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Inledning 
Detta arbete handlar om hur pedagoger arbetar med anknytning i förskolan, i barngrupper, men 
också hur de arbetar med det enskilda barnet. Utifrån teorier av Bowlby, Ainsworth samt Stern 
gällande anknytning och omsorg mellan omvårdnadspersoner och barn, vill jag undersöka 
anknytning i förskolan. Det är anknytningsteorin som är den primära teorin för denna studie.   
Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur pedagoger arbetar med trygghet och anknytning i 
barngruppen för att alla barn ska känna sig trygga. Utifrån dessa frågeställningar vill jag 
undersöka problemområdet. 

• Hur beskriver pedagoger  goda anknytningsmönster för att få en trygg barngrupp?
• Hur beskriver pedagoger att de bemöter barn för att de ska känna sig trygga?
• Vad beskriver pedagoger att de gör för att utveckla en anknytningsroll mellan barn och

pedagoger?

Metod 
Metoderna som användes var intervju och fokusgruppsintervju som är en del av den 
kvalitativa metoden. Undersökningarna gjordes i två olika kommuner i olika delar av Sverige. 

Resultat 
Resultatet visar på att pedagoger är väldigt medvetna om vad som krävs för att ett barn ska 
känna trygghet i barngruppen, men även enskilt. Pedagogerna i denna studie har goda 
kunskaper om anknytningsteorin och arbetar dagligen med anknytning och utgår alltid från 
barns behov.  
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INLEDNING 

Läroplan för förskolan rev16 (Lpfö98 rev16 s 5) beskriver att ”Alla barn på förskolan ska 
erbjudas en trygg vistelsemiljö. Barn ska utmanas till både lek och samspel, där pedagoger 
ska kunna engagera sig i det enskilda barnet och i barngruppen som helhet”. Detta är en del av 
förskolans uppdrag och värdegrund.   Skolverket (2017) gick i april 2017 ut med statistik som 
visar att hösten 2016 var det totalt 501 000 barn inskrivna på landets förskolor. 84 % av alla 
barn mellan 1–5 år var då inskrivna på en förskola.  Det skedde en ökning mellan hösten 2015 
och hösten 2016 gällande antal barn som var inskrivna på förskolan. Trots att barngrupperna 
är stora så krävs det att pedagoger bygger upp en trygghet hos barnen (Skolverket, 2017).  

I dag träffar barnen sina förskollärare fem dagar i veckan och pedagogerna är några av de 
viktigaste sekundära anknytningspersonerna som barnen möter. Föräldrarna är i de allra flesta 
fall de primära anknytningspersonerna. Det finns olika typer av anknytningsmönster, där det 
finns det trygga barnet och det otrygga barnet med undvikande, ambivalent och 
desorganiserad anknytning. Mellan 30 - 40% av alla barn i Sverige idag har en otrygg 
anknytning och resterande 60 - 70 % av barnen har en trygg anknytning till både den primära 
och sekundära anknytningspersonen (Brandtzaeg, Torstensson, Qiestad, 2016, ss 101–103).  

Inom förskolan och på förskollärarutbildningen upplever jag att det diskuteras väldigt lite om 
anknytning, trots att det är en väldigt betydelsefull och viktig process i barnens liv. Mitt eget 
intresse för anknytning startade när jag började läsa om ämnet under min utbildning till 
förskollärare och kunde relatera och placera in mig själv i en viss typ av anknytningsmönster. 
Ämnet är relevant då pedagoger behöver vara mer medvetna om vårt bemötande av barn och 
hur pedagoger ska ta tillvara på deras behov. Ämnet har valts eftersom det ligger mig nära och 
jag själv har fått vara med om hur viktig en sekundär anknytningsperson kan vara. Om det 
inte finns tillräckligt med trygghet och kärlek hemma så blir den sekundära personen, den som 
oftast är pedagogen, väldigt viktig. I det här arbetet kommer jag att ta reda på hur anknytning 
kan se ut mellan pedagog och barn. 

Syfte 
Syftet är att ta reda på hur pedagoger beskriver arbetet med trygghet och anknytning i 
barngruppen för att alla barn ska känna sig trygga.  

Frågeställningar 
1 Hur beskriver pedagoger  goda anknytningsmönster för att få en trygg barngrupp? 
2 Hur beskriver pedagoger att de bemöter alla barn för att de ska känna sig trygga? 
3 Vad beskriver pedagoger att de gör  för att utveckla en anknytningsroll mellan barn 

och pedagog? 
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BAKGRUND 
I följande avsnitt beskrivs pedagogens roll och hur viktig den pedagogiska rollen i förskolan 
är och vilken påverkan pedagogens ledarskap har på barnets anknytningsmönster. Därefter 
beskrivs barnets neurologiska mognad och hur det påverkar barnets trygghet i förskolan.  

Pedagogens roll 
Kinnari (2014, ss 37–47) beskriver i sin avhandling om hur anknytningsmönstren påverkar 
barnen. När barnen kommer till förskolan har de med sig sina anknytningsmönster, som de 
har skapat med sina vårdnadshavare. Barn med otrygg anknytning är mer självständiga i 
relation till sin pedagog och blir lätt irriterade, tolererar mindre och har mindre 
självförtroende än de barn som har trygg anknytning.  
Hagström (2010, ss 78–95) beskriver anknytning i förskolan som en betydande relation 
mellan förskollärare och barn. Hon beskriver också hur viktig anknytningsrollen mellan 
förskollärare och barn är när det gäller de föräldrar som är mentalt sjuka.  I avhandlingen 
använder man sig av en narrativ metod, där det har varit berättelser som har varit verktyget. 
Det är berättelser som har skrivits ner i en loggbok eller som har ingått i ett samtal mellan 
forskaren och pedagogen. Pedagogerna som har varit med i de olika typerna av samtal har 
haft ett stort intresse för just barn som är i behov av en anknytningsperson i förskolan utöver 
barnens föräldrar. Metoden har utförts utifrån tolkningar av relationsutvecklande, 
anknytningsbeteende, kontakt och samspel som pedagogerna skrev ned i sina loggböcker 
varje vecka. Forskaren läste dessa varje månad under tre års tid Samtalen genomfördes utifrån 
berättelser, där pedagogerna fick delge forskaren hur de utvecklades som 
anknytningspedagoger. Användningen av samtal och berättelser var bra, då det inte skulle 
störa barnen och fokus på pedagogerna skulle inte vara i centrum för analysen. Pedagogerna 
fick skriva ner berättelserna i loggböcker, men också för att diskutera vad pedagogerna hade 
skrivit i sina loggböcker. 
Kinnari (2014, ss 52–67) har i en studie intervjuat förskollärare som arbetar med barn mellan 
0–3 år. Hon ville ta reda på hur förskollärare hanterar barn med anknytningssvårigheter och 
det hon kom fram till var att de flesta förskollärare behöver mer kunskap och mer utbildning i 
hanterandet av barn samt att förskollärare måste förstå vikten av att utveckla ett tryggt 
anknytningsmönster för de barn som inte har en trygg anknytning. 
Commodari (2013, ss 123–126) beskriver det känslomässiga bandet mellan barn och 
förskollärare. Hon menar att om barnet får en positiv erfarenhet i förskolan så kan 
förskollärare och barn i denna verksamhet skapa sociala och kognitiva erfarenheter. Barn 
kommer att använda förskolläraren som en trygg bas där barnet vet om att de kan fråga 
förskolläraren om hjälp och även bjuda in förskolläraren i aktiviteter. För att ta reda på hur 
förskollärare gör för att utveckla barns erfarenheter så användes observation som metod. Man 
observerade 152 barn i en lugn miljö, där de kunde koncentrera sig. Forskarna använde sig av 
Attachment Style Questionnaire (ASQ) som är ett frågeformulär om anknytning, där det ges 
40 olika påståenden om anknytningsmönster. Deltagarna anger graden på en skala som visar 
hur tydligt påståendet stämmer (Shemmings, 2017, s 74). Det visade sig i undersökningen att 
det finns en risk för svårigheter längre fram (i skolåldern) om barnen inte har utvecklat en 
trygg anknytning med sina förskollärare.  
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Broberg (2014, s 73–74) talar om pedagoger som anknytningspersoner.  Barnet kommer att ha 
förväntningar på pedagogerna när det gäller hur de ska vara gentemot barnet. Det beror på att 
barnet då har byggt upp en inre arbetsmodell över hur dess primära anknytningspersoner har 
varit mot det.  Allt beror också på vilket sätt barnet utvecklat ett anknytningsmönster i 
relationen med pedagog i förskolan. Pedagogens erfarenheter av sina egna 
anknytningsmönster är en förutsättning för hur pedagogen hanterar barnet och skapar en 
relation till det. 

