skett och hur de kunde förbättra situationen. I sin 

rapport betonade Bowlby hur föräldrarna påverkade barns utveckling och hur de tidiga 

separationerna kunde ha en inverkan på barnen, specifikt för de barn som var under tre år. Det 

här var början på hans forskning kring anknytning och genom de kommande åren översattes 

hans forskning till andra språk och blev en del av hur förskollärare väljer att arbete med 

anknytning idag. Det är början av forskningen som kom till att bli en del av det arbete som 

kallas för anknytningsteorin (Bowlby 2010, ss.20–24). 

 

Bowlbys forskning kan tolkas som gammalmodig då den är skriven på 30-talet, men än idag 

visar det sig att den används aktivt när det gäller att förstå barns anknytning till vuxna. Hagström 

(2010, s.57) beskriver hur hon använt sig av anknytningsteorin i sin forskning kring 

kompletterande anknytningspersoner i förskolan. Forskare som till exempel Fonagy och Sroufe 

(se Hagström 2010, s.57) som har genom åren undersökt anknytningsteorins stabilitet i dagens 

förskola. De har testat anknytningsteorins arbetsmetoder för att om metoderna kan hjälpa barn 

på samma sätt idag som när teorin skrevs. Hagström (2010) anser att förskollärare kan fortsätta 

arbeta med anknytningsteorin i verksamheten men att det idag kan vara svårare att urskilja 

anknytningsbeteenden hos äldre barn då de har utvecklat en större beteenderepertoar. Men 

behovet av den trygga basen har inte blivit mindre utan den ligger på samma nivå. I kommande 

stycke kommer innebörden för begreppet trygg bas utvecklas vidare. 

Trygg bas 

Begreppet trygg bas är det mest centrala begreppet inom anknytningsteorin, det utgår från två 

aspekter. Första aspekten är att förälder ska vara en trygghet för barnets utforskande och den 

andra aspekten är att föräldrarna ska vara en trygg hamn som barnen kan komma tillbaka till. 

Forskare kan ibland kalla det för en trivselcirkel då den första aspekten går över till den andra 

och sen tillbaka igen. Om ett barn får en negativ trygghetskänsla av föräldern påverkas deras 

förmåga att undersöka världen, här kan då barnet välja att aldrig lämna förälderns sida (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012, ss.44–45).  

 

Broberg, Hagström och Broberg (2012, s.46) beskriver hur det finns ett osynligt gummiband 

mellan barn och förälder och när barnet ska undersöka världen börjar bandet töjas ut. Men om 

ett barn eller förälder skulle komma för långt bort börjar gummibandet spännas åt, vilket gör 

barnet orolig och drar sig tillbaka till sin trygga bas. Gummibandets storlek bestäms genom 

olika faktorer till exempel hur bekant barnet är i miljön, vilka vuxna som finns runt omkring 

barnet eller om barnet är trött eller pigg. 

Inre arbetsmodeller  

Under sitt första levnadsår börjar barnet att utveckla sin kognitiva förmåga och under den här 

tiden skapar barnet en bild av sig själv och sina relationer till andra människor. Barns inre 
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arbetsmodeller består av vad de tror är verklighet, så när ett barn ändrar sin uppfattning om till 

exempel förskolan så kommer även barns inre verklighet ändras. Det finns flera typer av inre 

modeller men de som är viktigast för barn är modellerna kring sociala relationer. Det här är för 

att människor är sociala varelser och utan den sociala relationen kommer det bli svårare att 

överleva, därmed har den sociala arbetsmodellen en stor betydelse för barn. Arbetsmodellen för 

anknytning utvecklas vid en tidig ålder och den kan vara ett effektivt hjälpmedel för barn när 

det är dags att till exempel börja förskolan.  Men för att anknytningsmodellen ska bli ett effektivt 

hjälpmedel behöver relationen mellan barn till vuxna vara övervägande positiv (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012, ss.46–47). 

 

Barn som har fått en positiv inre anknytningsmodell har lättare att skapa en positiv miljö runt 

omkring sig. Men ett barn som har en negativ anknytningsmodell kan ofta ha en otrygg relation 

till vuxna och andra barn. För att man som förskollärare ska kunna hjälpa ett barn vända en 

negativ anknytningsmodell till en positiv behövs det ett osedvanligt inkännande och tålamod. 

Men tyvärr visar forskning att förskollärarna inte alltid besitter de egenskaperna och kan därför 

förvärra anknytningsmodellen genom att barnet blir mer nertryckt av det negativa (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012, ss.47–48). 

Anknytningsmönster 

Ett område inom anknytningsteorin är anknytningsmönster, vilket mönster ett barn har är 

baserat på hur deras föräldrar kan påverka deras utveckling. Mary Ainsworth (se Bowlby 2010, 

s.149) var den ledande forskaren inom det här området och kom fram till att barns 

anknytningsmönster utvecklas under de fem första levnadsåren. De mönster som kom fram i 

hennes undersökningar var trygg anknytning, undvikande anknytning, ambivalent anknytning 

och desorganiserad anknytning. I det kommande stycket kommer begreppen att förklaras.  

 

Trygg anknytning är när ett barn alltid kan återvända till sin trygga punkt, antingen till föräldern 

eller anknytningsperson. Med sin trygga anknytning vågar barnet utforska mer och om barnet 

upplever en viss otrygghet slår anknytningssystem igång och de återvänder till den trygga 

punkten. Undvikande anknytning är när barnet inte visar något behov av att använda sin förälder 

som trygg bas. Det här kan utvecklas när föräldern väljer att inte bekräftar barnets 

känslomässiga behov.  Små barn behöver närhet från sin förälder för att kunna känna sig trygga 

och med undvikande anknytning lär sig barnet att inte ”besvära” föräldern med sina 

känslomässiga problem utan söker endast närhet när något katastrofalt har hänt. Ambivalent 

anknytning innebär att barnet inte kan ska tolka förälderns signaler. Samspelt mellan barnet och 

föräldern utgår från att föräldern inte kan skilja sina egna upplevelser från barnets. Därmed tror 

föräldern att den vet hur barnet mår utan att barnet själv uttryckt det behovet. Desorganiserad 

anknytning bygger på ett samspelt mellan barn och förälder som grundar i rädsla. Om ett barn 

inte får sina känslor bekräftade under en längre period kan det skada barnets känslomässiga 

utveckling vilket leder till att barnet lär sig koppla ifrån sitt anknytningssystem. När barnet 

senare växer upp och får egna barn vet de inte hur de ska agera när deras barn söker 

känslomässig bekräftelse. När föräldern inte kan möta barnets behov skapas det en kaotisk miljö 

i barnets inre och anknytning kan inte blir organiserad (Bowlby 2010, ss.149–151). 

 

Separationer i förskolan 

Normell (2004, ss. 44–45) belyser hur barns tidiga separationer från föräldrarna kan komma att 

påverka dem senare i livet. Hon kopplar sin forskning till anknytningsteorin om hur kontakten 

mellan spädbarnet och modern är en viktig del för barnets utveckling samt om hur barnet kan 

reagera om det blir en längre separation från modern. Normel (2004) benämner även att ett 
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äldre barn inte har samma behov av den fysiska närheten till modern då barnet har lärt sig tänka 

och kan därmed förutse vad som kommer ske och förstår hur den ska handskas med det 

förväntade. 

 

Normell (2004, s.45) anser att förskollärare i det svenska skolsystemet inte har tillräckligt med 

kunskap för att kunna hjälpa barn hantera separationer, exempel på separationer kan vara att 

förskollärarna kommer och går, elever/barn börjar och slutar. Några barn kan se en separation 

som en bestraffning, det kan till exempel innebära att barnet blir uteslutet från gruppen om de 

är besvärliga. Vidare menar Normell att (2004) detta ofta sker oreflekterat av förskollärarna och 

det är därför viktigt att skapa gemensamma rutiner för hur de ska agera i särskilda situationer. 

Med rutiner kan det innebära att förskollärarna förbereder barnen inför en utflykt eller att 

förskollärarna välkomnar barnen och säger adjö till dem på ett ordentligt sätt när barnen 

kommer och går från förskolan. 

 

Det finns inga vetenskapliga bevis på att barn påverkas negativ av kortare separationer så länge 

den trygga basen är etablerad. Utan mycket handlar om till exempel hur separationen gick till, 

hur inskolning såg ut eller vilken omvårdnad barnet fått på förskolan. Barn som har en trygg 

anknytning med sina föräldrar är väldigt fasta vid dem vilket gör att de reagerar starkt i början 

av en separation. De förväntar sig inte att bli lämnade på det sättet och det skapar en stark 

reaktion. Vid en separation med ett barn som har en otrygg anknytning med föräldern kommer 

barnet lättare kunna klara av den första separationen men kommer senare få det svårare att skapa 

kontakt med förskollärarna och de andra barnen (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s.63).  

