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Sammanfattning 

 

Syfte - Syftet med studien är att undersöka förskollärares tankar och förhållningssätt kring 

anknytning.  

 

Inledning och relevans av valt ämne - De erfarenheter man upplever i samspel med andra är 

avgörande för utvecklingen hos barnet och formar hur man ser på anknytningsrelationer och 

hur de möjliggörs senare i livet. För ett barn är anknytningsrelationer livsviktiga för dess 

välmående och utöver föräldrar och släktingar så får pedagoger i förskolan denna viktiga roll 

för barnet. Det är därför viktigt hur man förhåller sig till barnen i förskolan avseende 

trygghetsskapande.  

 

Anknytningsteori - Jag har utgått ifrån John Bowlbys anknytningsteori vilken är grundaren för 

teorin, som kortfattat bygger på att nära och kontinuerliga relationer till en omsorgperson är 

avgörande för att ett barn rent fysiskt ska överleva men även för barnets normala utveckling.  

 

Forskningsmetod- och ansats - För att få en inblick i förskollärares synsätt på anknytning i 

förskolan har jag valt att utföra enskilda intervjuer där personliga erfarenheter, synsätt och 

åsikter synliggörs. Metoden för studien är kvalitativ och forskningsansatsen fenomenografisk. 

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjufrågor som innebär att frågor som ställts delvis 

är strukurerade och förutbestämda och delvis spontana följdfrågor som uppstått utifrån de svar 

jag erhållit från förskollärare. Svaren har givit mig en nyanserad bild på förskollärares synsätt 

på anknytning i förskolan, då utsagor och fenomen har visat sig genom personliga svar och 

erfarenheter.  

 

Slutsats - Slutsatsen utifrån resultatet visar att förskollärare ser på trygghetsskapande och 

anknytningprocesser som viktiga i förskolan och man förknippar det med trygghet, tillit, 

tillgänglighet och lyhördhet. Förskollärare menar att man ständigt strävar och arbetar mot att 

barnen ska känna sig trygga. Man utövar även systematiska kartläggningar som ska utveckla 

och förbättra anknytningsrelationerna i förskolan. Förskollärare lyfter också svårigheter i att 

kontinuerligt kunna upprätthålla trygghetsskapandet i förskolan, detta på grund av stora 

barngruppssammansättningar och vikariebrist. Bristen på tillgänglighet hos förskollärare leder 

till att barn åsidosätts och prioriteras efter praktiska arbetsuppgifter.  
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1. INLEDNING  
Barns första levnadsår och de erfarenheter som medföljer har långsiktiga konsekvenser, menar 

Broberg, Hagström & Broberg (2012, s. 16). Vad man idag vet är att utvecklingen av hjärnan 

inträffar i samspel mellan miljö och personliga förutsättningar. Erfarenheterna som byggs upp 

med andra, som pedagoger i förskolan eller föräldrar, är avgörande för den totala utvecklingen 

hos barnet och bäddar för de erfarenheter som möjliggörs längre fram i livet (Broberg, 

Hagström & Broberg, 2012, ss. 16–17).  

 

Min förförståelse för hur förskolebarn får erfarenheter och skapar trygghet tillsammans med 

andra grundar sig bland annat i självupplevda erfarenheter där jag själv fått uppleva och främst 

bevittna inskolningar i förskoleverksamheten, då jag bland annat arbetat på en 

småbarnsavdelning som resurs, men även genom VFU. Det som jag fann anmärkningsvärt och 

stod frågande inför var hur en del pedagoger på förskolan förhöll sig till nyinskolade barn som 

sökte trygghet och närhet. Jag upplevde att pedagoger i vissa fall nekade små barn den 

anknytning som de tydligt sände signaler om att de var i behov av. Min spontana reaktion vid 

dessa tillfällen var att besvara barnets signaler och visa en tillgänglighet, trygghet och närhet 

för att tillgodose barnets behov. Det hände att det uppkom diskussioner om varför dessa 

pedagoger nekade barnen närhet. Svaret blev att de inte ska vänja sig vid att bli ens “svans” och 

måste lära sig att bli självständiga. När jag började studera till förskollärare så hade vi 

inledningsvis en kurs som innefattade begreppet anknytning, som betonar vikten av att skapa 

trygga band mellan barn och föräldrar eller andra vuxna, och jag fick då bekräftat hur pass 

viktig den första anknytningen är under ett barns tidiga levnadsår för dess fortsatta sociala och 

psykiska utveckling. Som förskollärare har man, enligt läroplanen, som ansvar att skapa trygga 

individer. Det är därför viktigt att vi tar vår yrkesroll på allvar och ansvarar för att ge barn den 

tryggheten som vi är skyldiga att ge.  Förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2016) nämner att: 

 

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). 

 

Med detta som utgångspunkt har jag valt att göra en studie som belyser hur förskollärare skapar 

en trygg start för barn i förskolan. Jag vill även undersöka hur man förhåller sig rent praktiskt i 

verksamheten avseende anknytning och vad för arbetssätt man använder sig av för en gynnsam 

anknytning till barnen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares tankar och förhållningssätt kring anknytning. 

De frågeställningar som ligger till grund för studien är följande: 
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• Vad har förskollärare för syn på och uppfattning om anknytning i förskolan? 

 

• Hur arbetar förskollärare mot en trygg anknytning för barn i förskolan? 

 

  

 

2. BAKGRUND 
 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Neurologiska och beteendemässiga konsekvenser av olika slags anknytningsmönster 

Barlow et. al (2016) beskriver att trygg anknytning har visat sig vara kopplat till en rad 

förbättrade resultat för barn i genomgående områden av funktionalitet, som inkluderar 

känslomässig, social och beteendemässig anpassning, skolprestation och social status (Sroufe, 

2005), medan både otrygg och desorganiserad anknytning associeras med en mängd senare 

uppkomna problem (van der Voort, Juffer, & Bakerman-Kranenburg, 2014) som innefattar 

olika slags störningar (Fearon, Bakermans-Kranenburg, Van Ijzendoorn, Lapsley, & Roisin, 

2010),  så som posttraumatisk stress (MacDonald et al., 2008) och personlighetsstörning (Steele 

& Siever, 2010). Trygg anknytning menar Normell (2004) utifrån Bowlbys forskning, innebär 

en förutsättning om att modern kan bidra med tillgänglighet och lyhördhet inför barnet. Med 

dessa förmågor utgör modern en trygg bas för barnet (Normell, 2004, s. 49). Otrygg anknytning 

hävdar Broberg, Hagström & Broberg (2012) delas in i två begrepp där undvikande anknytning 

innebär att ett barn har upplevt föräldern som avvisande i relation till barnets trygghets- och 

bekräftelsesökande. Detta leder till att barnet blir självförsörjande och inte använder föräldern 

som trygg bas. Ambivalent anknytning är det andra begreppet inom otrygg anknytning och 

handlar om en ovisshet i samspelet till föräldern. Föräldern har då visat på en oförutsägbar vilja 

till samspel där detta sker på förälderns villkor. Barn tenderar av denna uppfostringserfarenhet 

tappa tilltro till sig själva och bli passiva, eller också blir de efterhängsna och klamrar sig fast 

vid föräldern för maximal känsla av beskydd. Desorganiserad anknytning antyder att barnets 

samspel till föräldern grundar sig i rädsla, där föräldern skrämt barnet med ett beteende som 

kan bero på psykisk eller fysisk frånvaro. Barnet går då miste om hjälpen att reglera sitt 

anknytningssystem, skräms mer av förälderns närhet och drabbas av ett inre kaos där 

anknytningen till föräldern inte går att organisera (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, ss. 52-

55). Exempelvis så fann man genom en longitudinell studie med ettåriga barn med 

desorganiserad anknytning senare vid sex års ålder visade upp signaler på kontrollerande 

beteende gentemot sina föräldrar, undvikande av föräldrar, beteendeproblem, känslomässig 

avtrubbning, aggression mot närstående samt låg social kompetens i förskolan. Barlow et. al 

(2016) redogör för att tidiga upplevelser som inkluderar bland annat föräldrars beteende har 

inverkan på barnets snabbt växande neurologiska system (Boyce, Sokolowski, & Robinson, 

2012). Social motgång stör den växande hjärnans uppbyggnad och andra organsystem och 

regleringsfunktioner, med ett flertal långsiktiga konsekvenser beträffande barns lärande, det vill 
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säga språkliga, kognitiva och socioemotionella färdigheter, uppförande så som förmågan till 

anpassning och fysiologi med kronisk stress som följd (Shonkoff, Boyce, & McEwen, 2009).  

 

2.1.2 Psykiska effekter av otrygg anknytning  

Goodwin (2003) menar att forskare, som bland andra Bowlby, vid olika undersökningar har 

funnit en koppling mellan förlust av en anknytningsperson och en rad olika psykiska 

hälsoproblem, där depression är den mest studerade formen, då man sedan länge haft vetskap 

om att förlust är kopplat till depression. Bowlby (1980) fastslog att separation eller förlust av 

modern de tidiga levnadsåren, och/eller försämrade föräldrarelationer, leder till en otrygg 

anknytning som därmed kan försätta personen i depression senare i vuxen ålder. Denna upptäckt 

har vid upprepade gånger bekräftats av bland andra Brown och Harris (1978) samt Tennant 

(1988). Harris och Bifulco (1991) fann att kvinnor som förlorat sin mor som barn löpte en större 

grad av depression kontra kvinnor som inte hade upplevt en förlust. Trots att den undersökta 

gruppen bestod av en liten undergrupp av deprimerade personer ger studien en tillförlitlig 

sammankoppling till de faktorer som påverkar vuxnas mentala hälsa som omnämns ovan: 

upplevelsen av tidig förlust av modern, genom dödsfall eller separation, leder i regel till 

bristande omsorg i barndomen i kombination med en känsla av hjälplöshet och hopplöshet. 