Barns neurologiska mognad  
 
Barns hjärnor är ännu inte färdigutvecklade. För barnet innebär övergången till förskola 
många nya intryck, där vuxna skapar trygghet med den kunskap som förskollärare har. Detta 
lugnar barnet så att det känner sig tryggt. De allra minsta barn är beroende av oss vuxna för att 
lära sig att förstå sina känslor och förstå omvärlden de lever i och förstå sig själva. Trygghet 
handlar om att bli förstådd och att den vuxne tar en på allvar. För att nå fram till vuxna så 
kommunicerar barn via kroppsspråk, leenden och gråt. De utvecklas socialt, där de går 
igenom olika stadier för att hitta sina primära anknytningspersoner (Brandtzaeg, Torstensson, 
Qiestad, 2016, s 40) .  

 

TEORETISK RAM - ANKNYTNINGSTEORI 
Valet av forskning och teori med koppling till mina frågeställningar har med anledning till att 
anknytningsteorin är vald. Teorin bygger på barns trygghet och den trygga basen som både 
John Bowlby och Mary Ainsworth har utvecklat. I följande avsnitt kommer en beskrivning av  
hur de båda gick tillväga i sitt experiment som kom att kallas the strange situation procedure   
(främmandesituationen). En grundläggande beskrivning av anknytningsteorin om de olika 
anknytningsmönsterna, trygg bas, trygghetscirkeln och inre arbetsmodeller beskrivs i följande 
avsnitt.  

John Bowlby 
Bowlby (2010, ss 43–50) är den person som först på 1950 – talet presenterade idéer om 
anknytningsteori. Han observerade barns anknytningsmönster och kom fram till en ganska 
tydlig slutsats. Denna slutsats innebär att för ett barn ska känna sig tryggt måste det finnas en 
stark och klok person som finns där som omvårdnadsperson. Inom förskolan kan det betyda 
att barnen oftast är nära den pedagog som uppvisar just dessa egenskaper i relation till barnet. 
Efter ett tag utforskar barnet omvärlden och det kan börja leka med sina vänner. Då har barnet 
släppt taget om omvårdnadspersonen, pedagogen. Bowlby (2010, ss 101–123) beskriver 
undersökningar, där barn observerades på barnhem. Studien fann att barn som var på barnhem 
inte hade en trygg anknytning. Detta upptäckte Bowlby (2010, ss 43–50 i samband med att 
han gjorde en undersökning angående kvinnor som hade blivit anklagade för misshandel av 
barn. Kvinnorna i den aktuella studien hade en otrygg anknytning och med största sannolikhet 
en otrygg barndom, vilket ledde till att dessa kvinnor lärde sig att vara precis som sina 
föräldrar. Bowlby (2010, s115) upptäckte också att barn som är trygga har lätt för att agera 
och trösta ett annat barn som är ledset. ”Zahn-Waxler och Radke-Yarrow har i sina studier 
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visat att spädbarn och förskolebarn, som har kärleksfulla och omtänksamma föräldrar i regel 
visar deltagande när ett annat barn är ledset och ofta gör ansatser att trösta honom eller henne” 
(Bowlby, 2010, s 115)  
Barns utveckling är en del av anknytningsbeteendet. Barnet utvecklar olika responser under 
de första månaderna, som är en del av utvecklandet av anknytningsmönstret (Bowlby, 2010, s 
147). Stern (2011, ss 37–56) beskriver barns utveckling utifrån barnets känslovärld och hur 
barnets sinnen utvecklas de första veckorna i ett barns liv. Barnets behov av att ha sin förälder 
i sin närhet är viktigt för hur barnet utvecklar ett anknytningsmönster.   

Främmande-situationen- en studie av John Bowlby och Mary 
Ainsworth 
Shemmings (2017, s 24) beskriver John Bowlby och Mary Ainsworth samarbete och deras 
tillvägagångssätt av experimentet som skulle komma att kallas för ”The strange situation 
procedure”. Experimentet aktiverade anknytningsmönstret hos barnet när de lät barnet få leka 
själv med leksaker i ett rum och omvårdnadspersonen hade gått ut ur rummet.   Detta var en 
del av deras gemensamma experiment av barns anknytningsmönster, som gjordes för första 
gången i Uganda. Barnen fick sitta i ett rum, där det kom in främmande människor. Deras 
föräldrar var vid sidan om i ett annat rum och noterade vad som hände. Det var tydligt under 
dessa observationer när barnet var tryggt och när barnet var otryggt. Barnet som var otryggt 
och hade en desorganiserad anknytning brydde sig inte om att föräldern gick iväg och kunde 
nästan ibland skapa mer kontakt med främlingen än med föräldern. De barn som däremot var 
trygga grät efter sin förälder när föräldern hade gått iväg.  Detta kallades för separation och 
förlustångest (Shemmings, 2017, ss 25–29). Wennerberg (2010, ss 52–57) beskriver också hur 
Mary Ainsworth tog anknytningsteorin till en ny fas, när hon utvecklade ”The strange 
situation procedure”. Bowlby (2010, ss 52–57) observerade att de barn som ansågs tryggt 
anknutna visade ett protesterande beteende mot föräldern. De observerade också att de barn 
som ansågs vara otrygga och undvikande gjorde precis som Ainsworth (2010, s 28) ville att 
de skulle göra, det vill säga lekte med leksakerna som hade lagts fram. De barn som 
kategoriserades med otrygg ambivalent anknytning blev upprörda och kunde inte heller bli 
tröstade av föräldern när föräldern kom tillbaka till rummet. Resultatet av Ainsworth 
observation (Bowlby, 2010, 56) visade att det inte endast berodde på primärvårdarens 
frånvaro. Det berodde på andra faktorer som samspelet mellan omvårdnadsperson och barn.  

Trygghetscirkeln - Ainsworth 
  
Broberg, Hagström, Broberg (2014, ss 64–80) beskriver vikten av trygghet och en trygg bas, 
speciellt för de yngsta barnen. Barn i yngre åldrar skapar primära anknytningspersoner, vilka 
oftast är föräldrarna eller några andra närstående personer som exempelvis far-
morföräldrarna. Om en anknytningsrelation ska utvecklas beror på hur tät och regelbunden 
relation barnet har med en vuxen. Det krävs tid, engagemang och kontinuitet, för att en 
anknytningsrelation ska ske. En person som är en positiv anknytningsperson ska vara stor, 
snäll och klok för det lilla barnet. Ett barn som kommer till förskolan vid 1 års ålder har en 
inre arbetsmodell för samspel och flera anknytningsrelationer som påverkar hur de reagerar i 
samspel med andra. När barnet kommer till förskolan så kommer den första anknytningen 
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som barnet har skapat med sin vårdnadshavare att vara av betydelse för hur trygga eller 
otrygga barnen är. Brandtzaeg, Torstensson, Qiestad, (2016, ss 31–58) beskriver Mary 
Ainsworth anknytningsteori om trygg bas och trygghetscirkeln som en grund för pedagoger 
att bygga upp trygghet hos barn. Trygghetscirkeln är som en karta över barnets inre. I den 
övre delen av cirkeln handlar det om att barn har behov av att undersöka och få kunskap om 
de personer som finns runt omkring dem. Att vara nyfiken på världen är något som är 
grundläggande för oss människor. Barnen har ett behov av att utveckla en självständighet och 
en roll där barnet har en förståelse för att de kan påverka. I den nedre delen av 
trygghetscirkeln handlar det om hur barn vill skapa trygghet hos pedagogen och är i behov av 
närhet. Eftersom de allra minsta barnen inte har utvecklat sitt nervsystem, så blir de allra 
minsta barnen mer oroliga än de som är äldre om de är utan vuxenkontakt. Vuxna är de som 
har ansvar för trygghetscirkeln vuxna är där för att barnet ska utveckla den trygga basen, 
utforskandet och lärandet på förskolan. 
 

