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Sammanfattning  

 

Anknytning är ett begrepp som det har forskats kring sedan över 50 år tillbaka i tiden. Ämnet 

är då och då aktuellt i samhället men förhållandevis lite om man ser till de förödande effekter 

som kan ske vid en otrygg anknytning. Att en otrygg anknytning för ett barn kan leda till 

psykisk ohälsa är ett utav resultaten från tidigare forskning som kommer att redovisas i den 

här studien. Vår studie har visat att det saknas kunskaper kring anknytningsteorierna och att 

pedagoger besitter olika kunskaper kring vikten av vad en trygg anknytning är och hur de 

arbetar med ämnet på deras förskolor. Om pedagoger i våra förskolor saknar kunskap i ämnet 

har det visat att effekterna kan resultera i sämre skolresultat samt en ökad psykisk ohälsa för 

barnen senare i livet. 

Studiens syfte 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers medvetenhet om anknytning i förskolan, vilka 

resurser pedagogerna fått för kunskap inom ämnet samt hur de arbetar med anknytning. 

Metod 

Studien är en kvalitativ undersökning baserad på hermeneutiken som forskningsansats. Vi har 

sammanställt och analyserat enkätsvar som sedan kopplats till tidigare forskning. Enkäterna 

delades ut på 3 olika förskolor i västra Sverige, sammanlagt 30 enkäter. 

Resultat 

Studiens resultat visar att pedagogers syn och medvetenhet kring anknytning i förskolan är 

varierat, även utbildningen i ämnet. Pedagogerna i förskolan har olika kunskap om begreppet 

anknytning. Pedagoger upplever att de inte räcker till för alla barn för att tillgodose barns 

behov av anknytning i tillräcklig grad.
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Inledning 
 

Anknytning är något som det talas om emellanåt i förskolan. Anknytning kan tolkas på olika 

sätt, kanske finns det lika många olika sätt som antalet arbetsverksamma i förskolan? Så vad 

är anknytning och hur är det viktigt?  Det fokuseras mycket på lärande ämnesområden som 

exempelvis matematik och språk i förskolan, men hur talas det om vikten av anknytning?  

 

Vi vet att psykisk ohälsa är en vanlig folksjukdom i Sverige idag och vi undrar om resultatet 

av en otrygg anknytning kan leda till följder såsom psykisk ohälsa och sämre skolresultat. 

Vi som utfört den här studien har en förförståelse inom området och vet att en trygg 

anknytning är viktig och ger den bästa grunden för att rusta självkänslan. Det blir ett verktyg 

för barn som lättare då kan ta sig igenom eventuella framtida svårigheter och känslan av 

misslyckanden (Normell 2004, s. 50). 

 

Förskolan blir oftast det första mötet för barnet med samhället utanför den trygga sfären som 

familj och släktingar, människor som barnet redan förhoppningsvis har en god anknytning till. 

Barnet som börjar i förskolan ska nu vidga sina vyer för att så småningom växa upp, klara sig 

själv, bli en trygg och socialiserad medborgare i vårt samhälle. Broberg, Hagström och 

Broberg (2012, s. 16) skriver att barnet utvecklar anknytningsmönster genom hela livet, men 

främst under de första fyra åren och att en trygg anknytning hjälper barnet att våga upptäcka, 

utforska och utvecklas under uppväxten. Om barnet vet att hen har vuxna omkring sig som 

bryr sig om, finns där om barnet behöver det får barnet en trygg bas. Det handlar om att förstå 

barnet och att barnet känner sig förstått. Om pedagoger i förskolan är medvetna om deras 

egen betydelse för en trygg anknytning har förskolan kommit långt i utvecklingsarbetet för 

barnen redan. Anknytning handlar alltså om att kunna vara förutsägbar i sina reaktioner, 

kunna trösta, vara uppmärksam på barnets uttryck och vara tillgänglig för barnet som 

möjliggör att barnen känner sig sedda. För att små barn ska utvecklas optimalt i förskolan är 

det bra om de har en anknytningsrelation till åtminstone en av pedagogerna och att de 

dessutom känner sig bekväma med att rikta anknytningsbeteenden till övriga när den person 

som de har en djupare relation till inte är närvarande (Broberg, Hagström, Broberg 2012, s. 

38).  

 

Förskolan kommer få en ny läroplan första juli 2019, som är ett styrdokument för förskolan. I 

den läroplanen kan vi läsa att det lagts till nya punkter om barnens omsorg. Varför kan man 

fråga sig? Har studier visat på brister i anknytning / omsorg i förskolan?  

 

Vi vill undersöka ämnet då vi känner att det är ett viktigt ämne. För att få en bredare och 

relevant kunskap i vår studie, vill vi undersöka hur faktiskt pedagoger är medvetna om vikten 

av en trygg anknytning eller inte och hur pedagoger arbetar med begreppet anknytning i 

förskolan samt vilka resurser för utbildning de fått. Världen kan upplevas som en orolig plats 

idag och vi anser att en trygg anknytning för ett barn leder till en tryggare barndom och 

således vidare en tryggare vuxen. Med rätt inställning kan vi göra skillnad! Sedan vill vi få ut 

ämnet till våra förskolor där vi arbetar, för vi erfar att då vikten av ett ämne uppmärksammas 

ökar medvetenheten kring ämnet och det bidrar förhoppningsvis till spridning och mer fokus 

på relationens betydelse barn-vuxen. Vi har valt att fokusera på just medvetenheten hos 

pedagogerna för att anknytning är en avgörande del för barnets vidare utveckling. Redan de 

fyra första åren av ett barns liv läggs en stor grund för att kunna hitta nya anknytningsmönster 

senare i livet och de första fyra åren vistas de flesta barnen mer är eller mindre i förskolan i 

Sverige. Med den här studien avser vi att medvetandegöra och få liv i begreppet anknytning i 

förskolan.                                                 
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Vi vill också utföra den här studien på grund av att anknytning är oerhört viktigt som en 

plattform, kärna eller grund för barnet för att sedan möjliggöra att utveckla sin nyfikenhet, 

våga utforska och på så vis skapa sig en lärande och meningsfull förståelse av sin omvärld. 

Utan en trygg anknytning blir det en nästintill omöjlig uppgift att utföra ett pedagogiskt 

lärande, vilket förskolans läroplan kräver. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers medvetenhet kring vikten av anknytning 

och hur pedagogerna arbetar med anknytning.  
 

Hur arbetar förskollärare med anknytning? Hur tas medvetenheten om anknytningens 

betydelse tillvara av förskolans pedagoger? Vilka förutsättningar har pedagogerna fått till 

kunskap inom ämnet? 

 

Definition av begreppet omsorg: 
Med omsorgsarbete avses praktiska sysslor inom dessa områden. Dessa kan involvera såväl 

fysiska som känslomässiga handlingar, tillsyn, omvårdnad, omtänksamhet och 

uppmärksamhet (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 14). 

 

Definition av begreppet anknytning: 
Anknytning är ett begrepp som knyter an till ordet omsorg. Det är ett komplext begrepp men 

kan förklaras tydligast hur relationen vuxen-barn utformas och hur trygg barnet känner sig 

med den vuxne samt om barnet känner sig sett och bekräftat (Normell 2007, s. 43). 

Anknytning kan beskrivas som ett specialfall av nära känslomässiga relationer (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012, s. 36). 
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Bakgrund 
 

Begreppet anknytning myntades av den brittiska psykoanalytikern och barnpsykiater John 

Bowbly 1950. Han är en av de som forskat om anknytning som visar hur djupt vi människor 

påverkas av anknytningssystemet vi har. Att våra relationer formar oss människor i 

upplevelser om oss själva i tidig ålder (Wennerberg 2010, s. 11). Vi kommer att utgå ifrån 

Bowbly när vi skriver om anknytningsteorier i denna studie. 