Barns känslor 

Enligt Normell (2004, ss.72–73) är barn beroende av andra som kan hjälpa dem styra och 

reglera deras känslomässiga erfarenheter så att de inte utsätts för påfrestningar som är förstora 

för dem att hantera. Men det är viktigt att barns känslor blir stimulerade för deras utveckling 

och växande som person. Barn behöver hjälp att förstå känslor och igenkännande om vad som 

är deras egna känslor och att de blandar ihop dem med ett annat barns känslor. Det finns tre 

delar som används när barnet ska vara sig själv med en annan person. Den första delen utgår 

från att möta barns behov och hjälpa dem reglera sina känslor så att känslorna inte blir 

överflödiga. Andra delen handlar om att barnen blir delaktiga och engagerade i något som andra 

gör. Den tredje och sista delen utgår ifrån att barnen gör något ensamt men ändå har en vårdare 

närvarande, genom att vara ensam med någon kan vara en övning till att senare kunna känna 

sig trygg när ingen annan är i närheten. 

Inskolning 

Genom åren har inskolningsmetoderna ändrats och omformats efter vad som anses vara det 

mest optimala för barn. Inskolningen i sig är unik för varje barn då inget barn är likt något annat, 

några behöver mer tid och stöd medan andra barn inte har det behovet. De metoder som 

förskollärare oftast utgår ifrån idag är traditionell och föräldraaktiv inskolning. Dessa metoder 

har en grund som förskollärarna utgår ifrån men varje förskola brukar även sätta sin egen prägel 

på dem vilket gör att varje inskolningsmetod är unik (Lindgren & Torro 2017, s.18). I de två 

kommande styckena kommer grunderna till metoderna beskrivas. 

 
Traditionell inskolning 

Namnet på den här metoden beskriver precis vad den är, då den här metoden har funnits längst 

i förskolan. Metoden utgår ifrån ett schema där inskolningen pågår i två veckor, under den första 

veckan är föräldrarna med och under den sista veckan blir de mer frånvarande. Här ansvarar en 
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förskollärare för själva inskolningen och är den som tar första kontakten med barnet. 

Förskolläraren lockar barnet till lek och samvaro, föräldern ska observera på en plats där den är 

synlig för barnet. När en trygg kontakt har uppstått mellan barn och förskolläraren börjar 

föräldern att sakta dra sig undan korta perioder för att till sist kunna vara helt frånvarande. 

Lindgren och Torro (2017, s.18) påpekar att förskollärarna inte kan anta att alla barn kommer 

bli inskolade efter två veckor utan några barn kan behöva mer tid. De belyser även att 

variationstiden är viktigt för barnet då de ska känner sig bekväma med både frukost och 

middagstider eftersom dessa är en del av förskolans rutinsituationer. 

 
Föräldraaktiv inskolning 

Den här metoden kan förskollärarna även göra i flera variationer, men grunden är att i tre dagar 

medverkar både barn och förälder i förskolans aktiviteter. Istället för att göra kortare dagar så 

är barnet och föräldern med från tidig morgon till sen eftermiddag, här lär de känna 

verksamheten tillsammans. De startar även tillsammans sin relation till förskollärarna och med 

de barn som går på avdelningen. Det som skiljer de två inskolningsmetoderna är att i den 

traditionella lämnas barnet korta perioder och ibland med sin förälder och i den föräldraaktiva 

är barnet och föräldern med hela dagen (Lindberg & Torra 2017, ss.20–21). 

Lindberg och Torra (2017, s.21) framhäver olikheterna med inskolningsmetoderna och att de 

båda kan användas på unika sätt i verksamheten. Även om en förskola endast använder sig av 

föräldraaktiv inskolningsmetod men ser att ett barn är mer i behov av en traditionell 

inskolningsmetod anser Lindberg och Torra (2017) att förskollärarna bör sätta barnets behov 

först och inte förskolans rutiner. 

Inskolningstid 

Hur lång inskolningstid en familj ska få diskuteras löpande inom förskolan. Verksamheten 

brukar ha en ungefärlig tid där inskolningen äger rum men som sagt är alla barn olika och några 

kan uttrycka ett behov om att de behöver mer tid. Förskolläraren ska föra en öppen dialog med 

familjen om vad som förväntas vid en inskolning och fråga vilka önskningar föräldrarna har. 

Det här är något som förskollärarna helst ska prata med föräldrarna om innan inskolningen 

börjar, det kan ske under till exempel en besöksdag men finns inte den möjligheten bör 

förskolläraren göra det första inskolningsdagen (Wessman 2017, s.34). I några fall kan 

förskollärarna tillsammans med föräldrarna göra särskilda överenskommelser då familjen kan 

uppleva svårigheter med inskolning. Men det som är viktigast är att barnet får tid att vänja sig 

vid förskollärarna och att det görs i ett förhållandevis lugnt tempo (Wessman 2017, s.34). 

Miljön 

I förskolan verksamhet finns det flera miljöer som barn upplever till exempel innemiljön och 

utemiljön. I några fall kan barn känna en större trygghet till ett rum och mindre till rummet 

bredvid. Barnen kan behöva hjälp att bygga upp en trygghet till andra miljöer och förskollärarna 

då kan använda sig av ett övergångsobjekt. Själva objektet kan vara en sak som representerar 

hemmet där barnet har en trygghet till exempel en nalle eller vagn. Genom att integrera objektet 

med barnet i en miljö som är otrygg kan förskolläraren hjälpa barnet att bygga upp trygghet 

(Lindberg &Torro 2017, s.98). Forskning har även visat att barnen blir mer framgångsrika med 

sin inlärning när de känner en trygghet till miljön (Commodari 2013, s.124). 

 

Lindberg och Torra (2017, ss.99–100) beskriver hur förskollärarna kan se på barns kroppsspråk 

ifall de känner sig trygga i en miljö. Barnen som känner sig otrygga har ett större behov av att 

sitta i knäet, hålla handen eller vara närgångna när de söker efter trygghet från förskolläraren. 

Varje ny plats som barn besöker i förskolan behöver de bygga upp en trygghet till, detta kan 

barn göra genom lära känna platsen, veta hur de tar sig dit och sen tillbaka till förskolan. Det 
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tar tid att bygga upp en trygghet till ny miljö och det är inget som förskollärare kan tvinga fram 

ur barnen utan de får ta det steg för steg tills barnen själva uttrycker en trygghet till miljön. 

Förskollärarens roll 

Förskolan är inte till för att ersätta hemmet utan är mer av ett komplement till hemmet och till 

den uppfostran som föräldrar ger sina barn. Genom sitt engagemang hjälper förskollärare att 

stimulera barns lek och lärandet på flera sätt. När ett barn behöver tröstas eller bara tankar lite 

extra trygghet ska de känna sig trygga med att gå till förskollärarna. Förskolans två viktiga 

uppgifter är att stimulera barns lek och lärande samt att lärandet i sig ger en god omvårdnad, 

ingen av delarna har mer betydelse än den andra utan båda delarna är lika viktiga för barnet 

under dess tid på förskolan (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 22–23). 

 

Cugmas (2010, ss. 1271–1274) belyser i sin artikel om hur barn med en trygg anknytning till 

sina föräldrar och förskollärare tar mer vara på det som erbjuds på förskolan. När en jämförelse 

med barns anknytning gjordes kom det fram att de otrygga barnen inte deltog i aktiviteter på 

samma sätt som de trygga utan de otrygga barnen drog sig mer undan från barn och vuxna. I 

artikeln nämns det hur viktigt det är för barn att skapa en trygg anknytning till sina förskollärare 

för att kunna skapa ett socialt beteende. Det nämns även att de trygga barnen troligtvis kommer 

uppleva sig själva som älskvärda och kommer få det lättare att kunna möta andra personer med 

en positiv anda på förskolan men även senare i livet. Förskollärare kan vara en påverkande 

faktor till hur barn personlighet utvecklas.  

Kontaktperson 

Wessman (2010, s.18) nämner att flera förskolor väljer en kontaktperson som kommer vara 

huvudsakligen knuten till barnet och familjen under första tiden på förskolan. 

Kontaktpersonerna väljs ofta efter vilka som inte har semester eller lediga dagar under tiden 

som inskolningen sker. Några förskolor kan även bestämma att endast utbildad personal får bli 

kontaktpersoner medan andra inte väljer en specifik kontaktperson utan att alla på avdelningen 

är delaktiga vid inskolning. De avgörande delarna av hur en kontaktperson väljs avgörs utifrån 

vad arbetslaget och familjen uttryckt för behov. Om familjen inte har någon kontaktperson att 

vända sig till med frågor och funderingar skapas det en otrygghet hos dem och en onödig stress 

bland arbetslaget om det inte finns en tydlig uppdelning. Därför bör man tidigt inom arbetslaget 

dela upp familjerna mellan sig och ställa sig till hur de ska svara på olika frågor så att alla 

föräldrar får samma svar.  