Anknytningsmönster 
När Ainsworth började utveckla trygghetscirkeln och trygg bas, delades anknytning upp i 
olika kategorier där forskare började se olika anknytningsmönster. Det finns organiserade 
anknytningsmönster, som innehåller den trygga anknytningen och det finns det oorganiserade 
anknytningsmönstret. Inom anknytningen brukar man också skilja på, ambivalent och 
desorganiserat anknytningsmönster (Bowlby, 2010, ss 146–148). 

 Organiserade Anknytningsmönster Trygg Anknytning 
Enligt Ainsworth (Bowlby, 2010, s 147) så är ett barn tryggt när hen vet att en vuxen finns 
tillgänglig.  Vid tre års ålder börjar barnet uppvisa dessa mönster och utforskar världen. I 
början är det gråten som är det enda medlet för barnet att visa sina behov, men det utvecklas 
under åren som kommer och därefter ser man hur barnets anknytningsmönster utvecklas. Allt 
beror på den primära anknytningspersonen och hur den har knutit an till barnet.  
 
Barn med trygg anknytning reagerar med självständighet och förståelse för pedagogers krav i 
verksamheten. De har också initiativförmåga i lek och kan bekräfta pedagogen med en kram 
eller annan kroppskontakt (Broberg, Hagström, Broberg 2014, ss 51–52). Barn med trygg 
anknytning har en tanke och vetskap om att barnet alltid har en trygg bas att återgå till. För att 
barnet ska bli tryggt anknutet måste barnet veta att omvårdandspersonen använder sina sinnen 
och finns tillgänglig för barnet. När barnet får tillräckligt med erfarenheter av att 
omvårdnadspersonen är tillgänglig och bemöter barnets behov kan barnet skapa ett tryggt 
anknytningsmönster. När barnen sedan utforskar världen är det mindre tryggt ju längre bort 
från omvårdnadspersonen det befinner sig och den trygga anknytningen minskar (Broberg, 
Hagström, Broberg, 2014 ,ss 51–42). 

 Oorganiserade Anknytningsmönster Undvikande anknytning 
Barn som utvecklar undvikande anknytning får inte behovet närhet tillgodosett av sin primära 
omvårdnadsperson. När barnet inte får detta behovet tillgodosett så vänjer sig barnet vid att 
den primära omvårdnadspersonen inte finns tillgänglig, vilket också skapar ett 
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anknytningsbeteende som gör att barnet inte anstränger sig och barnet förser sig med sina 
behov själv. Barn med undvikande anknytning leker oftast ensamlek och har svårt att ta 
kontakt med andra barn. De är barn som frågar om hjälp, men som snabbt sedan går tillbaka 
till sin lek och har svårt att knyta an till pedagogerna (Broberg, 2014, ss 77–78).  

Oorganiserade Anknytningsmönster Ambivalent anknytning  
Bowlby (2010, ss 149–150) beskriver att föräldern vid denna anknytning är otrygg i sig själv 
och vet inte hur hen känner för barnet och för sig själv. Därmed kan inte föräldern koppla ett 
känslomässigt band till barnet. Barnet får då inget gensvar på den omvårdnad som barnet 
behöver och väntar sig att bli bortstött.  Ambivalent anknytning handlar om barn som har 
svårt att leka men däremot knyter större kontakt med de vuxna på förskolan. Hämtningar och 
lämningar brukar bli utdragna och känslomässiga för barnet (Broberg, Hagström, Broberg 
2014, ss 79–80). 

 Oorganiserade Anknytningsmönster Desorganiserad anknytning 
Det finns också ett antal barn som har ett desorganiserat anknytningsmönster. Denna typ av 
anknytning som är desorganiserad gäller framför allt barn som far illa. Omvårdnadsperson har 
ett förflutet fyllt av traumatiska händelser och kan oftast skapa ett desorganiserat beteende i 
relation till sina egna barn. Barnet får inte sina behov tillgodosedda och föräldern ser inte vad 
barnet behöver. Oftast bygger relationen på rädsla och oro. Föräldern bygger inte upp ett 
känslomässigt band med barnet. Ofta är det denna typ av anknytning som Bowlby (2010, ss 
146–150) beskriver som den anknytning där barnet och den primära omvårdnadspersonen har 
och blir utsatt för någon form av misshandel. Barnet som utvecklar en desorganiserad 
anknytning har blivit traumatiserad av flera olika händelser under en längre tid, vilket leder 
till att barnet inte kan lita på en anknytningsperson. Oftast har barnet också byggt upp en stor 
rädsla och oro så att vid minsta upplevelse av något som liknar det traumatiserade händelserna 
så upplever barnet rädsla och oro. Barn som går igenom traumatiska händelser kan utveckla 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det är en psykisk sjukdom som skapas efter ett 
psykiskt sår. Det framkommer ofta efter flera stressrelaterade händelser, som har varit 
skrämmande och utgjort ett hot för barnet eller skapat rädsla (Wennerberg, 2011, ss. 125–
129).  

Inre arbetsmodeller  
Bowlby (2010 ss 155–158) beskriver att barnets inre arbetsmodeller handlar om barnets sätt 
att kommunicera med sina omvårdnadspersoner. Samspelet mellan barn och 
omvårdnadspersoner skapar inre bilder hos barnet och hur det ser på sig själv. På det sätt 
barnets omvårdnadspersoner behandlar och kommunicerar med barnet skapas en upplevelse 
för barnet i relation till hur man bör agera i olika situationer. Barnet börjar då skapa sociala 
egenskaper som det bär med sig hela livet. Barnet skapar föreställningar om hur livet och 
omvärlden är och utvecklar grunden till sin kognitiva förmåga. Den inre arbetsmodellen 
hjälper barnet att skapa förutsättningar för vad som ska hända och hur man ska hantera olika 
situationer. Om barnet har en trygg inre arbetsmodell så kan det hantera frustration bättre. 
Ofta bär pedagoger på vissa negativa erfarenheter och om de upplevelserna inte kan hanteras, 
så blir det svårt att ta kontakt med andra människor. Det kan få individen att tro att man inte 
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är modig, utan feg i relation till vad som sker i omgivningen. Om beteendet upprepas så blir 
det en negativ effekt och då blir det också så att barnet skapar och utvecklar en otrygg inre 
arbetsmodell och föreställningar om hur de sociala koderna fungerar (Broberg, 2014, ss 46–
47).  
 

Trygg bas  
Bowlby (2010, s 33–34) beskriver fenomenet trygg bas, som handlar om föräldrarnas relation 
till barnet. När barnet har hittat en trygg bas hos sina föräldrar så utforskar det omvärlden. 
Samtidigt som detta sker vet barnet om att föräldrarna är tillgängliga och kommer tillbaka. 
Barnet vet om att när det sker motgångar så ska man kunna gå tillbaka till den trygga hamnen 
och finna tryggheten där. Om någon av barnets föräldrar skulle försvinna eller bli sjuk, så 
kommer betydelsen av trygghet vara viktig för barnet.  Det barn som har blivit uppmuntrat 
och haft föräldrar med förståelse för barnet vid anknytningen, kommer att bli självständig och 
klara att ta hand om sig själv bättre. Däremot så behöver barnets känslomässiga jämvikt att 
vägas upp när en sådan händelse sker. 
 

METOD 
Valet av metod valdes för att ta reda på syftet med undersökningen vilket är hur pedagoger 
beskriver deras arbete med att skapa trygghet i förskolan, utifrån följande frågeställningar, hur 
beskriver pedagoger att goda anknytningsmönster för att få en trygg barngrupp? hur beskriver 
pedagoger att de bemöter alla barn för att de ska känna sig trygga? och vad beskriver 
pedagoger att de gör  för att utveckla en anknytningsroll mellan barn och pedagog?  
Metoden fokusgrupp valdes även för att pedagogerna skulle dela med sig av sin kunskap till 
varandra. Däremot blev det även metoden intervju där jag som undersökare fick veta hur den 
enskilda pedagogen tänkte kring trygghet i förskolan.  

