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Det teoretiska perspektiv som genomsyrat undersökningen är John Bolwby´s (1907-  

1990) anknytningsteori. Undersökningens syfte är att lyfta förskollärares tankar om 

betydelsen av omsorg och anknytning för barns utveckling och lärande. Metoden som 

valts i undersökningen har varit kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I resultatet 

lyfts vikten av omsorg i förskolan som en primär faktor för barns anknytning och 

trygga sociala relationer. Trots att dessa faktorer anses vara de huvudsakliga 

förutsättningarna för barns utveckling poängteras i undersökningen att 

förskollärarnas kunskap kring omsorg och anknytning är varierande samt att 

begreppet omsorg tolkas på olika sätt. Resultatet av detta kan orsaka en ojämn 

prioritering som bidrar till försvåranden i arbetet inom dessa områden. Resultatet 

mynnar därför ut i en slutsats som påvisar att omsorg inte får negligeras utan bör 

vara överordnat utveckling och lärande, för att nå strävansmål och kunna 

kvalitetssäkra förskolan. 
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1. Inledning  
 

Det basala i livet för att skapa trygga mänskliga relationer är starkt kopplad till 
människans anknytningserfarenheter (Bowlby, 2010). 84 % av barn i åldern ett till 
tre år är inskrivna i den svenska förskolan och när de når åldern fyra till fem år är så 
många som 95 % det (SKL, Sveriges kommuner och landsting, 2018). Timmarna 
barn vistas i förskolan är ofta många och utgör den största delen av barnets vakna 
tid. Detta kan innebära att förskolan kan utgöra en betydande roll vad gäller barns 
anknytningsmönster samt skapandet av trygga relationer (Hagström, 2010).  

 
Trygga mänskliga relationer är något som bidrar till att ett samhälle mår bra. 
Frågan är bara hur vi kommer dit (Orrenius, 2005, s. 15).  

 
Under förskollärarutbildningen har vi ställt oss undrande till, samt varit lite 
frustrerade av det lilla utrymme omsorg och anknytning fått i den. Våra tankar 
angående omsorg och därigenom anknytningens betydelse för skapandet av trygga 
relationer för barns utveckling och lärande fick vi bekräftat vid en föreläsning där 
vikten av detta belystes. Detta blev ett startskott för pilotundersökningen: En trygg 
start i förskolan- Fyra förskollärares tankar om inskolningens betydelse för barns 
trygghet i förskolan, med syfte att undersöka hur förskollärare kan möjliggöra för 
barns trygga start med hjälp av inskolning (Andersson & Lagerkvist Nagrell, 2018). 
Den avslutade pilotudersökningens resultat bidrog till ytterligare diskussioner om 
hur vi anser att omsorg, anknytning och relationers betydelser förminskas i vår 
förskollärarutbildning och även i styrdokumenten som rör förskolan. Förskolans 
läroplan skriver att:  

 
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. I 
samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar främjas (Skolverket, 2016, s. 5). 

 
Utifrån dessa tankar och läroplanscitatet ovan tar nya frågeställningar form och 
denna undersökning inleds. Vi är medvetna om att begreppet omsorg i förskolan kan 
ha olika betydelse på grund av individens personliga tankar och erfarenheter, vilket i 
sin tur kan betyda att läroplanens strävansmål tolkas på olika sätt. Diskursen om 
omvårdnad och omsorg blir en påverkansfaktor i den praktiska verksamheten då 
dessa tenderar att förväxlas. Här blir förskollärarens kompetens av betydande roll för 
att kunna förstå att en trygg omsorg är det som skapar förutsättningarna för 
anknytning och relationsskapande i förskolan (Josefsson, 2018).    
 
I vårt kommande uppdrag som förskollärare står det att vi ska sträva efter att varje 
barn ska få möjlighet att utvecklas och lära sig utifrån sin fulla potential (Skolverket, 
2016). Detta blir först möjligt om de verksamma i förskolan börjar värdesätta det 
essentiella i vad trygg omsorg utgör för det stabila fundament alla barn behöver 
(Josefsson, 2018). 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med undersökningen är att belysa åtta förskollärares tankar om betydelsen av 
omsorg för skapandet av anknytning och trygga relationer i förskolan. 
Undersökningen avser även att synliggöra hur dessa åtta förskollärare arbetar med 
omsorg, anknytning och tryggt relationsskapande för att främja barns utveckling och 
lärande.  
 
Undersökningen utgår från följande frågeställningar: 
 

• Hur ser förskollärarna på omsorg, anknytning och trygga relationer för barns 
vidare utveckling och lärande i förskolan? 

 
• Vilka faktorer anser förskollärarna främjar respektive försvårar arbetet med 

barns omsorg, anknytning och trygga relationsskapande?  
 

1.2 Disposition 

 

Undersökningen och resultatet kommer att disponeras enligt följande; bakgrund där 
litteraturbegränsningar, begreppsförklaring samt relevant innehåll från förskolans 
styrdokument presenteras. Under denna rubrik framskrivs även tidigare forskning 
kopplat till undersökningens syfte och frågeställningar, därefter presenteras det 
teoretiska perspektiv undersökningen ämnar utgå från. I undersökningens 
metodavsnitt redogörs val av forskningsdesign, urval, procedur och analysmetod. 
Vidare kommer undersökningens tillförlitlighet att presenteras utifrån fyra 
kategorier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Som avslutning 
på metoddelen beskrivs huruvida de forskningsetiska principerna följs vilka är; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I 
resultat och analysavsnittet kommer en redogörelse av undersökningens resultat 
samt analysen av detta. Den avslutande delen i undersökningen är 
diskussionsavsnittet där följande presenteras; metoddiskussion, resultatdiskussion, 
slutsats, studiens relevans för professionen och slutligen förslag till fortsatt forskning. 
Till undersökningen bifogas två bilagor, missivbrev samt intervjumall.  

2. Bakgrund  
 
Som dispositionen ovan hänvisar har litteratur och tidigare forskning behandlats som 
berör omsorg, anknytning, trygga relationer samt utveckling och lärande i förskolan. 
Undersökningen avser även att skriva fram de relevanta delar som berörs i den nu 
gällande läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016), och kommer även till viss del att 
beröra den kommande läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) som 
implementeras 2019. 
 

2.1 Teoretiskt perspektiv  
 
Det teoretiska perspektiv undersökningen ämnar utgå från är anknytningsteorin. Den 
valda teorin bygger på känslomässiga nära relationer mellan människor (Bolwby, 
2010). Bowlby menar att dessa känslomässiga relationer är en förutsättning för 
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individens kognitiva och emotionella utveckling vilket vidare är en förutsättning för 
individens överlevnad. För att läsaren ska ges möjlighet att förstå vald teori kommer 
här nedan en historisk tillbakablick hur denna kom till.  
 
Andra världskriget resulterade i en stor mängd föräldralösa barn i Europa. För att 
kunna förstå och ta hand om dessa barn så vände sig världsorganisationen World 
health organization till psykoanalytikern John Bowlby (1907- 1990). Bowlby började 
då forska kring dessa traumatiserade föräldralösa barn. I resultatet av sin forskning 
beskriver Bowlby hur viktig anknytning mellan barn och dess förälder är för barnets 
framtida utveckling, samt hur tidig separation kan få negativa konsekvenser för barns 
fortsatta liv (Bowlby, 2010). Vidare menar Bowlby att det enda ett litet barn behöver 
är att ha en trygg vuxen som tillgodoser barnets behov då de inte klarar av att lösa 
detta på egen hand. Bowlby genomförde en mängd olika studier kring barns 
anknytningsbehov och utifrån dessa växte anknytningsteorin fram. Psykologen Mary 
D Salter Ainsworth (1913- 1999) har också spelat en betydande roll för teorins 
framväxt, då främst genom sin forskning kring trygghets teorin (Broberg, Hagström 
& Broberg, 2012). 
 
I denna undersökning utgår vi från att omsorg och anknytning hör ihop det vill säga 
att människor inte knyter an till varandra utan omsorgens emotionella band. Detta 
stöds av Hagström (2010) som menar att anknytning skapas genom omsorg. Vidare 
menar även Hagström (2010) och Broberg m fl., (2012) att omsorg och anknytning är 
beroende av ett mellanmänskligt samspel och utgör grunden för mänsklig utveckling. 
Med stöd av författarnas tankar kommer till viss del även den sociokulturella teorin 
bli synlig vilken grundar sig i Lev S Vygotskijs (1896- 1934) kulturhistoriska teori. 
Den sociokulturella teorin innebär att kunskap och utveckling är kulturellt betingat. 
Utifrån detta teoretiska perspektiv upptas barnet i en kulturell kontext och socialt 
sammanhang redan vid födseln vilket kommer att skapa de olika förutsättningar för 
lärande och utveckling. Barnet ses däremot inte bara som en formbar individ som 
rättar sig efter sin omvärld utan som kompetent med egen vilja att forma och påverka 
sitt liv (Smidt, 2010). Den sociokulturella teorin ser även samspelet, kreativitet och 
lek som beståndsdelar vilka är oundvikliga för att kunna utvecklas kognitivt. Vidare 
innebär detta att barn bör få ingå i samspel där de genom kreativitet och lek kan 
utvecklas och tillägna sig nya perspektiv med hjälp av andras, där deras egen kunskap 
och erfarenhet tar slut (Vygotskij, 2013). Strandberg (2006) beskriver detta som 
utvecklingszoner. Dessa utvecklingszoner är den bro där barnet med hjälp av ett 
annat kompetent barn eller vuxen kan koppla ihop sin tidigare erfarenhet med det 
nya och på så vis vinna ny kunskap. 
 
Sommer (2005) beskriver att ett skifte skett historiskt fram till nutid vad gäller 
uppfattningen om barns kompetens och emotionella tillblivelse i det kulturella och på 
de olika sociala arenor de befinner sig. Detta har inneburit att barnperspektivet har 
skiftat från att se barn som formbara novisa människor som ska fyllas med 
förutbestämd kunskap, till att se barn som resilienta och relativt kompetenta. 
Författaren menar att detta nya sätt att se på barn bidrar till att de gynnas i sin 
utveckling av socialt samspel och samvaro med andra barn och kompetenta vuxna. 
Författaren skriver även fram hur de sociala kompetenser barn tillägnar sig på de 
institutioner som exempelvis förskolan har en betydande roll för förståelsen av 
sociala koder, vilka behövs när barn bygger relationer genom samspel. Det ligger 
även en tyngd i författarens åsikter att det är samspel genom omsorgen och kvalitén 
av denna som utformar grunden till social kompetens och relationsskapande, vilka är 
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oundvikliga för utveckling och framtida gemenskap i det sociala samhället (Sommer, 
2005). 
 

2.2 Avgränsningar i litteratursökning 

 
I undersökningen refereras till det som anses vara relevant litteratur i relation till 
syfte samt frågeställningar. Litteraturen som förekommer i undersökningen består av 
tre doktorsavhandlingar, fem vetenskapliga artiklar samt kurslitteratur.  
 