Barns kognitivta förmåga 

Nationalencyklopedin (2017) beskriver att kognitiv utveckling handlar om barns tankeförmåga 

och förförståelse till andra. Commodari (2013, ss. 123–125) beskriver om hur barns anknytning 

kan påverkas från olika håll och därmed kan kvaliteten på anknytningen variera. I artikeln 

framhävs det hur barn i två årsåldern med en trygg anknytning visar en större prestation och 

effektivitet i deras kognitiva förmåga och att deras presentationer blir mer framgångsrika. Barn 

med en trygg anknytning i förskolan har en mer utvecklad förmåga till att koncentrera sig och 

utvecklar därmed läs- och skrivkunskapen lättare till skillnad från de barn som har en otrygg 

anknytning. Förskollärarnas inflytande på barnen har visat sig vara en viktig faktor hur de 

utvecklar sin kognitiva och sociala förmåga. Genom att ha en trygg anknytning till 

förskollärarna maximeras barn sina erfarenheter i förskolan och vilket ger dem självförtroendet 

till att upptäcka de lärandemiljöerna som förskolan erbjuder. 
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METOD 
De följande avsnitten kommer handla om valet av kvalitativ metod, urval av deltagare, 

genomförandet av studien och forskningsetiska överväganden och studiens kvalitet. Kapitlet 

avslutas med hur data analyserats och hur resultatet kommer redovisas.  

Kvalitativ metod 

I studien har jag valt att använda mig av kvalitativ metod då jag är ute efter att ta reda på 

förskollärarnas uppfattning kring anknytning. I en kvalitativ metod finns det tre huvudsakliga 

datainsamlingsverktyg som används när data ska samlas in, dessa är intervju, observation eller 

granskning av text och bild. Då studiens syfte utgår ifrån att förskollärarna ska beskriva sitt 

arbete med anknytning i förskolan har jag valt att använda mig av intervju som 

datainsamlingsverktyg. Trost (2012, s.23) uppmärksammar att valet av datainsamlingsverktyg 

bör väljas efter studiens syfte. Om syftet hade varit att se hur förskollärarna arbetar med 

anknytning hade till exempel observation varit ett bättre val av datainsamlingsmetod.  

 

Bryman (2011, s.415) beskriver att forskares val av intervjufrågor kan avgöra informationens 

kvalité. Han benämner att forskare ofta väljer att ställa frågor som är indelande i specifika 

teman, det här kallas för semistrukturerad intervju. Forskaren kan välja att ställa följdfrågor 

som inte finns med i intervjufrågorna och följdfrågor ska vara baserade på ett specifikt ämne 

som respondenten har nämnt i intervjun. Jag ser det som en fördel att använda semistrukturerade 

intervju som data insamlingsverktyg eftersom följdfrågor kan ställas för att fördjupa frågor 

kring förskollärarnas beskrivningar av hur de arbetar med barns anknytning i förskolan. 

Urval 

I studien ingår fem förskollärare på två förskolor. Valet av förskollärare gjordes utifrån att det 

är förskollärarna som har det pedagogiska ansvaret på förskolan. I urvalet har även hänsyn till 

förskollärarnas antal år inom yrket tagits för att få en bredd i förskollärarnas uppfattningar om 

anknytning. Jag har gjort ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att de förskollärarna som valdes 

ut finns i min närhet. De är sedan tidigare kända för mig. Trost (2010, s.120) beskriver 

bekvämlighetsurval som ett praktisk och vanligt urval när en kvalitativ studie genomförs. I 

tabellen nedanför kommer deltagarnas fiktiva namn, antal år i yrket och barngrupp presenteras. 

 

Tabell: Deltagare i studien 

Förskollärare Antal år inom yrket Barngrupp 

Emma 4 3–5 år 

Sara 13 1–3 år 

Lisa 41 1–3 år 

Lotta 16 2–3 år 

Maja 14 1–3 år 

Forskningsetik  

I studien har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.7–14). 

 

Informationskravet utgår från att forskaren ska informera syftet med forskningen. Innan jag 

började min intervju förklarade jag för varje respondent om vad syftet är med undersökningen 

och varför valet av ämne. Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i undersökningen 

bestämmer själva över sin medverkan. Om forskare har fått samtycke från en deltagare som 

senare ångrar sin medverkan så är det deltagarens rätt att avbryta sin medverkan. Jag frågade 
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efter samtyckte vid två omgångar för att försäkra förskollärarna om att intervjun var frivillig. 

Konfidentialitetskravet beskriver om hur de som deltar i en studie ska känna att deras 

personuppgifter och den insamlande data ska förvaras så att ingen obehörigperson ska kunna ta 

del av dem. Med den insamlade data var jag tydlig att förklara för förskollärarna att endast jag 

kommer ta del av materialet och att ljudfilerna inte kommer höras av någon annan. 

Nyttjandekravet utgår från att det insamlade materialet kommer endast användas till 

forskningsändamål. Generellt kan forskare donera eller låna ut sitt insamlade material så länge 

de andra forskarna förhåller sig till de regler som deltagarna blivit lovade vid insamlingen av 

materialet Jag informerade respondenterna att den insamlade data kommer ej lånas ut eller 

doneras till annan studie (Vetenskapsrådet 2002, s.7–14). 

Giltighet och tillförlitlighet 

När forskare genomför en studie bör deras datainsamlingsverktyg vara väl utprovade, detta för 

att öka studiens giltighet. Innan forskare börjar undersöka kan de be en vetenskaplig skolad 

person ge förslag på förbättringar kring till exempel intervjufrågor. Det kallas för 

innehållsvaliditet och det ökar giltigheten i den valda metoden. Ytterligare ett moment som kan 

öka giltighet är en förstudie. Det här innebär att forskare testar sin undersökningsmetod på en 

grupp som liknar den grupp som ska undersökas senare, det här gör forskare för att kunna se 

eventuella problem och hur de kan undvikas i huvudstudien (Kihlström, 2007, s.231). Innan jag 

började min undersökning diskuterade jag metodvalet och intervjufrågor med min handledare, 

hon granskade intervjufrågor och gav förslag på förbättringar. Efter granskningen av frågorna 

gjorde jag en förstudie för att testa frågorna och se om någon fråga behövde förändras. Jag 

ändrade två frågor och granskade sedan frågorna ytterligare en gång med handledaren.  

 

I en undersökning vill forskare komma fram till ett resultat som är tillförlitligt men för att kunna 

uppnå ett tillförlitligt resultat behöver personen som genomför intervjun vara väl tränad för det. 

Ett moment som kan göra resultatet tillförlitligt är att spela in intervjuerna. Om forskaren 

skriver ner svaren för hand under tiden som intervjun sker kan forskaren missa tillfällen att 

ställa följdfrågor till respondenten. En annan risk är att forskare skriver sina egna tolkningar av 

det som respondenterna svarar och inte det som respondenten egentligen säger. När en intervju 

är inspelad hör forskare exakt vad respondenterna säger och det ökar tillförlitligheten i studien 

och i resultatet (Kihlström, 2007, ss.231–232). När jag genomförde mina intervjuer valde jag 

att spela in dem så att jag kunde fokusera på respondenten.  

Genomförande 

Jag började med att skriva intervjufrågorna till studien och riktade intervjufrågorna direkt mot 

anknytning. Med min handledare diskuterade jag intervjufrågorna och omformulerade några 

innan förstudien genomfördes. Kihlström (2007, s.231) förklarar att genom en förstudie kan 

undersökningen bli mer fulländad och forskaren få en högre kvalitet på insamlade data. Med 

förstudie kunde jag tydligt se vilka frågor som behövde omformuleras. När mina intervjufrågor 

var färdiga (se Bilaga 2) ringde jag till förskollärarna och frågade om de hade möjlighet att delta 

i studien. De som tackade ja till intervjun fick ett missivbrev (se Bilaga 1) som de kunde läsa 

innan intervjun, i missivbrevet berättar jag om studiens syfte och hur jag förhåller mig till de 

forskningsetiska principerna.  

 

Förskollärarna fick själva välja ett rum där de ansåg att de kunde svara på frågorna i lugn och 

ro. Genom att låta dem välja rum upplevde jag att förskollärarna blev mer avslappnade i sitt 

kroppsspråk. Intervjun började med att förskollärarna fick presentera sig själva och vilket år de 

tog sin examen. Alla intervjuer blev ljudinspelade och jag var tydlig med respondenterna att det 

är endast jag som kommer ha tillgång till ljudfilerna. Varje intervju tog ca 20–30 minuter 
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beroende på hur respondenterna svarade på frågorna och vilka följdfrågor som ställdes. 

Efterarbetet med intervjuerna var att transkribera dem för senare användning till analys. 