Mary Ainsworth är den andra av anknytningsteorins förgrundsfigurer. Hon myntade 

“Främmandesituationen” ett test för att upptäcka barn med mindre god anknytning. Syftet 

med hennes undersökning var att studera skillnader i anknytningsbeteende mellan olika 

individer. Tillspetsat kan man sammanfatta hennes studie utan trygghet inget lärande 

(Broberg, Hagström, Broberg 2012, s. 46). 
 

Verksamheten enligt förskolans läroplan (Lpfö 2018) ska präglas av omsorg och individens 

välbefinnande, men dessa riktlinjer är fortfarande tolkningsbara för hur förskollärare ska 

arbeta kring detta med barn i förskolan. I läroplanen används inte ordet anknytning. Trots att 

forskning som är gjord de senaste 50 åren ökar och visar på just anknytningens betydelse visar 

resultat från skolinspektionens kvalitetsgranskning nedan på brister i anknytning / omsorg i 

förskolan.  

Styrdokument och riktlinjer 
 

Förskolan har flera olika styrdokument och lagar att följa. Det är skollagen som styr förskolan 

och Sveriges riksdag som beslutar vad skollagen ska innehålla. I skollagen och skolverket 

allmänna råd står följande om förskolan: 

 

                    ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda  

                      barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn  

                      på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling  

                      och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter  

                      och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.”  

                                                                                  (Skollagen, 2010:800, 8 kap. 2 §) 

 

                    ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 

 lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. 

I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 

                      engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.”  

     (Lpfö 98, rev. 2016 s 6). 

 

Här nedan följer även utvalda uppdrag och mål ur nya läroplanen som träder i kraft 1 juli 

2019, som är relevanta inom ämnet anknytning trots inte ordet benämns. Förskolan och dess 

ansvariga ska systematiskt följa upp och utvärdera sin verksamhet för att det ska hålla en 

professionell nivå med utveckling och lärande på både individ och gruppnivå. Förskolläraren 

har ansvar i den dagliga verksamheten med barnen, och med rektorn som stöd.  
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De som arbetar i förskolan ska se till att alla barn har förutsättningar att utvecklas, även 

utveckla tillit och självförtroende. Vidare ska även förskolan ska erbjuda barnen en trygg 

omsorg och alla i förskolan har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet 

och självkänsla. Under hela barnens vistelsetid ska utbildningen präglas av omsorg om 

barnets välbefinnande och trygghet (Lpfö 18, s. 10). Det står även att utbildningen ska 

planeras och genomföras på ett sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och 

välbefinnande. Så viktigt att verksamheten ska grunda på det och se till att erbjuda barn en 

god miljö, balanserat med både vila och aktiviteter som är anpassade efter barnens behov och 

vistelsetid. Förskolan ska ha en miljö anpassad för alla barn och inspirera dem att samspela 

och att utforska omvärlden samt stödja barns utveckling, lärande, lek och kommunikation 

(Lpfö 18, s. 15). 

 

Barnkonventionen innehåller riktlinjer om mänskliga rättigheter för barn. Sverige har skrivit 

på ett internationellt avtal om att följa och även se till att anslutna länder följer de riktlinjer 

som finns. Där finns riktlinjer som att alla barn är lika mycket värda och har samma 

rättigheter, alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vara det bästa för barnet och att 

varje stat ska ta ansvar för att nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. I 

Sverige blir Barnkonventionen lag första januari 2020.   

(https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short). 

 

I regeringens uppdrag om en översyn av läroplanen hittar vi följande i delen där barns rätt till 

trygghet, integritet och omsorg beskrivs, där framkom det att en femtedel av de besökta 

förskolorna hade inte personalen möjlighet eller förmåga att ge barnen den uppmärksamhet 

och uppsikt de behövde  

                     ”Detta visar att det finns en grupp förskolor där det finns risker 

                      för barnens trygghet och i förlängningen deras möjlighet till lärande 

                      i förskolan. Barnens trygghet och möjligheter till utveckling och lärande 

     påverkas av de vuxna som arbetar i förskolan. Faktorer som barngruppsstorlek 

    och personaltäthet är betydelsefulla, tillsammans med personalens kompetens 

   och förhållningssätt till uppdraget samt deras samspel med barnen. Förskolan  

                      ska uppfylla både sitt omsorgsuppdrag och sitt lärandeuppdrag.” 

                                                                                                      (Delrapport 1, 2016). 

                       

Enligt skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärandes samt erbjuda barnen en 

trygg omsorg (8 kap. 2 §). 
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Tidigare forskning 

Tidigare forskning är litteratur och vetenskapliga artiklar som visar forskning och studier 

gjorda inom ämnet. Då vi vill se om det kan finnas något samband till vår studie är det 

väsentligt att ha kunskap om vad andra forskare kommit fram till tidigare.  

Pedagogikforskare samt pedagogiska etnografer har studerat barndom och barnkultur samt 

hur ansvariga vuxna, forskare eller professionella ser på barn och vad som är barns bästa. 

Barns perspektiv och mänskliga rättigheter har förändrats under decennier. Anknytning som 

begrepp ligger till grund för att förbättra barns trygghet och villkor. Att utgå från ett 

barnperspektiv är något vi måste arbeta med och vara medvetna om i förskolor och skolor 

(Qvarsell 2003).  

I en kanadensisk studie ifrån en skola har forskare kategoriserat in en hel klass elva till 

tolvåringar till de olika anknytningsteorierna. Resultatet visar på att barn som hamnat i den 

otrygga/ desorganiserade anknytningsteorin hade utvecklat både depression och ångest. Dessa 

barn hade också en bakgrund med ett dåligt anknytningsmönster till sin mamma under åren 

tre till fyra år. Studien visar vikten av en god anknytning under småbarnsåren och hur 

resultatet av en negativ sådan resulterar i psykisk ohälsa såsom depression och ångest längre 

fram (LeCompte, Moss, Cyr & Pascuzzo 2014).  

I en italiensk studie visar resultatet att barns anknytning till förskolepedagoger relateras till 

bättre social kompetens för barnen samt kognitiva förmågor och förmåga till lärande inom 

läsning och skrivning senare i skolan. En svag anknytning till förskolepedagoger resulterar i 

sämre inlärningsförmåga samt utforskande för barnen. Det stärker Bowlblys teori om hur en 

trygg anknytning öppnar upp för ett sunt utforskande hos barnet, en tillit till andra vuxna 

vilket då gynnar fler lärandetillfällen än hos ett barn med en otrygg anknytning (Commodari 

2013).  

Resultatet av 40 undersökningar innehållandes 2 867 barn i Tyskland och England gjord 2006 

visar att barn fick bättre chans till en god anknytning om anknytningen hemma fungerade bra. 

De som hamnade utanför den gruppen fick överlag en sämre anknytning då förskolan inte 

hade möjlighet att tillgodose det behovet hos barnet i en tillräcklig stark utsträckning pga. för 

många barn, för få personal och överlag för många relationer för barnet att ta in under en dag 

(Ahnert, Pinquart, och Lamb 2006). 

Förskolan ska utgöra ett komplement till den omvårdnad och fostran som föräldrar ger sina 

barn. Forskning visar att en bra förskola av en god kvalitét utgör ett bra komplement för barn i 

allmänhet och kan vara extra viktig för barn från mer utsatta hemmiljöer (Broberg, Hagström 

& Broberg 2012, s. 22). 

Sammanfattningsvis är ovanstående undersökningar relevanta till vår studie, då det är 

liknande resultat som vår teoretiska utgångspunkt Bowbly har kommit fram till i hans studier. 

Resultatet från Ahnert, Pinquart, och Lamb (2006) stärker Bowblys teori om att ett tryggt barn 

litar lättare på andra vuxna. Commodari (2013) påvisar vikten av en trygg anknytning mellan 

barnet och förskolepedagoger, något vi undersökte i vår studie genom pedagogernas 

medvetenhet kring begreppet anknytning och hur pedagogerna arbetar med det. 
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Teoretisk utgångspunkt  
 

Bowlby skriver om den viktiga anknytningspersonen. Han menar att om ett barn ska utvecklas 

behövs det minst en person runt omkring barnet som bekräftar och reagerar på barnets behov 

och signaler. Lika viktigt som att låta barnet utforska och tillåta barnet att undersöka sin 

omvärld genom att visa att barnet har någon som skyddar hen (Wennerberg 2010, s. 43). 