Harris och Bifulco (1991) såg ett samband med detta och tidig tonårsgraviditet. Detta ledde i 

sin tur till ogynnsamma eller begränsande val av livspartner, som resulterade i att kvinnorna 

som levde under missgynnsamma livsförhållanden blev mycket stresskänsliga och hade en 

fortsatt upplevd känsla av hjälplöshet till följd av förlust eller andra livskriser. Vidare hade de 

bristfälliga personliga kontakter att vända sig till vilket mycket sannolikt ledde till att de 

utvecklade depression. Holmes (1993) menar dock att de flesta människor som identifierats i 

studier som lider av depression har kommit från ”intakta” hem samt där man inte har upplevt 

en föräldraförlust, även om de visserligen hade upplevt andra motgångar och svårigheter i sina 

tidiga anknytningsrelationer (Goodwin, 2003). 

 

I en studie som Wiseman, Mayseless och Sharabany (2006) genomfört syftade man till att 

undersöka eventuella samband mellan en upplevd ensamhet och bristfällig kontakt till föräldrar 

som barn. Studiens deltagare bestod av amerikanska studenter. Resultatet visade att följden av 

trygg anknytning kan tyda på en låg upplevelse av ensamhet utifrån individer med liten 

självkritik, medan ambivalent anknytning kan leda till en hög upplevelse av ensamhet utifrån 

individer som är mycket självkritiska. Den negativa självbilden kan förmå andra att hålla sig 

borta vilket leder till en ännu större social isolering. Vidare menar Wiseman, Mayseless och 

Sharabany (2006) att detta beteende kan påverka hur dessa individer tolkar viljan till kontakt 

vilket leder till en negativ tolkning av deras faktiska vilja till social kontakt. Tidigare 

erfarenheter av brist på föräldrars omsorg skapar en försämrad självbild som gör att individer 

ständigt räknar med avslag och kritik (Blatt, 2004), vilket leder till mindre socialt umgänge och 

missnöje i relationer. Detta resulterar slutligen i att känna sig ensam, och kan i sin tur kan leda 

till depression. Resultatet visade även att studenter som hade ett avfärdande och skrämt 

beteendemönster upplevdes sig själva som betydligt mer ensamma än de studenter som visade 

på ett säkrare beteendemönster (Wiseman, Mayseless och Sharabany, 2006).  
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3. TEORETISK RAM 

3.1 John Bowlbys anknytningsteori 

John Bowlby var en psykoanalytisk barnpsykiater från London, som arbetade på Child 

Guidence Clinic London (Perris, 1996, s. 12). Bowlby kom under 1930- och -40-talen att bli en 

av de första att studera och uppmärksamma de psykiska följder som uppkom för ett barn som 

tidigt separerades från främst sin moder (Bowlby, 1994, s. 9). Efter att ha redovisat ett par 

kliniska iakttagelser där han fastslog att resultatet av ett barns separation från en moder är 

jämförbar med sorgen som vuxna upplever vid en stor förlust, fick Bowlby ett uppdrag av 

WHO, beträffande hemlösa barn. En viktig slutsats som Bowlby gjorde i och med WHO-

rapporten var att om ett barn tidigt skiljdes från sin moder skulle detta ge upphov till en skadlig 

utveckling av psyket (Perris, 1996, s. 12). Bowlby menar dock att det teoretiskt sett är möjligt 

att den huvudsakliga anknytningspersonen är någon annan än modern, exempelvis fadern, 

syskon eller en släkting (Perris, 1996, s. 50). Sonnby-Borgström (2005) beskriver att det som 

Bowlby fann utifrån sina forskningsgenomgångar var att barn som på olika sätt fått sin 

omsorgsrelation avbruten påvisade ett känslokallt beteende. Utifrån denna upptäckt utformade 

han en teori som påstod att alla människor föds med ett inbyggt evolutionärt system som 

instinktivt söker efter närhet och kommunikation till sina primära omsorgspersoner. Teorin 

bygger på att kontinuerliga och nära relationer med en omsorgsperson är avgörande för ett barns 

normala utveckling och även grundläggande för barnets fysiska överlevnad (Sonnby-

Borgström, 2005, s. 154). Systemet som Bowlby formulerade kom att kallas för 

anknytningssystemet, eller ABS - Attachment Behavioral Systems. Anknytningsprocessen till 

omsorgspersonen menar Sonnby-Borgström (2005) består av en rad olika stadier som barnet 

utvecklas genom och ter sig delvis utifrån det genetiskt nedärvda systemet och delvis utifrån 

barnets upplevda erfarenheter i samspelet (Sonnby-Borgström, 2005, s. 155). Bowlby menade 

att grunderna för anknytning är balansen mellan utforskande av omgivningen samt att vara och 

känna sig trygg hos sin vårdare (Kihlbom, 2003, s. 33). De så kallade inre arbetsmodellerna 

uppkommer i samspel med vårdaren vilket förutsätter att vårdaren utstrålar en pålitlighet och 

värme. Samspelet mellan barn och vårdare menar Kihlbom (2003) är en interaktion som ger 

erfarenhet där självbilden är en viktig aspekt. Ett barns förväntan på trygghet är sammankopplad 

med dess egenvärde och förväntan på att känna sig uppskattad av vårdaren. Om den förväntade 

tryggheten uteblir blir barnets känsla automatiskt att den tvivlar på sitt egenvärde vilket kan 

leda till skamkänslor, osäkerhet och misstänksamhet gentemot andra människor, som kan 

resultera i ett avvisande beteende (Kihlbom, 2003, s. 33). 

 

3.2 Inre arbetsmodeller  

Sonnby-Borgström (2005) förklarar att vid omkring sex till åtta månaders ålder är det vanligt 

att ett barns anknytning till en eller flera primära omsorgspersoner är inrättad. Barnet har då 

hunnit skapa sig en inre bild av vad för slags omsorg det har att förvänta sig av sina 

omsorgspersoner. Dessa mentala representationer av jaget i samspel med omsorgspersonerna 
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kallas för inre, eller interna, arbetsmodeller, enligt Bowlby. Modellerna är formbara och 

utvecklas då barnet ingår i nya samspel och möter nya människor (Sonnby-Borgström, 2005, s. 

155). Broberg, Hagström & Broberg (2012) menar att det i synnerhet är avgörande för barnets 

utveckling av arbetsmodellerna då det erfar ett aktiverat anknytningssystem, det vill säga då 

barnet är ledset eller skrämt. Barnet utvecklar en modell av andra i relation till barnet självt 

utifrån de erfarenheter som det upplever i samspelet. Exempelvis så skapas en modell utifrån 

huruvida en pedagog i förskolan svarar, respektive inte svarar, på rop om hjälp samt utifrån 

sättet som pedagogen svarar på. Barnets inre arbetsmodell av sig själv utvecklas även utifrån 

erfarenheter baserat på hur barnet möts och accepteras, eller nonchaleras, av en pedagog 

(Broberg, Hagström & Broberg, 2012, ss. 91–92). Vidare menar Broberg, Hagström & Broberg 

(2012) att ett barns känsla av egenvärde kan sjunka då en pedagog nonchalerar barnets upplevda 

rädsla om något, och tvärtom så kan känslan av värde höjas då det blir upplockat och ömsint 

bemött. Konsekvensen av avvisning kan resultera i att barnet avstår från att söka tröst hos 

pedagogen. De inre arbetsmodellerna skapas utifrån olika interaktioner och kan därför te sig 

olika till olika anknytningspersoner (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, ss. 91–92). 

 

3.3 Pedagogers anknytningsroll  

Broberg, Hagström & Broberg (2012) beskriver hur människan hela livet ständigt är beroende 

av andra människor för att uppleva välmående och trygghet. Detta får vi genom nära och 

fungerande känslomässiga relationer som lägger en grund för att vi ska våga utforska vår 

omgivning (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s.13). För ett barn är föräldrarna de viktigaste 

anknytningspersonerna men utöver dessa så kan även en eller fler pedagoger i förskolan få den 

viktiga rollen, menar Broberg, Hagström & Broberg (2012, ss. 197–198). Dessa pedagoger är i 

synnerhet viktiga då barnet är mellan ett och tre år. I det här åldersspannet har barn ännu inte 

förmågan att reglera sina känslor och är i behov av någon som kan tolka, dämpa de negativa, 

och förstärka de positiva känslorna. Vidare behöver barn att pedagoger finns fysiskt tillgängliga 

och inger en känslomässig närhet där de känner sig trygga och kan bygga upp en långvarig 

erfarenhet av pålitlig hjälp. Pedagogerna blir så småningom den trygga hamn som barn behöver 

för att våga lämna, och våga lita på att den kan återvända till vid faror eller när det bara behövs 

känslomässig laddning (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, ss. 197–198). Förskolan har en 

möjlighet att genom trygghetsskapande bidra till och lägga en grund för att barn får en positiv 

utveckling, betonar Broberg, Hagström & Broberg (2012, ss. 92–93).  

 

4. ANKNYTNINGSMÖNSTER 
 

4.1 En trygg bas/den trygga hamnen 

Den trygga basen beskriver Broberg, Hagström & Broberg (2012) är det mest väsentliga 

begreppet inom anknytningsteorin. Det beskriver en omsorgsförmåga hos den vuxna gentemot 

barnet som innebär att den vuxna kan utgöra en trygg bas så att barnet kan utforska samt vara 

en trygg ”hamn” för barnet att återvända till vid upplevelsen av hot, fara, eller vid behov av 
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känslomässig närhet (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, ss. 44–45). Om det finns något 

otryggt i barnets relation till den vuxna så tenderar barnets utforskandeförmåga att försämras. 