Sökning av artiklar gjordes i två databaser dessa var ERIC och Google Scoolar. Då 
svenska sökord inte gav önskvärda resultat så utvidgades sökningen till engelska 
sökord. Efter omprioritering av sökord gjorts, ökades urval av artiklar markant. 
Sökorden som användes på engelska var “Attachment” “young children” “preschool” 
“security” “trust” “attachment theory” “preschool teacher” “safe relationships” “care”. 
För att avgränsa sökningen valdes att enbart söka artiklar som var ”peer-reviewed” 
eller ”referee- granskade”. Utifrån de första sökordens träffar valdes systematiskt de 
artiklar ut som var relevanta för undersökningens syfte och frågeställningar. För att 
synliggöra vilka artiklar som var användbara för undersökningen lästes artiklarnas 
sammanfattning för att sedan kunna gå djupare in i de artiklar som innehöll det syftet 
och frågeställningarna efterfrågade. Sökandet resulterade i fem artiklar på engelska. 
 
I undersökningen används även tre avhandlingar. En av dessa var ett resultat av 
sökningar gjorda på internet av omsorgsbegreppets innebörd. Den andra 
avhandlingen hittades när sökning av relevant forskning om betydelsen av 
anknytningspersoner i förskolan gjordes. Den tredje avhandlingen har använts 
tidigare i förskollärarutbildningen. 
 
I undersökningen har viss kurslitteratur använts från tidigare pilotundersökning 
samt från andra kurser under förskollärarutbildningen. Då den redan använda 
litteraturen från tidigare studier inte gett tillräckligt med stoff till undersökning har 
även ytterligare kurslitteratur sökts och lånats på olika bibliotek. 
 

2.3 Begreppsdefinition 
 
I avsnittet som följer förklaras och avgränsas återkommande begrepp som är centrala 
för undersökningen. Då begrepp kan tolkas och förstås på olika sätt blir det relevant 
för läsaren att kunna förstå hur centrala begrepp används i undersökningen för att 
kunna förstå dess betydelse och resultat.   
 

2.3.1 Omsorg 

 
Josefsson (2018) skriver att omsorg i relation till förskolan handlar om ett 
förhållningssätt till barn som är invävt i den pedagogiska verksamheten. Det handlar 
om att möta barns erfarenheter, tankar, behov samt utforma arbetssätt som 
möjliggör att barnet mår bra i förskolan.  
 

2.3.2 Omvårdnad  

 
I undersökningen innebär begreppet omvårdnad att tillgodogöra människors basala 
behov, vilket kan göras utan emotionell koppling (Josefsson, 2018). 
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2.3.3 Anknytning  

 
Anknytning poängterar Bowlby (2010) är den nära relation som uppstår mellan barn 
och annan omsorgsperson då den vuxna utstrålar trygghet genom att tillgodose 
barnets behov.  
 

2.3.4 Anknytningsteori 

 
Psykologisk teori med fokus på hur anknytning påverkar barns utveckling. Framtagen 
av John Bowlby (1907- 1990) på uppdrag av världshälsoorganisationen, World health 
organization (Bowlby, 2010). 

 

2.3.5 Anknytningshierarki 

 

Då anknytningshierarki nämns i undersökningen ska begreppet förstås som Broberg 
m fl., (2012) menar, att det finns en hierarki vilken utgör ordningen för betydelsen av 
anknytningspersoner. Detta innebär att den person som står barnet emotionellt 
närmast och har starkast anknytning till det, kommer alltid bli prioriterat när barnet 
söker tröst i närvaro av andra. När den närmaste anknutna personen till barnet 
försvinner så väljer barnet den person som den har näst bäst anknytning till för att få 
tröst och bli trygg hos. 
 

2.3.6 Trygg bas 

 
En trygg bas kan liknas vid den roll en vuxen spelar i anknytningen till ett barn, att 
utgå från och komma tillbaka till (Bowlby, 2010). 
 

2.3.7 Trygghetscirkel 

 

Broberg m fl., (2012) menar att trygghetscirkel handlar om det som sker när en vuxen 
tillgodoser ett barns behov och genom detta vågar barnet utforska sin omvärld.   
 

2.3.8 Trygghet 

 
Trygghet som begrepp kan beskrivas som den tillitskänsla som infinner sig då 
människan känner ett säkert skydd av en annan individ och i och med detta kan 
fjärma sig från hot. Det är den tolkning av begreppet som speglas i den här 
undersökningen (Psykologiguiden, 2018).  
 

2.3.9 Tillit 

 
Tillit är den grundläggande känsla som man kan få genom trygghet och samspel med 
en annan individ (Psykologiguiden, 2018).  
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2.4 Relationer 
 
I undersökningen ämnar begreppet relationer förstås som det sociala konstruktioner 
vilka bildas genom de samspel som kan uppstå mellan individer. Det är även enligt 
Strandberg (2006) sociala relationer som gör det möjligt för individer att utveckla sitt 
tillblivande, sociala och känslomässiga förmågor. 

 

2.4.1 Educare 

 
När begreppet educare används i undersökningen så avses det samlingsbegrepp 
vilket innefattar både omsorg och lärande (Halldén, 2007). 
 

2.5 Förskolans styrdokument 
 
Följande avsnitt kommer redogöra för vad Sveriges skollag (2010: 800) samt vad 
läroplanen för förskolan skriver fram angående omsorg, anknytning och trygga 
relationer i förskolan. Även vissa delar av den nya läroplan som träder i kraft under 
2019 kommer att presenteras då vi anser att det är relevant för undersökningen.  

 

2.5.1 Sveriges skollag 

 

För säkerställande om att alla barn i Sverige ges samma möjlighet till utveckling och 
lärande finns Sveriges skollag (2010:800). 

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 (SFS 2010:800). 

Som citatet beskriver står det tydligt i paragraf 2 att alla barn ska erbjudas en trygg 
omsorg, vidare skriver skollagen fram att barns olika behov ska tas hänsyn till samt 
att ge dem stöd att utvecklas till fullo utifrån deras förutsättningar (kap 4, 2010:800). 

2.5.2 Förskolans läroplan  

 

Den nu gällande läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) skriver att verksamheten 
ska utformas så att de olika delarna omsorg, lärande och utveckling sammanvävs för 
att utgöra en förskola av god kvalité. Vidare ska förskolan tydligt värna om alla barns 
behov och omsorg för att främja barns utveckling. Läroplanen för förskolan skriver 
att: 
 

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 (Skolverket, 
2016, s. 10). 
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 2.5.3 Förskolans kommande läroplan som implementeras 2019  

 

I den kommande läroplanen för förskola som implementeras 2019 har omsorg 
tilldelats större utrymme i kapitel 1. Där finns framskrivet som förut att omsorg, 
utveckling samt lärande ska bilda en helhet men har i denna upplaga fått ett eget 
avsnitt. I avsnittet står det om den viktiga roll som förskolan har vad gäller 
grundläggandet av barns trygghet och självkänsla genom en god omsorg. Vidare 
belyser den kommande läroplanen för förskolan att genom ett främjande av samspel 
möjliggör den förutsättning för progression inom de olika kunskapsområdena som 
barnen ska stimuleras och utmanas i. Den lyfter även tydligt hur verksamheten bör 
utgå från, samt möta de individuella behov som varje barn har (Skolverket, 2018).   
 

2.6 Tidigare forskning   
 
I texten nedan kommer en beskrivning av hur begreppet omsorg speglas i 
litteraturen, samt för det paradigmskifte som skett över tid rörande omsorgens 
utrymme i förskolan. Därefter följer en redogörelse för vad vald litteratur skriver om 
anknytning och anknytningsmönster, vidare lyfts vilken betydelse anknytning har för 
barn i förskolan. Senare i detta textavsnitt beskrivs även vad litteraturen säger om 
trygga relationer samt hur dessa kan främjas och skapas. Avslutningsvis kommer en 
redogörelse för det som undersökningen belyser vara viktigt i de uppdrag som 
förskollärare har, detta görs med hjälp av relevant litteratur kopplat till omsorg, 
anknytning och trygga relationer för barns utveckling och lärande i förskolan.  
 

2.6.1 Omsorg 

 
Enligt Broberg m fl., (2012) har förskolans huvudsakliga uppgift det senaste 
hundrafemtio åren varit att erbjuda barntillsyn och omvårdnad. På grund av 
skiftande barnsyn och samhällsstruktur har synen på barns behov av omsorg från 
andra än barnets vårdnadshavare varierat över tid. Under tidigt 1900-tal spelade 
barnträdgårdarna en viktig roll för att ge mödrar i Sverige avlastning genom att 
erbjuda barntillsyn och stimulans för barnen. Författarna menar att konsekvensen av 
detta blev att omsorgsdelen inte prioriterades i barnträdgårdarnas verksamhet utan 
omsorgsdelen ombesörjdes av barnens mödrar. Under 1943 skedde ett 
paradigmskifte i de då hemmavarande mördarnas liv som gjorde att den dagliga 
barnomsorgen behövde utvecklas. På grund av arbetsbrist i Sverige började fler och 
fler kvinnor att arbeta och författarna menar att konsekvensen av detta blev att fler 
barn krävde tillsyn och omsorg. Omsorg under denna tid liknades vid att tillgodose 
barnens primära behov vilket vi i dag skulle benämna som omvårdnad. Vidare menar 
författarna att paradigmskiftet i mitten av 1900-talet har lett till att tankar kring 
barns behov av omsorg skiftat och därigenom har balansen mellan omsorg och 
pedagogik varierat under förskolans senmoderna historia. Den senmoderna synen på 
det kompetenta barnet har lett till att utveckling och lärande har prioriterats samt 
getts större utrymme i förskolans pedagogiska verksamhet (Broberg m fl., 2012). 
Halldén (2007) beskriver detta som oroande och menar att det som nämnts ovan kan 
vara en bidragande faktor till att omsorgssdelen blivit i det närmaste osynliggjord. 
Författaren menar att det blir tydligt i educare begreppet som används i förskolans 
verksamhet, där edu står för utbildning och care står för omsorg. Författaren belyser 
att genom sammanförande av lärande och omsorg finns en risk att de båda inte får 
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sitt rättmätiga utrymme och konsekvensen av detta skulle kunna bli att den ena delen 
tar plats i den pedagogiska verksamheten på bekostnad av den andra. Om 
förskollärare inte är observanta på att de två delarna i begreppet tilldelas lika stort 
utrymme, menar författaren att det är en god ide att särskilja dessa för att ge 
omsorgen de utrymme som är nödvändigt i en verksamhet där barn är så stor tid av 
sina liv. Detta styrks av Halldén (2007) i citatet nedan:  
 

Förskolan är en stor del av barnens värld och det finns en risk att vi, om vi 
betraktar den ur ett snävt pedagogiskt perspektiv, inte ser att denna arena 
också är den plats där relationer skapas och där ett liv levs. Det är 
naturligtvis platsen för lärande i den mening att vi alltid lär oss då vi 
samspelar med andra människor och då vi utforskar tillvaron. [...] En plats 
där barnet få vara och inte alltid betraktas som på väg någonstans (Halldén, 
2007, s. 80). 