Analys 

Analysen började med att intervjuerna transkriberades. Därefter lyssnade jag och läste igenom 

intervjuerna ett flertal gånger för att få ett helhetsintryck av det som sagts i intervjuerna. Jag 

skrev också ned ord som återkom i texterna utifrån studiens frågor. De ord som noterades var 

förutsättningar, förskollärarnas påverkan, miljön, förhållningssätt och arbetsmetod. När jag 

läste igenom intervjuerna funderade jag även vilka likheter och skillnader som framträder i 

datamaterialet som kan bidra med ett svar på studiens forskningsfrågor. Malmqvist (2007, 

s.124) beskriver hur forskare börjar med att skaffa sig ett helhetsintryck av det insamlade 

datamaterialet för att sen kunna välja ut centrala kategorier och lyfta fram dem i resultatet. Jag 

fortsatte analysen med en kodning av datamaterialet. Bryman (2011, s.243) beskriver att när 

forskare ska börja koda öppna frågor läser de igenom intervjuerna vid flera tillfällen och de ord 

som är återkommande blir markerade med en siffra varje gång de återkommer. Jag gjorde en 

mall till varje intervju och skrev ner de ord som benämndes vid flera tillfällen i intervjuerna. 

Efteråt kunde jag se vilka ord som återkom mer i intervjuerna, de orden var arbetsmetod, miljön, 

utbildning, föräldrars påverkan, känslor och inskolningsmetod. Orden från kodningen hade en 

likhet till helhetsintrycket men skillnaden mellan dem fick mig att se nya saker i datamaterialet. 

Detta bidrog med en bredare insikt av datamaterialets innehåll.   

 

Sedan gjorde jag en sammanställning av helhetsintrycket och kodningen. I sammanställningen 

letade jag efter centrala kategorier som kunde hjälpa mig organisera och gruppera 

datamaterialet. Malmqvist (2007, ss.124–125) benämner att om studiens syfte är tydligt 

kommer det underlätta bearbetningen av datamaterialet. Studiens syfte och forskningsfrågor 

bidrog till hur de centrala kategorierna kom fram. Kategorierna var förskollärarnas 

arbetsmetoder, förutsättningar för en trygg anknytning och anknytningens påverkan. Efter att 

kategorierna var fastställda kunde jag börja organisera materialet och se resultatets struktur. 

Under arbetets gång har kategoriernas rubriker ändrats på grund av att varje gång jag läst 

materialet har nya saker kommit fram och därmed har rubrikerna omformats. Resultatet 

kommer redogöras i tre centrala kategorier, hur förskollärarna arbetar med barns anknytning i 

förskolan, förskollärarnas uppfattningar om förutsättningar för en trygg anknytning och 

förskollärarnas uppfattningar om hur anknytningen kan påverka barnen. Citaten från 

intervjuerna är språkligt finjusterade i resultatet. 
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RESULTAT 
I det här avsnittet redogörs först för metoder som förskollärare beskriver att de använder i 

arbetet med barns anknytning på förskolan. Därefter redovisa det vilka förutsättningar som 

förskollärarna uppfattar krävs för barns trygga anknytning. I den sista delen redogörs 

förskollärarnas uppfattningar om hur anknytningen kan påverka barnen. 

Hur förskollärare arbetar med barns anknytning i förskolan 

När respondenterna beskriver hur de arbetar med barnens anknytning i förskolorna använder de 

olika metoder för att stärka anknytningen till barnen. Lisa beskriver hur morgonens första möte 

blir en arbetsmetod. Hon påpekar hur viktigt det är att förskollärarna visar att de sett alla barnen 

även om barnen inte alltid vill komma fram och hälsa. Genom att hälsa på barnen och få dem 

att känna sig välkomna på förskolan bygger förskollärarna vidare på den anknytningen som 

började vid inskolningen. Hon förklarar att som förskollärare kan man inte säga att de endast 

arbetar med anknytning vid ett specifikt tillfälle utan att det är något som de bör arbete med 

kontinuerligt. 

 

Ja på morgonen när jag möter barnen och de kommer gärna och vill prata. Ofta är det 

att jag vill säga hej och visa barnen att jag har sett att de har kommit. Det är en av flera 

delar av dagen där jag arbetar med den dagliga anknytningen. (Lisa) 

 

En respondent nämnde om hur valet av arbetsmetod vid inskolning kan avgöra hur trygg barns 

anknytning blir till förskollärarna. Maja tar upp ett exempel på hur hennes kommun valde att 

göra när den slog ihop tre stycken förskolor i en och samma byggnad. Det var många barn som 

skulle komma in i verksamheten samtidigt och därmed valde förskollärarna att testa och göra 

en snabb inskolning, det innebär att inskolningen pågick under en vecka och föräldrarna av 

aktivt med under hela inskolningen. Maja tyckte inte alls om det upplägget då hon ansåg att 

barnen inte blev tryggare till utan att det istället tog längre tid än vad förskollärarna hade räknat 

med. Hon förklarar att den inskolningsmetod som förskollärarna väljer att arbete med kan 

påverka den relationen som barnen bygger upp till sina förskollärare. 

 

För några år sen när vi började här testade vi en sån snabb inskolning, lite kortare 

intensivare period på ungefär en vecka och föräldrarna var med hela tiden. Men det 

fungerade tyvärr inte. (Maja) 

 

En respondent nämnde om hur relationen mellan barnet och förskollärare kan avgöra kvalitén 

på anknytningen. Sara valde att berätta om hur hon arbetar med anknytning via leken. Genom 

att vara nere på barnets nivå och hitta de saker som intresserar barnet skapas en relation till 

barnet och relationen kommer stärka anknytning mellan barnet och förskolläraren. Hon 

förklarar även att det är lika viktigt att bygga upp en bra relation till föräldern som till barnet. 

Sara ansåg att föräldern är barnets trygga punkt och kommer vara en slags bro mellan barnet 

och förskollärarens anknytning.  

 

[---] man försöker skapa en relation till barnet. Barnet kan lära känna en och jag försöker 

leka med barnet och få kontakt [---] (Sara) 

 

En respondent beskriver hur valet av arbetsmetod vid en inskolning kan avgöra hur barnen 

utvecklar en trygghet till förskolan samt om hur viktigt de är att barnen får uppleva delar som 

samling, måltider och ute aktiviteter. Maja beskriver hur hon arbetar kring inskolning med de 

yngsta barnen. Första dagen på inskolningen observerar Maja barnen för att kunna se vad som 

intresserar dem. Maja förklarar hur under en av hennes inskolning var det ett barn som drogs 
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till en leksakshäst, barnet bar runt på leksaken under hela första inskolningsdagen. Här 

uppmärksammade hon att leksaken var något som fångade upp barnet så nästa dag när barnet 

kom till förskolan hade Lisa redan tagit fram leksakshästen på mattan. Varför hon gjorde så här 

var för att bygga på en relation till barnet och att spinna vidare på den känslan av trygghet som 

barnet kände till leksaken. Hon säger att leksaken kunde likna en leksak som barnet har hemma, 

därmed kan leksaken representera en trygghet för barnet. Den tryggheten byggde de 

tillsammans vidare på för att skapa en trygg anknytning till förskolan. Maja säger att det ofta är 

de små saker som betyder mest för barnen. 

 

Det kan vara små tecken som barnen visar. När barnet kommer på sin första 

inskolningsdag håller jag mig passiv genom att följa barnet och visa saker som barnet 

visar intresse för. Jag iakttar barnet i leken för att se hur barnet agerar gentemot andra 

barn och vuxna. (Maja) 

 

Maja förklarar att det inte alltid bara måste vara kring inskolningen som man kan hitta saker att 

arbeta vidare med för att skapa en trygg anknytning. Hon tar upp ett exempel där de har en sång 

på avdelningen där de sjunger om babblarna, sången avslutas med att alla tar upp händerna i 

luften och säger yeah. Ett av barnen gör den rörelsen och säger yeah varje gång som barnet ser 

Maja, hon förklarar att det har blivit deras grej. Att genom den sången och det momentet har de 

byggt upp en relation med varandra som i sig skapar en anknytning mellan dem. Om man som 

förskollärare kan uppmärksamma de små sakerna kommer förskolläraren kunna hitta de 

arbetsmetoder som kommer stärka anknytningen mellan barnet och förskolläraren. 

 

Det är saker som jag brukar tänka på när jag arbetar. Sen kan det ju alltid bli situationer 

som är mer specifika men alla barn har något som man kan arbeta vidare med för att 

stärka anknytningen. (Maja) 

 

Förskollärarnas uppfattningar om förutsättningar för en trygg anknytning 

Förutsättningar för en trygg anknytning som respondenterna för fram handlar om personalens 

utbildning, rutiner för inskolning, förskolans verksamhet och miljön på förskolan. Sara gjorde 

sin förskollärarutbildning i sitt hemland innan hon kom till Sverige. I sin intervju berättar hon 

om hur barnen börjar mycket senare i sitt hemland och därmed var inte kunskapskravet kring 

anknytning lika hög som här i Sverige. Hon säger även att i Sverige måste förskollärarna ha 

en god kunskap kring anknytning då barn här börjar på förskolan vid en tidig ålder. Genom att 

ha en god kunskap kring anknytning kan förskollärarna skapa en bättre förutsättning till en 

trygg anknytning. 