Broberg, Hagström & Broberg (2012) menar att barnet då har upplevt en opålitlighet i att den 

vuxna faktiskt existerar vid behov som dess trygga bas. I dessa situationer säger man att det 

finns två olika sätt som barnet i regel beter sig på. Det ena är att barnet blir klängigt och extremt 

trygghetssökande, där det inte vågar lämna den trygga basen alls. Det andra är att barnet påvisar 

ett beteende där det inte är i behov av den trygga basen och därmed inte använder sig utav den 

(Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 44–45). 

 

4.2 Trygg anknytning  

Anknytningssystemet avaktiveras hos ett barn då det känner trygghet, först då är barnet redo att 

ge sig iväg och utforska världen. Broberg, Hagström & Broberg (2012) nämner att tryggheten 

kommer då barnet fått en erfarenhet av att föräldern alltid finns i ryggen som en trygg hamn att 

återvända till, samt upplever att föräldern är lyhörd inför barnets signaler och finns där för att 

hjälpa och skydda det. Vidare nämner Broberg, Hagström & Broberg (2012) att när väl 

relationen till föräldern är trygg så kan barnet utveckla relationen så att den blir mer elastisk 

och ge sig av för att utforska. Barnet har då utvecklat en trygg anknytning där det obehindrat 

kan skifta mellan trygghetsbasen och utforskande. Om tryggheten minskar, vid upplevda hot 

eller faror, eller vid exempelvis trötthet, under utforskandet så aktiveras anknytningssystemet 

och barnet är genast i behov utav sin trygga bas igen. Barnet återvänder då ofta till föräldern 

eller närmar sig den för att återfå känslan av den trygga anknytningen. (Broberg, Hagström & 

Broberg, 2012, s. 51) 

4.3 Organiserad otrygg anknytning 

Det finns två indelningar av begreppet otrygg anknytning, betonar Broberg, Hagström & 

Broberg (2012). Dessa har påvisats i utvecklingspsykologen Mary Ainsworths första studie 

baserad på amerikanska medelklassfamiljer, nämligen undvikande anknytning och ambivalent 

anknytning (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 52). 

 

4.3.1 Undvikande anknytning  

Undvikande anknytning är det förhållningssätt som märks av då barnet undviker att använda 

föräldern som en trygg bas, menar Broberg, Hagström & Broberg (2012, s. 52). Detta 

undvikande sätt kan bero på att barnet har erfarit att föräldern påvisar ett samspel till barnet där 

denne inte välkomnar barnets behov av känslomässig närhet. Broberg, Hagström & Broberg 

(2012) skriver att föräldern då kan ha avvisat barnet och dess signaler av otrygghet, inte lyssnat 

eller anvisat barnet till den andra föräldern. Det som barnet lär sig av ett sådant beteende från 

föräldern är att det inte ska gråta i onödan, bara om det är riktigt allvarligt och att det är bäst att 

man håller inne på sina känslor och behov. Med dessa erfarenheter lär sig barn att försörja sig 

själva och bli självständiga trots en omognad. I längden kan det leda till att man får en skör 

självkänsla och svårt att känna och visa empati inför andras behov (Broberg, Hagström & 

Broberg 2012, ss. 52–53). 
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4.3.2 Ambivalent anknytning 

Broberg, Hagström & Broberg (2012) beskriver att ambivalent anknytning innebär en ovisshet 

i barnets förtroende för om och hur föräldern kommer att svara på barnets signaler. 

Anknytningen sker på förälderns villkor och inte barnets vilket gör att barnet lär sig att låta 

föräldern avgöra när samspelet ska ske. Ofta kan föräldern ha svårigheter med att avgöra vad 

barnet känner och vad föräldern känner och kan projicera sina egna känslor på barnet (Broberg, 

Hagström & Broberg, 2012, s. 53). Föräldern kan exempelvis säga ”nej, vi gillar inte mjölk” 

när det i själva verket endast är förälderns personliga åsikt. Detta gör att barnet får svårt att själv 

utforska vad den tycker och i sin tur dela med sig av detta. Vidare menar Broberg, Hagström & 

Broberg (2012) att barn med ambivalent anknytning tenderar att bli passiva då de saknar en tro 

på sin egen förmåga medan andra ambivalent anknutna barn ofta är ängsliga och följer 

förälderns varje steg för att garantera sin trygghet och säkerhet (Broberg, Hagström & Broberg 

2012, ss. 53–54).  

4.4 Desorganiserad anknytning 

Desorganiserad anknytning antyder att barnets anknytning till föräldern inte går att organisera 

eftersom samspelet till föräldern bygger på rädsla (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 54). 

Detta kan bero på att föräldern själv är traumatiserad och reagerar på barnets signaler på ett sätt 

som skrämmer barnet, vilket blir raka motsatsen till den tröst som barnet behöver. Broberg, 

Hagström & Broberg (2012) betonar att anknytningssystemets främsta uppgift är att hantera 

oro och rädsla, men när barnet möts av en rädsla i ett redan oroligt tillstånd så drabbas barnet 

av en kaotisk konflikt inombords. Barnet kan inte anknyta till föräldern och kopplar bort 

anknytningssystemet helt vilket kan skada barnets känslomässiga utveckling (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012, ss. 54–55). 

 

 

5. METOD 

5.1 Val av metod 

Utifrån mitt syfte har jag valt att använda mig av en metodansats som är kvalitativ. Mina 

grundfrågor ’Hur arbetar förskollärare mot en trygg anknytning för barn i förskolan?’ och ’Vad 

har man för syn och uppfattning om anknytning i förskolan?’ ger en öppning för subjektivitet 

där det inte finns några ”rätt” eller ”fel” svar och framförallt där svaren är omätbara. Om studien 

hade varit mätbar hade det handlat om en kvantitativ metodansats. Bryman (2011) menar att 

det fundamentala i en kvantitativ metod är att frågeställningen ger anspråk på att data som 

insamlas är numerisk (Bryman, 2011, s. 150).  

Frågorna som den aktuella studien kräver svar på är istället av personlig och subjektiv karaktär, 

det vill säga kvalitativ. Med kvalitativ analys menar Fejes & Thornberg (2015) att man urskiljer 

diverse strukturer och mönster baserat på en större mängd data. Data kan utgå ifrån erfarenheter 

eller personliga åsikter (Fejes & Thornberg, 2015, s. 35).  
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5.1.2 Intervjuer  

Min förhoppning om undersökningen är att få en varierad och personlig svarsfrekvens där 

jämförelser kan göras och där förståelsen för ämnet anknytning kan breddas. Studien baseras 

därför på en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjufrågor, där jag har utgått 

ifrån ett par förberedda frågor men där även spontana följdfrågor har fått en naturlig del i 

samtalen (Se bilaga 1). Kihlström (2006) beskriver att en kvalitativ intervju kan liknas vid ett 

vanligt samtal men att skillnaden är att en kvalitativ samtalsintervju har en bestämd inriktning, 

där intervjuaren ansvarar för hur samtalet fortgår, samt ser till att man håller sig inom ämnets 

ramar (Kihlström, 2006, s. 38). Vidare nämner Kihlström (2006) vikten av att undvika att ställa 

ledande frågor eller styra samtalet åt ett visst håll. Det som istället är relevant i en kvalitativ 

intervju är att man ställer öppna frågor som ger den intervjuade, eller respondenten, möjlighet 

att svara utifrån egna erfarenheter (Kihlström, 2006, s. 38). Det är även viktigt att som forskare 

ha en personlig förförståelse för ämnet där man på förhand bildat sig en egen uppfattning. Dock 

så ska man hålla en viss distans till denna uppfattning under intervjuns gång och fokusera på 

innehållet av respondentens svar (Kihlström, 2006, s. 38).  

 

5.2 Fenomenografi 

Forskningsansatsen för studien är fenomenografisk och av andra ordningens perspektiv, då 

syftet är att undersöka flera olika individers syn, uppfattning och erfarenhet kring anknytning. 

Det finns två olika perspektiv inom världsåskådning som synliggör denna, nämligen första- och 

andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv beskriver Kihlström (2007) handlar 

om en beskrivning av verkligheten och världen som den är. Andra ordningens perspektiv 

innebär att man beskriver omvärlden så som man själv uppfattar den (Kihlström, 2007, s. 157). 

Fenomenografi innebär att man empiriskt undersöker hur en grupp individer uppfattar, erfar 

och begriper ett fenomen (Kihlström, 2007, s. 160). Det resultat som fenomenografisk forskning 

visar är kategorier och utsagor som beskriver de kvalitativt olika uppfattningar som en grupp 

individer upplever (Kihlström, 2007, ss. 158–160). Fenomenografi handlar inte om att ta reda 

på fakta, det vill säga så som första ordningens perspektiv indikerar, utan om att synliggöra 

människors upplevelser och erfarenheter kring ett fenomen, och studera den underliggande 

strukturen i kategorisystemet (Kihlström, 2006, s. 125). Marton (1981) menar att fenomenografi 

är kontentan av flera olika uppfattningar om ett fenomen, där varje uppfattning bidrar till 

helheten av fenomenet. Uppfattningen grundar sig i praktisk eller teoretisk erfarenhet och 

speglar ett samband mellan individen och dess omvärld (Kihlström, 2007, ss. 158–160). Marton 

& Booth (2000) poängterar att fenomenografi är en ansats och inte en metod, även om ansatsen 

har metodologiska komponenter. Syftet med fenomenografisk forskning är att urskilja och 

synliggöra variationer i individers olika uppfattningar om ett fenomen (Dimenäs, 2007, s. 171). 