 
Josefsson (2018) beskriver att studier kring förskollärares tankar om begreppet 
omsorg har förändrats över tid. Tidiga studier visade på att personal i förskolan 
kopplade ihop omsorg med trygghet, flexibilitet och familjestöd. För att i senare 
studier beskriva omsorg som ett sätt att skapa lugn, visa barnen uppmärksamhet 
samt att värna om goda relationer till vårdnadshavare. Josefsson (2018) menar att 
sättet personal i förskolan har definierat begreppet omsorg på har alltså varierat och 
gör än i dag. Konsekvensen av denna svårdefinierade begreppsförklaring skulle 
kunna innebära att det kan bli svårt för förskolans personal att tolka och förstå 
strävansmålen rörande omsorg i förskolans styrdokument (Josefsson, 2018). 
 
Josefsson (2018) skriver fram skillnaden mellan omsorg och omvårdnad då 
författaren menar att det är viktigt att skilja på dessa två för att kunna förstå 
innebörden, samt vilken konsekvens det får för förskolans verksamhet. Författaren 
menar att omsorg är ett känslomässigt samspel mellan två individer. Saknar 
individerna detta känslomässiga samspel så blir det en fråga om omvårdnad då den 
ena individen får behov tillgodosedda av en annan individ utan känslomässiga 
kopplingar (Josefsson, 2018).   

 

2.6.2 Anknytning 

 
Bowlby (2010) redogör för hur synen på barns behov av emotionella band till vuxna 
människor. Förr i tiden ansågs att den enda ett barn behövde för att överleva var 
band till en familjemedlem. I och med den samhällsutveckling som skett ser barns 
kontaktnät annorlunda ut idag i jämförelse med förr. Författaren skriver att dagens 
barn kommer redan i tidig ålder i kontakt med människor utanför sin familj i och 
med att de flesta barn börjar på förskolan vid ett års ålder. Vidare menar Bowlby 
(2010) att samtidens barn och barn som levde förr i tiden har något gemensamt och 
det är att de är beroende av en vuxen människa som tar hand om dem. Alla små barn 
har behov som de inte kan tillgodose på egen hand och behöver därför en vuxen. 
Genom att den vuxna tillgodoser barns behov kan anknytning skapas mellan dem 
(Bowlby, 2010). Bowlby (2010) poängterar att den viktigaste uppgiften den vuxna har 
gentemot barnet är att vara en trygg bas. Broberg m fl., (2012) förklarar begreppet en 
trygg bas genom att beskriva det utifrån en så kallad trygghetscirkel. 
Som tidigare nämnts har barn olika behov som de inte kan tillgodose på egen hand 
utan behöver hjälp av en vuxen för att kunna överleva. Broberg m fl., (2012) förklarar 
att när den vuxna tillgodoser dessa behov som finns hos barnet skapar det en 
trygghet hos barnet och genom den tryggheten vågar barnet ge sig ut för att 
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undersöka sin omvärld. När barnet möter faror och ställs inför utmaningar de inte 
klarar att lösa på egen hand finns den vuxna kvar som en trygg bas att återvända till. 
Hagström (2010) menar att om barnet saknar en trygg bas slås anknytningssystemet 
på och de kommer att uppleva stress och oro. Konsekvensen av detta menar 
författaren blir att barn tvingas lägga energi på att stävja sin oro istället för att 
positivt kunna ta del av sin omvärld. Broberg m fl., (2012) redogör för fyra olika typer 
av anknytningsmönster som barn uppvisar i sin anknytning till en vuxen. Trygg 
anknytning handlar om att barnet vågar lita på att den vuxna finns med och stöttar.  
Författarna beskriver att barn med undvikande anknytning har lärt sig att det inte är 
någon ide att påkalla den vuxnes uppmärksamhet för att den vuxne svarar bäst på om 
barnet inte visar några känslor alls. Ett barn som har en ambivalent anknytning till 
den vuxne har svårt att veta hur den vuxne ska reagera på barnets signaler. Barnet i 
dessa relationer har svårt att finna samspel med den vuxne och en konsekvens kan 
vara att barnet utvecklar dålig självkänsla och riskerar att bli passivt. Författarna 
redogör för den sista kategorin av anknytningsmönster och beskriver den som den 
desorienterade. Denna kategori bygger på att barnet känner en rädsla för den vuxne. 
Barn med en desorienterad anknytning kommer att ha svårt för att skaffa sig en 
orienterad anknytning vilket vidare kan innebära att barnets utveckling hämmas 
(Broberg m fl., 2012).  
 
Broberg m fl., (2012) menar att alla barn som vistas i förskolan kommer från olika 
social bakgrund vilket kan innebära att de inte har samma förutsättningar att få 
uppleva trygghet hemifrån. Sagi-Schwartz (2016) menar att förskolläraren spelar en 
stor roll för de barn som saknar anknytning genom att vara en trygg punkt. Detta 
stärks även av Bings (2003) yttrande angående den kompensation det professionella i 
förskolan kan stå för i mötet med barn med otrygg anknytning hemifrån. Författaren 
skriver fram att förskollärare är mer betydelsefulla som omsorgsagenter än vad som 
framhävs.   
 
Hagström (2010) menar att en viktig faktor för att kunna förstå barns anknytning är 
att kunna få en bild över hur barns anknytningsmönster ser ut. Barns 
anknytningsmönster är kopplat till vilket sätt barnet ser på sin omvärld samt hur de 
använder sina erfarenheter för att utforska och erövra nya kompetenser och 
färdigheter. Vidare menar författaren att ett positivt mönster medför positiva 
konsekvenser för barns kommande relationsskapande med vuxna samt med andra 
barn. 
 

2.6.3 Trygga relationer samt hur dessa skapas  

 
Jonsdottir och Nyberg (2013) menar att inskolningen är barnens första möte med 
förskolan och dess personal, och det är i inskolningen som förskolläraren kan starta 
arbetet med att bygga trygga relationer med barnen. Författarna skriver för att göra 
detta möjligt behövs tillit från vårdnadshavarna, denna tillit byggs upp genom att 
förskollärarna visar ett genuint intresse för deras familjesituation samt kunskaper 
kring deras barn. Författarna menar vidare att när tillit och förtroende är skapat kan 
detta bli grunden för relationer mellan vårdnadshavare och förskollärare vilket vidare 
bidrar till större möjligheter att snabbare skapa trygga relationer till barnen.   
 
George, Cummings och Davies (2010) beskriver skapandet av trygga relationer 
utifrån två kategorier. Den första handlar om ett personligt plan där skapandet av 
trygga relationer genomsyras av positivitet, exklusivitet och intimitet mellan 
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individer. Den andra kategorin beskriver författarna handlar om att individerna 
känner sig trygga med varandra och genom den tryggheten skapa anknytning som 
mynnar ut i trygga relationer.  
 
Nitecki (2017) menar att förskollärare som får möjlighet att vara med samma 
barngrupp under en längre tid för med sig positiva konsekvenser för 
relationsskapandet. Författaren påstår att det är nödvändigt att ge förtroendefulla 
relationer tid i sitt skapande. Detta på grund av att det tar mycket tid i anspråk att 
lära känna ett barn och få dess förtroende. Nitecki (2017) poängterar att långa och 
trygga relationer är avgörande för barnens utveckling och lärande. Quan-McGimpsey, 
Kuczynski och Brophy (2011) poängterar att relationer behöver underhållas och 
arbetas med över tid och inte enbart är en startprocess i långvariga relationer. Nitecki 
(2017) hävdar att detta är viktigt då det sker stor förändring med barnen när de växer 
vilket kan påverka relationen samt göra att den förändras. Genom att förskolläraren 
ges möjlighet att vara i samma barngrupp under en längre tid gynnas även relationen 
till vårdnadshavarna. Däremot lyfter författaren även en negativ aspekt av för trygga 
relationer. Vilket kan bidra till att om barnet skapar ett för starkt band till en specifik 
förskollärare kan detta bidra till svårigheter i form av sorg och frustration när den 
förskolläraren är borta.    
 

2.6.4 Trygga relationers påverkan på barns utveckling och lärande 

 

Nitecki (2017) menar att det krävs att förskollärare har en god kompetens för att 
kunna stödja barnen genom dess utveckling och lärande. I takt med att barnet blir 
äldre menar författaren att förskolläraren kommer behöva ändra sina strategier samt 
innehållet i lärandet för att kunna möta barnet på en nivå som är anpassad efter dess 
kompetenser, erfarenheter och förutsättningar. 
 
Enligt O´Conner och McCartney (2006) kan trygga relationer till förskollärarna vara 
avgörande för vidare utveckling och lärande. Författarna hävdar att det är av 
betydande roll för barnen att de ska kunna vara öppna för, samt ha tilliten och viljan 
att skapa nya relationer till nya lärare vidare under sin framtida skoltid. 
 
Jonsdottir (2007) redogör för Vygotskijs tankar kring samspelets betydelse för barns 
emotionella, kognitiva och sociala utveckling. Författaren menar att barns dialoger 
och interaktion med andra individer öppnar upp för nya tankemönster som leder till 
nya idéer och förvärvad kunskap. Vilket innebär att barns utveckling och lärande kan 
kopplas till att barn bör ges möjlighet att ingå i trygga relationer i förskolan. 
 
Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2015) menar genom att utforma en 
verksamhet där omsorg och lärande sammanvävs kan förskolan erbjuda en 
verksamhet av god kvalité. Författarna beskriver att det finns studier som visar att 
god kvalité möjliggör barns utveckling och lärande samt att det gynnar barns sociala 
förmåga som i sin tur bidrar till att barnen utvecklar en kompetens att samspela med 
andra individer. Tillika de ovan nämnda författarna hävdar Sommer (2005) att social 
kompetens hos barn är av stor betydelse. Författaren menar att låta barn vara i en 
förskola av god kvalité och få kontinuerlig övning i sina sociala färdigheter är något 
som är av stor vikt i skapandet av den egna sociala individen. Vidare menar Sommer 
(2005) att förskolan är det sociala reservat som ger tillfälle att lära sig socialt samspel 
och kompetensen att nyttja detta för att tillägna sig kunskap. Förskolan kan även ses 



11 
 

som huvudaktör när det gäller att lära barn detta och blir därför en plats som både 
kan utgöra komplement och ses som essentiell för barn vad gäller deras utveckling. 
 
Quan-McGimpsey m fl., (2011) hävdar att barns utveckling och lärande är beroende 
av att barn i tidig ålder ingår i trygga relationer med andra barn och vuxna än sina 
vårdnadshavare. Författarna beskriver hur barn som saknar eller har en otrygg 
anknytning kan få svårare att fungera i ett socialt samspel senare i sin skolgång och 
att vissa av dessa barn kan utveckla destruktiva beteenden mot andra individer. Det 
blir alltså tydligt enligt författarna att barn som ingår i trygga relationer från start 
kommer att gynnas av dessa senare livet. Broberg m fl., (2012) menar att en trygg 
tidig anknytning bidrar till att barn kan tillgodogöra sig kunskap bättre och är bättre 
problemlösare än de barn som har en tidig otrygg anknytning. 

 

2.6.5 Professionsperspektivet 

 
Hagström (2010) hävdar att då barnets båda vårdnadshavare i dag oftast arbetar från 
att barnen är cirka ett år blir konsekvensen att dessa behöver omsorg av andra 
personer. Författaren menar att i de flesta fall blir det förskolan som får axla den 
rollen och ge barnen omsorg under tiden som vårdnadshavarna arbetar. Förskolan 
och förskollärarna spelar i och med detta en betydande roll som komplement till 
vårdnadshavarna och hemmet i barns liv. Författaren menar vidare att det då är 
viktigt att förskolläraren har ett positivt förhållningssätt till omsorg och skapandet av 
trygga relationer mellan sig och barnet. George m fl., (2010) lyfter för att 
förskollärare måste använda sig av sin professionalitet för att möjliggöra skapandet 
av trygga relationer i mötet med barnen. Författarna menar vidare att det handlar om 
att vara en trygg person som genom utmaning och stöttning hjälper barnen att 
förvärva sig kunskap.  
 