Anknytnings betydelse kan jämföras med en lampa, om inte kontakten pluggas in kan inte 

lampan lysa. Det är ur den aspekten vi bör tänka på förskolorna där vi arbetar med barn, om 

barnen inte lyser blir resten av undervisningen inte möjlig.  

 

               Barnets hjärna är en lampa, och anknytning är att kontakten sätts i så 

               lampan kan lysa. När barnet upplever att den vuxne ser, förstår och  

               gläds över det mår barnet bra och känner glädje, eller med andra ord: 

               kontakten sätts i och lampan tänds. Med en trygg och omvårdande  

               vuxen vid sin sida ”vaknar” barnet och påbörjar sin långsamma 

               erövring av världen. Det handlar om att bli bekant med och hantera 

               känslor och att utveckla förmågan att uppleva, tolerera, och uttrycka 

               både positiva och negativa känslor.  

               (Brandtzaeg, Torsteinson och Qiestad 2016, s. 24). 

 

Vidare belyser Brandtzaeg, Torsteinson och Qiestad (2016) skillnaden mellan äldre barns 

avdelningar på förskolorna och småbarnsavdelningar. ”För ettåringen som börjar i förskolan 

är tryggheten alltså helt avgörande. Barnet kan få problem med såväl lek och lärande om den 

livsviktiga anknytningen och tryggheten brister” Äldre barn har kommit längre i 

anknytningsprocessen och hanterar miljön med många relationer på förskolan lättare än ett 

yngre barn (Brandtzaeg, Torsteinson och Qiestad 2016, s. 27). 

. 
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Anknytningsteori 

 

Bowlby kom underfund med hur viktig den tidiga omvårdnaden var för barn, att de barn som 

haft en trygg anknytning kunde hantera andra livshändelser bättre senare i livet. 

Ankytningsteorin handlar om känslomässiga relationer med sin omgivning samt deras 

betydelse för barnets utveckling. Bowlbys första tanke som ledde vidare till hans 

anknytningsteori är att många tänker att rädsla är att springa ifrån något, att vi förknippar 

känslan rädsla med ett flyktbeteende. Bowbly menade istället att det finns en annan aspekt av 

flyktbeteendet nämligen att vi springer till någon. Det här är bara ett exempel på Bowblys 

tankar och forskning om rädsla vilket ledde honom vidare till skapandet av 

anknytningsteorierna (Wennerberg 2010, s. 31).  

 

Det som gör det nära känslomässiga relationen till en anknytningsrelation är om barnet får 

trygghet och beskydd när den söker vuxnas närhet. Då kallas anknytningen trygg. Om barnet 

känsla inte leder till trygghet och beskydd kallas det otrygg anknytning (Broberg, Hagström & 

Broberg 2012, s. 255). Den trygga anknytningen kännetecknas av barn som upplever 

lyhördhet och en känsla av samhörighet och trygghet i första hand med sina föräldrar, dessa 

barn har lättare för att finna trygghet hos andra vuxna. Den andra sidan är den otrygga 

anknytningen som delas in i tre kategorier.  

Otrygg/ undvikande anknytning som kännetecknas av barn som fått erfara att alltid eller 

oftast bli bortstötta och inte fått det de behöver.  

Otrygg-desorganiserad anknytning som kännetecknas av barn som växer upp med fysisk 

eller psykisk misshandel, eller vårdnadshavare med oläkta sår från sin egen barndom som inte 

kan tolka barns signaler på rätt sätt.  

Otrygg-ambivalent anknytning som kännetecknar barn från föräldrar eller vårdnadshavare 

som ibland ger mycket kärlek men ibland är avvisande, vilket ger barnen en stark 

osäkerhetskänsla. Det ger olika resultat av barndomens anknytning enligt Bowbly (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012, s. 255).  
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Trygghetscirkeln hämtad [2019-04-26]  

Bilden av trygghetscirkeln visar begreppet trygg bas som är den mest centrala inom 

anknytningsteorin (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 255). 

Anknytningssystemet 

Bowlby beskriver anknytningssystemet som medfött. Många i den psykoanalytiska 

föreningen accepterade inte hans uppfattning. Anknytningssystemet handlar om rädsla och 

överlevnad som lägger grunder och formar människors beteenden. Bowlby fastnade för att 

studerade barn i 1–3 års ålder som separerades från deras föräldrar på olika sätt genom 

sjukhusvistelse eller barnhemsvistelser. Där framkom att för yngre barn kan en separation från 

en person som man knutit sig an till jämföras med att en vuxen mister någon i dödsfall. Inte 

för att barnen har förståelse för döden men för att frånvaron och sorgen blir lika stark. Barnen 

känner stor rädsla vid separation (Wennerberg 2010, s. 35). 

Bowlby skrev en rapport om psykiska svårigheter till följd av brutna anknytningsmönster som 

barn, där han konstaterade att det är absolut avgörande för ett barn att växa upp i trygga 

förhållanden där barnet knutit an åtminstone till en person såsom mamma, pappa eller 

personerna de vistas med under de första åren i livet, att inte separeras från någon till en 

annan utan att fått förtroende för den nya personen i barnets liv. Negativa effekter kommer 

efter separationer för små barn. Det svåra var att bevisa varför enligt Bowbly. Det räcker inte 

för ett barn att en vuxen tillbringar tid med barnet, utfodrar barnet och ser till att barnet får en 

skön säng att sova i, alltså att endast de basala behoven tillgodoses. Det måste finnas 

känslomässiga samband mellan barnet och den vuxna för att anknytning ska kunna ske såsom 

en känsla av trygghet, kommunikation och förståelse (Wennerberg 2010, s. 36).  
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I en studie som Bowbly utförde under 1940-talet, undersökte och jämförde han ett 40-tal barn 

varav några blivit placerade i fosterhem pga. föräldrars sjukdom eller död. Resultatet visade 

att barn som blivit avbrutna i anknytningssystemet, genom tidiga separationer från 

föräldrarna, särskilt om de varar över längre tid är skadligt för barnet och deras senare 

utveckling (Normell 2007, s. 42). 

Till anknytningssystemet hör beteendesystemet, som är en rad instinktiva responser som kan 

vara att barnet ler, skriker, gråter, klänger och så småningom kryper eller följer efter. Det är 

först när barnen kan förflytta sig bort från föräldern som detta systemet sätts in som en 

mekanism. Detta anknytningsbeteende följer oss hela livet men aktiveras lättast mellan 1–3 

års ålder (Wennerberg 2010, s. 41). Barnen separeras från sin förälder varje dag när de 

kommer till förskolan och vissa barn är känsliga med dessa separationer, så det är av stor vikt 

att vi visar en respekt för barnets känsla och tar emot barnet så bra vi kan för att underlätta 

avskedet. Vidare sedan när barnet är i den nya vuxnas vård bibehålla känslan av samhörighet 

och svara barnet på hens anknytningssignaler. ”Anknytningsrelationen är detsamma som 

överlevnad och liv, därför gör ett barn allt som står i dess makt för att upprätthålla den och 

minimera avståndet till sin beskyddare.” (Wennerberg 2010, s. 42). 
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Metod  

I det här avsnittet presenteras tillvägagångssättet av vår kvalitativa studie med hermeneutiken 

som forskningsansats. Eftersom vi behövde få en djupare förståelse i hur arbetsverksamma 

tänker har vi valt att använda oss av enkäter som undersökningsmetod. Vi presenterar urvalet 

samt hur vi tagit hänsyn till forskningsetiska principer. Vidare beskrivs även tillförlitlighet 

och trovärdighet, genomförandet samt analys och bearbetning.  