Kvalitativ metod 
Bryman (2012, s 77) beskriver kvalitativ metod som en metod där det mest utmärkande draget 
är att kunna se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden från deltagarna i 
studien. Vid fokus på pedagoger i fokusgrupper, bör man vara öppen och ha ett empatiskt 
förhållningssätt. Vid undersökning med kvalitativ metod kan man få olika synsätt, vilket 
stärker och gör undersökningen bredare men det är också svårare att undersöka då det blir ett 
bredare synsätt och förekommer större variation av referensramar hos deltagarna (Bryman, 
2012, ss 78–79). 
 

Fokusgrupper  
Fokusgrupper utvecklades under 1940-talet, där de användes för att mäta kundbeteende                   
för marknadsundersökningar (Hylander 2001, s 1). Hylander (2001, ss 1–31) beskriver 
fokusgrupper som en del i kvalitativ metod, Fokusgrupperna har en fördel när det gäller att 
undersökaren kan få mycket information på väldigt kort tid.  
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Forskning om fokusgrupper som metod har visat sig ha god validitet i jämförelse med enkäter 
(Hylander, 2001, s 25). Dahlin-Ivanoff (2015, s 81) beskriver fokusgrupper som en metod 
vilken  är användbar för att utforska hur människor tänker kring ett visst ämne. Genom 
fokusgruppsdiskussioner så får forskaren olika perspektiv på hur deltagarna tänker och ser på 
det valda ämnet. När man väljer gruppdiskussioner som är en definition av fokusgrupper kan 
deltagarna mötas och diskutera det valda ämnet och forskaren kan få ett värdefullt svar på den 
kunskap som deltagarna ger forskaren (Dahlin-Ivanoff, 2015, s 82). För att det ska bli en bra 
diskussion så krävs det en bra gruppledare som ger deltagarna trygghet att dela med sig av 
sina erfarenheter och som presenterar ämnet och de frågor som ska diskuteras. Det är genom 
de bildande uppfattningar och de gemensamma erfarenheterna som en förståelse skapas. 
Dahlin-Ivanoff (2015, ss 82–85) beskriver att interaktion mellan människor är en viktig del i 
undersökandet med deltagarna då det är deras bild av hur verkligheten ser ut för dem. Det är 
viktigt att deltagarna som är med i undersökningen har ett intresse för det ämne som forskaren 
vill ta upp. Diskussionsfrågorna ska diskuteras ur ett känt sammanhang där personer har 
gemensamma erfarenheter. För att en fokusgruppsundersökning ska fungera så ska miljön 
vara tillåtande för deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter. Fokusgruppsundersökning 
ska respektera olika åsikter och se de som värdefulla för det svar som deltagarna ger 
forskaren. Metoden kan ge tyngd för deltagarnas åsikter och erfarenheter. Det viktigaste som 
sker när man använder fokusgrupper som metod är att det sker en självmedvetenhet när man 
delar med sig av sina erfarenheter och åsikter med andra deltagare (Dahlin-Ivanoff, 2015, s 
84). Davidsson (2012, ss 64–69) beskriver fokusgruppsintervjuer som en gruppintervju där 
det är ännu mer diskussion och där man använder det som en del av en kvalitativ metod. Att 
det är en bra metod att verkligen få förståelse för attityder, åsikter om det valda ämnet. Oftast 
är det ostrukturerade samtal under en fokusgrupp där man pratar ganska fritt om det valda 
ämnet. I varje fokusgrupp så finns det en samtalsledare (moderator) som leder diskussionen. 
Metoden är relevant för syftet i den aktuella studien, där syftet är att ta reda på pedagogers 
tankar om just anknytning och trygghet i förskolan som är ett ämne de flesta pedagoger är väl 
bekanta med.  

Intervju 
En annan kvalitativ metod som användes under första fokusgruppsintervjun kom att vara 
intervju, detta av praktiska skäl (se vidare genomförande). Valet gjordes när det vid 
intervjutillfället av praktiska skäl inte kunde bli en fokusgruppsintervju och därför blev det 
fyra olika enskilda intervjuer. Eiksson-Zetterquist, Ahrne (2015 s 42) beskriver att intervju är 
en kvalitativ metod där det bör vara mellan sex och åtta personer för att det ska bli ett 
trovärdigt resultat. Intervju är också en metod som kan användas när undersökaren inte 
kommer vidare i sitt material kan metoden intervju göra att du få ut ett material av 
undersökningen. Kihlström (2007, s 48) belyser om intervju som en metod där undersökaren 
inte ska styra respondentens svar och att intervju är som ett vardagligt samtal men med ett 
fokus på ett ämne.   
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Urval (intervjuer och fokusgrupp) 
I undersökningen var det förskollärare och barnskötare som var deltagare. Det var fyra 
pedagoger som deltog i intervjuerna och fyra pedagoger som deltog i fokusgruppen. Totalt var 
det åtta pedagoger som deltog ifrån två olika förskolor i Västsverige och Stockholmsregionen 
(tabell 1 och 2). De som var med i undersökningen hade olika lång erfarenhet i yrket.  
 
 
Tabell 1. Tabell 1 visar deltagarna i intervjuerna.  
Pseudonym Aktuell förskola 
Anna Flerspråkig 

förskola 
Karin Flerspråkig 

förskola 

 Kerstin                                                                                   Flerspråkig 
förskola  

Ida Flerspråkig 
förskola 

 
Tabell 2. Tabell 2 visar deltagarna i fokusgruppen. 
Pseudonym Aktuell förskola 
  
Lina  Traditionell förskola 
  
Helena  Traditionell förskola 
  
Sanna  Traditionell förskola 
  
Ella  Traditionell förskola 
  

 
 

Genomförande 
Vid genomförandet av undersökningen så började jag med att skicka ut missivbrev (se bilaga 
1) och frågeställningar i undersökningen i mejl till sammanlagt tio förskolechefer i västra 
Sverige. Därefter kontaktades förskolecheferna på telefon och ytterligare en tid därefter så 
besökte jag en av förskolecheferna. Det var vid besök och telefonsamtal som fyra av tio 
förskolechefer besvarade förfrågan, varefter två chefer tackade ja till att medverka i studien 
och två tackade nej till deltagande. Resterande förskolechefer svarade inte.   
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Fokusgrupp 
Vid fokusgruppen satt vi i ett rum, där samtalet spelades in med mobiltelefon. Det var fyra 
pedagoger närvarande förutom uppsatsförfattaren. Alla fick säga sin åsikt om det valda ämnet. 
Syftet var att ta reda på hur pedagoger skapar trygghet i barngruppen. Utifrån tre diskussions-
frågor som utgick från frågeställningarna och syftet i studien gjordes undersökningarna.. 

Intervjuer 
Innan jag började ställa frågor vid intervjuerna, förklarade jag syftet med undersökningen och 
läste upp missivbrevet för deltagarna, så att de fick kännedom om de etiska principer som tas 
hänsyn till vid undersökningen. När diskussionen sedan började så blev det en givande 
diskussion om hur pedagoger ser på anknytning i förskolan. Vid fokusgruppsintervjun ställde 
jag frågorna och berättade om syftet och vad min studie handlade om. Då den här metoden 
handlar mycket om att ta fram åsikter och attityder kring det valda ämnet så var det ett 
lämpligt metodval, eftersom förutsättningen var att inte all personal kunde delta samtidigt. Då 
situationen på förskolan gjorde att det krävdes mer personal med barnen blev det att vi gjorde 
enskilda diskussioner utifrån fokusgruppintervjufrågorna. I stället för att intervjua hade jag 
alltså en semistrukturerad diskussion med fyra pedagoger enskilt utifrån fokusgruppsfrågorna.  
Vid intervjuerna blev ljudinspelning med mobiltelefon verktyget för att lyssna in det som 
sagts i fokusgruppsintervjun. Efter att undersökningarna hade gjorts transkriberades och 
analyserades allt material.  

Etiska aspekter 
Vid genomförandet av undersökningen så utgick jag från etiska aspekter och principer. Jag 
började med att skicka ut missivbrev där det tydligt framgick vad för syfte det var med 
undersökningen och att det var frivilligt att delta och att man när som helst kunde avbryta 
deltagandet. Blennberger (2013, ss 28–30) beskriver att etik handlar om hur vi bemöter 
varandra och att det inte handlar om de personliga egenskaperna utan det professionella 
bemötandet mot människor som spelar roll inom pedagogiken. Hur du bemöter en människa 
eller hur du bedömer en människas handlingar värderas direkt. Etikens princip om 
individskydd och samtycke är en del av god forskningsmoral som finns vid vetenskapliga 
undersökningar (Gullveig Alver & Öyen, 1998, ss 93–94). Vetenskapsrådet (2002, ss 5–6) 
beskriver att det finns fyra olika huvudkrav inom etiska principer för att bedriva forskning. 
Det är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Det 
är riktlinjer för normer mellan undersökare och deltagare i en undersökning. 