O´Conner och McCartney (2006) menar som vi tidigare nämnt blir det extra viktigt 
med goda relationer mellan förskollärare och barn som har dåliga 
anknytningsmönster till sina vårdnadshavare. Författarna poängterar att 
förskolläraren med god kompetens kan kompensera den bristande anknytning och 
relation som barnet har hemifrån. Denna kompensering är viktig för att dessa barn 
ska kunna utvecklas socialt och kognitivt. Författarna menar vidare att för barn som 
är i riskzoner vad gäller brist på detta kan till och med gynnas extra av att vara i 
förskolan mer tid. 
  
Vidare skriver Hagström (2010) om att vara en kompletterande anknytningsperson 
som ett komplement till barnens vårdnadshavare. Författaren menar att det är viktigt 
som anknytningsperson att vara lyhörd och sensibel i mötet med barnen. Små barn 
kommunicerar mestadels med kroppsspråk och genom känslouttryck. Detta medför 
att anknytningspersoner måste läsa av vilka signaler de ska svara på för att barnen 
ska känna sig trygga och för att få möjlighet att ingå i ett tryggt anknytningsmönster.  

3 Metod 

 
Kommande avsnitt redogör för val av metod utifrån rubrikerna; forskningsdesign, 
urval, procedur, analysmetod samt undersökningens tillförlitlighet. Vidare i avsnittet 
redogörs för hur det gått till i undersökningsprocessen samt hur det färdigställda 
materialet behandlats utifrån ett etiskt förhållningssätt.   



12 
 

 

3.1 Forskningsdesign  

 
I undersökningen valdes en kvalitativ forskningsdesign och genom semistrukturerade 
intervjuer möjliggjordes insamling av empiri. En kvalitativ forskningsmetod är den 
metod som lämpar sig bäst då undersökningen syftar till att synliggöra människors 
tankar och förståelser (Widerberg, 2002). I denna undersökning är frågeställningen 
inte mätbar då det centrala i den är hur förskollärare tänker kring deras arbetssätt 
och uppfattningar av olika begrepps betydelser i relation till förskolan. Därför blir en 
kvalitativ forskningsmetod ett självklart val då den genom de semistrukturerade 
intervjuerna ges en möjlighet att ställa flexibla intervjufrågor (Bryman, 2011). Den 
semistrukturerade intervjuformen möjliggör även för följdfrågor och att 
respondentens tankar och uppfattningar ges större utrymme (Trost, 2010).  
 

3.2 Urval 
 
I undersökningen har ett målstyrt urval använts för att få svar på 
undersökningsfrågorna gällande förskollärares uppfattningar och tankar 
(Bryman, 2011). Åtta förskollärare har medverkat i undersökningen. 
Respondenterna har ett åldersspann på tjugoåtta till femtioett år och har arbetat 
inom förskolan mellan cirka tre till trettio år, detta gör att de har olika lång 
arbetserfarenhet som förskollärare. De har även varierad kunskap om 
anknytningsteorin alltifrån knapphändig kunskap till djupare kunskap. 
Respondenterna som medverkat har ur ett bekvämlighetsurval valts ut till 
undersökningen vilket Bryman (2011) menar kan var en god ide när det råder 
tidsbrist i undersökningens tidsram. Respondenterna arbetar på tre olika 
kommunala förskolor, i två mindre städer i två olika kommuner i Sverige som 
angränsar till varandra. Storleken på de tre olika förskolorna varierar från två till 
tio avdelningar. En av förskolorna är belägen i stadskärnan medans de andra två 
förskolorna ligger utanför stadskärnan. 
 

3.3 Procedur 
 
Undersökningen tar avstamp genom att ett missivbrev utformas vilket ska informera 
mottagaren om syftet med undersökningen samt vilka etiska principer som beaktas 
(Bryman, 2011). Missivbrevet och forskningsfrågorna skickades först som 
information till berörda förskolechefer där de förskollärare arbetar som var tilltänkta 
respondenter i undersökningen. Efter förskolecheferna konfirmerat att kontakt 
kunde tas med förskollärarna, gjordes detta via telefon för förfrågan att delta i 
undersökningen samt för att boka intervjutillfälle. När dessa var bokade skickades 
missivbrevet ut till förskollärarna. Forskningsfrågorna bifogas i missivbrevet för att 
ge förskollärarna möjlighet att ta del av dessa innan intervjun, samt för att få en 
större insikt i vad frågorna skulle handla om, vilket gav dem ytterligare möjlighet att 
ta ställning om de ville delta eller ej vilket Bryman (2010) menar kan vara positivt för 
de tilltänkta respondenterna. Vi valde att tillfråga samma respondenter som deltog i 
pilotundersökningen och av praktiska skäl och begränsad tidsram tillfrågades flera 
förskollärare från samma förskolor som använts tidigare. För ytterligare kunna 
bredda urval av respondenter kontaktades en tredje förskola som inte medverkat i 
pilotundersökningen. Utifrån respondenternas önskemål på grund av tidsbrist i 
verksamheten delades intervjuerna upp och genomfördes om fyra intervjuer var 
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under en och samma dag. Samtliga intervjuer genomfördes i en kontext avgränsad 
från störande moment. Intervjuerna inleddes med att ta upp dom etiska 
forskningsprinciperna samt att återigen ställa frågan om ljudupptagning accepteras 
vilket Vetenskapsrådet (2017) skriver kan bidra till ytterligare ett bevis för 
respondenterna att vi förhåller oss till de etiska forskningsprinciperna. Efter avslutad 
intervju avlyssnades ljudupptagningen för att sedan transkriberas. Då 
semistrukturerade intervjuer resulterar i mycket tankar, fria tolkningar och 
erfarenhetsexempel påverkades sättet att transkribera dessa. Därför beslöts att 
använda talspråk samt utesluta tvekljud och det som bedömdes vara ej relevanta 
utsagor för undersökningen. Då det tog mellan tjugoåtta till fyrtiofyra minuter i 
anspråk per intervjutillfälle blev det mycket datamaterial att transkribera och den 
totala mängden transkriberat material genererade trettio sidor text. Det utskrivna 
transkriberade materialet lästes noggrant igenom för att därefter byta 
transkriberingstext med varandra. Efter att ha läst varandras transkriberingstexter 
användes det som Widerberg (2002) beskriver som ett empirinära förhållningssätt 
för att synliggöra fyra teman som var relevanta för undersökningens syfte och 
frågeställningar. Detta beskrivs vidare i analysmetoden längre ner i detta avsnitt. 
 
Under inläsning av litteratur angående tidigare forskning kring anknytning och 
trygga relationer dyker frekvent begreppet omsorg upp. Då Hagström (2010) menar 
att omsorg innebär trygga relationer och att omsorg utgör förutsättningar för 
anknytning blev det även relevant för undersökningen att synliggöra förskollärarnas 
tankar kring begreppet omsorg i relation till förskolans verksamhet. Därför skickades 
via mail en kompletteringsfråga ut till respondenterna för att tydliggöra deras tankar 
kring omsorg i förskolan. Utav åtta respondenter returnerades sex svar. De 
datamaterial kompletteringsfrågan gav, blev relevant för undersökningen och 
tillfördes därför i resultatdelen under rubriken: Omsorg i relation till förskolans 
läroplan. 

 

3.4 Analysmetod 
  
Då undersökningens datamaterial skulle analyseras valdes en tematisk analysmetod 
då den syftar till att analysera data separat men även möjliggöra för att kunna göra 
jämförelser för att utgöra resultat (Widerberg, 2002). I analysen av det 
transkriberade materialet användes ett empirinära förhållningssätt vilket innebär att 
teman identifieras utifrån det empiriska materialet (Widerberg, 2002). Innan 
sammanställningen av det transkriberade materialet bestämdes gemensamt vilket 
fokus vi skulle inta under sammanställningen. Den gemensamma fokuseringen låg på 
omsorg, anknytning och trygga relationer. Sedan gjordes på varsitt håll 
sammanställning av det transkriberade materialet. Efter det jämförde vi likheter och 
skillnader genom att markera i samtliga material med olika färger för de olika teman 
vi identifierat. Under processen med det sammanställda materialet urskilde vi 
utsagor som svarade på våra frågeställningar. Sammanställningen av dessa utsagor 
utgjorde fyra olika teman vilka är omsorg, anknytning, trygga relationer i relation till 
utveckling och lärande samt respondenternas arbetssätt. I resultatdelen presenteras 
dessa teman utifrån rubrikerna: Anknytningens betydelse för barn i förskolan, 
Begreppet omsorg i relation till förskolans verksamhet, Omsorg och anknytningens 
betydelse för tryggt relationsskapande, samt Trygga relationers betydelse för 
utveckling och lärande. Att ha teman menar Widerberg (2002) underlättar processen 
med att presentera ett resultat samt för att möjliggöra att kunna säkerställa att 
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intervjuerna givit empiri för att besvara undersökningens syfte och frågeställningar. I 
undersökningen används ett teoretiskt perspektiv som bygger på interaktion och 
samspel mellan individer vilket gör att detta sätt att identifiera teman på blir 
passande. Genom detta förhållningssätt tillåts att filtrera empirin genom det 
teoretiska perspektiv som intas för att kunna synliggöra det som kommer fram i det 
tysta från materialet. Då den empirin kan vara minst lika viktig (Widerberg, 2002). I 
undersökningen redovisas resultatet genom att styrka upp påståenden med hjälp av 
citat från respondenterna vilka benämns som respondent 1-8 vilket Widerberg 
(2002) menar är vanligt förekommande i tidigare nämnda förhållningssätt.  
 

3.5 Undersökningens tillförlitlighet  
 
För att ge läsaren en möjlighet att ta ställning till undersökningens tillförlitlighet har 
en så stor transparens som möjligt vidtagits. Detta genom att redogöra för 
datainsamlingsprocessen utifrån fyra kriterier; trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt konfirmationskriteriet (Bryman, 2011).  
 

3.5.1 Trovärdighet 

 
För att säkerställa att få så många och djupa svar som möjligt genom intervjuerna har 
dessa utarbetats gemensamt utifrån frågeställningarna. Detta gjordes för att ha ett 
gemensamt fokus under intervjuerna. Samtliga intervjuer utfördes i liknande 
kontexter med samma frågor som utgångspunkt, för att sedan kunna ställa 
följdfrågor om det behövdes för att få respondenten att utveckla sina tankar och 
därmed sina svar. För att kontrollera att de svar som respondenterna gav användes 
bekräftelsefrågor som exempelvis; Har jag uppfattat dig rätt när du säger att…, Är det 
så här du menar när du uttrycker eller beskriver.... Detta blir viktigt då tid för 
respondentvalidering inte fanns i undersökningens tidsram (Bryman, 2011). Efter 
avslutad undersökning kommer respondenterna kunna ta del av resultatet på 
databasen DiVa.  
 