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
 

Vi har egentligen olika vetenskapsteoretiska perspektiv, vi har lite av både positivismen och 

hermeneutikens inställning. Hermeneutiken överväger mer på grund av att ämnet vi valt är 

subjektivitet (igenkännande) och ideografiskt (unikt). Eftersom vi använde oss av enkäter som 

går att besvara med egna ord, som vi sedan kan analysera och tolka gör att metoden blir 

kvalitativ (Thurén 2007, s. 112).  

Hermeneutiken / Positivismen 
 

Hermeneutiken har betoning på inkännande och förståelse för tolkning av händelser som är 

omöjliga att se med positivismen. Positivismen grundas på fakta, kunskap och för att kunna 

tolka krävs det i vårt fall egna erfarenheter. Hermeneutiken innebär en vetskap av rätt tolkning 

av en text eller läran om förståelse. Hermeneutiken växte fram samtidigt som positivismen 

under 1800-talet och kopplas därför samman med varandra eftersom hermeneutiken är en 

djupare förgrening av positivismen, där tolkning av en text gör den vetenskaplig vilken inte 

positivismen har (Thurén 2007, s. 16). En hypotes vad vi anser i vårt ämne som är 

hypotetiskt-deduktiva metoden alltså att vi ställer upp våra hypoteser och jämför med vår 

praktik. Eftersom vi har olika erfarenheter med oss är det viktigt när vi tolkar svaren att vi 

sätter in de i rätt kontext och håller oss till syftet med studien något som är tillgängligt inom 

hermeneutiken. Det är även svårt att mäta, men tillviss del blir det ändå mätbart genom att vi 

kommer samla in respondenternas egna svar från enkäter. Både empiri och logik använder vi 

under analysarbetet. Det bygger forskning inom positivismen på och har även som 

utgångspunkt. Vi lade dock till ytterligare en kunskapskälla inkännande, vi vill ha personens 

uppfattning av ämnet och det är hermeneutikens perspektiv (Thurén 2007, s. 103).  

Definition av begreppet empiri 
 
Empiri innebär erfarenheter och sinnesintryck som leder till en slutsats, genom datainsamlat 

material såsom vetenskapliga observationer och enkätundersökningar ur verkligheten. Empiri 

som metod är där erfarenhetsmässiga fakta och inte förnuftet bestämmer utformningen av en 

teori inom ett vetenskapligt område (Thurén 2007, s. 95). 

 

Kvalitativ metod 
 
Vår studie har bearbetats med en kvalitativ metod vilket innebär att vi har tolkat 

respondenternas öppna svar genom en enkätundersökning. Forskarna söker inte bara efter 

människors handling, utan behöver även tolka dessa handlingars innebörder (Thurén 2007, s. 

103). 
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Urval 
 

Vi har valt att dela ut enkäterna på tre utvalda förskolor. Strategiska urval används ofta vid 

kvalitativa studier då det säkerställs om att få variation i svaren (Trost 2012, s 32). Två av 

dessa förskolor är traditionella förskolor där man lägger tyngd på en god relation och 

anknytning främst under inskolningen. Den tredje förskolan är en förskola som arbetar med 

anknytning aktivt medvetet under hela barnets förskoletid. Vi delade ut enkäter till 30 

slumpmässigt utvalda pedagoger, alltså 10 pedagoger på varje förskola. Det var både 

barnskötare och förskollärare som var svarande i undersökningen och ett spann från 

nyutbildade pedagoger till pedagoger med flera års erfarenhet. Hermeneutisk tolkning är 

viktig när det handlar om att förstå i vårt fall respondenterna tankar, handlingar och resultatet 

av handlingar. Det läggs stor vikt att vi som utför studien lägger egna värderingar åt sidan och 

att vi har en förförståelse inom ämnet (Thurén 2007, s. 103).  

Genomförande 

 

Genom att söka relevant kunskap inom ämnet, ville vi undersöka om vi kunde koppla samman 

tidigare forskningsresultat med vår studie. När vi började att söka på vetenskapliga artiklar, 

insåg vi ganska snart att sökordet anknytning var kopplat till många olika innehåll, men inte 

det vi var ute efter. Vi var ute efter medvetenheten hos pedagoger kring anknytning och hur 

det arbetas med begreppet i förskolan. Vi provade många andra sökord som tillexempel: 

anknytning förskola, attachment preschool, anknytningsteorier, medvetenhet anknytning 

förskola, omsättning av teori till praktik, anknytningens betydelse, Bowlby och Bowlby 

anknytning. När vi bytte inriktning och valde utifrån ”Bowlby” och även ”omsättning av teori 

till praktik” så fick vi mer relevanta träffar och även från ett fåtal träffar till flera hundra. 

Dock fortfarande svårt att hitta artiklar som var empiriska. Det fanns mycket forskning kring 

anknytning och dess betydelse, men fanns det inget om förskole pedagogernas medvetenhet 

kring anknytningens betydelse i praktiken? Vi identifierade ett forskningsproblem, att 

pedagogens medvetenhet kring anknytningens betydelse inte hade så mycket bakomliggande 

forskning. Men vi kunde tillslut hittade fyra artiklar som vi kände att det är användbara till 

vårt syfte, tanken är att vi kanske tillsammans med litteratur kan analysera och koppla 

samman detta med våra svar från våra insamlade enkäter och på så vis få fram ett relevant 

resultat. 

 

Vi valde sedan ut förskolor som skulle delta och började med våra frågor till enkäterna.  

När vi framställt vår enkät så lämnade vi ut 30 enkäter till tre olika förskolor, tio enkäter till 

varje förskola. Vi fick påminna alla om att vi gärna vill ha in så många svar som möjligt. En 

studiekamrat hjälpte oss att dela ut enkäter till en förskola hon tidigare hade arbetat på. Efter 

några påminnelser och slutdatum till respondenterna, fick vi tillbaka 22 av 30 utlämnade 

enkäter. Eftersom vi fick in mer än hälften så behövde vi inte göra en bortfallsanalys, vilket 

innebär om man har för få svarande så måste man jämföra sitt material med populationen och/ 

eller sitt urval (Trost 2012, s. 147). Vi kunde direkt sätta oss tillsammans och gå igenom 

materialet. Vi gjorde sammanställningar, samt tabeller på vårt insamlade material för att sedan 

påbörja analysen.  
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Etiska ställningstaganden 
 

Val av metod är avgörande för resultat och karaktär av hela forskningsområdet, vi har använt 

oss av de fyra allmänna huvudkraven gällande forskning, informationskrav, 

konfidentialitetskrav, nyttjandekrav och samtyckeskrav. Vi är rationella, att vi utgår från de 

kunskaper vi har till att välja de medel som säkrast leder till de mål vi vill uppnå (Thurén 

2007, s. 83). Vi har tagit del av forskningskraven från Forskningsetiska principer inom 

humanistiska- samhällsvetenskaplig forskning som är utgiven av Vetenskapsrådet 2002 och 

från publikationen God forskningsed (2017).  

 

Det första är informationskravet som betyder att vi ska informera syftet noga för 

undersökningen och vilka villkor som gäller för deras deltagande, som tillexempel att det är 

frivilligt att delta i undersökningen. Samtyckeskravet använder vi för att deltagarna själva ska 

bli medvetna över sin medverkan och att vi får använda deras svar i sammanställningen och 

resultatet. Vi har informerat skriftligt att de får själva välja om de vill avbryta deltagandet när 

som helst, utan påverkan från oss eller negativa följder för dem. Konfidentialitetskravet 

betyder att alla som ingår i vår undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna ska vi förvara så att obehöriga inte får tag i dessa, dock kommer vi använda 

oss av enkäter och de är helt anonyma för att skydda deras integritet. Då vi inte samlar in 

personuppgifter kan vi garantera att ingen kommer åt dem heller. Enkäterna kommer att 

samlas in i fysisk pappersform och efter vår egen sammanställning strimlas och förstöras. 