Ansatsen började diskuteras i och med en iakttagelse om hur inlärningsförmågan kan skilja sig 

mellan olika individer, varpå man sedan utförde diverse undersökningar om detta. Bland annat 

Pramling (1988) och Neuman (1987) har utifrån fenomenografiska studier utvecklat 

pedagogiska konsekvenser, som påverkar inlärning hos barn (Kihlström, 2007, ss.158–159). 
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5.2.1 Fenomenografisk intervju 

Den fenomenografiska intervjutekniken liknas vid Piagets (1975) förespråkande om 

barnintervjuer som senare ledde till den kliniska intervjumetoden (Kihlström, 2007, ss. 160–

161). Den kliniska intervjumetoden menar Kihlström (2007) innebär att barnet har fria tyglar 

till att uttrycka sig samt att intervjuaren kan hantera samtalet på ett sånt sätt där denne lyssnar 

in barnets perspektiv och svar samtidigt som denne följer en till viss del strukturerad linje i 

intervjuns process och riktning. Intervjuaren befinner sig i ett mellanland av kontroll och 

spontanitet under intervjusamtalet (Kihlström, 2007, ss. 160–161). Det typiska för en 

fenomenografisk intervjuteknik menar Marton (1994) är att respondenten i stort sett får tala 

öppet och spontant utifrån ett visst ämne eller en fiktiv situation och att intervjuaren följer upp 

med en kombination av spontana följfrågor och strukturerade frågor. Vidare menar Marton 

(1994) att intervjuformen bör te sig som en dialog där det fördelaktligen finns få färdiga frågor. 

Larsson (1984) menar att frågorna ska besvaras men att intervjumetodiken kan vara löst 

strukturerad och att det ska finnas möjlighet för respondenten att resonera obehindrat 

(Kihlström, 2007, s. 161).  

 

5.2.2 Fenomenografisk analys  

Kihlström (2007) menar att analysen av fenomenografiska intervjuer kallas för kvalitativ analys 

vilket handlar om att upptäcka kvalitativa tankemönster samt beskriva dessa fenomen 

(Kihlström, 2007, s. 162). Genomförandet av analysen går ut på att man läser ut utsagor ur den 

transkriberade texten. Dessa utsagor är grunden för kategoriseringen av det kvalitativa arbetet 

som sedan sker, menar Kihlström (2007, s. 162). För att skönja dessa utsagor krävs det att man 

upprepade gånger läser innehållet och försöker förstå innebörden på djupet. Det är även av vikt 

att man är klarsynt och självkritisk när det kommer till att urskilja dessa innebörder för att 

undvika att egna slutsatser dras. Larsson (1984) nämner att man bör komma under ytan och 

finna det underförstådda (Kihlström, 2007, ss. 162–163).  

5.2.3 Fenomenografisk kategorisering  

Kihlström (2007) nämner att då man kategoriserar utsagorna i de olika svaren krävs det att man 

riktar fokus åt olika uppfattningar. Skillnaden i uppfattningarna kan omvandlas till kategorier 

som beskriver de uppfattade fenomenen (Kihlström, 2007, s. 163). Marton (1981) nämner att 

beskrivningskategorierna så småningom blir det fenomenologiska resultatet i studien, 

svarsfrekvensen i detta fall är alltså irrelevant. Det som utmärker kategorierna är att de bör vara 

kvalitativt skiftande. De ska alltså skiljas åt i det uppfattade fenomenet och synliggöra variansen 

i svaren. Vidare poängterar Marton (1981) att kategorierna ska representera intervjupersonernas 

olika tankemönster och inte personerna i sig (Kihlström, 2007, s. 163).  

 

5.3 Urval 

Studiens urval är spritt och en kombination av slumpmässigt utvalda- och förutbestämt utvalda 

deltagare, där de slumpmässiga deltagarna har kontaktats helt utan tidigare referenser och där 

den uttänkta deltagaren har en personlig koppling till mig sedan innan. Det exakta antalet 

deltagare har inte varit definitivt innan den påbörjade undersökningen men visionen har legat 
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kring fem stycken verksamma förskollärare. Sjöberg (1999) betonar att det är nästintill en 

omöjlighet att i förväg begränsa eller bestämma antalet intervjupersoner och att det är en 

naturlig del inom kvalitativ forskning (Sjöberg, 1999, s. 169). Detta eftersom man i förväg inte 

vet vad för slags data man kommer att insamla och att det är innehållet snarare än antalet 

personer som ligger till grund för forskningen. Urvalsförfarandet och innehållet är alltså det 

som utgör studiens kvalitativa grund, och inte antalet deltagare. Dock så menar Sjöberg (1999) 

att man som forskare ofta har en tidsram att förhålla sig till, vilket är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till, i synnerhet med tanke på att materialet ska få sin beskärda del av bearbetning som 

kräver utrymme av tidsramen (Sjöberg, 1999, s. 169). Beroende på den utsatta tidsramen kan 

det därför vara rimligt att man i ett tidigt skede av undersökningen gör en realistisk bedömning 

för ett ungefärligt antal urvalspersoner att inrikta sig på (Sjöberg, 1999, s. 169).  

Deltagarna för studien begränsades till fyra stycken utbildade förskollärare, utspridda på tre 

stycken olika förskolor. Den femte potentiella deltagaren fick förhinder och tidsbristen därefter 

resulterade i att jag fick nöja mig med fyra intervjuer, jag upplevde dessutom att det ditintills 

erhållna datainnehållet var tillfredsställande. Deltagarnas namn i studien är fingerade och de 

heter egentligen något annat. Två utav förskolorna är belägna i en stor stad och den tredje i en 

mindre stad i västra Sverige. På den ena förskolan i den stora staden intervjuades Charlotte och 

Malin, båda arbetandes på samma avdelning och förskola med en syskongrupp, i åldrarna 1–4 

år. Förskolan har jag valt att kalla för förskola 1. Charlotte har varit verksam förskollärare i 13 

år och Malin i 4 år. Förskolan i den mindre staden, har jag valt att kalla för förskola 2. På 

förskola 2 intervjuade jag Stina som arbetar på en avdelning med barn mellan 1–3 år. Stina har 

varit verksam förskollärare i 3 år. På den andra förskolan i den stora staden, som jag kallar 

förskola 3, intervjuades Marie som arbetar med en 1–5-års barngrupp. Marie har varit verksam 

inom förskolan i 25 år.  

 

5.4 Genomförande 

Arbetet kring undersökningen påbörjades i och med att jag kontaktade diverse förskolor via 

telefon där förskolechefen alltid var min första kontakt med den aktuella förskolan. Jag blev i 

vissa fall sedan vidarekopplad eller hänvisad till att ta kontakt med de potentiellt deltagande 

förskollärarna, medan samtalen i andra fall endast sträckte sig till förskolechefen. I 

telefonsamtal med förskollärarna informerades de om studiens syfte, deras roll i det hela och 

hur det insamlade materialet skulle hanteras. Jag nämnde även Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer som jag förhåller mig till och som fungerar som ett individskydd för 

deltagarna, där etiska rättigheter så som avidentifiering ingår. De deltagande förskollärarna kom 

inte i kontakt med intervjufrågorna före vårt första möte på arbetsplatsen. Detta för att kunna 

säkerställa att svaren skulle bli så personliga och genuina som möjligt men även för att utesluta 

att på förhand kunna diskutera frågorna med utomstående deltagare, som då skulle kunna 

komma att påverka deltagarens uppfattning och åsikt om ämnet. I samband med 

telefonsamtalen planerades intervjuerna med förskollärarna in. Intervjuerna genomfördes sedan 

med varje enskild förskollärare på dess arbetsplats i förskolan. Innan jag ställde mina 

intervjufrågor samtalade vi lite om mitt valda ämne och pedagogerna fick läsa igenom mitt 
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missivbrev (se Bilaga 2.). Intervjuerna genomfördes och samtliga intervjusamtal spelades in för 

att sedan bearbetas av mig.  

 

5.5 Trovärdighet 

Kihlström (2007) menar att kommunicerbarheten bedöms som en viktig mätsticka på validitet, 

det vill säga att man som forskare tydligt redovisar hela forskningsprocessen för läsaren på ett 

begripbart sätt, där allt i från intervjuer och kategorisystem, till analys ska ingå. Vidare 

poängterar Kihlström (2007) att reliabilitet visar på hur pass trovärdig eller tillförlitlig en 

studies resultat är samt, att den mest vanliga metod för att säkerställa reliabiliteten i ett 

forskningsresultat är att upprepa undersökningen i en medbedömares regi. Personen i fråga 

jämför då föregående forskares kategorisering och intervjusvar med sina egna för att sedan dra 

en slutsats i hur pass överensstämmande resultatet är. Om resultaten anses som eniga säger man 

att forskningsresultatet är tillförlitligt (Kihlström, 2007, s. 164). 

För att öka läsarens förståelse kan man i fenomenografiska studier addera citat till 

kategoribeskrivningen från intervjuerna. Citaten bör vara lagom långa så att läsningen inte 

försvåras (Larsson, 1984). Det är av vikt att man illustrerar en nyansering i citaten, det vill säga 

att man framhäver inte endast de mest välutvecklade svaren utan även representerar de svar 

som är mer kortfattade (Kihlström, 2007, s. 164). 

5.6 Forskningsetik 

För att man som forskare ska kunna verkställa en studie krävs det att man uppfyller 

individkravet, som delas upp i fyra huvudkrav. Dessa huvudkrav är till för att skydda de som 

deltar i en studie och fungerar som ett slags direktiv för etiska principer (Dimenäs, 2006, ss. 

20–21). Principerna är utgivna av Vetenskapsrådet (2002) och presenteras kortfattat här nedan: 

 

Informationskravet - Forskningsdeltagarna informeras av forskare om den rådande studiens 

syfte, dess villkor samt frivillighet om medverkan.  

 

Samtyckeskravet - Forskningsdeltagare har rätt till frivillig medverkan i studien, och samtycke 

ska inhämtas av forskare från deltagare. 