3.5.2 Överförbarhet 
 

Intervjuerna gjordes i liknande kontexter, på de olika förskolorna i små rum som var 
avgränsade från störande moment. Intervjuerna utfördes individuellt och med 
ljudupptagning. Då intervjuerna sker interaktionistiskt är det något som påverkar 
svar och resultat. Då undersökningen ämnar belysa ett fåtal människors tankar samt 
få en djupare förståelse för dessa i ett kontextuellt sammanhang. Detta innebär att 
svaren i intervjuerna inte är statiska eller universella sanningar. Därför inte heller 
överförbar till ett senare tillfälle då kontext, intervjuare och respondentens 
interaktion även påverkar svaren (Bryman, 2011) 
 
3.5.3 Pålitlighet 

 
För att möjliggöra ett säkerställande av undersökningen kommer processen av denna 
redogöras på ett transparent sätt. Genom en kontinuerlig korrespondens har 
undersökningen diskuterats och granskats av handledare vilket bidragit till att 
redogörelse gjorts för alla steg i undersökningens process (Bryman, 2011).  
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3.5.4 Konfirmering 

 

Då en medvetenhet finns om att den flexibilitet som semistrukturerade intervjuer 
tillåter finns det vissa svårigheter att vara objektiv trots att det varit den största 
intention. Därav bör belysas att risken finns att personliga erfarenheter och 
tolkningar kan göras som är subjektiva. Att genomföra en datamaterialinsamling 
genom en så flexibel modell som semistrukturerad intervju på ett fullständigt 
objektivt sätt vore orealistiskt att få läsaren att tro. Däremot finns en intention att 
klargöra detta så läsaren får en möjlighet att göra en individuell bedömning av 
tillförlitligheten (Bryman, 2011). 
 

3.6 Forskningsetik 

 

I undersökningen har ett etiskt förhållningssätt vidtagits genom att ta hänsyn till de 
forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). 
 
Informationskravet har tagits hänsyn till genom att låta respondenterna ta del av ett 
informativt övergripande missivbrev och intervjufrågor, samt genom att verbalt blivit 
informerade om vad undersökningens syfte är och hur processens gång ser ut 
(Vetenskapsrådet, 2017).  
 
Utifrån samtyckeskravet bygger undersökningens intervjuer på frivilligt deltagande 
av de tillfrågade respondenterna. Genom ett informativt missivbrev och utskick av 
intervjufrågorna har respondenterna fått möjlighet att ta ytterligare ställning om de 
vill delta i undersökningen. Innan påbörjad intervju har återigen påtalats för 
respondenterna att intervjun är helt frivillig och att de tillåts att avböja från att 
besvara samt att de har rätt att avsluta intervjun under dess gång (Vetenskapsrådet, 
2017). 
 
Respondenternas personuppgifter samt arbetsplatser nämns inte någonstans i det 
transkriberade materialet eller i resultatet av undersökningen. Genom detta 
säkerställs att konfidentialitetskravet uppfylls (Vetenskapsrådet, 2017). 
 
Nyttjandekravet innebär att datamaterial som samlats in under en 
undersökningsprocess enbart ska användas för forskningens ändamål. Detta har 
tagits hänsyn till då inspelat datamaterial från intervjuerna raderas efter 
transkribering för att säkerställa att detta inte kan föras vidare. Däremot kommer den 
färdigställda undersökningen att publiceras på databasen DiVa (Vetenskapsrådet, 
2017).  

4. Resultat och analys 

 
I kommande avsnitt redogörs för undersökningens resultat utifrån fyra olika rubriker 
vilka är; Anknytningens betydelse för barn i förskolan, Begreppet omsorg i relation 
till förskolans verksamhet, Omsorg och anknytningens betydelse för tryggt 
relationsskapande, samt Trygga relationers betydelse för utveckling och lärande. I 
avsnittet benämns de förskollärare som deltagit i intervjuerna som respondent 1-8, 
och när förskollärare benämns i texten hänvisar vi till förskollärarprofessionen 
generellt.  
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4.1 Anknytningens betydelse för barn i förskolan 
 
I undersökningen anser respondenterna samstämmigt att omsorg är grundläggande 
och utgör en avgörande roll för barns anknytning och trygghet i förskolan. 
Respondenterna menar genom att läsa av barns signaler och svara an på barnets 
behov skapas tillit som vidare öppnar upp för anknytning. De anser även att 
kommunikation och sätta ord på vad som händer är viktigt samt att verbalt och 
visuellt bekräfta barnen då även detta skapar tillit. Ett tillfälle att främja 
anknytningsmönster mellan barn och förskollärare samt mellan förskollärare och 
vårdnadshavare menar samtliga respondenter är under inskolningstiden. De 
beskriver att de använder den föräldraaktiva inskolningsmodellen som varar i två 
veckor. Respondenterna menar att här får de möjligheterna att lägga 
grundförutsättningarna till en god anknytning. En av respondenterna menar om de 
inte får föräldrarnas tillit och förtroende kan oro och misstro spegla av sig på barnen, 
vilket kan medföra svårigheter i skapandet av nya anknytningsmönster mellan barn 
och förskollärare. En av respondenterna menar vidare att anknytning är personligt 
och relationsbaserat, vilket innebär att det är viktigt att respektera samt vara lyhörd 
för barnens önskningar och vilja att knyta an till en för dem valfri förskollärare. Detta 
poängteras i intervjun av respondenten på följande sätt: 
 

Barnen väljer ju inte oss, utan de får bara “ta emot oss” som sina fröknar 
(Respondent 1). 

 
I undersökningen framkommer även faktorer som visar på försvåranden i arbetet 
med anknytning. Majoriteten av respondenterna menar samstämmigt att anknytning 
kanske inte alltid ges det utrymme som behövs, då det krävs att personal finns på 
plats samt att det ofta är för stora barngrupper i relation till personaltäthet. En av 
respondenterna uttrycker att de gör så gott de kan för att kunna möta alla och hitta 
möjligheter för att göra det allra bästa för barnen. Respondent 3 uttrycker att: 
 

Man försöker ju hitta alla möjligheter för att göra det allra bästa. Så är det ju 
hela tiden. Alla måste finnas på plats för att det ska finnas tid för det. Det gör 
det ju inte alltid i förskolan (Respondent 3). 

 
Två av respondenterna menar också att det ställer stora krav på förskollärarens 
kompetens i att kunna lyssna in barn oavsett barnets språkförståelse eller utvecklade 
verbala språk, och därmed kunna tolka och förmedla trygghet samt ha intentionen att 
möta barnets behov. Det framkommer även av en av respondenterna att undervisning 
har en högre status än det emotionella arbetet. Under intervjuerna uttrycker 
respondent 4 att:   
 

Klippa och klistra kan de lära sig sen. Anknytning måste byggas upp först 
(Respondent 4). 

     

4.2 Begreppet omsorg i relation till förskolans verksamhet 
 
Utifrån respondenternas svar angående omsorgsbegreppet i läroplanen kan detta 
tolkas olika. Enligt respondeternas utsagor är begreppet ganska odefinierat. I de 
tolkningar som beskrivs i intervjun inom detta begrepp är att omsorg är ett 
förhållningssätt där omtanke utifrån barns intressen, behov och erkännande uppstår 
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genom interaktion. Vilket majoriteten av respondenterna belyser som grunden för 
skapandet av anknytning och trygga relationer. I intervjun med respondent 2 uttrycks 
att:  

 
Kanske ligger omsorgen i vårt förhållningssätt, att bevara lugnet i rösten och 
kroppen, ha ögonkontakt och känna in hur just den här individen vill ha det 
för att må bra (Respondent 2). 

 
Undersökningen visar på att majoriteten av respondenterna menar att omsorgen bör 
spela en betydande roll och ges större utrymme i förskolan. Vidare framkommer det i 
undersökningen att respondenterna upplever att den pedagogiska verksamheten och 
de tematiska projekten är det som förskolorna visar upp i sina profileringar utåt, 
vilket kan göra att omsorgen får en mindre betydande roll. En av respondenterna 
menar att det har under årens gång gått trender i hur stor del lärande gentemot 
omsorgen ges i förskolan. En av respondenterna menar att det handlar om åt vilket 
håll vågskålen tippar för tillfället. Vidare lyfter samma respondent även en 
förhoppning om att omsorgen kommer att få en högre status i den kommande 
läroplanen för förskolan som implementeras 2019. 
 

4.3 Omsorg och anknytningens betydelse för tryggt relationsskapande  
 
Majoriteten av respondenterna menar att omsorg och anknytning spelar en 
avgörande roll för barns skapande av trygga relationer. Respondenterna menar, 
genom att barn har en trygg bas att utgå från och återgå till för att tanka trygghet 
vågar de utforska den sociala arena som förskolan är. Vidare lyfter de ovannämnda 
respondenterna att trygghet kan spela en stor roll för självkänslan och för att kunna 
gå vidare vid motgångar utan större känsloreaktioner. En av respondenterna lyfter 
att, ha någon som bekräftar att misslyckanden inte har något att göra med 
personlighet, utan att barnet som individ är bra som det är trots misslyckanden 
bidrar till att de klarar motgångar bättre. En av respondenterna uttrycker under 
intervjun att: 
 

Om vårt arbete med tryggt relationsskapande i förskolan kan ge ett enda 
barn förutsättningar som bidrar till en god framtid så är det värt varje stund 
(Respondent 7). 

 
En av respondenterna menar att trygga relationer är mycket betydelsefullt för barns 
vidare utveckling. Något som även ger barnen trygghet att skapa relationer beskriver 
respondenten är att ha strukturer och tydliga ramar i verksamheten. Vidare hävdar 
samma respondent att genom dessa tydliga ramar kan utrymme skapas för att finna 
sin egen identitet i verksamheten. Vidare menar respondenten att detta underlättar 
mötet med andra och främjar förmågan att skapa relationer med dessa. 
Respondenten uttrycker att: 
 

Trygga relationer är att barnen vågar prata om det mesta med mig, vågar 
testa gränser och utmana. Vilket också gör att jag som vuxen behöver sätta 
gränser - och det brukar faktiskt vara en väg till att få en förtroendefull 
relation. Barn behöver veta vart de har oss och genom den vetskapen känna 
en trygghet (Respondent 1). 

 
Samtliga intervjuer visar att mindre gruppindelningar av barnen spelar en betydande 
roll för deras relationsskapande genom gemenskapen en mindre grupp kan medföra. 



18 
 

Det hjälper även barnen att skapa trygga relationer då förskolläraren kan utforma 
gruppen efter barnens behov och gemensamma intressen. Respondenterna belyser 
samstämmigt under intervjuerna att det finns olika vägar till att knyta an och därmed 
skapa relationer till barnen på. En av respondenter poängterar att leken vara ett sätt 
att hitta anknytning i som sedan ger utrymme för att skapa trygga relationer. En 
annan respondent hävdar att det handlar om att möta barnen på deras våglängd och 
ha en analytisk förmåga för att kunna närma sig deras perspektiv. Detta kommer 
även till uttryck av respondent 4: 
 

Att vi skapar möten i barngruppen genom olika aktiviteter. Att uppleva något 
roligt tillsammans, så att vi får en gemensam erfarenhet att tänka tillbaka på 
(Respondent 4). 