Informationskravet 
Informationskravet handlar om att det ska tydligt komma fram vilket syfte undersökningen 
har och att det är frivilligt att delta i intervjun. Det är även viktigt att det tydligt framgår att 
det som kommer fram under undersökningen är endast till för att styrka och användas i syftet 
av undersökningen. Information om undersökning ska genast ges ut innan påbörjad intervju 
(Vetenskapsrådet, 2002, ss 7–8). 
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Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet beskrivs som ett krav där personuppgifter inte får utlämnas till allmänheten 
för att de deltagare som är med i undersökningen inte ska bli utelämnade och uppleva 
exempelvis personangrepp det efter att undersökningen är avklarad (Vetenskapsrådet, 2002, 
ss14-16).  

Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet är ett krav där deltagare har rätt till att avbryta sin medverkan i 
undersökningar. Om en deltagare skulle vilja   avbryta sin medverkan i undersökningen så ska 
det tillgodoses (Vetenskapsrådet, 2002, ss 9–10).  

Konfidentialitetskravet 
Vetenskapsrådet beskriver konfidentialitetskravet som ett krav på forskarens sekretess och 
tystnadsplikt mot deltagaren i studien. Det får heller inte ske något som kan upplevas 
kränkande mot de som är med i undersökningen. Om något känsligt kommer fram under 
undersökningen så får det inte presenteras i studien (Vetenskapsrådet, 2002, ss 12–13)  
 

Reliabilitet och trovärdighet 
Vetenskapsrådet (2017, s 16) beskriver en studies trovärdighet och reliabilitet utifrån olika 
delar av studien.  Det är viktigt att studien är tydlig med ett tydligt syfte och att det är ett väl 
bearbetat material som har undersökts.  Det empiriska materialet ska vara analyserat och 
kritiskt granskat. Metodvalet av en undersökning gör att det sker etiska överväganden och att 
tillförlitligheten sker när resultatet av undersökningen är färdig. Det är resultatet som visar på 
kvalitet och trovärdighet av undersökningen. Att kvalitén och trovärdigheten i en vetenskaplig 
rapport blir mindre trovärdig när det är fel metod som är vald och att det är fel frågeställningar 
men också när det sker en kränkande behandling mot det valda ämnet och mot de som är 
utsatta i rapporten. Att analysen också är mindre bra analyserat tyder på brist av tid och slöseri 
av tid.  
 
Genom analys av resultat och användning av två olika metoder i undersökningen sker ett 
trovärdigt resultat som kopplas med den tidigare forskningen. Det var ganska stora frågor som 
tycktes vara ganska svåra att besvara och då syftet innehöll en ganska öppen fråga precis som 
frågorna till fokusgrupperna och intervjuerna blev det ganska stor variation av svar men det 
kopplades alltid till anknytningsteorin.     
 

Analys 
Fokusgrupper är en form av datainsamling med många olika typer av analys. Metoden är dock 
inte en styrande analys, utan den kan vara en innehållsanalys som i detta fallet är runt 
studieområdet i denna studie (Hylander, 2001, s 19). För att få ut så mycket som möjligt av en 
fokusgrupp som metod är inspelning ett bra sätt att samla in data, för att därefter kunna lyssna 
och göra en skriftlig sammanfattning (Hylander (2001, s 20). Fokusgruppsintervjun kodades 
genom att lyssna på ljudinspelningarna och koda nyckelord som respondenterna sade och 
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även se gemensamma mönster i det som togs upp under fokusgruppsintervjuerna. Att skriva 
ner de nyckelord som beskrevs utifrån de tre fokusgruppsfrågorna i ett anteckningsblock 
ingick i arbetet. Detta var ett sätt för mig att transkribera och analysera det material som 
skapades utifrån fokusgruppsintervjuerna. Vid upprepning av nyckelord eller mönster gjorde 
jag understrykningar av de ord. Emilsson (2014, s 88) beskriver analys som ett inslag där det 
bearbetas empiriska data flera gånger om för att det är tidskrävande. Det gäller att lyssna och 
se nytt, att försöka se mönster och markera det som anses vara nyckelbegrepp eller mönster i 
analysmaterialet.  
De nyckelbegrepp som noterades vid kodning var inskolning, närvaro, lekens betydelse och 
samverkan med föräldrar. Dessa begrepp kommer att beskrivas under resultat och diskussion 
med samma rubriker.  Utifrån mina frågeställningar har jag valt att använda mig av trygghet, 
anknytningsroller och anknytningsmönster i både resultat och diskussion. Underrubrikerna är 
ifrån kodningen som blir det svar som framgick i undersökningarna.  
     

RESULTAT 
Allmänt 
Resultatets innehåll presenteras i följande avsnitt. Resultatet grundar sig på det empiriska 
material som har undersökts och analyserats. Namnen är fiktiva i undersökningen för att 
skydda identiteten.  
För att svara på mina frågeställningar kommer jag använda mig av rubrikerna, 
anknytningsmönster, trygghet och anknytningsrollerför att svara på mitt syfte med 
undersökningen. Att använda dessa tre rubriker gör att det är enklare att kategorisera de olika 
frågorna och det empiriska material som jag fått fram ur undersökningen.  

 Anknytningsmönster  
Att som pedagog vara närvarande och kommunicera med barnet och att visa runt barnet och 
föräldern i inomhusmiljön och utomhusmiljön för att stärka tryggheten hos barnet är viktigt. 
Pedagogen ska också visa barnet att hen bryr sig om barnet och att barnet blir sett. Pedagogen 
bygger upp ett förtroende för barnet och är betydande för hur anknytningsmönstret utvecklas. 
Det här kom fram under undersökningen med pedagogerna. 

Inskolning 
Inskolning sågs av pedagogerna i min studie som en del av utvecklandet av den trygga 
anknytningen. Det är vid inskolningen som den första kontakten med barnet sker mellan 
pedagog och barn. Det är upp till förälder och barn hur länge inskolningen sker. Det finns 
alltså inget tidsschema utan pedagogerna utgår från barns behov. Vid inskolning finns också 
en tredagarsperiod på en av dessa två förskolor, där var även föräldrar som ansåg att barnet 
var redo att bli lämnat redan första dagen barnet kommer till förskolan.   Vid inskolningen så 
får också barnet en ansvarspedagog som jobbar utifrån anknytningsteorin och tänker mycket 
på barnets signaler och väljer att barnet får visa vägen hur tryggt barnet är enligt pedagogerna. 
Det pedagogen sedan gör tillsammans med barnets förälder är att föräldern drar sig ifrån 
barnet när barnet känner sig tryggt hos anknytningspedagogen. Att vid inskolningen ha en god 
inskolning där det är stort fokus på barnet och att som pedagog kunna läsa av hur barnet 
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känner sig är viktigt. En av förskolorna ska göra en inskolningsmodell för att det ska kunna 
bli en ännu bättre anknytning på förskolan mellan barn och pedagoger.  
 
Ida beskriver, 
Vid inskolningen så har vi här inte något tidsschema utan vi går efter vad barnet behöver och 
föräldern behöver 
Helena beskriver; 
Vi har lite givna inskolningsfrågor, och grundsymboler, använder barnet napp 
Anna beskriver; 
Det börjar ju med första gången barnet kommer till förskolan. Att de får en bra inskolning att 
man tänker på hur barnet är och att man anpassar inskolningen för barnet 

Lekens betydelse för trygga barn 
Det är också viktigt att intressera sig för barnet och kunna stödja barnet i leksituationer, så att 
barn lär sig leksignalerna enligt pedagogerna. Pedagogen är en medupptäckare i leken. Vid 
den leken så kommer andra barn och börjar samspela med det barn som behöver lära sig om 
leksignalerna. Förhållningssätt gör mycket för hur barn känner sig trygga. Att som pedagog 
heller inte vara för framfusig utan lyssna in barnet och känna av barnets signaler är 
betydelsefullt. Vid anknytningens start att förskollärare eller barnskötare välkomnar barnen så 
mycket som möjligt enligt pedagogerna.  
 