 

Konfideltialitetskravet - Obehöriga ska inte kunna identifiera eller spåra personuppgifter av 

forskningsdeltagare och alla uppgifter om deltagare ska förvaras och ges största möjliga 

konfidentialitet.  

 

Nyttjandekravet - De uppgifter som hämtas från forskningsdeltagare får ej användas i icke-

vetenskapliga ändamål eller för annat bruk utan avses endast för rådande forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet, 2002, ss. 7–12).  

 

Samtliga huvudkrav presenterades för de deltagande förskollärarna noggrant innan intervjuerna 

genomfördes, delvis muntligt på telefon och delvis i pappersform genom överlämnande av 

missivbrev (se Bilaga 2.) som beskriver de etiska principerna. Jag var noga med att påpeka att 

inbjudan om medverkan var en förfrågan och att deltagande från deras sida var frivilligt. 
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5.7 Analys/bearbetning 

Då data var insamlad och samtalen transkriberade så strukturerades svaren upp utefter 

intervjufrågorna, för en lättare översikt i analysarbetet. Kihlström (2007) menar att man i 

analyseringen vanligtvis börjar med att skriva ut det sagda i svaren, in i minsta detalj och att 

även detaljer som pauser bör komma med vid transkriberingen (Kihlström, 2007, s. 162). 

Därefter lästes samtliga svar igenom gång på gång och redan då påbörjades analyseringen av 

materialet. Irrelevant information som frångick syftet och som inte skulle komma till nytta i det 

färdiga resultatet gallrades bort. Jag sökte genom att läsa igenom materialet efter utsagor som 

jag upplevde som relevanta för forskningsämnet. När dessa var funna så färgmarkerades de in 

i olika färger där varje färg sedan kunde sammankopplas till samma slags utsagor. I och med 

det kunde jag därmed även urskilja olikheter i relation till fenomenet. Kihlström (2007) 

poängterar att man vid analyseringen både söker efter likheter och olikheter i uppfattningar av 

fenomenet (Kihlström, 2007, s. 162). Då utsagorna hade markerats så sammanfattade jag dessa 

och fetmarkerade nyckelord med tillhörande unika utsagor som sedan lades in under det 

fullständiga citatet i röd text. Nyckelorden samlade jag sedan i ett eget stycke där jag ställde 

dessa emot varandra och varje respondent fick en egen färg som representerade varje enskild 

individs utsaga och nyckelord. Jag kunde sedan analysera utsagorna ytterligare genom att 

jämföra de i en mer komprimerad kontext. Namnen fingerades och varje respondent fick en 

initial som jag satte inom parentes efter den färgglada utsagan, för att ytterligare förtydliga 

vilket citat som som tillhörde vem. De fiktiva fingerade namnen fungerar även som ett skydd 

av deltagarnas identitet. Utsagorna och nyckelorden i den komprimerade texten lästes och 

analyserades parallellt med de fullständiga svaren. Jag insåg att många utav respondenternas 

svar kunde sammankopplas och besvaras av olika intervjufrågor och att det gick att finna en 

helhet över de olika frågorna. Jag började strukturera och kategorisera upp teman som 

sammanförde flera liknande utsagor och ämnen, oberoende vilka svar som besvarat vilken 

fråga. Vid det här laget upplevde jag att jag kunde börja frångå intervjufrågorna och 

omformulera egna rubriker utifrån de teman och utsagor som nu upptäckts. Kihlström (2007) 

nämner att det i analysarbetet är relevant att finna olika innebörder och att dessa fördjupas. 

Vidare nämner hon att svaren kan ge uttryck för nya innebörder och mönster allt eftersom 

läsningen fortgår. När dessa mönster hittats kan man lägga en grund för kategoriseringen av 

fenomenet (Kihlström, 2007, s. 162). Marton (1981) betonar att det är viktigt att det är 

intervjupersonernas uppfattningar som presenteras och kategoriseras, inte personerna i sig. 

Beskrivningskategorierna ska utgöra resultatet i en fenomenografisk undersökning och det 

handlar om att se resultatet som en tankestruktur (Kihlström, 2007, s. 163).  

 

6. RESULTAT 
Nedan presenteras det resultat som inhämtats i den empiriska undersökningen. Resultatet är 

uppdelat i rubriker och underrubriker och ringar in de behandlade ämnena som ligger till grund 

för studien som helhet. Studiens syfte är att undersöka förskollärares tankar och förhållningssätt 

kring anknytning i förskolan samt att ta reda på hur förskollärare arbetar mot en trygg 
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anknytning för barn i förskolan och undersöka vad för syn förskollärare har på anknytning i 

förskolan. 

 

De huvudrubriker som delar upp resultatet ska underlätta för läsaren och är följande: 

förskollärares syn på anknytning, anknytningsrelationen mellan pedagog och barn, 

anknytningsarbetet i förskoleverksamheten, inskolning, mängden barn kontra pedagoger – ett 

hinder i anknytningsarbetet. Resultatets uppbyggnad består i rubriker följt av metatext som 

antyder kommande aktuella innehåll, en tolkad beskrivning av förskollärarnas uppfattningar 

som sedan följs utav utdrag av citat ur erhållna intervjudata. 

 

I tabellen nedan redovisas information om varje enskild respondent. Informationen framkom 

vid intervjutillfällena och är svaren på enklare bakgrundsfrågor om deltagarna och dess 

yrkesroll (se Bilaga 1). Det totala antalet deltagare är fyra. Samtliga deltagare är utbildade 

förskollärare och är av kvinnligt kön.  

 

 

Namn Ålder Utbildning Verksamma 

år i yrket 

Förskola Ålder 

barngrupp 

Charlotte 50 Förskollärare 13 1 1–4 

Malin 30 Förskollärare 4 1 1–4 

Stina 29 Förskollärare 3 2 1–3 

Marie 48 Förskollärare 25 3 1–5   

 

 

6.1 Förskollärarnas syn på anknytning  

6.1.1 Tillit 

Undersökningen visar att merparten av förskollärarna upplever att det är viktigt att barnet ska 

kunna lita på att pedagogen finns till hands i alla situationer samt att man som pedagog – barn, 

litar på varandra. Tilliten i sig är en trygghet som behövs för att kunna skapa goda 

anknytningsrelationer i förskolan. Man nämner också vikten av att barnet vet vem man ska gå 

till och att man som pedagog finns där när barnet kommer till en. Man ska finnas tillgänglig för 

barnen både på gott och ont, när det är roligt och allvarsamt.  

 

 

Begreppet anknytning är att man skapar ett band till barnet. Så att barnet litar 

på att man finns där i alla situationer, inte bara när det är roligt utan när det 

händer grejer också (Charlotte, förskola 1). 

 

 

Förskollärarna pratar om att bandet till barnen är viktigt inom anknytning och att man knyter 

an till och litar på varandra. Villkorslös tillgänglighet och lyhördhet samt en ömsesidig tillit till 

varandra är något som förskollärarna värderar högt när de förklarar sin syn på anknytningen i 

förskolan.  
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 Knyta an, att barnet verkligen känner att de vet vem de ska gå till (Marie, förskola 3). 

 

 

 

6.1.2 Trygghet 

Samtliga förskollärare i undersökningen kopplar ihop begreppet anknytning med trygghet. Det 

som genomsyrar svaren är att man som pedagog ständigt försöker få barnen att känna sig trygga 

på olika sätt och att det är en stor del av det anknytningsarbete som man lägger ner i 

verksamheten. Tryggheten är även nödvändig för att verksamheten ska kunna framskridas. 

Genom svaren kan man konstatera att tryggheten som förskollärarna nämner är kopplad till 

tilliten som ömsesidigt bör finnas mellan barn och pedagoger. Om barn har en trygg relation till 

sina pedagoger så öppnar det upp möjligheter för verksamheten att utvecklas, så som att prova 

på nya slags pedagogiska utvecklingsstrategier som är annat än den traditionellt rutinmässiga. 

Tryggheten präglar alltså inte endast det enskilda barnet positivt utan även hela 

förskoleverksamheten. 

 

[…] har barnen en stark personlig relation med sina pedagoger så räcker 

den tryggheten väldigt långt och då kan man jobba med verksamheten 

på andra sätt […] (Malin, förskola 1). 

 

 

Arbetet med att skapa trygghet och tillit mellan barn-pedagog är något som pågår ständigt på 

förskolan, menar förskollärarna, och arbetet sker gemensamt i arbetslaget. Svaren visar även att 

anknytningsarbetet utöver barnens individuella och gruppdynamiska trygghet även bidrar till 

en frammarsch ur en pedagogisk synvinkel som gynnar hela verksamhetens utveckling. 

 

[…] man arbetar för att få barnen att känna sig trygga och det innebär att de 

ska lita på personalen (Charlotte, förskola 1).  

 

 

6.2 Anknytningsrelationen mellan pedagog och barn 

Förskollärarna menar att relationen mellan barn och pedagog är viktig i anknytningsarbetet för 

att tryggheten ska infinna sig. De nämner att de vid anknytning tänker på den vardagliga 

relationen till varandra och att anknytningen i många fall är ömsesidig. Man har bättre 

anknytning till olika men man har alltid nån form av anknytning, oavsett om den är positiv eller 

negativ, menar en pedagog. 

 

 

[…] jag tycker personligen att just anknytningsdelen är en väldigt viktig 

och stor del […] Vem är det jag möter? Vem är det jag ser? Det är 

intressant för mig för att kunna ha en bra relation. (Malin, förskola 1). 
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Vidare beskrivs det att relationen till barnen ska handla om tillit, respekt och lyhördhet. Att visa 

för barnen att man ser dem och intresserar sig för varje barn som en enskild individ, samt att 

man samtalar på ett barnanpassat sätt, påtalar pedagogerna som viktigt i det vardagliga mötet 

med barnen.  