 

Inte när jag genomförde min utbildning. Men i mitt hemland hade man inte 

småbarnsavdelningar då barnen började vid tre års ålder. Det jag har lärt mig om 

anknytningen är det jag läst om här i Sverige. (Sara) 

 

Flera respondenter höll med om att deras utbildning hade bristande kunskaper kring 

anknytning och att det hade varit en fördel att få mer utav ämnet. En annan förutsättning som 

nämndes riktade sig mot verksamheten i helhet. Lotta förklarar i sin intervju att om ett barn 

inte känner sig trygg inom verksamheten kommer barnet inte kunna ta in någon kunskap. Det 

är därmed en förutsättning för barnet att bygga upp en trygghet till verksamheten och 

förskollärarna så att de kan hjälpa barnet att utvecklas vidare som person. Hon beskriver att 

vid inskolningen börjar uppbyggnaden av tryggheten till förskollärarna samt till hela 

verksamheten. 
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Det är ju inte bara mot personalen som barnen ska känna sig trygga utan tryggheten 

inom barngruppen och till hela förskolan är lika viktigt. När barn känner ett förtroende 

mot oss så kommer det hjälpa deras lärande i förskolan. (Lotta) 

 

Några andra respondenter benämnde hur inskolning kan vara en förutsättning för barns 

anknytning. Genom att ge barnet tid till att bygga upp en trygghet till verksamheten ger 

förskollärarna barnet en bättre förutsättning till att trivas på förskolan. Under en inskolning 

förklarar Emma att det är viktigt att förskollärarna följer barnen och inte endast de regler som 

är uppsatta till en inskolning. Hon förklarar att varje barn är unikt och att visa barn har större 

behov av tryggheten än vad andra barn har men det är viktigt att förskollärarna kan se alla 

barns behov för att kunna hjälpa dem framåt. Ett exempel som hon ger är att om en förskola 

har två veckors inskolning men ser att den tiden inte räcker till för att barnet ska känna sig 

tillräckligt trygg för att bli lämnad, här säger Emma att förskollärarna ska rätta sig efter barnet 

och göra en längre inskolning. Allt detta säger hon är en förutsättning för att bygga en trygg 

anknytning med barnet och inte tvinga barnet att anpassa sig efter inskolnings reglerna.  

 

Jag rättar mig efter de reglerna som är uppsatta där jag arbetar men jag tycker att man 

ska se utifrån barnet. (Emma) 

 

En respondent nämnde om hur miljön kan vara en förutsättning till en trygg anknytning. Maja 

förklarar att på hennes avdelning har på sistone diskuterats väldigt mycket om den fysiska och 

psykiska miljön. Hon beskriver hur hon själv som vuxen vill mötas av en inbjudande miljö 

och anser att detsamma gäller för barn. Som vuxen vill hon till exempel inte mötas av 

obehagliga tavlor hos tandläkaren, det här gör miljön för henne både skrämmande och otäck. 

Miljöns uppbyggnad är något som Maja själv reflekterar över och hur hon kan göra den 

inbjudande för barnen och inte skrämmande. Maja säger med att man märker på barn när de 

känner sig trygga i miljön då de är mer öppna till att ta in förslag. Hur förskollärarna skapar 

miljön på avdelningen kan vara en förutsättning till hur barnen skapar en trygg anknytning.  

 

Hur uppfattar barn miljön när de kommer till förskolan? Om den ser inbjudande ut vill 

man gå in i rummet! Den fysiska och psykiska miljön är jätteviktig förutsättning för 

barns trygga anknytning! (Maja) 

 

En annan respondent nämnde även miljön fast från ett annat perspektiv. Lotta nämner att som 

förskollärare byter de ofta materialet på avdelningen och att det ibland möbleras om men om 

det var en tydlig förutsättning till en trygg anknytning kunde hon inte svara på. Hon kommer 

sen fram till att om det är en inbjudande miljö där barnen tycker det är roligt så kan det kanske 

skapa en bättre anknytning. 

 

[---] har man en inbjudande miljö där barnet känner att här vill jag vara och testa det 

som finns runtomkring. Det finns ju en möjlighet till att det kan skapa en bättre 

anknytning. (Lotta) 

 

 

Förskollärarnas uppfattningar om hur anknytningen kan påverka barnen 

När det gäller hur anknytningen kan påverka barnen för förskollärare fram att det kan ha 

betydelse för barns lärande, kontakt med föräldrarna, bekräftelse av barn känslor, valet av 

trygghets pedagog och vilket anknytningsmönster barn besitter. Emma beskriver hur barn som 
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inte skapar en trygg anknytning till förskolan kommer få det svårare att ta in något. Kan ett barn 

inte koncentrera sig och fokusera på att ta in nya lärdomar kommer barnet få det svårare att ta 

igen det upp mot skolåldern. Emma förklarar att barn som en trygg anknytning kan ta in saker 

medan ett barn med en otrygg anknytning har svårt att ta in något alls då de barnen fokuserar 

helt på att hitta tryggheten. Anknytning är något som påverkar barn enormt i förskolan och 

därför är det viktigt att barn skapar en trygg anknytning i vid inskolning för att senare kunna 

utvecklas vidare som individer. 

 

Känner man sig trygg har man inte samma behov av att fokusera på omgivningen och 

vilka personer som finns runt omkring. När barn känner sig trygg är det lättare för dem 

att kunna ta in det vi erbjuder dem på förskolan (Emma) 

 

En annan respondent nämnde även hur föräldrakontakten kan komma att påverka anknytningen. 

Maja tar upp om hur föräldrar ofta vill veta vem som kommer bli deras barns kontaktperson då 

de gärna vill ha någon som de själva kan vända sig till. Föräldrarna kan vara en påverkande 

faktor till hur trygg anknytningen blir mellan ett barn och förskollärare. I anknytningen är 

förskollärarna inte där för att ersätta barnets föräldrar utan förskollärarna vill skapa en 

anknytning som blir accepterad när föräldrarna inte är där. Det är viktigt att barnet kan släppa 

mamma och pappa och trivas med att vara på förskolan. Ett exempel som Maja beskriver är när 

en förälder ska lämna sitt barn, barnet börjar gråta när föräldern går men samtidigt stärker barnet 

ändå ut armarna mot förskolläraren och söker tröst. Här beskriver Maja att föräldrarna alltid är 

barnets första anknytningsperson men att barnet och förskollärarens anknytning är något som 

blir accepterad när föräldern är frånvarande. Föräldrarna kan vara en påverkande faktor i hur 

deras barn bygger upp sin anknytning till förskollärarna. Maja förklarar det som att bygga 

grunden tillsammans med föräldrarna och sen hjälper förskollärarna barnen att sätta pelarna 

under sin resterande förskole tid.  

 

Det viktiga är att barnen känner sig trygg och kan föräldrarna hjälpa till med processen. 

Sen kan inskolningen vara lika viktigt för barnet som för föräldrarna på grund av att 

föräldrarna ställer de frågor som några barn ännu inte kan. (Maja) 

 

En respondent nämna hur känslor kan påverka barns anknytning i förskolan. Känslor är något 

som alla uttrycker och i barns fall uttrycker de känslor starkare än vuxna. Lisa anser att genom 

att visas sina egna känslor kan hon som förskollärare påverka hur barnen använder sina egna 

känslor och lära dem tolka andras. Barn som har en större förståelse för känslor kan bättre lösa 

konflikter och se andras personers behov. Nån gång under sin tid som förskollärare kommer 

man ha ett barn som kanske alltid får höra att de har gjort fel, här är det viktigt att som 

förskollärare också visa att de också kan göra fel och får be om förlåtelse. Det här ger barnet en 

förståelse till att alla kan göra fel och inte bara barnet i sig.   

 

När barnet hittar sin plats här på förskolan och vi har skapat ett förtroende tillsammans 

kommer barnet känna sig trygg med att visa sitt rätta jag [---] (Lisa) 

 

Det är viktigt att jag som förskollärare kan visa mina känslor för barnen. Genom att visa 

att även jag kan bli arg och behöva säga förlåt kan lära barnen att alla kan göra fel och 

ingen kan göra allt rätt. (Lisa) 

 

Andra respondenter benämnde ämnet känslor i form av val av trygghets pedagog. Sara pratar 

om hur det är viktigt att låta barnet själv välja en förskollärare som de känner en trygghet till. 