Anna beskriver;  
Vi bemöter barnen och bekräftar dem, att vi pratar med dem och att vi intresserar oss för dem för vad 
de har att säga och lyssnar på dem 
 
Kerstin beskriver; 
Man avvaktar och ser hur barnet är och är inte för framfusig och avvakta för hur barnet är  
Lina beskriver; 
” Man välkomnar barnet och att man är framåt samt att man pratar med föräldern och visar barnet 
leksaker” 

Samverkan med föräldrar 
Att prata med föräldern är bra för att få både barn och föräldrar trygga. Samverkan med 
föräldrar är också en viktig del för att det ska bli en så bra anknytning så möjligt. En av 
förskolorna ska göra en inskolningsmodell för att det ska kunna bli en ännu bättre anknytning 
på förskolan mellan barn och pedagoger. Även för att föräldrarna ska känna trygghet. En av 
förskolorna var också i det skede där de började undersöka hur viktigt anknytning faktiskt är 
för barnen på förskolan. Alla deltagare var väl medvetna om hur anknytning byggs upp och 
hur du som pedagog ska agera mot barn vid uppkomst av en anknytningsrelation enligt 
pedagogerna. Följande citat har valts ut föra att beskriva pedagogernas syn på 
anknytningsmönster: 
  
Sanna beskriver: 
När relation till föräldrar skapas känner sig föräldrarna trygga och att barnet känner sig tryggt 
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Karin beskriver: 
Jag bemöter alltid varje barn vid lämning och hämtning och visar att jag bryr mig om både barn och 
föräldern 
Lina beskriver; 
 Man välkomnar barnet och att man är framåt samt att man pratar med föräldern och visar barnet 
leksaker 

Trygghet  
En viktig del av tryggheten enligt deltagarna är att vi ser barnen och ser deras behov och 
lyssnar på barnen, att barnen blir sedda.  Att känna av barns signaler och att vara lugn är 
också väldigt viktigt. Samverkan mellan förskola och vårdnadshavare är en viktig del i att 
skapa trygghet för barnet. Som cirkulerande pedagog är det också viktigt att vara avvaktande 
och känna barns signaler. För att det ska tryggt för barnen att komma till förskolan så ska 
föräldrar också känna sig trygga så att båda parter blir involverade i förskolan. Förskollärare 
eller barnskötare ska vara attraktiva för barnet och låta barnen utforska. Att ha aktiviteter som 
är stimulerade för barnen där det finns ett intresse bygger också väldigt stor trygghet för både 
det enskilda barnet som barngruppen enligt pedagogerna. Trygghet i barngrupp handlar om att 
vara närvarande och vara lyhörd på barnen och att kunna se barnens intresse,     
  Följande citat har valts ut för att beskriva pedagogernas syn på trygghet: 
Karin beskriver: 
Jag finns tillhands och lyssnar på barnet. Att man bygger upp en relation till barnet. Att man spinner 
vidare på det barnen vill 
Anna beskriver : 
Man finns med där och samtalar med barnet och har aktiviteter som barnen tycker om 
Kerstin beskriver: 
 Att man själv är lugn även i stressade situationer och att vara med barnen 

Anknytningsroller 

Närvaro 
För att skapa trygghet i en hel barngrupp är det viktigt med närvarande pedagoger och att alla 
pedagoger ser alla barn varje dag. Att som pedagog dela upp barngruppen i mindre grupper, 
där det sker en kommunikation med barnen och där man också tar till vara på tiden så att 
pedagogerna kan ha en kommunikation om hur dagen har varit är viktigt. Att det också varje 
månad finns ett barnhälsomöte där pedagoger kan lyfta oro kring barn som inte verkar vara 
trygga i förskolan av olika skäl är betydelsefullt. Vidare är det viktigt att intressera sig för 
barnen och deras intressen vilket stärker tryggheten. Att barnen får lära sig turtagning är 
nödvändigt och trygghetsskapande. Det är av betydelse att pedagogerna vid olika situationer 
som vid lunch och andra aktiviteter under dagen pratar mycket med barnen om värdegrunden 
och hur man ska vara som kompis, vilket skapar trygghet. Att prata om konflikthantering 
innan det uppstår en konflikt är viktigt, men även när det väl sker konflikter så ska de kunna 
hanteras väl för att skapa trygghet. Det är viktigt att pedagogerna finns till hands och är 
tillgängliga, men också att de är lugna och professionella, positiva och tillitsfulla. I 
barngruppen är det bra med rutiner och aktiviteter. Pedagogerna uppmuntrar barnens 
självkänsla och skapar lugn även i stressade situationer, vilket är positivt. Att vara med barnen 
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och dela upp barngruppen i mindre grupper skapar trygghet. Respondenterna svarade även att 
förskollärare och barnskötare ska vara med och skapa nyfikenhet men även attraktivitet och 
lustfyllt lärande. Närvaron är också en viktig del för att bilda en trygg anknytning med barnen, 
för om du är en frånvarande pedagog så utvecklas det inte en trygg anknytning med barnen. 
Att man inte går på barnen för mycket och låter barnen komma till dig. Det är individuellt för 
varje barn och hur deras anknytning till deras föräldrar ser ut. Egenskaper hos pedagoger är 
att vara lyhörd, öppen, lyssna och visa att det finns gränser och att redan från början vara 
tydlig och att skapa ett förtroende för både föräldrar och barn. 
Ida beskriver: 
Närvaron är det viktigaste, eller det är det jag tror är det viktigaste, det är det enda man inte kan ta 
bort, för ska jag bygga en trygg anknytning så måste jag inte möjligtvis visa runt barnet i förskolans 
miljöer men om jag tar bort närvaron så försvinner all anknytning 
Karin beskriver: 
För det första så tycker jag att barnet ska komma till mig och inte att jag kommer till barnet. 
Att jag bemöter barnet på ett positivt sätt 
 
Ida beskriver: 
 Det vi tycker är viktigast är närvaron, att se alla barn och bli sedda och att man ska bli lyssnade på, 
Det ska också finnas en kommunikation med barnen. 

 

Sammanfattning av resultatet 
Resultatet visade att pedagogerna hade stor kunskap om anknytning och hur man skapar 
trygghet i en barngrupp. Pedagogerna såg leken och inskolning som viktiga delar för en ökad 
trygghet i förskolan. Att vara en närvarande pedagog och kunna se barnen var viktigt för att 
skapa trygghet. Att pedagogerna ska se barns behov och vara lyhörd var också andra viktiga 
faktorer för en ökad trygghet i barngruppen 

Likheter mellan förskolorna 
De pedagoger som deltog i undersökningen var alla medvetna om anknytning och trygghet 
och var väldigt överens om just detta ämne. En av förskolorna planerar att de ska undersöka 
hur de kan bli ännu bättre på att skapa trygghet och anknytning i förskolan för både föräldrar 
och barn.  
Vårdnadshavare har en mycket viktig roll för att barnen ska känna sig så trygga så möjligt när 
de börjar på förskolan. Vid båda undersökningarna så kom samtalen in på inskolning och att 
det är just där som hela anknytningsrelationen börjar. Att börja en anknytningsrelation utifrån 
barns behov är det bästa för barnet, eftersom det tar olika lång tid för ett barn att känna sig 
trygg.  
 
Att som pedagog vara väldigt attraktiv och närvarande på olika sätt uttrycktes vara viktigt av 
respondenterna. Det kunde till exempel handla om att pedagogerna upplevde att närvaro var 
viktigt, liksom att vara lyhörd på barnet. Samtidigt är det också ett sätt att visa för barnet att 
pedagogen är attraktiv och intresserad av barnet och inte bara närvarande. Att visa att 
pedagogen är engagerad och intresserad och är med i introduktionen när barnet inskolas in i 
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verksamheten tillsammans med vårdnadshavaren. Det är vid detta tillfälle det skapas en 
anknytningsrelation mellan barn och pedagog.  Alla medverkande i undersökningen anser att 
anknytning är viktigt och att de kan utvecklas ännu mer för att barnen ska bli ännu tryggare.  