Eftersom vi vet vilka förskolor vi ska använda oss av kommer vi informera om vår 

tystnadsplikt inför deras svar och att det bara är vi som ser svaren. Vi kommer också 

informera om att vi sammanställer svaren på ett sådant sätt att läsare inte kan se eller tro sig 

fram vilken individ som svarat. Nyttjandekravet bevisar att det är bara vi som använder det 

insamlade materialet till vårt forskningsområde och ges inte vidare eller används i annat syfte. 

Vi har valt att inte använda oss utav samtyckeskrav från respondenterna eftersom vi 

förtydligade medgivandet och vad det innebar för respondenten i presentationen av vår enkät. 

Det går inte att koppla ihop respondenterna från vår studie till verkliga personer eftersom 

enkäten var helt anonym. (Se bilaga 1) 
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Tillförlitlighet 

 

Reliabiliteten / tillförlitligheten kommer vara hög i vår undersökning, eftersom det är en 

anonym enkätundersökning som vi har analyserat och sammanställt precis efter vad 

respondenterna svarat. Vi menar att resultatet skulle bli detsamma vid liknande frågor oavsett 

vem som utgör undersökningen. Eftersom vår studie är delvis en kvantitativ studie på grund 

av enkäter som metod har vi med begreppen reliabilitet / tillförlitlighet, men till största del är 

ändå vår studie av kvalitativt slag. Vilket innebär att vi kunde och analyserade trovärdigheten,   

enstaka händelser och detaljer kunde tillmätas och gav stor vikt i undersökningen (Trost 2012, 

s. 112).  

 

Pedagogerna i förskolan fick svara med egna ord och alltså inte svara på kryssfrågor eller 

färdiga svarsalternativ. Detta för att vi ville se olikheter eller samband mellan deras egna 

tankar kring ämnet. Det vi ansåg var å ena sidan att om vi hade haft svarsalternativ, kanske de 

pedagoger som ingick i studien hade svarat eller utformat svaren efter vad pedagogerna trodde 

att vi ville de ska svara. Å andra sidan kan det försvåra sammanställningen med egna svar och 

att det kan bli väldigt delade åsikter. Kanske kunde bli svårt att hitta den röda tråden till ett 

relevant resultat. Med sakfrågor alltså frågor som behandlar faktiska förhållanden är det 

lättare att svara det man faktiskt förhåller sig till och inte som vi var inne på förut att 

personerna som är med i studien svarar efter vad de tror vi vill att de svarar (Trost, 2012, s. 

65).  

Trost (2012) gav oss insikt i att formulera frågorna på ett korrekt sätt, att frågornas 

ordningsföljd har betydelse för att det ska vara lätt att svara och även se attraktivt ut. Vi har 

även formulerat frågorna så det inte ska vara känsligt för respondenterna. Även att det ska 

vara lättläst och en frågeformulering i taget. 

Analys / Bearbetning 

Vi satte oss tillsammans med samtliga återlämnade enkäter och gick igenom lika svar samt 

vad som skiljde svaren åt. Vi kategoriserade materialet, det vill säga delade upp i olika delar 

som blev våra underrubriker i resultatdelen. Vikten av anknytning, pedagogers arbete med 

anknytning och förutsättningar för anknytning. Vi gjorde även analysen och 

sammanställningen med hjälp av olika tabeller. Det blev på så vis lättare att få en överblick. 

När vi sammanställde och analyserade enkäterna utgick vi först efter varje enskild förskola, 

för att se om de fanns olika kategorier som framträdde inom det aktuella ämnet. Samt likheter 

och/eller skillnader bland svaren. Vi fick ett gott resultat av enkäterna och det gick relativt 

enkelt att sammanställa då svaren i högsta grad liknade varandra, trots att det var en enkät 

med egna ord och inga svarsalternativ. Vi tolkade respondenternas svar genom 

hermeneutikens tolkningslära, då utgick vi från de viktiga kunskapskällorna vi skrev om 

under metod delen, inkännandet och empatin tillsammans med logiken (Thurén 2007, s. 94). 

Under analysen gick vi även igenom svaren var och en för sig, sedan tillsammans för att 

därefter gå igenom hur den ena tolkade svaren och sedan hur den andra tolkade svaren för att 

se om vi hade samma bild. När vi tolkade enkätsvaren, var vi medvetna om att det viktigt att 

vi satte in det vi tolkade i rätt kontext (Thurén 2007, s. 96). 
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Resultat 
 

Vårt resultat redovisas utifrån vårt insamlade material, svaren från enkäterna. Vi har listat 

resultatet uppdelat i följande underrubriker: Vikten av anknytning, Pedagogers arbete med 

anknytning samt olika förutsättningar för anknytning.  

Vikten av anknytning 

Alla 22 som deltog i undersökningen har svarat att de tycker att anknytningen är viktig, fast 

de har uttryckt det på olika sätt. Vilket ändå visar på en hög medvetenhet över vikten av 

anknytning i förskolan, trots att många inte kunde anknytningsteorierna. 

                   ”Tillit är viktigt, förtroende att lämna sig själv till en annan  

                     auktoritet än sina föräldrar kräver mycket för ett litet barn, så det  

                     är oerhört viktigt för sin utveckling och lärande på förskolan.” 

 

                    ”Den är jätteviktig och ingenting som man kan prioritera bort  

                      eftersom den är livsviktig för barnens välmående.” 

 

                     ”Är barnet tryggt vågar de utforska, men är de otrygga  

                       stannar utforskandet. Är barnet tryggt vågar de leka och då skapas 

                       möjligheter till lärande.” 

                 

                    ”Trygghet och anknytning är grunden för barnets fortsatta lärande och  

                      framtida relationer”    

 

                     ”Vid inskolning är det viktigt att barnet utvecklar en trygg anknytning till 

                      de vuxna som finns i verksamheten.” 

 

Pedagogers arbete med anknytning 
 

Vid en förskola råder det delade åsikter kring huruvida de ska arbeta med anknytningen, om 

de ska ha ansvarspedagoger eller inte. Det går även utläsa att respondenterna inte vet hur de 

ska arbeta mot samma förhållningssätt och i vilken tidsaspekt. I svaren framgår tydligt att ca 

hälften tycker att barnen ska få välja själv vem de knyter an till medan resterande uttrycker 

att: 

                    ”Barnen inte kan eller får välja vem som dem ska vara med”. 

Vidare beskrivs citat från svarande som visar på olika värderingar inom anknytning: 

                    ”Tyvärr fungerar inte alltid anknytningen inne hos oss då en pedagog inte    

                      accepterar barnens val utan försöker tvinga barnet att tycka om hen.”  

 

                    ”Jätteviktig men tycker barnen behöver vara trygga med sina föräldrar först.                       

                      Viktigast. Vi i förskolan är ett komplement pedagogiskt.  

                      Barnen bör ej börja på förskolan förrän de är 2,5-3år gamla.”  
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En förskola känns mer homogen och arbetar gemensamt på ett sätt som gör att barnen själv 

kan välja vem de känner sig trygga med och kommer knyta an ur ett anknytningsperspektiv. 

Ett resultat som visar på en stor medvetenhet om anknytning, något vi sökte efter i vår 

frågeställning. Det som framkom i resultatet var att 1 av 3 förskolor arbetar aktivt med 

anknytning under hela barnens vistelse på förskolan och har även ett fortsatt tätt samarbete 

med familjerna under barnets förskoletid. Här fick vi svar på hur dessa pedagoger arbetar med 

anknytning. 

                     ”Vi arbetar aktivt under hela barnens vistelse med att de ska  

                       känna sig trygga, från att de börjar hos oss tills de slutar.” 

 

                     ”Om barnet inte känner samhörighet eller trygghet med en 

                       pedagog så låter vi barnet välja själv vem hen vill vara med.” 

 

                     ”Vi arbetar mot samma mål att alla ska känna sig trygga hos 

                       oss och på så vis utvecklas individuellt och i grupp.” 