Hon pratar om hur några förskolor vill dela upp ansvarsbarn direkt vid inskolning för att kunna 
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göra det lättare vid dokumentation. På hennes avdelning har de inte det upplägget utan barnet 

får själv bestämma vem de vill ha som sin trygghet i början, Sara anser att det kommer ge barnet 

en bättre start. Hon beskriver även att om förskollärarna bestämmer i förväg vem som blir 

barnets trygghets pedagog kan det komma att påverka barnet negativt i sin anknytning, då 

förskollärarna på ett sätt tvingar barnet att knyta an till en person som barnet kanske inte känner 

någon trygghet till. När det kommer till dokumentation förklarar hon att alla i arbetslaget 

dokumenterar allas barn och hjälps åt med dokumentationen, för det en förskollärare ser hos ett 

barn kan en annan missa. 

 

[---]i början av en inskolning vet vi inte vem barnet drar sig till mest utan vi väljer att 

avvakta för att senare se vilken förskollärare barnet visar ett intresse förr. (Sara) 

 

Två respondenter nämnde om hur en förskollärare kan påverka ett barn som har en otrygg 

anknytning. Både Sara och Lisa tror på att de kan påverka ett barns anknytningsmönster genom 

att vara lyhörd mot barnet och visa ett intresse. Lisa som har en lång erfarenhet från förskolans 

verksamhet nämner att alla barn inte alltid trivs på förskolan. Hon berättar att det oftast inte tas 

upp då alla vill att barnen ska trivas. Men hon beskriver det som att det kan vara olika dagar, 

som vuxen har man bra och dåliga dagar och samma gäller för barn. När hon pratar om barn 

med en otrygg anknytning och hur hon tror att förskollärarna kan vända det till en trygg 

anknytning använder hon sig av orden, tid och tydligt. Lisa förklarar att det kommer ta mycket 

tid och energi från förskolläraren att vända en otrygg anknytning till en trygg men i slutändan 

kan förskolläraren påverka ett barns anknytning i förskolan. 

 

Genom att lyssna på barnet och att jag visar ett intresse av att vilja veta mer [---] (Sara) 

 

Man kan ändra en otrygg anknytning men det tar tid och man får jobba hårt med det. 

Sen kan det finns barn som inte trivs på förskolan och det har inget med anknytningen 

att göra. Dock trivs det flesta barnen på förskolan men en anknytning kan man aldrig 

tvinga fram utan vi försöker göra det bästa av den tid som barnen är på förskolan.” (Lisa) 

 

En respondent nämnde anknytningsmönster som en påverkande faktor. När Lotta började arbeta 

på en småbarnsavdelning läste hon sig in mer på ämnet anknytning. Här upptäckte hon 

anknytningsmönster och hur barn blev indelade i ett mönster beroende på vilken anknytning 

barnet hade. Anknytningsmönster valde Lisa att observerat vid lämning på förskolan, om barnet 

släppte sin förälder direkt eller om barnet höll sig kvar länge kunde avgöra vilket 

anknytningsmönster barnet hade. Lotta tycker det är viktigt att ha kunskap kring 

anknytningsmönster då de kan hjälpa förskollärare att påverka barns anknytning till förskolan. 

Om ett barn har en trygg anknytning hemma kan förskollärarna se genom anknytningsmönster 

hur de kan arbeta med att bygga upp samma trygghet på förskolan. När det kom till ett barn 

med en otrygg anknytning kunde förskollärarna se hur de kunde arbeta för att göra förskolan 

en trygg anknytnings plats för barnet. Lotta anser att det har varit en påverkade faktor kring sitt 

arbete med anknytning 

 

 [---] det stod i boken att det fanns barn som hade olika anknytningsmönster [---] (Lotta) 
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RESULTAT DISKUSSION 
I kapitlet kommer resultat och metod att diskuteras. Resultatdiskussionen kommer redovisas 

utifrån samma tre kategorier som resultatet, hur förskollärarna arbetar med barns anknytning i 

förskolan, förskollärarnas uppfattningar om förutsättningarna för en trygg anknytning och 

förskollärarnas uppfattningar om hur anknytningen kan påverka barnen. Kapitlet avslutas med 

didaktiska konsekvenser, där ges förslag om hur förskollärare kan arbeta med anknytning. 

Hur förskollärarna arbetar med barns anknytning i förskolan 

Respondenterna nämner hur de arbetar med en traditionell inskolning som sker under två 

veckors tid. Flera respondenter tyckte att den fungerade bra och såg ingen anledning till att byta 

metod om de inte hade ett barn som uttryckte det behovet. En av respondenterna nämnde hur 

hon arbetat med föräldraaktivinskolning vid ett tillfälle, den metoden var dock något som hon 

inte vill arbeta med igen. Varför hon inte vill det var för att under en föräldraaktiv 

inskolningsmetod är föräldrarna närvarande hela inskolningen. Barnet får därmed inte uppleva 

hur det är att bli lämnad på förskolan för att senare bli hämtad av sina föräldrar. Respondenten 

tog upp att det blev svårare för både föräldern och barnet när inskolning var över och det var 

dags att börja på förskolan på heltid. Lindgren och Torro (2017, ss.18–19) beskriver hur 

traditionell- och föräldraaktivinskolnings metoder är de två vanligaste i Sverige. En skillnad 

mellan de två metoderna är föräldrarnas närvaro, under en traditionellinskolnings är föräldrarna 

med kortare stunder och under den föräldraaktiva inskolningen är de närvarande hela dagen. 

Föräldrarna är barnens trygga bas och därmed bör förskolan välja inskolningsmetod efter 

barnets behov.  Anknytningsteorin stärker det som Lindgren och Torro (2017) beskriver, i 

början av en inskolning är föräldrarna barns trygga bas och barnen är i behov av en positiv 

trygghetskänsla för att kunna börja utforska. Om förskollärarna själva anser att deras 

inskolningsmetod är negativ kommer barnen känna av det och inte vilja släppa sin trygga bas. 

Så genom att arbeta fram en inskolningsplan på förskolan som alla förskollärare anser vara 

fungerande kommer barnen under inskolning få det lättare att skapa en trygg bas på förskolan 

(Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss.44–45). Lindgren och Torro (2017) är tydliga med att 

inskolningen är till för barnen och inte för förskollärarna, utan om en förskola arbetar utifrån 

en föräldraaktivinskolningsmetod men ser att det inte fungerar för barnet bör förskollärarna 

sätta barnets behov först och inte förskolans rutiner. De belyser även att det är viktigt att 

inskolningstiderna varierar så att barnen får uppleva frukost och lunch rutiner innan 

inskolningen är över. När förskollärarna följer barnens behov under en inskolning istället för 

sina rutiner kommer det i slutändan vara bättre än om förskollärarna bestämmer mycket i 

förväg. Flera av respondenterna pratar om att några saker planerar de in under inskolning några 

av dem är att låta barnen uppleva alla måltider på förskolan eller att få utforska alla lokaler. 

Men det som respondenterna svarar gemensamt är att förskollärarna ska följa barnen och inte 

tvärtom när det kommer till inskolning. Baserat på Lindgren och Torro (2017) forskning och 

det som kom fram i resultatet instämmer jag i hur viktigt det är att följa barnens behov och inte 

bara förskolans rutiner.    

 

Det finns flera arbetssätt som förskollärare kan använda sig av när en inskolning sker förklarar 

respondenterna. En av dem utgår ifrån att följa barnet och hitta deras intressen. Genom att f 

vara mer i bakgrunden första dagen och observera barnen beskriver en respondent att hon 

tydligare kunde se vad som intresserar barnet. Genom barnets intressen bygger respondenten 

upp en trygg relation med barnet. Cugmas (2010, s.1271) tar upp hur viktigt det är för barn att 

känna sig trygga med sina förskollärare för att senare kunna börja utveckla ett socialt beteende. 

Med hjälp av sin trygghet till förskollärarna lär sig barn att möta andra personer med bra 

intentioner och kommer kunna lösa framtida konflikter bättre. Cugmas (2010) menar att i 

förskolan lär sig trygga barn att älska sig själva mer och kommer kunna möta andra personer 
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med en god ton på förskolan och även senare i livet. Kunskapen kring hur förskollärare bör 

arbeta med inskolning benämner respondenterna för att om de inte har någon kunskap kring 

inskolning hur kan de då skapa en trygg anknytning till barnen. Varje barn uttrycker ett visst 

behov, några barn har ett mer likande behov medan andra har ett helt annat och det är inte alltid 

lätt att kunna möta alla barn men respondenterna förklarar att de gör sitt bästa. Av det resultat 

som framkom drar jag slutsatsen att förskollärare kan lära barn hur de bör agerar mot varandra 

socialt och i konflikter. 