 

Det är det som sker varje dag här på förskolan. Att man knyter an till barnen, att man 

har nåt gemensamt, att man litar på varandra och att jag lyssnar in dem, att jag ger 

de respekten. Att vi ser varandra under dagen. Vi knyter ju an till dem men dem 

knyter ju även an till oss. Hur man pratar med dem och vad man använder för ord 

(Stina, förskola 2). 

 

 

Det framkommer av svaren att en del utav förskollärarna upplever att relationen till samtliga 

barn inte är en självklarhet. En del barn väljer att knyta an till en viss pedagog under en period 

och det är vanligt att barnen tyr sig till en eller fler pedagoger under och efter inskolning och 

kanske även permanent. En pedagog hävdar att det är något man får acceptera och att man inte 

kan knyta an till alla barn, men hon tror att det underlättar för barnet om man har fler än färre 

anknytningspersoner i förskolan. Trots acceptansen så förklarar hon att man försöker hitta olika 

strategier som kan hjälpa en att knyta an till ett visst barn, att en del saker funkar med barnet 

och om man testar det så kan det stärka relationen ytterligare.  

 

 

Man behöver som sagt inte vara lika trygg till alla pedagoger men jag tror 

att det underlättar väldigt (Malin, förskola 1). 

 

 

Marie berättar att man i verksamheten tar över för varandra om det visar sig att ett barn inte 

funkar med samtliga pedagoger och att man aldrig påtvingar en relation som barnet inte känner 

sig trygg med.  

 

 

Ibland funkar det inte. Det är inte så att vi säger ”nu måste du knyta an till 

mig”, utan då tar vi över för varandra (Marie, förskola 3). 

 

 

6.3 Anknytningsarbetet i förskoleverksamheten 

Majoriteten av förskollärarna i undersökningen uppger att arbetet kring barns anknytning är 

konstant och oupphörligen sker i verksamheten. En pedagog ser på anknytningsarbetet som 

något självklart som man ägnar mycket tid åt hela tiden då man är med barnet.  
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När du frågar så tänker man att det är så självklart, att man hela tiden är med barnet, 

när man läser, när man går ut, byter blöjor, busar, sjunger (Marie, förskola 3). 

 

En annan pedagog förklarar att man i hennes arbetslag arbetar med att få barnen trygga hela 

tiden och att det är ett ständigt pågående arbete. 

 

Vi arbetar hela tiden […] det är ett ständigt pågående arbete, vissa kräver mer 

än andra (Charlotte, förskola 1). 

 

En tredje pedagog berättar att hon arbetar med trygghetsskapandet bland annat genom att prata 

med barnen på deras nivå. Delaktighet, inflytande och närhet är även något som hon tycker är 

viktigt att barnen får uppleva för trygghetens skull.   

 

 

Att de känner att de inte bara är en gäst här eller en individ utan att de är en del av 

en grupp och att dem är viktiga. Att man försöker lära sig lyssna på vad barnet 

faktiskt vill säga, inte bara vad man tror att barnet vill. Man försöker läsa av 

kroppsspråk, alla de bitarna (Stina, förskola 2). 

 

 

Ytterligare en pedagog förkarar att det på hennes arbetsplats diskuteras mycket om vad trygghet 

innebär i förskolan och att man ibland får kompromissa och anpassa sig bland olika teorier i 

arbetslaget gällande arbetssätt. Hon berättar att hon i dokumentsförberedande syfte i 

anknytningsarbetet tycker att det är bra att låta barnen berätta vad de gillar att göra för att sedan 

kunna locka barnet till det positiva kring det. Vidare uttrycker hon att enkla aktiviteter som 

barnet känner igen, så som sånger och Play- doh-degande kan hjälpa ett otryggt barn att få ett 

lugn samtidigt som det ska kännas roligt.  

 

 

Man kan ju ha olika teorier kring det […] man måste anpassa sig lite och 

kompromissa även när det gäller tryggheten. […] försöka få ett lugn kring 

barnet men ändå göra nånting roligt så det får en positiv bild av förskolan, 

att det händer saker och sådär (Malin, förskola 1). 

 

 

Vidare berättar hon att de i hennes arbetslag arbetar med en barometer som är ett systematiskt 

redskap där man enskilt går igenom varje barn och markerar hur den stundande relationen till 

barnet ser ut. Detta för att synliggöra och utveckla relationerna i förskolan. Hon menar att det 

är ett bra verktyg i anknytningsarbetet som möjliggör att arbetslaget ser alla barn.  
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Det handlar om personkemi, som att ”just nu är inte du och jag bästisar” och då 

är det bra att vi är flera. Och man behöver ju inte vara den allra bästa för alla, man 

har olika roller till olika barn på nåt vis. […]  Och så man känner att alla barn blir 

sedda och att alla finns med i gruppen och som sagt den personliga relationen 

pedagog – barn också (Malin, förskola 1). 

 

 

6.4 Inskolning 

Alla tillfrågade förskollärare anser att inskolningen är en viktig del för barnets fortsatta tid och 

utveckling på förskolan. Malin säger att det är intressant att kartlägga barnet och dess intressen 

i början för att kunna få en god inskolning. Marie påpekar att de kör ”fjorton dagars-metoden” 

och att man då hinner lära känna barnet, barnet hinner ty sig till en och man får inte de här 

gapande barnen i flera veckor.  

 

 

Nu för tiden är det många förskolor som kör tredagarsinskolning, det tror jag inte en 

sekund på, att man hinner knyta an till det barnet på den korta tiden. Delvis för att 

det är så få dagar och delvis för att föräldern är med hela tiden. Och då förstår jag 

inte att barnet ska veta vem det ska knyta an till (Marie, förskola 3). 

 

 

Charlotte förklarar att man jobbar med inskolningen jättemycket i början och att det kan vara 

tufft med en del barn som är svåra att nå och som kan skrika i tre månader. Hon säger att man 

då får backa och låta barnet komma till en då det är redo.  

 

 

Man vill så mycket själv, men ibland så måste man lita på att barnet 

känner att ’nu är jag redo’ och då kommer dem (Charlotte, förskola 1). 

 

6.4.1 Föräldrars roll vid inskolning 

De tillfrågade förskollärarna i undersökningen ger lite olika syn på föräldrars roll under barns 

inskolning. Stina nämner att en del barn kan ha svårt att lämna sina föräldrar vid inskolning och 

att det ibland kan handla om att föräldrarna behöver vara med en längre tid under inskolningen.  

 

 

Ofta kan det vara när de är lite äldre att de är så vana vid att ha trygghet 

hos sina föräldrar, att de tycker det är svårt att bli lämnade på förskolan 

(Stina, förskola 2). 

 

 

Barnen blir trygga om de märker att föräldrarna är trygga och det är då viktigt att man som 

pedagog jobbar på att skapa ett band till föräldrarna, menar en pedagog. En annan av de 
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tillfrågade förskollärarna anser att det blir svårt för barnen att veta vem de ska knyta an till om 

föräldrarna är med barnen konstant under en kortare inskolning. Hon menar istället att 

inskolningen bör vara lång och att barnet ska få möjlighet att knyta an till pedagogerna samtidigt 

som föräldrarna ska finnas med och successivt kunna lämna barnet.  

 

Malin har en teori om att tråkiga föräldrar förenklar inskolningen för barnen. Hon menar på att 

om föräldrarna håller sig lite i bakgrunden blir det lättare för henne som pedagog att skoja till 

det och få det bra.  

 

 

Vid inskolning och anknytning så är det alltid bra om föräldern är sådär tråkig och 

liksom håller sig i bakgrunden […] är en förälder rolig omkring barnet, blir de andra 

barnen så påverkade av det […] Men om det är ett otryggt barn och föräldern är tråkig 

då brukar det alltid gå att liksom att skoja till det, och få det bra (Malin, förskola 1). 

 

 

6.5 Mängden barn kontra pedagoger – ett hinder i anknytningen 

De deltagande förskollärarna i undersökningen upplever att deras anknytningsarbete med 

barnen hämmas på grund av brist på vikarier och stora barngrupper. En pedagog beskriver att 

de många gånger tvingas prioritera praktiska arbetsuppgifter före barnen samt att många barn 

blir åsidosatta. Hon påpekar även att arbetsmiljön på hennes arbetsplats kan vara en svårighet 

när det kommer till att upprätthålla anknytningsarbetet. Hon menar att den stora mängden barn 

kontra få tillgängliga vikarier resulterar i att det praktiska arbetet går före arbetet med barnen.  

 

Det hänger ju mycket på vår arbetsmiljö faktiskt, att det är mycket barn och att det är 

svårt att få in vikarier och då kan man ju inte jobba på golvet på samma sätt utan då måste 

ju det praktiska ta stor plats. Vi har jättesvårt att få fatt i vikarier (Charlotte, förskola 1).  

 

En annan pedagog berättar att hon märker av problematiken i att man är för få pedagoger på 

antalet barn och att det utgör en svårighet när det kommer till att bemöta alla barn. Detta blir ett 

hinder i anknytningsarbetet.  

 

[…] på den här förskolan är det sexton barn inskrivna, som går varje dag mellan frukost 

och mellanmål och det är inte alltid lätt. Det betyder att en pedagog har mellan fem till 

sex barn själva. Och då är det en svårighet ibland att möta alla barnen där de behöver bli 

mötta, det kan jag tycka är den största svårigheten. Mängden barn kontra pedagoger 

(Stina, förskola 2).  