 

En förskola fokuserade främst på anknytningen och eller tryggheten under inskolningstiden, 

medan en annan förskola uppgav olika specifika svar om huruvida de arbetar med anknytning 

eller inte. Skillnaden mellan förskolorna var också att de antingen har en (ibland två) 

ansvarspedagoger som hela tiden ansvarar för barnet under sin tid på förskolan, medan vissa 

enbart har inskolningspedagoger som främst fokuserade på barnet och anknytningen under 

inskolningstiden oavsett barnet hunnit blivit tryggt eller inte.  

                      ”Vi har olika syn på hur länge vi behöver arbeta kring anknytningen, 

                       Jag anser den tar längre tid än inskolningsveckorna. Medans  

                       Kollegor säger att de är något barnen lär sig med tiden.” 

 

                      ”Vi har två veckors inskolning, det är allt.” 

 

                      ”Det är olika vem som tar hand om inskolningen, ibland är vi en 

                       Och ibland turas vi om.” 

 

I svar från samtliga tre förskolor utläser vi att inskolningspedagogen får det nyinskolade 

barnet som vidare ”ansvarsbarn”. Vilket blir den huvudansvariga som håller i barnets 

utvecklingssamtal med föräldrar, och blir även den primära länken mellan familjen och 

förskolan så länge barnet går på den avdelningen. Under förutsättning att pedagogerna är 

närvarande och det inte är för mycket personalomsättning. Vilket också visar på en god 

medvetenhet hos pedagogerna inom anknytning på förskolan samt hur pedagogerna tar 

tillvara på medvetenheten kring anknytningens betydelse i sitt arbete. 

Vi har några exempel på hur förskolepedagogerna beskriver hur de arbetar med anknytning på 

förskolan nedan.  

”Vi börjar med att en pedagog är ansvarig för inskolning, kontakt med 

                        föräldrar och barn. Denna kontakten fortsätter förskoletiden ut.  

  Det är oerhört viktigt att alla barn känner trygghet till pedagogerna  

  och vill de ha en ”favoritpedagog” är det helt okej. Viktigt att  

  barnen vet att vi alltid finns för dem”   
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”Vi har anknytningspedagog 1 och 2 vid inskolning. Vi känner av hur  

  anknytningen går och är flexibla i att byta beroende på hur barnet 

  anknyter till pedagogerna”  

 

 ”Vi försöker att jobba med anknytningspedagog 1 och 2. Sen är det alltid 

   självklart att byta ifall barnet i fråga vill det. Då det är barnets trygghet 

   som står i fokus.” 

 

I första frågan om hur pedagogen svarar på barns anknytnings signaler eller inte fick vi bland 

annat in följande citat: (citaten nedan är utvalda för att de flesta svar liknade dessa) 

                       ”Har man möjlighet tar man emot barnets behov av anknytning.”  

”Då jag inte har möjlighet att besvara barnets anknytningssignal 

                          försöker jag (om jag hinner) förklara för barnet varför jag inte  

                         kan ta emot barnet” 

                        

                       ”Ofta handlar det om tidsbristen, vi räcker inte alltid till.  

                        Utan får prioritera vad man hinner med och vad som  

                        väljs bort. För många barn per pedagog.” 

 

Förutsättningar för anknytning 

När vi gick igenom det insamlade materialet såg vi relativt fort att förutsättningarna för att 

arbeta mot gemensamma förhållningssätt och förutsättningar för att få kunskap om 

anknytningens betydelse, skiljer sig inom förskolorna vi undersökt. Vi kom fram till att det 

finns brister på organisationsnivå, om hur förskolorna bör arbeta för att barnen ska få en trygg 

anknytning i förskolan.  

Vi gjorde även en sammanställning i frågan: 

”Hur många barn i en barngrupp skulle du tycka var optimalt ur ett anknytningsperspektiv?” 

Svaren vi fick in här tyder även på en medvetenhet, att man önskar arbeta mer med 

anknytningen. För att få en bra förutsättning kring att arbeta med anknytningen och dess 

betydelse, påvisar även respondenterna att det hänger på barngruppernas storlek. Det här visar 

önskemålet om antal barn per barngrupp från samtliga svarande: 
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Kommande citat från våra svarande visar på en organisatorisk problematik inom anknytning i 

förskolan:  

”Personalen upplever att de inte räcker till.” 

          ”Vissa barn kräver mer tid för anknytning som inte  

                                         finns i verkligheten.” 

 

          ”Alla barn som kräver mer närvaro av en vuxen ges  

                                        inte den möjligheten.” 

 

     ”De stora barnen får ge vika och klara sig själva i  

    många situationer då de yngre kräver mer fysisk  

                                       närvaro av oss pedagoger.” 

 

        ”Det är alltid klart att man vill ha mer tid men det är  

                                      svårt då vi inte har så mycket personal och för många barn” 

 

                                     ”I stora barngrupper, barn med långa dagar och  

                                      mycket uppdrag så känner man ofta att man inte kan ge  

                                      alla barn den tid dom behöver.” 

 

                                   ”Känner mig mycket ofta otillräcklig” skriver flera i studien.  

 

För att små barn ska utvecklas optimalt i förskolan är det bra om de har en 

anknytningsrelation till åtminstone en av pedagogerna och att de dessutom känner sig 

bekväma med att rikta anknytningsbeteenden till övriga, när den person de har en djupare 

relation till inte är närvarande (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 38). 
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Ovanstående diagram visar på låga siffror kring kunskapen om anknytningsteorierna. Vidare 

så visar även sammanställningen att 75 procent av respondenterna inte arbetar aktivt med 

anknytningen utan endast under inskolningstiden för barnen. Därav utläste vi att de inte heller 

har fått utbildning kring vikten av anknytningens betydelse, som resterande 25 procent 

påvisar. Vi kan även utläsa av resultatet, att trots att det saknas utbildning och förutsättningar 

för utbildning inom ämnet har pedagogerna ändå en egen medvetenhet kring ämnet på olika 

sätt.  

 

 

 

 



   

19 
 

 

 

Samtliga svaranden uppger på frågan ”skulle du vilja få mer tid för anknytning?” att de 

behöver mer tid och att det oftast är tidsbrist, personalbrist och skillnader kring 

medvetenheten som största anledning till att de inte arbetar mer med anknytning på förskolan. 
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Diskussion  
 

Resultatdiskussion 
 

I bakgrunden samt i tidigare forskning som vi beskrivit ovan, påvisar att trygghet är en 

förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas, en förutsättning som bör förankras i våra 

förskolor för att lärande situationer överhuvudtaget ska kunna bli möjliga. För att bli trygg 

krävs tid, engagemang och framför allt kunskap om vikten kring anknytning mellan 

förskollärare och barn i förskolan. I vår studie från tre olika förskolor ser vi ett samband, 

samtliga svaranden anser att de skulle vilja ha mer tid för anknytning. Samtidigt som vi ser att 

kunskapen kring vikten av anknytningen är liten, endast 8 % kan någon av de 

anknytningsteorier vi har utgått från i denna studie. Något vi anser lite, en sådan viktig 

forskning med såpass låg förankring hos personer som arbetar med barn. 

Utbildning ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl 

innehåll som arbetssätt (Lpfö 18, s. 10). 

 

Vi förvånas lite varför det inte har forskats mer kring bristande anknytningens effekt bland 

unga i Sverige? LeCompte, Moss, Cyr & Pascuzzo (2014) pekar på att om ett sådant 

grundläggande behov som en god anknytning inte tillfredsställts gynnar det oftast ut i psykisk 

ohälsa hos barnet senare i livet, såsom ångest och depression. 

Förhållandet till anknytning och hur pedagogerna uppfattar det är varierande, enligt skollagen 

kapitel 8 § 2 ska utbildning vara likvärdig och anpassas till alla barn i förskolan. 

Dock när vi i förskolan har olika uppfattningar och tolkar olika ges inte heller alla barn 

samma förutsättningar till att utvecklas. Citatet från en respondent som menar att barn inte bör 

börja på förskola förrän 2,5–3 års ålder och att förskolan endast ska fungera som ett 

komplement pedagogiskt oroar oss eftersom vi tar emot barn yngre än den åldersgruppen. 