 

I leken nämnde flera respondenter att de hittade en kontakt med barnen och att de där börjar 

bygga upp en relation tillsammans. En respondent beskriver att hon börjar på barnets nivå när 

en relation ska skapas, till exempel sätta sig på golvet med barnet och leka tillsammans. Om 

hon inte börjat på barnets nivå hade det blivit svårare för barnet att skapa en relation och 

anknytning. Respondenten nämner att det är viktigt att skapa små vrån på avdelningen då det 

skapar en trygghet hos barnen. Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss.46–47) tar upp att i 

anknytningsteorin finns det begreppet inre arbetsmodellerna, här utvecklar barn vid en tidig 

ålder en bild av sig själv men även av andra. De benämner att den viktigaste modellen är den 

som har att göra med de sociala relationerna. I det här fallet handlar det som hur viktiga 

relationer är för barnet och hur de kan hjälpa barnet utvecklas framåt. Leken kan vara en av 

många sätt som förskollärare kan använda sig av för att bygga upp en relation till barnen och 

skapa ett gemensamt förtroende som i sig kommer leda till en trygg anknytning. Även Lindgren 

och Torro (2017, ss.99–100) beskriver att förskollärarna inte kan tvinga barnen att skapa en 

relation med dem direkt utan det är något som de får arbete med under en längre tid. Utifrån 

deras forskning anser jag att om förskollärare arbeta med anknytning under längre perioder 

kommer det ge barnen fler möjligheter till att skapa en trygg relation och anknytning mot 

förskollärarna. 

Förskollärarnas uppfattningar om förutsättningarna för en trygg anknytning 

Det finns flera förutsättningar som kan hjälpa barn att skapa en trygg anknytning till förskolan 

men några av respondenterna blir osäkra ifall de har tillräckligt med kunskap om 

förutsättningarna och blir därmed osäkra på hur de ska kunna arbeta med dem i förskolan. I 

resultatet benämner respondenterna metoder som förskollärare kan arbeta frekvent med för att 

skapa de bästa förutsättningarna för barns anknytning. Men i några av svaren visste inte 

respondenterna om det var en förutsättning eller något som hade en mindre betydelse i barns 

anknytning. Miljön var ett moment som respondenterna hade olika synpunkter på. För några 

var det en självklarhet att miljön var en förutsättning till anknytningen men för andra var den 

antingen något av en mindre förutsättning eller så uppfattade de att det inte var en förutsättning. 

Lindgren och Torro (2017, s.19) beskriver att barn som börjar på förskolan kommer möta flera 

nya miljöer och det är därmed viktigt att barnen får tid på sig att bygga upp en trygghet till dem. 

Hur förskollärarna arbetar tillsammans kan vara en försättning för barns anknytning och hur de 

tillsammans kan hjälpa barnen att känna sig trygga och hitta sin plats i verksamheten. Enligt 

Läroplanen för förskola (Lpfö rev. 2016, s.5) ska hela arbetslaget diskutera fram förutsättningar 

som de ska använda sig av på avdelningen. Jag instämmer med det som Lindgren och Torro 

(2017) säger och det som tas upp från läroplanen. När förskollärare arbetar individuellt med 

förutsättningar kring anknytning blir det svårare för dem att möta alla barns behov. Med hjälp 

av sitt arbetslag kan de gemensamt hitta förutsättningar och hjälpar barn med deras anknytning.  

 

Respondenterna nämner flera förutsättningar som kan hjälpa ett barn att utveckla en trygg 

anknytning i förskolan men de nämner även hur de saknade kunskaper om anknytning när de 

började arbeta som förskollärare. När respondenterna fick frågan om hur mycket kunskap kring 

anknytning de fick i sin utbildning kunde flera respondenter inte ge ett direkt svar om de fått 
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det eller inte. Några av respondenterna berättade att de kommer ihåg att anknytning togs upp i 

kortare delar men att det hade varit en fördel för dem att ha mer kunskap kring ämnet när de 

började arbeta. Förutsättningarna som respondenterna använder sig av i förskolan har de lärt 

sig utifrån den egna erfarenheten. Några respondenter har valt att vidareutbilda sig om 

anknytning men att det är svårt då tiden inte alltid finns till. Normell (2004, s.45) tar upp om 

hur hon anser att förskollärare idag inte har tillräckligt med kunskap om hur de ska hantera 

situationer kring anknytning. Hon tar upp om hur separationer är något som påverkas av 

förskollärarnas bristande kunskaper kring anknytning. Hur ett barn blir lämnat och hämtat har 

en betydelse för hur barnet och föräldrarnas anknytning blir till förskolan. Enligt Läroplanen i 

förskolan (Lpfö rev.2016, s.5) är det viktigt att personalen i förskolan bygger upp ett förtroende 

till barn och föräldrar och visar en kunskap om samspel och förståelse. Jag tror inte alltid att 

kunskap är det viktigaste för att kunna förstå anknytning utan ibland har det att göra med vilken 

person man är. Sen är utbildning en viktig del men jag upplever att förskollärare inte ska fastna 

i det. Saknar förskollärare en del så kan de väga upp det med den erfarenhet som man har inom 

yrket. 

Förskollärarnas uppfattningar om hur anknytningen kan påverka barnen 

I resultatet kom det fram till att flera respondenter ansåg att anknytning kan påverka barns 

inlärning i förskolan. Barn som inte känner sig trygga i förskolan lägger all sin koncentration 

och fokusering på att hitta en trygghet istället för att vara delaktiga i det som erbjuds på 

förskolan. Fler respondenter nämner att barn som känner sig trygga i förskolan blir mer 

avslappnade och söker inte konstant efter en trygghet utan de kan lägga det åt sidan och fokusera 

på det som förskollärarna erbjuder dem. Commodari (2013, ss.123–125) tar upp i sin forskning 

om hur barn som utvecklar en trygg anknytning tidigt utvecklar en större förmåga till att kunna 

koncentrera sig och kan i sin tur utveckla läs- och skrivfärdigheten i tidig ålder. Hon tar även 

upp att förskollärarna är en viktig faktor till barns trygghet i förskolan och de som har en trygg 

anknytning till sina förskollärare maximerar erfarenheter och självförtroende i förskolan, vilket 

hjälper dem att våga utforska nya lärande miljöer. Commodari (2013) förklarar att barn som 

känner en trygghet till sin miljö blir mer framgångsrika i sin inlärning. Utifrån det som 

respondenterna har svaret kan man se likheter i det som Commendari (2013) har forskat kring. 

Jag tror att anknytningen har en stor påverkan på hur barn tar in saker och för att kunna öka 

barns inlärning är det viktigt att förskollärare arbetar med anknytningen kontinuerligt. Men sen 

kan jag inte dra slutsatsen baserat på resultatet att barn med en otrygg anknytning lär sig mindre 

då forskningen kring ämnet inte är lika omfattande som forskning kring trygga barns inlärning. 

 

Flera respondenter tar upp om hur föräldrarna kan vara en påverkansfaktor till hur deras barns 

anknytning blir till förskolan. I flera fall när ett barn gör en inskolning är det inte bara deras 

första gång utan det är även föräldrarnas. Respondenterna beskriver här att inskolning ibland 

kan vara mer för föräldrarna än för barnen, de beskriver att en förälder efterfrågor saker och 

rutiner medan ett barn försöker hitta en trygghet till förskolan. Wessman (2010 s.31) beskriver 

att när en förälder lämnar sitt barn på förskolan blir det en känsloladdad upplevelse för dem då 

de ska lämna sitt barn i en främmande miljö. Det är därmed viktigt att förskollärarna visar sitt 

stöd genom att ge föräldrarna information om hur inskolningen kommer ske men även lyssna 

ifall föräldrarna har några önskemål. Genom att lyssna på föräldrarna och föra en öppen dialog 

med dem om vad som sker på förskolan så bekräftar förskollärarna även deras behov. 

Föräldrarnas behov kan ofta reflektera över till deras egna barn under en inskolning benämner 

en respondent. Jag instämmer med det som Wessman (2010) beskriver, flera av respondenterna 

nämnde att inskolningen nästan är mer för föräldrarna än för barnen. I anknytningsteorin 

benämner Bowlby (2010, ss. 20–24) hur föräldrarna kan påverkar barns utveckling och det här 

stärker det som Wessman (2010) beskriver. Efter att en respondent fördjupat sig i 
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anknytningsmönster fick hon en annan syn på barn och deras föräldrar. Enligt Bowlby (2010, 

ss.149–151) utvecklar barn ett specifikt anknytningsmönster beroende på vilken kvalité barnen 

fått på sin anknytning från deras föräldrar. Barns anknytning uppstår när de får en regelbunden 

kontakt med en vuxen, det här gäller även om de vuxna är vanvårdande av barnet. Respondenten 

observerade hur barnet och föräldern agera mot varandra när barnet blev lämnat på förskolan. 

Genom att se vilken anknytning barnet har till sin förälder kan förskolläraren få en större 

förståelse till hur barnet knyter an till förskollärarna. Från det jag läst om anknytningsteorin och 

det som kommit fram i resultatet håller jag med om att det är viktigt att ha kunskap kring 

anknytningsmönster för att kunna hjälpa barn skapa en trygg anknytning till förskollärarna.  