 

Arbetsmiljö i form av stora barngrupper, bristfällig personal och svåråtkomliga vikarier leder 

enligt pedagogerna till en ohållbar situation gällande det viktiga anknytningsarbetet som sker i 

verksamheten. Praktiska arbetsuppgifter går före vid personalbrist och barnen åsidosätts på 

olika sätt, vilket gör att de tappar anknytningen till pedagogerna.  
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6.5.1 Prioriteringar och konsekvenser  

De tillfrågade förskollärarna som upplever brister i anknytningsarbetet på grund av 

arbetsmiljön, poängterar att man tappar barn i gruppen till följd av detta och att många 

åsidosätts. De förklarar även hur de hanterar praktiska arbetsuppgifter i relation till arbetet kring 

barnen vid personalbrist. En pedagog menar att man vid personal- och vikariebrist får prioritera 

praktiska arbetsuppgifter vilket leder till att arbetet med anknytning läggs åt sidan men att detta 

åtgärdas så fort man är ett helt arbetslag igen. Vidare nämner hon att konfliktbenägna barn i 

gruppen kräver extra mycket uppmärksamhet av henne vilket gör att barn med stora 

anknytningsbehov hamnar i skymundan. Detta blir ett problem i sig.  

 

Sen kan det ju finnas barn i gruppen som är väldigt konfliktbenägna och 

då får man jobba på dem och då kan det hända att man tappar det där lilla 

tysta barnet som också behöver jättemycket anknytning. Så det finns en del 

(Charlotte, förskola 1).  

 

 

En annan pedagog upplever även hon att man i kombination av stor barngrupp och få pedagoger 

tvingas välja mellan barn och att en naturlig följd av det blir att andra barn åsidosätts, och att 

det då blir någon annan som går miste om den trygga anknytningen. Men hon poängterar också 

att barnets trygghet ibland får gå före praktiska aktiviteter i förskolan, inte minst under 

inskolningstiden. 

 

 

 

[…] är det ett barn som känner sig otryggt eller behöver mig lite mer då 

betyder det att alla de andra barnen blir åsidosatta och då måste man välja. 

Och då kanske det är någon annan som får en otrygg anknytning. Det är 

en svårighet (Stina, förskola 2). 

 

 

Förskollärarna påtalar att en del barn lätt kan hamna i skymundan i en grupp där vissa barn på 

olika sätt kräver mer uppmärksamhet av pedagogerna och där tid läggs på specifika barn eller 

uppkomna händelser, istället för på en jämn födelning av samtliga barn i gruppen. Det kan 

hända att ”det tysta barnet” som gör mindre väsen av sig hamnar i skuggan av mer utåtagerande 

barn, vilket gör anknytningsarbetet ojämnt fördelat där man tvingas åsidosätta barn.  

 

7. DISKUSSION 
Nedan följer diskussion och reflektioner utifrån undersökningens erhållna resultat. Resultatet 

kommer att diskuteras, problematiseras och kopplas till bakgrundsdelen av arbetet som vidrör 

tidigare forskning samt den teoretiska ramen. Avslutningsvis så kommer mina didaktiska 

slutsater och konsekvenser att diskuteras och presenteras avseende yrkesrollen i relation till det 

undersökta problemområdet.  
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7.1 Förskollärares syn på anknytning i förskolan 

Det framkommer av resultatet att förskollärares syn på anknytning är nära förknippad med 

orden trygghet och tillit. Tryggheten och tilliten är nödvändig för relationsbyggandet i gruppen 

mellan barn-barn och barn-pedagoger. Det är också faktorer som i det långa loppet möjliggör 

en fungerade verksamhet som ständigt kan utvecklas framåt rent pedagogiskt och 

kvalitetsmässigt. 

 

Tillit i form utav pålitlig närvaro är något som är ständigt återkommande sett utifrån resultatet. 

Förskollärare menar att man ska finnas tillgänglig i vått och torrt, oavsett om ett barn efterfrågar 

känslomässig närhet eller om något allvarligt har hänt. Pålitlig tillgänglighet och lyhördhet 

värderas högt vid beskrivning av sin syn på anknytning i förskolan. Normell (2004) menar att 

utifrån Bowlbys forskning belyses att begreppet ’trygg anknytning’ utgörs av att modern, eller 

annan anknytningsperson, kan förse barnet med bland annat tillgänglighet och lyhördhet och 

att anknytningspersonen då ses som en trygg bas enligt barnet (Normell, 2004, s. 49). 

Förskollärare är överens om att trygghetsskapandet är något som sker kontinuerligt i den 

dagliga verksamheten och tillgänglighet är något som man ständigt strävar efter. Det 

framkommer dock att kontinuiteten i anknytningsarbetet försvåras av aspekter som stora 

barngrupper till förhållandevis få pedagoger där många viktiga anknytningsrelationer sätts på 

sin spets då man som pedagog tvingas prioritera barn utefter synliga behov och därmed 

bortprioritera andra barn som till synes inte kräver lika stor uppmärksamhet. Det som även gör 

anknytningsarbetet svårt är sjukfrånvaro bland personal i kombination med svåråtkomliga 

vikarier, som i sin tur leder till underbemannad personal där man får prioritera praktiska 

arbetsuppgifter framför relationsbyggande och anknytningsarbete med barnen. Jag vill med 

anledning av de framkomna resultaten gällande brister i anknytningsprocesser till följd av 

otillräcklig kontinuitet i personalen problematisera genom att fråga hur barnen i förlängningen 

mår och upplever denna brist i sina förlängda anknytningspersoner som förskollärare i förskolan 

utgör? Broberg, Hagström & Broberg (2012) påtalar hur pedagoger i förskolan kan bli ännu en 

viktig anknytningperson för barnet utöver dess föräldrar samt att dessa relationer är 

betydelsefulla främst då barnet är mellan ett och tre år, då de är i extra behov av fysisk 

tillgänglighet och känslomässig närhet (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, ss. 197–198).  

7.1.1 Anknytningen ur en relationell synvinkel 

Den relationella aspekten i anknytningsprocessen ses som en viktig del enligt förskollärare. Det 

framkommer att om barn upplever en trygg relation till sina pedagoger så gagnas hela 

verksamheten i och med att möjligheter i att systematiskt kunna utforska och praktisera nya 

pedagogiska utvecklingsstrategier, då uppstår. Tryggheten i sig är med andra ord en nyckel till 

framgång inom förskolan som helhet, inte bara individuellt. Relationen mellan barn och 

pedagog är en viktig del i anknytningsprocessen för att barnet ska känna sig tryggt, menar 

förskollärare. Broberg, Hagström & Broberg (2012) betonar vikten av att människan hela livet 

är i behov utav nära relationer för upplevelsen av trygghet och välmående. (Broberg, Hagström 

& Broberg, 2012, s.13) Man har alltid någon form av anknytning till barnet, oberoende av hur 

den ter sig. Förskollärare menar att relationen bland annat ska innefatta respekt samt att man 

som pedagog påvisar intresse för det enskilda barnet där man ser barnet, är inlyssnande samt 

anpassar sig till barnets nivå då man samtalar. Det främhävs att man som förskollärare inte 
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påtvingar ett barn en anknytningsrelation som för barnet inte känns rätt. Personkemi är viktigt 

och man kan som pedagog inte ta för givet att man ska kunna klicka med samtliga barn. 

Förskollärare menar att barnet kan knyta an till olika pedagoger under olika perioder, eller knya 

an till några men inte alla och att det är något som man accepterar. Med acceptansen tar man 

delvis ett steg tillbaka och inväntar barnets vilja till anknytning men förskollärare menar även 

att man ständigt försöker att hjälpa ett barn som har svårigheter i anknytningen, genom olika 

strategier som lockar barnet och som kan stärka relationen. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 

rev. 2016) betonar att förskolan ska erbjuda en trygg miljö för barnen där de utmanas och lockas 

till lek. (Lpfö 98, rev. 2016, s. 6). 

 

7.2 Förskollärares arbetssätt för en trygg anknytning 

Ur analysen framgår det att förskollärare påtalar att man i verksamheten ständigt arbetar mot 

en tryggare anknytning för barnen och att man ser det som något självklart som aldrig upphör, 

tillgängliheten är något som man strävar efter. Vidare nämns det att trygghetsskapandet bland 

annat sker genom inflytande och delaktighet där syftet är att barnet ska känna sig som en viktig 

del utav gruppen. Jag vill med detta problematisera paradoxen i, tidigare nämnd text, där 

förskollärare betonar svårigheter och brister i kontinuiteten gällande anknytningsprocesser i 

förhållande till påståenden om att anknytningsarbetet är ständigt pågående. Viljan och strävan 

verkar ständigt finnas hos förskollärare i att jämt och ständigt finnas till hands som en trygghet 

för barnen men med anledning av diverse brister i arbetsmiljö och för stora 

barngruppsammansättningar så hindras förskollärare i möjligheten att kunna fullfölja det 

viktiga anknytningsarbetet i sin yrkesroll. Enligt Skollagen (2016) ska ”Huvudmannen ska se 

till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt 

erbjuds en god miljö.” (Skollagen, 2016). Huvudmannen i förskolesammanhang är 

kommunfullmäktige som har som ansvar att uppfylla de mål och krav som ställs i 

skollagsstiftningen. Jag menar att förskollärare i undersökningen som upplever för stora 

barngruppssammansättningar och som till följd av detta uppger en ohållbar arbetssituation sett 

till relationella aspekter, inte gynnas av det som skollagen föreskriver sig ska utlova. 

Kommunfullmäktige ansvarar dessvärre inte för den lämpliga arbetsmiljö som förskolan idag 

efterfrågar och behöver för ett kvalitativt relationsbyggande, och det är följaktligen främst 

barnen som drabbas hårdast.  