Citatet visar också på en omedvetenhet kring anknytningens betydelse och effekter. 

 

Studien påvisar att 1 av 3 förskolor arbetar aktivt med anknytning och har mer kunskaper 

kring det genom att de har fått utbildning och föreläsningar på arbetstid för att aktivt kunna 

arbeta med anknytning under hela förskole tiden och inte bara under inskolningsperioden 

tillskillnad från de 2 av 3 förskolor som har angett att de inte fått några förutsättningar för 

utbildning eller liknande på arbetsplatsen. Däremot finns egna erfarenheter och tolkningar av 

vad som anses viktig för anknytningen, även där ser vi stora skillnader och olika värderingar.  

 

I kulturen vi tog upp i resultatdelen med att ”barnen ska kunna gå till vem som helst” vill vi 

förtydliga att den tanken är självfallet en bra målbild, att barnet ska känna anknytning och 

trygghet till samtliga pedagoger på förskolan men om barnet inte är där än bör en försiktighet 

och stor respekt visas vilket görs lättare med en kunskap inom området barns anknytning. 

Att den här kulturen råder inom vissa verksamma med barn bidrar till en oro hos oss då vi 

relaterar till tidigare forskning som visar på ett resultat där många ungdomar lider av psykisk 

ohälsa till följd av en otrygg anknytning från barndomen (LeCompte, Moss, Cyr & Pascuzzo 

2014). Den här kulturen ”Barnen skall kunna gå till vem som helst” krockar med pedagoger 

som har mer anknytningsfokus och kan dels resultera i en osäkerhetskänsla hos barnet som 

leder till problem med inhämtning av kunskap och samspel med kamrater senare (Normell 

2012, s 52). men kan även leda till konflikter inom arbetslaget då vi bär på olika värderingar 

som vår studie visar i resultatet. 
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Vi ser att många pedagoger i förskolorna vi undersökt, saknar kunskap om 

anknytningsteorierna. Samtidigt finns en medvetenhet omkring anknytningens betydelse 

vilket visar på viss kunskap inom ämnet. Stor del visar en brist i hur pedagogerna ska arbeta 

med det i praktiken så att alla barn får samma förutsättningar. Ordet anknytning är 

tolkningsbart och beroende på personliga värderingar, erfarenheter och kunskaper har många 

olika uppfattningar kring ämnet. Om diskussioner om barns grundläggande behov som en 

trygg anknytning på förskolor nonchaleras eller bortprioriteras från ett ledningshåll ser vi 

genom studien att det kan skapa irritation kollegor emellan samt en oro över barnen. 

Alla som deltagit i studien påvisar att de känner sig otillräckliga för att kunna tillgodose alla 

barns behov och att barngrupperna är för stora för att kunna ge barnen undervisning och den 

utveckling de har rätt till enligt skollag, barnkonventionen och läroplan för förskolan.  

 

Svar på frågeställning 

 

Ur läroplanen för förskolan lpfö 98 rev 16: 

 
                   ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska 

                    vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera 

                    barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten  

                    ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas  

                    så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” 

 

Tidigare studier påvisar att trygga relationer minskat under 1990–2000 talet på grund av 

ökade krav inom ämnesundervisning, våra strävansmål, för stora barngrupper och 

kunskapsbrist bland förskollärare och annan personal i förskolan inom ämnesområden vilket 

gör att grunden till lärande försämrar förutsättningarna för de yngsta barnen (Broberg, 

Hagström, Broberg 2012, s. 152).  

 

Som svar på våra frågeställningar inledningsvis kan vi utläsa att den största delen av hur 

förskollärare arbetar med anknytning sker under barnets inskolning till förskolan. 

Pedagogerna försökte fortsätta ha inskolningspedagogen som vidare kontaktperson mellan 

förskolan och familjerna i så hög utsträckning som möjligt på samtliga förskolor men det 

framgick främst på en förskola, den vi i förväg visste arbetade mer aktivt med anknytning 

som grund i sitt arbete. 

 

Förutsättningarna pedagogerna fått till kunskap inom ämnet skiljer sig nämnvärt åt mellan de 

olika förskolorna, en förskola har fått flera kurser och föreläsningar inom ämnet organiserat 

under arbetstid medan övriga två förskolor inte har ämnet som prioriterat område under sina 

personalträffar (studiedagar, apt osv). Medvetenheten om anknytningens betydelse tas tillvara 

olika beroende på utbildning inom ämnet, egna erfarenheter och genom egna värderingar hos 

förskolepedagogerna.  

 

Att 100% av respondenterna menar att de har fel förutsättningar för att kunna ge barnen en 

trygg anknytning på förskolan anser vi är helt fel prioriterat organisationsmässigt. I vårt syfte 

ville vi undersöka pedagogers medvetenhet kring ämnet och hur vi arbetar med ämnet 

anknytning i våra förskolor eftersom vi anser att ämnet är viktigt men bortprioriterat. Något vi 

fick svar på genom vår studie och som svar på våra frågeställningar, att det saknas kunskap 

om anknytningsteorier men förståelsen var stor att ämnet var viktigt men att det saknas 
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förutsättningar för att ge barnen goda anknytningar. Att det är ett bortprioriterat ämne trots ett 

så grundläggande och viktigt ämne i arbetet med barn.  

 

Metoddiskussion 
 

I efterhand har vi fått tankar om att det eventuellt hade varit mer intressant att använda sig av 

både observationer och enkäter. Det hade blivit ännu lättare att se hur respondenterna också 

arbetar med anknytning i praktiken och mer tydliga svar med exempel. Dock hade tiden inte 

räckt till då det hade krävts längre tid för att få ut något av observationer. Det hade även varit 

mer intressant att få dela ut fler enkäter för att jämföra fler arbetsverksamma i förskolor. 

Vilket hade resulterat i att vi fått in fler åsikter / värderingar kring anknytning men med vår 

metod att inte ha svarsalternativ så skulle vi haft svårt för att analysera så många skriftliga 

svar. Vi hade fått göra om frågorna med svarsalternativ för att lättare kunna sammanställa 

många svar. Då hade vi dock inte fått ut personliga åsikter och svar på vårt syfte på ett 

formulerande sätt. Vår metod var bra i och med att vi fick syn på problematiken kring olika 

värderingar, något som skulle varit mycket svårare att upptäcka med färdiga svarsalternativ. 

Under tiden enkäterna var ute hos respondenterna upplevde vi dock att flera av de tyckte att 

frågorna var svåra att svara på. 

Thuren gav oss insikt i hur mycket man kan utläsa genom svaren i en enkätundersökning. 

Genom att använda sina erfarenheter, logiken och förförståelsen är det lättare att tolka svaren 

(Thurén 2007, s. 96). De teoretiska utgångspunkterna användes genom valen av våra frågor i 

vår studie, och respondenterna hade även möjlighet att noga tänka igenom sina svar eftersom 

de hade befogenhet över enkäten i ca två veckor. 

Något som är viktigt vid vårt val av enkäter som metod är att vi tänker till innan 

enkätundersökningen exempelvis genom att vi skriver öppna frågor som respondenten själv 

får svara på med egna ord istället för färdiga svarsalternativ för att få studiens resultat så 

kvalitativt och inkännande som möjligt. Vårt metodval ger oss relevanta svar och personliga 

åsikter från pedagogiskt verksamma i förskolan vilket kommer ge oss svar på medvetenheten 

hos de, vilket är vårt syfte med studien. I en intervju å andra sidan kan man rätta till frågan 

under samtalen så man försäkrar sig att man förstår både frågan och svaret, det blir en 

kommunikation åt två håll till skillnad från enkäter. Däremot vill vi ha in en större bredd och 

låta fler arbetsverksamma ta del av vår undersökning vilket ändå gör att en enkätundersökning 

väger tyngre som metod för oss. 