 
Respondenterna redogör för flera faktorer som kan försvåra arbetet med tryggt 
relationsskapande. En av respondenterna menar att en påverkansfaktor kan vara på 
vilket sätt vårdnadshavarna är en central del i skapandet av trygga relationer. 
Respondenten uttrycker att: 
 

Jag har aldrig lyckats få ett barn tryggt som har föräldrar som inte är trygga 
med att vi har en trygg verksamhet och att vi är generösa mot deras barn. 
Trygga föräldrar bidrar till trygga barn (Respondent 7). 

 
Ytterligare en faktor respondent 7 menar kan påverka negativt är vilka anknytning 
och relationserfarenheter förskollärare bär med sig. Om en förskollärare har otrygga 
relationer och svaga anknytningsmönster bakom sig kan de ha svårare att skapa samt 
ha förståelse för tryggt relationsskapande, vilket kan påverka förmågan att fullfölja 
sitt uppdrag. Detta kommer till uttryck genom citatet: 
 

Det är viktigt att ha kunskap om anknytningsteorin så att vi kan se mönster 
och stötta barn utifrån vad de behöver (Respondent 7). 

 
Respondent 7 menar vidare att till skillnad mot hur förskollärare som har erfarenhet 
av trygga relationer och ett starkt anknytningsmönster kan vara en förebild och 
förmedla hur dessa kan se ut. Majoriteten av respondenterna menar samstämmigt att 
de kan vara anknytnings- och relations komplement till de barn som har detta 
bristfälligt hemifrån. Vidare menar ett par respondenter att det kan vara en 
avgörande förutsättning för hur individen utvecklas och skapar relationer i 
framtiden. Förskollärares kompetenser inom ämnen som anknytning och 
relationsskapande skapar olika förutsättningar för barnen beskriver respondent 4.  
 

4.4 Trygga relationers betydelse för utveckling och lärande.  
 
Undersökningen visar att majoriteten av respondenterna menar att trygga relationer 
är viktiga för barnen genom att de beskriver samspelets roll som avgörande för dess 
utveckling och lärande. Respondent 2 menar att: 

 
Vi möjliggör för lärande genom det sociokulturella perspektivet, det vill säga 
att vi lär oss genom att vara och göra tillsammans med andra. I våra projekt, 
fokuserar vi på att lära oss något tillsammans. Det skapar en gemensam 
erfarenhet och samtidigt bygger vi en trygg relation (Respondent 2). 

 
Vidare menar respondenten att lärande på förskolan innebär att genom utforskande 
och interaktion förvärva sig ny kunskap. Respondent 3 poängterar även att det är 
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viktigt att arbeta med konflikthantering i barngruppen för att ge dem en möjlighet att 
ta sig till ny kunskap. Respondenten menar att barn som är oroliga och inte vet hur de 
ska lösa konflikter kommer inte kunna fokusera på att inhämta ny kunskap. 
Respondent 3 beskriver vidare att barn som är harmoniska och trygga samt känner 
anknytning till en förskollärare i förskolan kan lägga energi på att utforska utan att 
känna oro över att bli lämnad. Här belyser respondenten att det är viktigt att lägga ett 
stort fokus på detta samt att få barnen att känna sig som del i ett sammanhang. För 
att nå strävansmålen i läroplanen måste detta prioriteras. Ytterligare tankar som en 
av respondenterna framför under en av intervjuerna är:  
 

Jag skulle önska att det inte låg sån press på oss som jobbar med de yngsta 
barnen, att vi ska lära dem så mycket. Många gånger tycker jag att 
anknytning och trygghet får stå åt sidan för lärandet av matematik till 
exempel (Respondent 2).   

Det framkommer i ett par av intervjuerna att känslan av press är stor bland de som 
arbetar mot de yngre åldrarna när det gäller att nå alla strävansmål i läroplanen. För 
att utvidga detta utrymme är respondenterna överens om att det ska vara mindre 
barngrupper och fler vuxna i förskolan för att ha möjlighet att se alla barn, närma sig 
deras perspektiv samt möta deras behov, vilket de menar är essentiellt för skapandet 
av trygga relationer. En av respondenterna för tankar om två olika läroplaner då 
respondenten upplever att arbetet med läroplanens stävansmål mot det yngre 
åldrarna på förskolan känns svårt. Respondent 1 uttrycker att: 

Kan en ide vara att ha en läroplan för de yngre barnen och en för de äldre? 
Jag tror att pressen och känslan av att aldrig nå upp till målen när man 
arbetar med de yngre barnen skulle kunna försvinna då (Respondet 1). 

Flertalet av respondenterna menar att prioriteringen av undervisning förminskar 

utrymmet av det som respondenterna samstämmigt menar är det fundament som 

alla barn behöver för att kunna utvecklas och ta till sig kunskap nämligen omsorg, 

anknytning och trygga relationer 

4.5 Analys 
 

Det råder en samstämmighet bland respondenterna i undersökningen angående 

anknytningens betydelse i förskolan. Deras definitioner av begreppet anknytning blir 

överensstämmande med Bowlbys (2010) anknytningsteori där de likt författaren 

menar att anknytning har en avgörande roll för barns trygghet. Bowlby (2010) 

beskriver i sin teori att barn föds med en naturlig drift att knyta an och skapa 

emotionella relationer med föräldrar eller vårdnadshavare. Då inte föräldrar eller 

vårdnadshavare längre finns i närheten som anknytningspersoner så behöver barnet 

ett anknytningsubstitut. Broberg m fl., (2012) belyser vikten av att ha kompetensen 

att på ett sensitivt och ärligt intresserat sätt lyssna in, samt tolka barnens behov för 

att skapa tillit och därmed en god anknytning. Detta väver två av respondenterna vid 

flera tillfällen in i sina svar i intervjuerna. För att förskolläraren ska kunna bli det 

anknytningssubstitut som barnen behöver i förskolan, beskriver både Jonsdottir och 

Nyberg (2013) samt en av respondenterna i undersökningen att förskollärarna 

behöver skapa tillit och trygga relationer till vårdnadshavarna för att åstadkomma 

detta. Vidare poängterar en av respondenterna vikten av att dela in barnen i mindre 

grupper. Detta bör göras för att barnen ska få möjlighet att bli trygga med ett fåtal 



20 
 

individer först, för att sedan våga utforska större sociala sammanhang. Tillika 

Broberg m fl., (2012) menar att små barn endast klarar att knyta an och bli trygga 

med ett fåtal personer åt gången. 

Undersökningen visar att begreppet omsorg kopplat till förskolans verksamhet 

definieras på olika sätt vilket kan innebära att omsorgen prioriteras och ges olika 

mycket utrymme i förskolan. Josefsson (2018) skriver att begreppet omsorg bör 

diskuteras och preciseras hur det används i förskolepraktiken för att kunna 

säkerställa att alla förskolor värderar omsorgen likvärdigt. Vidare menar Halldén 

(2007) att omsorg i förskolan ska särskiljas från lärande för att möjliggöra att 

omsorgen ges större utrymme i förskolans verksamhet. Författaren poängterat att: 

 
Omsorg är inte en del av lärandet utan omsorg är själva förutsättningen. 
(Halldén, 2007, s. 73). 

 
Respondenterna uttrycker precis som Broberg m fl., (2012) att i och med ett 
samhälles föränderliga struktur finns olika syn på vilka behov som finns och vad som 
ska ges mest utrymme; omsorg eller pedagogik? En av respondenterna uttrycker även 
en önskan om att en balans mellan dessa förhoppningsvis går att finna när den nya 
läroplanen tas i bruk där omsorgen ges mer utrymme än förut. 
 
När barn är nya i den socialt konstruerade miljö som förskolan erbjuder så hävdar 
Broberg m fl., (2012) att de är i behov av och gynnas av en så kallad trygg bas. Denna 
trygga bas är att liknas vid en säker plats med en trygg vuxen att utgå från och 
återkomma till när barnet behöver tanka lugn och trygghet. Detta beskriver även 
majoriteten av respondenterna att de försöker åstadkomma i deras verksamhet. De 
använder begreppet trygg bas på olika nivåer. De menar att de yngre barnen behöver 
en trygg bas i mer fysisk form för att våga upptäcka sin nya omvärld i förskolan. 
Medans de barn som är lite äldre kan, om de upplever oro vara tillfredsställda med en 
trygg bas genom ögonkontakt eller verbal bekräftelse för att kunna fortsätta med en 
aktivitet. En respondent menar att strukturer är tillgodo för att barn ska känna sig 
trygga, hen menar likt Broberg m fl., (2012) att strukturer och igenkännande hjälper 
dem att bli trygga så de istället för att lägga energi på oro kan de lägga denna   
på att utforska och inhämta ny kunskap.  
 
Leken i förskolan lyfts av en respondent som ett bra verktyg för att möta barnen men 
också som ett medel för barnen att skapa relationer genom. Även Lillemyr (2013) 
menar att leken har en stor betydelse för barns relationsskapande. Knutsdotter 
Olofsson (2003) lyfter leken som en viktig del i barns utveckling av den sociala 
kompetensen. Sandberg (2006) beskriver den sociala kompetensen som 
grundläggande för att barn ska kunna utveckla sina kunskpas- och 
samspelsförmågor.  
 
Undersökningen visar att respondenterna samstämmigt anser att förskollärarens 
kompetens spelar viktig roll i skapandet av relationer. Genom att visa engagemang 
samt att ha förmågan att möta barnen i leken kan förskollärarna bidra till att barn 
som är svåra att nå blir så trygga som möjligt i förskolan. Tillika George m fl., (2010) 
menar att det är av yttersta vikt att förskolläraren besitter kompetenser för att möta 
barnen utifrån dess behov och tidigare erfarenheter.  
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Vidare lyfter samtliga respondenter att ha förskolan som ett komplement till hemmet 
när det gäller anknytning och relationsskapande är gynnsamt för barn. O´Connor och 
McCartney (2006) ringar in relationsskapande mellan barn och förskollärare som 
något så viktig att det till och med kan vara av större betydelse för vidare 
relationsskapande i skolåldern, än vad den tidiga relationen och anknytningen mellan 
barn och modern är.  
 
I undersökningen poängteras av en respondent att trygga relationer är avgörande för 
barns utveckling och lärande genom att trygga barn orkar lägga energi på att utforska 
och inhämta ny kunskap. O´Connor och McCartney (2006) beskriver vikten av att 
barn i förskolan ingår i trygga relationer. Författarna menar att barn som skapat 
trygga relationer med förskollärare under förskoletiden kommer att gynnas av detta i 
senare skolgång samt besitta en större kompetens i att bygga nya relationer senare i 
livet.  
 
En av respondenterna lyfter i undersökningen att det är viktigt att arbeta med 
konflikthantering för att barnen inte ska ödsla onödig energi på frustration över att 
inte kunna hantera sociala regler. Då de menar att detta kan innebära att barnen inte 
kommer ha någon energi kvar för att ta till sig ny kunskap. Hejskov Elven och Edfeldt 
(2017) skriver att det är viktigt att aktivt arbeta med konflikthantering, då det hjälper 
barnen att slippa hamna i negativa mönster som gör att barnen behöver lägga energi 
på fel saker.  
 