Skillnader mellan förskolorna 
Det fanns en skillnad på att barnen i början inte ska ha gränser när barnet introduceras utan 
barnet ska bara få vara och känna förskolan enligt en av respondenterna. Däremot tyckte en 
annan respondent att det ska finnas gränser redan från början och att det ska finnas rutiner så 
att barnet vet vad barnet har sin pedagog.   
 

DISKUSSION 
 I avsnittet nedan diskuteras resultatet kopplat till teorin och annan relevant vetenskaplig 
litteratur som tagits upp tidigare i arbetet.   

Anknytningsmönster  

Inskolning 
Broberg, Hagström, Broberg (2014, ss 82–83) beskriver anknytningsmönster, där allt beror på 
vilka erfarenheter barnet har sedan tidigare med sina omvårdnadspersoner och att den 
erfarenheten avgör hur barnet sedan i förskolan kommer att ta emot gränssättning och rutiner i 
förskolan hos de pedagoger som är med barnet.  
I relation till detta beskriver respondenterna i den aktuella studien att barnet ska få en god 
inskolning, där pedagoger utgår från barns behov och att det byggs upp ett förtroende mellan 
pedagog, förälder och barn. Att pedagogerna är tydliga och har gränser och rutiner i 
verksamheten ger trygghet.  
Broberg m.fl. (2010 ss, 142–145) beskriver de olika anknytningsmönstren som en 
klassifikation av hur Ainsworth introducerade trygg anknytning och otrygg anknytning, där 
ambivalent och desorganiserad anknytning ingår. De barn som har utvecklat trygg anknytning 
blir antingen ledset när omsorgspersonen försvinner eller så börjar det leka med den främling 
som närmar sig barnet. 
 
 Respondenterna tar upp det att anknytningsmönster sker med en närvarande pedagog och att 
barnen då verkligen kan knyta an till pedagogen. Det är dock också viktigt att vid start av 
inskolning och en ny anknytningsrelation, att det endast är en anknytningspedagog som barnet 
ska knyta an till och att barnet blir bekant med förskolans olika miljöer både inomhus och 
utomhus. 

Lekens betydelse för trygga barn 
Respondenterna ansåg att leken är en stor del i att bygga upp barns trygghet. Pedagogerna är 
viktiga för att barnen ska lära känna leksignalerna i barngruppen. Att kommunicera med barn 
och hela tiden vara lyhörd och lyssna in barnet är också en viktig del i att utveckla ett 
anknytningsmönster på förskolan enligt respondenterna.  Barn ska bli sedda och pedagoger 
ska visa omsorg för barnet. Vid inskolning så ska det vara fokus på barnet och barnet får visa 
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vägen för oss pedagoger för hur barnet känner för pedagogen. Därför är det också viktigt att 
barnen känner sig tryggt och att pedagoger utgår från barnet och kan känna av barnets signaler 
för vad barnet känner och tycker är okej. Att visa ett välkomnande för både barn och förälder 
är viktigt för att barnet och förälder ska känna sig trygga. Introduktion av leksaker är ett sätt 
för att barnet ska känna sig tryggt men även att pedagogerna i denna situation ska vara 
engagerade och intresserade av barnen.   

Samverkan med vårdnadshavare 
Samverkan med förälder och barn är också en viktig del och att pedagogen alltid är lugn. 
Broberg m.fl. (2008, ss 142–145) beskriver att barn visar tydligt hur trygga de är genom barns 
reaktioner när föräldern försvinner och när föräldern kommer tillbaka som visar vilken 
klassifikation av trygghet som barnet har. Wennerberg (2012, ss 51–55) beskriver barnet som 
föds till att vara rädd och hamna i affekten rädsla vilket gör att den primära 
anknytningspersonen är viktig för att skapa trygghet hos barnet och det är den primära 
anknytningspersonen som hjälper barnet att utveckla ett anknytningsmönster som bestämmer 
hur barnets reaktioner kommer att ges till de sekundära anknytningspersonerna som oftast är 
pedagoger.  
 
Resultatet visade att pedagogers olika egenskaper och ageranden är väldigt viktigt för att barn 
ska känna sig trygga. Barn kommer till förskolan och har olika anknytningsmönster och vi 
alla är ju olika. Vissa barn tar också mer för sig än andra och det gör att pedagogerna behöver 
se alla barn. Barn ska komma till pedagogerna och inte tvärtom. Pedagoger ska inte vara för 
på med barnen.  Pedagoger ska visa ett stort engagemang och intresse för barnen för att 
trygghet ska utvecklas.  

Trygghet  
Respondenterna ansåg att den viktigaste delen för att skapa trygghet i anknytningsrelationen 
var att vara en närvarande pedagog och att barnen blir sedda och lyssnade på. En frånvarande 
pedagog ger ingen trygghet till barnet. Egenskaperna respondenterna tyckte var viktiga för att 
skapa trygghet för ett barn på förskolan är att pedagogerna ska vara lyhörda, öppna och 
positiva. Tydlighet och gränssättning ses som viktiga ageranden för barns trygghet i 
förskolan.  

Samverkan med vårdnadshavare 
Samverkan med förälder och barn är också en viktig del och att pedagogen alltid är lugn. 
Broberg m.fl. (2008, ss 142–145) beskriver att barn visar tydligt hur trygga de är genom barns 
reaktioner när föräldern försvinner och när föräldern kommer tillbaka som visar vilken 
klassifikation av trygghet som barnet har. Wennerberg (2012, ss 51–55) beskriver barnet som 
föds till att vara rädd och hamna i affekten rädsla vilket gör att den primära 
anknytningspersonen är viktig för att skapa trygghet hos barnet och det är den primära 
anknytningspersonen som hjälper barnet att utveckla ett anknytningsmönster som bestämmer 
hur barnets reaktioner kommer att ges till de sekundära anknytningspersonerna som oftast är 
pedagoger.  
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Resultatet visade att pedagogers olika egenskaper och ageranden är väldigt viktigt för att barn 
ska känna sig trygga. Barn kommer till förskolan och har olika anknytningsmönster och vi 
alla är ju olika. Vissa barn tar också mer för sig än andra och det gör att pedagogerna behöver 
se alla barn. Barn ska komma till pedagogerna och inte tvärtom. Pedagoger ska inte vara för 
på med barnen.  Pedagoger ska visa ett stort engagemang och intresse för barnen för att 
trygghet ska utvecklas.  

Anknytningsroller 

Närvaro 
Resultatet visade att respondenterna tycker att närvarande pedagoger som är med barnen är 
viktigt för en trygg barngrupp. Att kunna samverka med personalen och ha diskussioner med 
pedagoger kring barnhälsomöten om hur barnet mår, där det verkligen kan handla om alla 
möjliga situationer är viktigt. Att också samtala med barnen och inte om privatlivet utan ha 
allt fokus på barnen är viktigt. Vid konflikter så agerar pedagogen med att prata om vad som 
gick fel och inte fel enligt respondenterna. Även vid frånvaro av konflikt så kan det ske en 
diskussion om hur barn ska vara mot varandra, där diskuteras det värdegrund om hur vi ska se 
på varandra som medmänniskor.  Att dela upp barngruppen i mindre grupper och skapa 
kommunikation i barngruppen är andra sätt att skapa trygghet i barngruppen. Broberg, 
Hagström, Broberg (2014, ss197-200) beskriver pedagogerna som en ersättningsrelation av 
barnets föräldrar. Barnet kan under en hel förskoldag aktivera anknytningsmönstret och då är 
det viktigt att pedagoger    svarar på det som barnet uttrycker. Det vardagliga i verksamheten 
där rutiner, aktiviteter och gränser finns är bra för att det ska bli en så trygg barngrupp som 
möjligt. 