Vi anser att vårt urval är relevant med tanke på att det är arbetsverksamma förskollärare och 

barnskötare som arbetar i förskolorna. Det är dessa personer som är barnens sekundära 

anknytningspersoner och i vissa fall även där anknytningen i hemmen brister, de primära 

anknytningspersonerna. 

I frågan om hur många barn som pedagogerna ansåg var optimalt ur ett anknytningsperspektiv 

fick vi ofta in flera svar på samma enkät. Ibland blev det oklart i hur gamla barnen var i 

grupperna de svarande menade. Vi hade kunnat vara tydligare i den frågan. Vi hade även 

kunnat ha med följande fråga i vår enkätundersökning: Vilka aktiviteter anser du vara bäst för 

barnet att utföra som pedagog sett ur anknytningsperspektiv? För att tydligare få syn på vår 

frågeställning kring hur pedagoger arbetar med anknytning i förskolan. 

Sammanfattningsvis anser vi att vår valda metod var mest relevant för oss i vår avsedda 

undersökning, både ur tidsaspekt samt innehåll. 
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Didaktiska konsekvenser 
 

I förskolans värld kan det förekomma många olika vikarier under en vecka som barnen inte 

känner eller har en relation till och på vissa förskolor är det mycket skiftande i 

personalomsättningen som försvårar anknytningsprocessen för barnet. Om vi kopplar 

Bowblys forskning till våra egna erfarenheter som arbetsverksamma i förskolan hade ett 

drömscenario ur ett barnperspektiv varit att ha samma vikarier, en stabil personalgrupp och så 

lite personalomsättning som möjligt. Och även mindre barnantal per/årsarbetare inom 

förskolan. Något som hade möjliggjort fördjupning av anknytningsprocessen, en starkare 

känsla av trygghet hos barnen vilket i förlängningen hade bidragit till ett sunt utforskande och 

inhämtning av ny kunskap vilket i sin tur gynnar framtida skolresultat, främjar lek och sunda 

sociala relationer barnen emellan (Normell 2007, s. 53). 

Förskolan har läroplans mål att följa, även skollag som gör att verksamheten ska vara 

utvecklande och undervisning ska ingå i vardagen. Läroplanen är fortfarande utarbetad på ett 

sätt som gör den tolkningsbar. Även om pedagoger i förskolan har olika utbildningar så finns 

det inget ”hur” vi ska utföra vårt yrke. Detta kan bidra till att förskolor i Sverige ser olika ut. 

Det finns heller inget som lyfter vikten av anknytning som är grunden för allt i ett barns 

utveckling och lärande. Utan en trygghet och anknytning till människor i vår omgivning blir 

det en omöjlighet att lyckas med utveckling i alla områden. Vi har sett i studien att det saknas 

kompetens kring sättet hur man kan arbeta mot samma håll, i vårt syfte: anknytning. Det 

framkommer att pedagogerna vill få utbildning och förutsättningar för att utvecklas i sin 

yrkesroll men att på organisationsnivå så prioriteras inte anknytnings området. Detta visar på 

en brist på kunskap även i de högre leden. Genom att personaltätheten minskas och 

barngrupperna blir större krymper tiden för en god anknytning för barnen. Enligt 

barnkonventionen har alla barn rätt till ett gott liv. Vi hoppas på en förändring på förskolorna 

efter att barnkonventionen blir lag år 2020. Vår studies resultat visar på en brist 

organisationsmässigt i arbetet med anknytning på förskolorna och det behövs rätt 

förutsättningar för att kunna arbeta lagligt efter barnkonventionen och barns rättigheter.  

Vi kan även samtidigt som vi utför studien läsa och höra om alla debatter och insändare 

omkring förskolan och förskolans uppdrag som är ett hett ämne, men ändå tas inte 

pedagogernas och vårdnadshavares rop på hjälp på allvar.  

                    ”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig 

                      sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt  

                     erbjuds en god miljö” (Skollagen 8 §2). 

 

En varningsflagga vi ser av erfarenhet är att vi som arbetar i förskolan i många fall avslutar 

våra anställningar på grund av utmattning och flera är sjukskrivna. Vår studie visade många 

citat då flera menade att pedagogerna kände sig otillräckliga i att kunna ge barnen den tid och 

den närhet barnen behöver. Barnen kan emellertid inte sluta eller bli sjukskrivna. Det är 

framtiden vi talar om, människor som vi ska ta hand om och ge lika förutsättningar för ett så 

gott liv som möjligt.  

 

Vi utläser genom svaren vi fått i vår studie att tiden för en god anknytning för alla barn inte 

räcker till. Tiden för det viktigaste vi har. Vad skulle ske i välfärden om vi inte har några som 

vill arbeta inom förskolan, som kan vara ett underbart, utvecklande, givande och lärorikt yrke 

med så mycket kärlek. Yrket där vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vår studies 

resultat visar att pedagogernas förutsättningar för att ge barnen en trygg anknytning inte finns 
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i tillräckligt hög grad. Om undervisning ska vara givande och utvecklande behövs grunden, 

tryggheten som kommer efter anknytningsprocessen. Ger vi våra barn det dem har rätt till, så 

slipper vi laga så många trasiga ungdomar och vuxna senare. Det kan vara helt avgörande!  

Vidare forskning 
 

För barnens bästa välmående hade det varit intressant att undersöka om pedagoger upplever 

skillnader nu före barnkonventionen är lag och jämföra med efter barnkonventionen blir lag. 

Kommer pedagogerna uppleva en skillnad från idag och kommer förutsättning för mer tid för 

anknytning samt prioriteringar ur ett barnperspektiv infalla på förskolorna? Ett annat 

intressant undersökningsområde hade varit att fortsätta det Bowbly påbörjade exempelvis 

undersöka ungdomars anknytningar som barn. Särskilt de som uppvisar en psykisk ohälsa och 

har hamnat snett i samhället. Både hur deras anknytning såg ut i hemmen men även hur dem 

upplevde hur anknytningen på förskolorna var. 
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Bilaga 1 
 

 
Borås 2019 

Hej!  

 

Vi är två studenter som går vår sista termin på Högskolan i Borås, vi utför nu en studie om 

Anknytning. Studien är till ett examensarbete och är en del av utbildningen till Förskollärare. 

Redovisningen av resultatet kommer att ske på gruppnivå, ingen individ kommer att kunna 

identifieras och svaren kommer inte att användas utanför vår studie. Resultatet kommer att 

presenteras muntligt för andra studerande och i vårt examensarbete. När arbetet är färdigt 

kommer enkäterna att kasseras. Du kommer även kunna ta del av examensarbetet genom att få 

en kopia av arbetet efteråt. (Vid intresse kontakta oss.) Genom att svara på frågorna nedan har 

du accepterat deltagandet i studien. 

Dina svar är betydelsefulla och viktiga för oss, men vi vill meddela att deltagandet är frivilligt 

och du kan när som helst avbryta din medverkan.  

 

Tack på förhand!  

 

Ansvariga för studien är: 

 

Jessica Lindén Tel 0737-XXXXXX                  Jessica Jordvi Tel 0708-XXXXXX 

Mail: xxxxxxxxxxx                                             Mail: xxxxxxxxx            

Anknytning i förskolan  
 

  

1. Arbetar ni på något särskilt sätt med anknytning på er förskola? Isåfall hur?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   

 

2. Känner du till anknytnings-teorierna? Om ja, vilka?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



 

 

3. Hur svarar du på om ett barn visar dig en anknytningssignal? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Skulle du vilja få mer tid för anknytning? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

5. Hur många barn i en barngrupp skulle du tycka var optimalt ur ett 

anknytningsperspektiv? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

6. Har du fått någon utbildning i ämnet anknytning eller på annat sätt förutsättningar för 

utbildning inom ämnet anknytning nu när du arbetar med barn? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

7. Anser du anknytning i förskolan är viktigt och varför?  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 (Om svaren ej får plats, fortsätt skriv på baksidan glöm då inte markera med rätt siffra.) 
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