Metoddiskussion 

Syftet med studien är att beskriva förskollärares uppfattningar om barns anknytning till 

personalen i förskolan, här valde jag att använda mig av en kvalitativ metod i form av intervju. 

Jag valde att göra en semistrukturerad intervju då Bryman (2011 s.415) beskriver det som ett 

vanligt och effektivt sätt att genomföra sin intervju då det ger respondenterna möjlighet till att 

fördjupa sina svar inom ett specifikt område. Den här metoden upplevde jag passade bra för att 

få utförliga svar på mina frågeställningar och få en djupare förståelse av förskollärares 

erfarenheter kring ämnet anknytning.  

 

När jag skulle börja med mina intervjuer blev jag rekommenderad av min handledare att först 

göra en pilotstudie, där testade jag ifall mina frågor är tillräckliga för att få utförliga svar från 

respondenterna. Det som var bra med att göra en pilotstudie var att jag kunde direkt se vilka 

frågor som gav utförliga svar och vilka frågor som behövdes ändras för att kunna få in data med 

en hög kvalité. Kihlström (2007, s.231) beskriver hur forskare ökar sin giltighet i studien genom 

att göra en förstudie på en person som uppfyller samma kriterier som respondenterna i studien. 

Hon förklarar att forskare kan hitta eventuella problem genom sin förstudie och har därmed 

möjligheten att rätta till dem så att de kan undvikas i huvudstudien. För att öka studiens 

tillförlitlighet valde jag att spela in mina intervjuer istället för att anteckna samtidigt som jag 

ställde frågorna, det här gjorde att mitt fokus alltid var på respondenten. Enligt Kilström (2007, 

ss.231–232) är risken att om forskaren väljer att anteckna under tiden som intervjun sker 

kommer forskarens fokusering ligga på själva anteckningen och inte på det som respondenten 

svarar. Eftersom jag valde att spela in mina intervjuer fick jag med exakt vad respondenterna 

svarande och jag upplevde det väldigt positivt. När jag spelade in upplevde jag även att 

stämningen i rummet blev mer avslappnat mellan mig och respondenten om jag hade antecknat 

tror jag att stämningen hade varit mer spänd och att respondenten hade givit kortare svar. 

 

Innan jag började min utbildning hade jag ingen erfarenhet av att arbeta inom förskolans 

verksamhet utan den erfarenhet jag har kommer ifrån den praktik som skett under utbildningens 

gång. En fördel för mig med studien är att den har gett mig möjligheten till att sätta mig in i hur 

erfarna förskollärares tänker kring anknytningen. Studiens urval gjordes utifrån ett 

bekvämlighetsval, det innebär att jag valde personer i min närhet som passade in i studien. När 

det var dags att börja intervjua var det svårast för mig att hålla mig neutral med respondenterna. 

Det här beror på att förskollärarna som deltog i studien känner jag sen tidigare, därmed kan jag 

se ett bekvämlighetsval som en fördel och en nackdel. Kan man inte hålla sig neutral under 

intervjuerna skulle jag inte rekommendera att göra ett bekvämlighetsurval. Jag höll mig själv 

neutral genom att endast lyssna under intervjun och ställa följdfrågor. När man känner den som 

blir intervjuad är det lätt att börja diskutera ämnet gemensamt, då kan svaret som respondenten 

ger vara något som de tror att jag vill höra istället för det som de egentligen vill svara. 
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Didaktiska konsekvenser 

Jag valde att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete kring anknytning i verksamheten 

och vilka förutsättningar som krävs för en trygg anknytning samt om hur de tror anknytningen 

kan påverka barnen under deras tid i förskolan. Resultatet visade att alla respondenter höll med 

om att barns anknytning kan påverka hur de agerar i förskolan mot förskollärarna men även 

mot andra barn. Respondenterna förklarade hur det krävdes särskilda förutsättningar för att 

förskollärarna skulle få möjlighet att hjälpa barnen knyta an och skapa en trygg anknytning i 

förskolan. 

 

Mitt resultat visade att alla respondenter höll med om att anknytningen startar vid inskolningen 

och den anknytningen som uppstår bygger senare förskollärarna vidare på. 

Inskolningsmetoderna diskuterades utifrån för- och nackdelar, min uppfattning är att en längre 

inskolningsperiod är att föredra utifrån ett anknytningsperspektiv. När jag reflekterade över 

mina intervjuer såg jag tydligt att inskolning fick den centrala rollen inom anknytningen men 

hur de arbetade med anknytning i ett långtidsperspektiv fick inte samma uppmärksamhet som 

inskolningen. Det var få respondenterna som nämnde att de arbetar med anknytningen varje 

dag genom flera moment. Något som jag tror är viktigt är att belysa är hur viktig anknytningen 

är för barn även när de blir äldre finns behovet av att knyta an till förskollärarna kvar, det tar 

inte slut efter inskolningen utan det är återkommande genom hela barnens förskoltid. 

 

Något som framgick i studie var hur respondenterna ansåg att föräldrarna var en viktig faktor 

till hur barn knyter an till förskolan. Genom att etablera en god kontakt med föräldrarna kommer 

det i sin tur hjälpa barnet att skapa en trygg anknytning på förskolan. Om en förälder känner sig 

trygg med förskolan kommer det spegla sig i barnet. En respondent nämnde om hur föräldrars 

anknytningsmönster kunde påverka hur deras barns anknytning blir. Genom att ha en god 

kontakt med föräldrarna kunde förskolläraren tydligare se hur hon kunde hjälpa barnet med sin 

anknytning. Jag tror att utifrån det som står skrivet i tidigare forskning att det är viktigt att 

förskollärare har kunskap kring anknytningsteorin och dess då det kommer ge förskollärarna en 

bredare möjlighet att kunna hjälpa barn skapa en trygg anknytning i förskolan. 

 

Min studie har varit väldigt intressant och spännande att skriva, jag har fått en större förståelse 

till hur förskollärare arbetar med anknytning i förskolan och hur anknytningen kan påverka 

barns utveckling och lärande. Jag har även fått med mig om hur man arbetar mer medvetet kring 

anknytningen och omsorgen i förskolans verksamhet.
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BILAGA 1 

 
Missivbrev 
Mitt namn är Karin Nilsson och jag läser min sista termin på Högskolan i Borås. Ämnet som 

jag valt att skriva om i mitt examensarbete handlar om anknytning i förskolan och hur det kan 

påverka barnen de kommande åren. Intentionen är att undersöka hur du som förskollärare 

beskriver detta arbete. Därför hoppas jag att du vill delta i en intervju som kommer ta ca 30 

min. Jag kommer även spela in intervjuerna och ta anteckningar men du ska känna dig trygg att 

allt material som insamlas kommer inte delas med någon annan. 

När en undersökning ska genomföras finns det regler som ska följas. För att de personer som 

deltar i undersökningarna ska känna sig trygga följer jag fyra etniska principerna. 

 

• Informationskravet – Här kommer jag informera om vad som är syftet med min 

undersökning kring anknytning. 

 

• Samtyckeskravet – Skulle du som deltagare ändra dig angående din medverkan i 

intervjun kommer det respekteras och inte ifrågasättas. 

 

• Konfidentialitetskravet– Det här innebär att den insamlade informationen från 

intervjuerna kommer att behandlas på så sätt att ingen kommer veta att det är du som 

gett det svaren. Du ska känna dig trygg i att du förblir anonym. 

 

• Nyttjandekravet – Det material som jag samlar in kommer endast användas i min 

undersökning. 

 

I min undersökning kommer jag arbeta utifrån dessa krav när jag hanterar det insamlade 

materialet, det är ingen som ska känna att deras svar kommer kunna kopplas tillbaka till dem 

utan de som deltar kommer förbli anonyma. 

Är det så att man väljer att inte delta i undersökningen kommer det att respekteras. 

Tack för att ni valt att delta i undersökningen, har du några andra frågor kontakta mig gärna. 

 

Med vänliga hälsningar Karin Nilsson 

 

 

Tel: XXX-XXXXXXX 

Mejl: XXX 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

BILAGA 2 
 

INTERVJU FRÅGOR 

 

Berätta om en situation där du arbetar med anknytning 
 

Vad gör du om ett barn drar sig mer till en annan pedagog än den som är ansvarig? 

 

På vilket sätt kan anknytningen vara en viktig del på förskolan? 

 

Under din utbildning pratade man något om anknytning och i vilket perspektiv? 

 

Tror du att miljön kan påverka barnets trygghetskänsla i förskolan? Varför/Varför inte 

 

Vilket upplägg använder du dig av när en inskolning sker? 

 

Hur länge är föräldrarna närvarande vid inskolningen? 

 

Vilken information får föräldrarna vid inskolning om anknytning? 

 

Vad anser du att en trygg anknytning är? 
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