Metoddiskussion   
Metoden som användes var fokusgrupper, där jag gjorde fokusgruppsintervjuer. Det är en 
metod som passade syftet till studien och där det verkligen passar in med att diskutera fram 
hur en anknytningsrelation och trygghet för barn ser ut i förskolan och hur pedagoger jobbar 
med det.  
Fokusgrupp är en passande metod till studiens syfte, där det verkligen passar in att diskutera 
hur en anknytningsrelation med pedagogen och trygghet för barn ser ut i förskolan och vidare 
hur pedagoger arbetar med det. Då fokusgruppsintervjuer kräver att flera pedagoger möts 
samtidigt och diskuterar så är det tidskrävande och det tar tid från barnen. I undersökningen 
var det förskollärare och barnskötare som var deltagare. Det var fyra pedagoger som deltog i 
intervjuerna och fyra pedagoger som deltog i fokusgruppen. Totalt var det åtta pedagoger som 
deltog ifrån två olika förskolor i Västsverige och Stockholmsregionen  
.  
Då fokusgruppsintervjuer kräver att flera pedagoger möts samtidigt och diskuterar så är det 
tidskrävande och det tar tid från barnen. Vid en av fokusgruppsintervjuerna valde jag en 
annan metod som utgick från att jag och fyra pedagoger diskuterade frågorna enskilt. Istället 
för att intervjua så diskuterade jag med pedagogerna. Då den här metoden handlar mycket om 
att ta fram åsikter och attityder kring det valda ämnet och jag tycker att det var ett bra 
metodval. Det som är negativt med detta metodval är att det är svårt att få ihop en fokusgrupp 
tidsmässigt. Därför är också den alternativa metoden bra att använda eftersom det inte krävs 
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en hel grupp med förskollärare och barnskötare eller annan personal. Att sitta enskilt och prata 
kring frågorna ger också mycket svar på de diskussionsfrågor som var valda. Att vara tydlig 
med vad det är för frågor och vad det är för syfte är en stor fördel att ta upp igen även om det 
har skickats ut tidigare, just för att det är viktigt att de som är med och diskuterar ska få en 
chans till att läsa in sig och förstå vad det är som ska diskuteras.  
Anknytning i barngrupp som ämne passade väldigt bra med metoden fokusgrupp därför att det 
är ett ämne som tolkas olika och även om det finns en ganska känd teori sen många år tillbaka 
så är det så olika attityder och åsikter till hur du som förskollärare, barnskötare eller annan 
personal ser på anknytningen i förskolan. Det finns olika tolkningar på hur många dagar och 
hur mycket tid varje barn behöver när de börjar på förskolan. Genom fokusgrupp som metod 
får du ut väldigt mycket när du som moderator (samtalsledare) håller en diskussion kring ett 
ämne. Dahlin-Ivanoff (2015, s 81) beskriver fokusgruppmetoden som en användbar metod där 
man vill ta reda på hur personer tänker och varför de har de uppfattningarna som de har kring 
det valda ämnet som deltagarna skulle diskutera. När människor sitter i fokusgrupper så kan 
de lära sig något nytt och ta med sig de erfarenheterna de haft sedan tidigare och fortsätta med 
de uppfattningarna. I mitt undersökta problemområde så kunde både barnskötare och 
förskollärare ta till vara på deras olika uppfattningar och åsikter samt attityder kring 
anknytning i förskolan och vad som är viktigast i bildandet av en anknytningsrelation och hur 
de som pedagoger skapar trygghet i barngruppen. Det som är negativt med metodvalet 
fokusgrupp är att det är svårt att få ihop en fokusgrupp då tiden är en anledning till att det blir 
svårt att få ihop det. Därför är också den alternativa metoden intervju bra att använda eftersom 
det inte krävs en hel grupp med förskollärare och barnskötare eller annan personal. Att sitta 
enskilt och prata kring frågorna ger också mycket svar på de diskussionsfrågor som var valda. 
Att däremot vara tydlig med vad det är för frågor och vad det är för syfte är en stor fördel att 
ta upp igen även om det har skickats ut tidigare. Detta är viktigt just för att det är de som är 
med och diskuterar ska få en chans till att läsa in sig och förstå vad det är som ska diskuteras. 
En viktig faktor som jag tagit med mig är att undersökningarna skulle ha skickats ut mycket 
tidigare då det faktiskt tog tid för förskolecheferna att svara.  

Didaktiska konsekvenser 
 Studiens syfte var att ta reda på hur förskollärare och barnskötare skapar en trygg anknytning 
i barngruppen. För att få en trygg barngrupp och trygga barn krävs det engagerade pedagoger 
som är medvetna om barns behov och om de ageranden som behövs för att barn ska känna sig 
trygga på förskolan och för att föräldern ska känna trygghet i att lämna barnet på förskolan.  
Inskolningen är kanske en av de viktigaste delarna i anknytningsrelationen som byggs upp 
med hjälp av en ansvarspedagogs närvaro och föräldern som barnets trygghet. Barnet får ta 
den tid det behöver och lära känna verksamheten och skapa en trygg hamn hos 
ansvarspedagogen.  
När det väl har skapats en trygg relation på förskolan, kan barnet inbjudas till att träffa de 
andra pedagogerna. Genom lek och barns intressen skapas trygghet. Med verksamhetens olika 
delar och en tydlig struktur och ram kommer barnet att känna trygghet då barnet dels vet vad 
som väntas dem och det som kommer att få dem att känna den trygghet som finns mellan 
pedagog och barn.  Ett barn som blir välkomnat på ett positivt och inbjudande sätt av 
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förskollärare och barnskötare in till förskolans olika miljöer kommer också att känna trygghet 
i verksamheten. 
Undersökningen var relevant då det idag fortfarande finns otrygga barn även om 
procentantalet är något lägre än tidigare (30–40%) (Brandtzaeg, Torstensson, Qiestad, 2016, 
ss 101–103).  
 Det ultimata borde vara att alla som jobbar inom förskolan går efter barns behov och där vi 
som pedagoger ser efter barnet och hur det mår.  
Omsorg inom förskolan är en del av anknytningen och tryggheten för barnet. Om vi som 
arbetar med barn kan se barns behov och utgå från dem och vad barnen behöver så har vi 
kommit långt. För de barn som har otrygga anknytningsmönster kan förskolan vara en trygg 
plats att vara på och då är vi som pedagoger en ännu viktigare anledning till att skapa en så 
god anknytningsrelation så möjligt med barnet.  
 
Att arbeta med anknytningsmönster och utifrån anknytningsteorin jobbar pedagoger med barn 
och har många olika delar inom engagemang, omsorg och lek i förskolan. Stern (1990, ss 
125–130) beskriver att det lilla barnet är i stort behov av omsorg men att barnets behov av 
anknytning inte blir lika stort när barnet har hittat sin trygga hamn men ändå vill utforska 
omvärlden så länge barnet har en inre bild om var omsorgspersonen är eller pedagogen 
befinner sig. Det är viktigt att varje barn ska få ta sig sin tid att bli trygg i förskolans 
verksamhet.     
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BILAGOR 
 
Informationsbrev 
 
Hej!  
 
Jag är en student från förskollärarutbildningen vid Högskolan i Borås. Jag läser sjunde 
terminen och skriver mitt examensarbete i pedagogik. Ämnet handlar om trygghet och 
anknytning hos barn i förskolan. Syftet med arbetet är att ta reda på hur pedagoger skapar 
trygghet för barn i barngruppen.  
 
Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur inom ämnet och har för avsikt att ta hjälp av er 
pedagoger; förskollärare och barnskötare, genom användning av fokusgrupper. Intervjun 
kommer att ta mellan 20–25 minuter och kommer att fungera som ett pedagogiskt forum. Vid 
intervjun kommer det spelas in och föras anteckningar.  Fokusgrupperna kommer att följa 
vetenskapliga rådets etiska regler, vilket betyder att de uppgifter som framkommit i 
undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte. Alla uppgifter kring 
deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Undersökningen är frivillig och 
det går när som helst att avbryta deltagandet. 
 
 
Om du har frågor och funderingar kring undersökningen kan du nå mig på xxxxxx@hb.se 
eller mobilnummer xxxxxxxxxx. 
 
Hoppas vi ses! 
 
Hälsningar  
Magdalena Rosenqvist 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Frågor inför fokusgrupp och intervju 
 

1. Hur bemöter du/ni barn för att utveckla en god anknytningsrelation 
mellan pedagoger och barn på förskolan? Hur gör du/ni för att uppnå detta? 

 
2. Vad i bildandet av anknytningsrelationen mellan barn och pedagoger tror ni är 

den viktigaste delen för en trygg anknytning? 
        

3. Hur gör du/ni för att skapa trygghet i barngruppen som helhet? 
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