 

Förskollärare i undersökningen menar att man bortsett från fysisk och mental närvaro och 

tillgänglighet i anknytningsprocesser i den dagligen verksamheten, även ägnar tid i arbetslaget 

åt att systematiskt kartlägga, synliggöra och utvärdera varje enskilt barns relation till 

pedagogerna, detta för att medvetliggöra och på sikt kunna kvalitetssäkra och utveckla 

relationerna i förskolan. På detta sätt menar förskollärare att man får en tydligare överblick för 

barngruppen där man ser alla barn. Ytterligare ett arbetssätt som läggs fram som främjande 

inom anknytningsarbetet, menar förskollärare är dokumentationförberedande tillvägagångssätt, 

där man genom samtal med barn får fram nyttig information som kan innefatta barns intressen. 

Genom denna information kan man sedan på ett positivt sätt locka barnet till aktiviteter som 

innefattar dess intressen.  
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7.3 Metoddiskussion 

Davies (1999) hävdar att samtalsintervju som kvalitativ metod förmodligen är den som är mest 

vanligt förekommande, men påpekar vikten av att observera. Observation är en krävande men 

givande metod. Observation ger en annan slags kunskap än intervjuer och en studie med enbart 

intervjuer och utan en påbyggnad av observationer kan bli innehållsfattig och platt. (Davies, 

1999, ss. 128–136). I begynnelsen av tankeprocessen kring min undersökning så var 

observationer en möjlig metod utöver samtalsintervjuer, vilket jag resonerade kunde addera ett 

djup till studien. Men efter att ha rådfrågat min handledare så kom vi fram till att tidsramen för 

att två kvalitativa metoder skulle hinnas med var för snäv. Jag beslutade därmed att enbart 

fokusera på intervjuer. Jag upplevde tidigt att det inspelade material som jag fått med mig 

utifrån mina intervjuer var till stor hjälp i min personliga utveckling beträffande intervjuteknik. 

Deltagarna i min studie intervjuades spritt under en och samma vecka och jag fick därför tid att 

mellan dessa dagar analysera tillvägagångssättet som jag ställde mina frågor på och framförallt 

hur jag hanterade spontana följdfrågor. Dimenäs (2006) nämner att det vid intervju är praktiskt 

att spela in samtalet. Man kan på så sätt i efterhand lyssna igenom materialet och analysera, inte 

bara respondentens svar, utan även sin egna intervjumetodik. En möjlighet att urskilja hur man 

ställt frågorna och om det eventuellt finns något avgörande som man sagt som kan ha påverkat 

respondentens svar ges även. Genom en kritisk analys av detta slag så har man möjlighet att 

förbättra sin intervjumetodik inför kommande intervju. (Dimenäs, 2006, s. 40) 

 

Esaiasson (2007) poängterar att det inför intervjuarbetet är av fördel att ha fler uttränkta 

reservpersoner om man skulle motta ett nej ifrån potentiella deltagare till studien (Esaiasson, 

2007, s. 301). I processen av mitt intervjuarbete stötte jag på ett bortfall ifrån en förskollärare, 

jag hade då inte förberett en reserv att snabbt kontakta utan i brist på tid, i kombination av 

mättnad i innehåll, beslutade jag mig för att nöja mig med mina dittills genomförda intervjuer. 

Vidare menar Esaiasson (2007) att provintervjuer är en viktig träning inför det att man ska 

intervjua deltagarna för studien, inte minst för att testa uppbygganden på frågeställningarna 

samt öva in formuleringarna verbalt där ett dynamiskt samtal ska fungera senare. Esaiasson 

(2007) beskriver även att testpersonen som man intervjuar bör likna ”de riktiga” 

intervjupersonerna (Esaiasson, 2007, s. 302). Min förhoppning och tanke från början var att 

hinna göra en pilotstudie i syfte att dels öva upp intervjuteknik samt känna på huruvida 

strukturen i mina intervjufrågor skulle fungera i samtal. Dessvärre hanns detta inte med innan 

det var dags att genomföra intervjuerna med förskollärare. Jag upplevde även en svårighet att 

hitta en testperson att utföra pilotstudie på. Valet av metod, kvalitativ metod med en 

fenomenografisk forskningsansats och semistrukturerade intervjufrågor var bra för mitt 

undersökta ämne. Semistrukturerade intervjufrågor generarade tydliga gensvar där även 

spontan information framkom av följdfrågor. Svaren gav en nyanserad bild för mig som 

forskare där förskollärares upplevelser, åsikter och erfarenheter på det efterfrågade 

synliggjordes. Kihlström (2007) nämner att svaren i en kvalitativ intervju blir mer tillförlitliga 

då man intervjuar någon med erfarenhet kring det undersökta ämnet samt att personen i fråga 

får prata utifrån upplevda situationer, och inte endast utifrån åsikter (Kihlström, 2007, s. 49).  
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7.4 Didaktiska konsekvenser  

Utifrån det undersökta forskningsområdet gällande förskollärares tankar och förhållningssätt 

kring anknytning i förskolan kan jag nu dra olika slutsatser i vad som framkommit ur resultatet.  

Förskollärares syn på anknytning handlar mycket om att finnas tillgänglig för barnet där detta 

får uppleva en trygghet och tillit till pedagogen, detta är något som man som förskollärare 

ständigt strävar efter. Anknytningsrelationen mellan barn och pedagog blir extra viktig eftersom 

förskollärare menar att en trygg relation bidrar till trygga barn och det i sin tur gör att man kan 

arbeta mer pedagogiskt utvecklande med verksamheten där barnen dagligen deltar. Den 

svårighet som förskollärare påtalar är brister i att kontinuerligt kunna arbeta med 

trygghetsskapande. Anknytningsarbetet hindras av faktorer som för stora barngrupper samt 

sjukfrånvaro och därefter vikariebrist. Förskollärares brist på kontinuitet i form av tillgänglighet 

resulterar i att barn åsidosätts eller hamnar i skymundan på bekostnad av andra barn eller 

praktiska arbetsuppgifter. Det arbetssätt och förhållningssätt som man har för att skapa trygga 

anknytningsrelationer är just att ständigt försöka lyssna på barnet, finnas tillgänglig, samtala på 

barns nivå, få barnet att känna sig delaktig och inkluderade i gruppen och verksamheten. 

Förskollärare arbetar även med att systematiskt kartlägga och utveckla anknytningsrelationer i 

förskolan genom verktyg som ger möjlighet till synliggörande och reflektion.  

Det som jag ser som problematiskt i de brister som synliggjorts utifrån förskollärares svar är 

hur barnen dessvärre går miste om viktiga anknytningsprocesser till följd av 

förskoleverksamhetens arbetsmiljö. Jag menar att om en förskoleverksamhet ska fungera så 

krävs det att barnens behov sätts först, där man fokuserar på att barngruppssammansättningen 

blir realistisk i förhållande till bemanning hos personal. Ekonomi är dessvärre en stor faktor 

som spelar in i många kommuner som gör att det inte alltid går att pussla ihop en idealistisk 

förskoleverksamhet där barnen främjas på alla plan. Sjukdom bland personal är svårt att 

undvika men jag anser att vikariebristen borde kunna gå att påverka. Genom att locka fler 

människor att på ett mer förmånligt vis söka sig till vikariepoolen eller göra sig tillgänliga så 

skulle inte bristen vara lika stor. Det kan handla om små medel, som exempelvis möjlighet till 

förlängda eller fasta vikariat eller högre timlön. En vikarie är bättre än ingen för ett barn med 

trygghetsbehov i förskolan. Skulle tillgängligheten bland vikarier öka så är jag övertygad om 

att fler förskolor skulle uppleva en enklare arbetssituation och framförallt så skulle barnen må 

bättre och känna sig tryggare.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor. 

 

Ålder? 

Antal verksamma år inom förskolläraryrket? 

Vilken ålder på barn arbetar du med? 

 

 

 

1. Vad innebär begreppet anknytning för dig? 

 

 

2. Hur arbetar du i förskolan för att få ett barn att känna sig tryggt? 

 

 

3. Om ett barn påvisar en otrygg anknytning vid inskolning, hur hanterar du det? 

 

4. Vad finns det för eventuella svårigheter på din arbetsplats i att upprätthålla arbetet kring 

anknytningar?  

  



Bilaga 2. Missivbrev 

 

Förfrågan om deltagande i intervju för forskningsstudie angående 

förskollärares syn på anknytning i förskolan.  

 

Mitt namn är Clara Ljung, jag studerar den sjunde och sista terminen på förskollärarprogrammet 

på Högskolan i Borås. Den sista terminen innebär ett avslutande examensarbete som jag nu 

arbetar med. Mitt valda ämne är Förskollärares syn på anknytning i förskolan.  

Syftet med studien är att undersöka förskollärares tankar och förhållningssätt kring anknytning. 

 

  

För att genomföra studien är jag i behov utav deltagande förskollärare som är villiga att svara 

på mina intervjufrågor om ovanstående ämne.  

Jag har för avsikt att intervjua totalt fem stycken förskollärare på olika förskolor som har 

förkunskap och erfarenhet kring anknytning i förskolan. Den beräknade tiden för intervjun 

väntas ta mellan trettio till sextio minuter. 

Intervjun kommer att ske enskilt med mig på din arbetsplats och kommer att spelas in, för en 

enklare hantering av den insamlade datan.  

Efter att datan har behandlats kommer den att kastas och ingen oberoende kommer att ta del 

utav det sagda i intervjun utanför det skrivna arbetet. Deltagarna i studien behandlas 

konfidentiellt och anonymt, allt i enlighet med Vetenskapsrådet forskningsetiska principer 

(2011).  

 

Resultatet av intervjun kommer att framställas i mitt färdiga examensarbete och kan komma att 

bli offentligt på databasen Diva för åskådning av allmänheten.  

Det här är som sagt en förfrågan till dig. Deltagandet är frivilligt och du som deltagare har rätt 

att dra dig ur under intervjuprocessen eller i efterhand.  
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