I undersökningen framkommer även en faktor som en av respondenterna upplever 
kan ha en negativ konsekvens vad gäller omsorg och anknytning. Denna faktor består 
av den stora omsättning av personal som kan förekomma i förskolan samt att det är 
för stora barngrupper. Dessa upplevelser går utifrån vår tolkning hand i hand med 
nedanstående citat.    
 

Barn som lever på flera sociala arenor måste åtminstone ha en stabil kärna 
av personer som ger dem kvalificerad omsorg. För det senmoderna barnet är 
det direkt skadligt att bara uppleva en “social trafikplats”- det vill säga att 
dagligen möta många människor utan att ha förpliktigande eller 
känslomässiga trygga relationer till någon av dem. Barn behöver också idag 
uppleva den personliga samhörighet med andra människor som omsorg 
innebär (Sommer, 2005, s. 145).   

  
Tillika menar innan nämnda respondent att konsekvensen av stora barngrupper kan 
resultera i att det är svårt att se alla barn och möta deras specifika behov trots att det 
är förskollärarnas intention. 

5. Diskussion 
 
I kommande text kommer en diskussion att föras om undersökningens metod och 
resultat. Vidare redogörs för vår slutsats samt hur undersökningens resultat är 
relevant för kommande uppdrag som förskollärare. Avslutningsvis presenteras 
förslag på fortsatt forskning inom omsorg för att skapa förutsättningar för 
anknytning och trygga relationer i förskolan.   
 

5.1 Metoddiskussion  
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I undersökningen har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod vilket vi 
anser var en bra metod att använda då den bidrog till att vi fick ta del av 
respondenternas tankar och erfarenheter. Enligt Bryman (2011) kan samspel i en 
kvalitativ intervju se olika ut på grund av frågornas utformning och tidigare 
relationer till respondenterna. Vidare menar Bryman (2011) att den kvalitativa 
metoden ställer krav på intervjuarens engagemang, flexibilitet och erfarenhet för att 
intervjun ska skapa samtal som bildar ett samspel mellan respondent och intervjuare. 
Då undersökningen har en begränsad tidsram på tio veckor kände vi att den 
kvantitativa designen inte var passande för undersökningen då den kräver en större 
kvantitet av svarande och är en mer statisk metod där statistik och generella 
beteenden lyfts fram (Bryman, 2011). I en kvantitativ metod är ambitionen att vara 
objektiv och inte ha ett relationellt samspel mellan aktörer i undersökningen för att 
påverka objektiviteten så lite som möjligt (Bryman, 2011). 
 
I början av undersökningen utformade vi tillsammans intervjufrågorna utifrån syftet 
och frågeställningarna. Frågorna utformades med tanke att stimulera respondenten 
till fylliga svar och möjlighet till följdfrågor (Bryman, 2011). På grund av 
respondenternas begränsade möjlighet att medverka och vår korta tidsram valde vi 
att dela upp intervjuerna. I efterhand kan vi känna att det funnits möjlighet till mer 
fylligare svar och förståelser av dem om vi båda närvarat vid varje intervjutillfälle. 
Det hade även kunnat funnits ett värde i att vara tillsammans under intervjun då det 
finns tidigare relationer och kunskap om en del av respondenterna. Att vara 
tillsammans under intervjuerna hade även gett en bredare uppfattning samt 
ytterligare perspektiv och tolkningar då vi förmodligen upplever pragmatik, tonlägen 
och sinnesstämningar på olika sätt. Vi har i efterhand kommit till insikt med att om vi 
efter intervjuerna transkriberade varandras datamaterial också fått möjlighet till nya 
tolkningar av intervjusvaren (Bryman, 2011).  
 
Transkriberingsprocessen startade med att vi i samtal beslutade om vilka 
gemensamma teman vi ämnat att leta efter i det transkriberade materialet. Detta för 
att ha ett så objektivt perspektiv som möjligt då vi sökte finna svaren i intervjuerna i 
relation till syfte och frågeställningar i transkiberingstexten (Widerberg, 2002). 
Dessa teman hjälpte oss att på ett konkret och konstruktivt sätt skriva fram det vi 
ansåg var relevant till resultatet. Däremot är vi medvetna om att det finns en 
svårighet i att vara objektiv då de värderingar och erfarenheter man har med sig 
färgar det vi får syn på i transkriberingen och därmed sammanställningsunderlaget 
till resultatet (Bryman, 2011). Vi är även medvetna om att den provocerande känsla vi 
hade när vi påbörjade undersökningen kan göra att vi saknar det breda synfält en 
objektivitet kräver. 
 
Det finns en risk för brist i vår trovärdighet då vi på grund av tidsbrist inte gjort en 
respondentvalidering för att låta respondenterna bekräfta datamaterialet som 
intervjuerna gett oss. Däremot anser vi att vi gjort vårt bästa för att säkerställa att vi 
presenterar ett så tillförlitligt resultat som möjligt genom att vi under intervjuerna 
ställt följdfrågor och bekräftelsefrågor som kvitto på att vi förstått respondenternas 
beskrivningar och svar på rätt sätt. Vidare ökar undersökningens trovärdighet då vi i 
bakgrunden har en pilotundersökning som bidragit till en förförståelse om de syfte 
som ämnats undersöka. Att ha förförståelse för denna metod av undersökning har 
även inneburit att val av intervjufrågor samt vilken intervjumetod som skulle 
användas varit lättare att ta ställning till. Genom att använda pilotundersökningen 
som grund till denna undersökning menar vi att trovärdighet stärkts ytterligare. 
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Oavsett våra tankar angående undersökningens trovärdighet är det upp till läsaren av 
denna undersökning att ta ställning till om resultatet kan uppfattas som trovärdigt 
och relevant i relation till undersökningens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). 
 

 

5.2 Resultatdiskussion  
 
Samtliga respondenterna beskriver att de upplever att lärande i vissa fall ges högre 
status än vad omsorgsdelen gör. Detta menar vi tillika Halldén (2007) kan tillföra 
negativa konsekvenser för barnen, då författaren menar att omsorg bör prioriteras 
och får inte negligeras eftersom omsorg är en förutsättning för mänskligt samspel och 
utveckling. Även respondenterna för fram i intervjuerna att omsorg är en 
förutsättning för att barnen ska få möjlighet att knyta an och skapa trygga relationer. 
Respondenterna belyser med all tydlighet att trygga relationer är en förutsättning för 
utveckling och lärande. De hävdar att omsorgen är viktig och att de arbetar aktivt 
med relationsskapande genom samspelsövningar och lek. Trots att de hävdar detta så 
menar de samtidigt att omsorgs- och relationskompetensen inte värderas lika högt 
som undervisningskompetensen hos förskollärarna. Vi ser detta som problematiskt 
att omsorg och lärande inte värderas likvärdigt i förskolan då vi anser att omsorg och 
relationer är grunden som barn behöver för att utvecklas. Tillika Broberg m fl., (2012) 
menar att forskning visar på att känslomässiga relationer har sedan 2000 talet fått 
stå tillbaka för att lämna plats för akademisk utveckling och utbildning.  
 
Utifrån resultatet i undersökningen tolkar vi det som att det bland respondenterna 
inte finns någon större kunskap om anknytning. Detta tycker vi känns oroande då vi 
genom forskning, artiklar och kurslitteratur fått en förståelse för hur viktigt denna 
kompetens hos förskollärarna är. Kihlbom (2009) belyser det essentiella i att barn 
har en trygg anknytning. Författaren menar att förskollärares lyhördhet samt genom 
kunskap om anknytning ska kunna förstå de olika anknytningsmönster barnet bär 
med sig. Vidare menar författaren att utan denna kompetens minskar förskolans 
kvalité betydligt. 
 
I undersökningen menar respondenterna samstämmigt att den föräldraaktiva 
inskolningen på två veckor ger en god möjlighet till att skapa relationer både till 
vårdnadshavare och barn. De anser att den föräldraaktiva inskolningsmodellen som 
bygger på att barnet lämnas på fjärde dagen med ett kort avsked är en fungerande 
modell. Denna modell av inskolning är enligt Månsson (2013) vanligt förekommande 
i förskolorna runt om i landet idag vilket bidrar till att våra tankar om 
respondenternas positiva utsagor om detta inte är ovanliga. Utifrån 
anknytningsteorin och annan forskning vi kommit i kontakt med ifrågasätter vi 
denna föräldraaktiva inskolningsmodell, inte på grund av att föräldrarna är med och 
är aktiva utan på grund av den anknytningshierarki som teorin beskriver. I denna 
hierarki är det enligt Broberg m fl., (2012) personen som står barnet emotionellt 
närmast som får ombesörja och agera trygg bas så länge denne finns i barnets närhet. 
Enligt författarna utgör därför detta en svårighet för förskolläraren att kunna få 
tillträde till att skapa tillit och svara an på barnens behov genom omsorg, vilket i 
förlängningen ger förutsättning för en trygg anknytning och trygga relationer. Detta 
blir förenligt med våra tankar om varför denna inskolningsmodell bör diskuteras och 
problematiseras för barns trygga start i förskolan. Kihlbom (2009) poängterar att 
inskolningsperioden är viktig och den kritiska tid då barn och förskollärare ska börja 
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bygga en relation. Tillika Broberg m fl., (2012) menar att barn gynnas av en 
inskolning som får ta lång tid i anspråk då de menar att tre dagar är för kort tid att 
knyta an till nya individer på. Utifrån det författarna påvisar i texten ovan ser vi det 
som orimligt och oansvarigt att utsätta barnen för denna typ av inskolningsmodell. 
Månsson (2013) menar att denna form av inskolning innebär att barnen skolas in i 
grupper om två eller flera, vilket vårdnadshavarna upplever som en positiv faktor då 
de får möjlighet att skapa relationer till andra familjer i förskolegruppen. Däremot 
tänker vi precis som Sommer (2005) att detta kan vara en negativ aspekt utifrån ett 
barnperspektiv då många nya människor samtidigt att knyta an och skapa relationer 
till kan medföra en oro och stress. Vidare menar Broberg m fl., (2012) att små barn 
endast kan knyta an till ett fåtal människor samtidigt, vilket gör att vi ser kritiskt på 
att ha inskolningar där barn fylls på i gruppen under en längre tid. Författarna 
hävdar att detta är missgynnsamt både för barnen som kommer nya till förskolan, 
och de som bara varit där en kort period och kanske precis har skapat ett 
anknytningsmönster och börjat få tillit för att skapa en relation. 
 
I undersökningens resultat framkommer att personalomsättning och stora 
barngrupper anses som en negativ faktor för barns skapande av trygga relationer. En 
av respondenterna uttrycker att de inte kan göra något åt situationen utan att det är 
bara så det ser ut i förskolan idag och att de får göra så gott de kan. Här menar vi att 
det måste finnas en skillnad i att vara en klagande förskollärare och en som faktiskt 
tar sitt ansvar att lyfta en allvarlig problematik. Dessa tankar vi har styrks även av 
Kihlbom (2009) som hävdar att förskollärarna och de som är verksamma i förskolan 
måste våga reagera och stå för vad som är det bästa för barnen och verksamheten 
oberoende de ekonomiska konsekvenserna. Ytterligare författare som också lyfter 
vikten av personaltäthet och små barngrupper för främjandet av sociala relationer i 
livet och utvecklingen är Sommer (2005) och Sheridan m fl., (2015). De hävdar att 
förskolans verksamhets kvalité är beroende av hur stora barngrupper och 
kompetenta förskollärarna är för att kunna ge barnen de förutsättningar de behöver 
för trygghet och lärande. 
 
Denna undersökning startade med för oss en frustrerad känsla av att omsorg, 
anknytning och tryggt relationsskapande inte ges tillräckligt stort utrymme i vår 
förskollärarutbildning. I och med detta väcktes ett intresse att undersöka hur 
verksamma förskollärare tycker att detta ges betydelse och utrymme i förskolans 
verksamhet samt ges uttryck för i deras arbetssätt. Under processen med att 
sammanställa resultat av empirin blir det tydligt att respondenterna återkommer till 
omsorgsbegreppet trots att vi i intervjuerna till största delen för samtalet mot 
anknytning i relation till trygga relationer, utveckling och lärande. Detta har medfört 
att vi kommit att belysa omsorgsbegreppet i resultatet på ett avsevärt större sätt än vi 
ämnat från början av undersökningen. Vidare innebar denna insikt att vi blev 
tvungna, för att kunna analysera och diskutera detta, söka ytterligare kurslitteratur 
inom omsorgsområdet.  
 

5.3 Slutsats 

 
Det som blir frustrerande för oss är hur vi upplever att det är en ojämn fördelning av 
värdet i vårt uppdrag. Vi har fått känslan att det råder en viss status i arbetet med 
utveckling och lärande och att omsorg, anknytning och relationsdelen inte anses vara 
lika värdefull. Utifrån våra praktiska erfarenheter och genom respondenternas 
utsagor har vi fått en känsla av att det råder en viss stress över att det är undervisning 
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kopplat till strävansmålen och utvärdering av denna som räknas. Detta medför en 
viss risk att förskollärare och annan personal i förskolan negligerar kompetensen och 
erfarenheten i att “bara” vara en trygg famn. I läroplanen för förskolan står det tydligt 
att omsorg, utveckling och lärande ska komplettera varandra i syfte att bilda en 
helhet (Skolverket, 2016). I relation till vår undersökning blev det intressant att få en 
inblick i vad den kommande läroplanen för förskolan skriver om omsorg. Exempelvis 
som vi nämnt tidigare i texten har omsorg, utveckling och lärande fått ett eget avsnitt 
i kapitel 1 samt att detta i kapitel 2.2 fått en ändrad rubrik. Den nya rubriken lyder 
“Omsorg, lärande och utveckling” begreppet omsorg är nu det första ordet läsaren 
möts av i rubriken till skillnad från nuvarande läroplan för förskolan där rubriken 
endast lyder “Utveckling och lärande”. Förutom att kapitel 1 har fått ett nytt avsnitt 
där begreppet omsorg ges plats i rubriken samt kort i avsnittets inledning upplever vi 
att det inte är så stor skillnad mellan den nuvarande och kommande läroplanen för 
förskolan vad avser begreppet omsorg (Skolverket, 2016, 2018). Vi vill belysa den 
problematik som vi tillika Sheridan m fl., (2015) menar kan uppstå i och med att 
begreppet omsorg kan tolkas på olika sätt i läroplanen för förskolan, då inte omsorgs 
begreppets förhållningssätt beskrivs utan lämnas fritt att tolka. Författarna menar att 
detta kan medföra att faktorer som kompetens och förståelse för omsorgsbegreppet 
blir avgörande för hur kvaliteten blir och i förlängningen hur barnen får möjlighet att 
utvecklas till fullo. 
 
Förskolans läroplan skriver fram att genom omsorg, relationer och samspel ska 
barnen få möjlighet till lärande (Skolverket, 2016). Om denna omsorg, relationer och 
samspel är nyckeln till utveckling och lärande precis som både den sociokulturella 
teorin och anknytningsteorin menar ställer vi oss frågande till, varför detta inte ges 
större utrymme i förskollärarutbildningen. 
 
Efter avslutad undersökning kvarstår den frustrerande känsla vi tidigare skrivit om. 
Vi anser att vi genom respondenterna och tidigare forskning bara fått ytterligare 
bevis för att omsorg och anknytning inte prioriteras och ges det utrymme som 
behövs. Även om respondenterna samstämmigt uttrycker att det yngre barnen skulle 
behöva mera tid så finns det inte möjlighet att erbjuda detta på grund av 
personalbrist och stora barngrupper. Utifrån undersökningens resultat drar vi 
slutsatsen att så länge omsorg och anknytning inte prioriteras kan inte förskolans 
pedagogiska verksamhet kvalitetssäkras. 
 
Avslutningsvis vill vi lyfta omsorgens och anknytningens betydelse för utveckling och 
lärande. Vi har genom Halldéns (2007) utsagor kommit till en slutsats att detta inte 
går att ges för mycket betydelse utan behöver sammanvävs för att utgöra det nät av 
förutsättningar barnen behöver för sin framtida roll i samhället. I avsnittet 
forskningsbakgrund beskriver vi educare som ett samlingsbegrepp för lärande och 
omsorg. Vi anser att så länge dessa två begrepp är sammanfogade finns en risk att 
omsorgen hamnar i bakgrunden vilket i förlängningen kan komma att få en negativ 
effekt på barns lärande då omsorg, anknytning och sociala samspel utgör 
fundamentet för lärande och utveckling (Halldén, 2007). 
 

5.4 Studiens relevans för professionen  

 
Att ha förståelse för de anknytnings mönster som barnen ger uttryck för och sedan 
kunna förvalta denna kunskap och främja vidare trygga anknytningsmönster och 
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relationer är en förutsättning för att barn ska utvecklas (Kihlbom, 2009). Däremot 
visar undersökningen att förskollärarna inte har någon djupare kunskap om 
omsorgens och anknytningens betydelse för barns utveckling och lärande. Detta 
bekräftas även i litteratur vi tagit stöd av hos Kihlbom (2009) tillika Hagström 
(2010), därför anser vi att det är relevant för professionen att få större kompetens 
kring omsorgens betydelse för barns anknytning och trygga relationsskapande. Vi 
hoppas att detta ska komma få större plats i utbildningen av förskollärare i framtiden 
och önskar genom den här undersökningen kunna tillföra en förståelse för dessa 
oerhört viktiga delar i barns liv på den sociala arena förskolan är.  
 

5.5 Förslag till fortsatt forskning  
 
Utifrån den nya kunskap denna undersökning gett oss har många diskussioner 
uppstått angående vad som skulle vara av intresse för vidare forskning. Det som varit 
det mest frekvent återkommande och vad vi tror kan vara till nytta för den framtida 
förskollärarprofessionen är; forskning kring hur barn med otrygg anknytning i 
förskolan påverkas vad gäller kunskapsutveckling samt studieresultat i senare 
skolgång. 
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Bilaga 1 

 
Missivbrev 
Information gällande en undersökning om hur förskollärare definierar begreppet 
anknytning samt hur deras tankar om anknytningens betydelse för skapande av 
trygga relationer, utveckling och lärande i förskolan. 
 
Hej.  
Vi är två förskollärarstudenter som läser på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. 
Vi har kommit till slutskedet av vår utbildning och ska nu skriva vårt 
självständiga arbete på 15 hp. Undersökningen i vårt självständiga arbete har 
som syfte att synliggöra förskollärares tankar om anknytningen och innebörden 
av anknytning som begrepp. Vidare vill vi undersöka förskollärares tankar om 
betydelsen av detta i relation till barns skapande av trygga relationer, utveckling 
och lärande. För att samla in datamaterial till undersökningen kommer vi att 
genomföra semistrukturerade intervjuer med tio förskollärare på sex olika 
förskolor. Vår förhoppning är att ni har möjlighet att medverka i en individuell 
intervju. Intervjun uppskattar vi ta ca trettio till fyrtifem min i anspråk per 
respondent. För att ge er respondenter chans att läsa igenom frågorna och 
förbereda er inför intervjutillfället bifogar vi frågorna i slutet av detta missivbrev. 
Då vi anser att det är viktigt att all information från intervjutillfället kommer 
med så önskar vi att använda ljudupptagning under intervjuerna.  
Vi vill även informera om att vi förhåller oss till de etiska forskningsprinciper 
som finns att finna i Vetenskapsrådets- God forskningssed (2017). De förskolor 
och respondenter som figurerar i undersökningen kommer att vara anonyma. 
Intervjuerna sker på helt fri vilja och de respondenter som deltar i intervjuerna 
har rätt att avbryta eller avstå från att svara på frågor om hen så önskar, utan att 
ange orsak.  
Det insamlade datamaterialet kommer endast att användas i vår undersökning. 
och kommer efter avslutad undersökning att raderas.  
Undersökningen kommer att finnas till ert förfogande då den kommer att 
publiceras i databasen DiVA. 
Med detta arbete har vi en förhoppning att kunna synliggöra samt öka vår 
kunskap kring anknytning, trygga relationer och dess betydelse för utveckling 
och lärande i förskolan. 
Vid frågor tveka inte att kontakta oss.  

Med vänlig hälsning 

Student: Nathalie Andersson        Handledare: Lena Beckström 
nan15003@student.mdh.se        lena.backstrom@hkr.se  0705360754      

Student: Karolina Lagerkvist Nagrell         
knl15001@student.mdh.se 
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Bilaga 2 

Intervjumall 

Bakgrund 

Ålder på respondenten? 

Profession/utbildning? 

Vilken åldersgrupp arbetar du mot för tillfället? 

Hur många år har du arbetat inom förskolan? 

Har du kunskap om anknytningsteorin? 

Beskriv hur du definierar begreppet anknytning? 

Följdfrågor: 

På vilket sätt tror du anknytning har betydelse för barn i förskolan? 

Tänker du på begreppet anknytning på olika sätt i hemmet eller på förskolan, förklara 
på vilket sätt. 

Anser du att barn på förskolan ges utrymme för anknytning i ert arbetssätt? Beskriv 
hur. 

Finns det faktorer som försvårar arbetet med anknytning i förskolan? 

Vad innebär trygga relationer i förskolan för dig? 

Följdfrågor: 

Vilka faktorer anser du kan främja skapandet av trygga relationer? 

Finns det faktorer du anser försvårar skapandet av trygga relationer? 

På vilket sätt tror du anknytning kan ha betydelse för skapandet av trygga relationer i 
förskolan? 

Hur möjliggör ni genom ert arbetssätt att trygga relationer skapas på förskolan? 
Beskriv. 

Anser du att ditt förhållningssätt angående trygga relationer påverkar barnen i deras 
skapande av dessa? 

Hur anser du att anknytning och tryggt relationsskapande påverkar 
barns utveckling och lärande på förskolan? 

Följdfrågor: 

Anser du att anknytning och trygga relationer är nödvändiga för barns utveckling och 
lärande? Beskriv på vilket sätt. 
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Anser du att ni på förskolan får förutsättningar för att uppnå de ni anser är 
nödvändigt för anknytning och tryggt relationsskapande, eller finns det mer att 
önska? 

 

Tilläggsfråga: 

 
Hur tolkar ni begreppet omsorg i relation till förskolans läroplan och hur 
blir det synligt i ert arbetssätt? 
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