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Syftet med denna studie är att undersöka åtta förskollärares uppfattning om 
begreppet anknytning i förskolan. Metoden för studien är kvalitativ, åtta 
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1   Inledning 

Förskolan är en naturlig del av livet för nutidens barn i Sverige. En plats där de kommer 
spendera en stor del av sin tid. Kihlbom (2003) skriver att två tredjedelar av Sveriges barn 
redan vid ett års ålder är i förskolan 30 timmar i veckan. Eftersom barnen tillbringar 
mycket tid i förskolan är det väsentligt att barnen känner att de är trygga. Detta är enligt 
oss en av förskolans betydelsefullaste uppdrag. I förskolans läroplan skriver Skolverket 
(2016) att:  

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera 
barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en 
helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande 
bildar en helhet. (s.5). 

I detta citat framkommer det tydligt att förskolan ska vara en trygg bas där barns behov 
tillgodoses och synliggörs. Enligt våra egna erfarenheter under vår verksamhetsförlagda 
utbildning, har vi sett att undervisningen i förskolan tar över allt mer och omsorgen får ta 
ett steg tillbaka. Med undervisning menar vi att aktiviteter är noggrant planerade och utgår 
från de didaktiska frågorna och att en-till-en kontakten inte får lika mycket utrymme. 
Broberg, Hagström och Broberg (2012) ifrågasätter om små barn gynnas av att gå i 
förskolan. De menar att omvårdnad och pedagogik kan komma i konflikt med varandra. 

Broberg m.fl. (2012) menar att yngre barn kan glädjas av varandra i förskolan. Dock har 
inte dessa barn samma självklara behov av att vara i gruppgemenskap med andra barn som 
de äldre barnen i förskolan. De yngsta förskolebarnen besitter inte heller samma förmåga 
att samspela i lek som de äldre barnen. Sammanfattningsvis ställer detta kravet på 
förskollärares lyhördhet och hur intresserade de är av barnens välmående i förskolan. De 
yngsta barnen gynnas alltså av förskollärare som har möjlighet att ge barnen relativt 
mycket en-till-en kontakt. I dagens samhälle finns inte bara förskolan där för barnens 
skull. Förutsättningar för att den svenska arbetsmarknaden ska fungera är att det finns en 
barnomsorg så att vårdnadshavarna kan arbeta. Broberg m.fl. (2012) skriver att: 

Om ambitionen att ge små barn god omvårdnad i förskolan ska kunna förverkligas, måste 
konflikten mellan barnens och vuxenvärldens behov synliggöras och diskuteras. […] Om 
förskolans främsta uppgift är att erbjuda små barn största möjliga trygghet och kontinuitet i 
sina relationer, blir lösningarna annorlunda än om förskolans främsta uppgift är att svara upp 
mot arbets- och vuxenlivets villkor och behov. (s.24-25). 

Denna studie kommer handla om åtta förskollärares uppfattning om begreppet anknytning 
i förskolan. Detta för att kunna gynna barns lärande och utveckling under deras fortsatta år 
i förskolan och i barns framtid. Vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sina 
barn i förskolan. Den reviderade läroplanen för förskolan träder i kraft i juli 2019 och då 
förs begreppen utbildning och undervisning in, även omsorg blir framträdande. En av 
förutsättningarna för att barn ska kunna utvecklas och ta in undervisningen som sker i 
förskolan är att de har en trygg anknytning till personalen i förskolan. 

1.1   Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka åtta förskollärares uppfattning om begreppet 
anknytning i förskolan. 
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•   Hur uttrycker förskollärare sig kring begreppet anknytning?  
•   Vilka möjligheter och utmaningar med anknytning i förskolan ger 

förskollärare uttryck för?   

1.2   Uppsatsens disposition 

I studiens första avsnitt behandlas Bakgrund till denna studie där det fastställs hur 
avgränsningen i litteratursökningen gick till. Vidare förklaras begreppsdefinitioner som har 
betydelse för studien. Studien fortsätter med förskolans styrdokument och det valda 
teoretiska perspektiv som är anknytningsteorin. Sedan introduceras 
forskningsbakgrunden, där tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och 
frågeställningar. I avsnittet Metod förklaras varför en kvalitativ metod valdes och varför 
semistrukturerade intervjuer blev metodvalet. Detta efterföljs av urval, procedur, 
analysmetod, studiens tillförlitlighet och de forskningsetiska principerna.  
I studiens Resultat redogörs resultatet och analyseras. I avsnittet Diskussion diskuteras 
metod och resultat för att komma vidare till en slutsats. De två sista rubrikerna är studiens 
relevans för förskolläraryrket och förslag till fortsatt forskning. 

2   Bakgrund 

Under detta kapitel redogörs arbetet kring Litteratursökning, Begreppsdefinitioner, 
Förskolans styrdokument angående anknytning, Teoretiskt perspektiv samt 
Forskningsbakgrund. 

2.1   Litteratursökning 

Vid litteratursökningen användes databaserna SwePub och ERIC. I dessa databaser fanns 
intressanta och relevanta artiklar, samt en doktorsavhandling till denna studie. För att 
avgränsa sökningarna i databaserna valdes endast artiklar som är ”referee-granskade” eller 
”peer-reviewed” granskade. Med hjälp av denna symbol * efter sökordet, går det att söka 
flera ord kombinationer, exempelvis relation* då söker databasen efter allt som innehåller 
orden relation och relationships. Sökorden som användes via ERIC var bland annat 
Attachment behavior, Preschool teachers and relation*, Child development, Wellbeing 
AND day-care. På SwePub där doktorsavhandlingen till denna studie hittades via sökorden 
Anknytningsperson and förskol*. Vetenskapliga artiklar som hittades via SwePub var med 
sökorden inskolning*, börja and förskola*. Litteraturen som hittades är inkluderad i 
studiens forskningsbakgrund tillsammans med övrig relevant litteratur.  

2.2  Begreppsdefinitioner 

Studien innehåller centrala och återkommande begrepp. Begreppen är väsentliga för 
förståelsen av studiens innehåll. Begreppen förklaras i underrubriker som består av: 
Anknytning, Trygghet, Barnets perspektiv, Samspel och Vårdnadshavare.  

2.2.1   Anknytning 

Anknytning är ett känslomässigt band mellan barn och vårdnadshavarna, det 
känslomässiga bandet kan även vara mellan barn och förskolepersonalen. Det är barnet 
som knyter an till den vuxne, som i sin tur binder sig till barnet. Barn behöver minst en 
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person som de har en trygg anknytning till för att blir en trygg person med god självkänsla 
(Karlsson, 2012).  

2.2.2  Trygghet 

Trygghet i denna studie betyder att barnet känner ett inre lugn i den miljön barnet befinner 
sig i. Trygghet skapas av de personer som finns runt omkring barnet, och som bryr sig om 
barnet (Karlsson, 2012). Relationen mellan förskolepersonalen och barnet är grunden för 
barnets trygghet i förskolan. Trygga barn tar för sig, trivs och lär sig i förskolan (Niss, 
Hindgren & Westin, 2007). 

2.2.3  Barnets perspektiv 

Barnets perspektiv betyder att vi vuxna försöker sätta oss in i barnets situationer (Broberg 
m.fl. 2012). Niss m.fl. (2007) förklarar att de vuxna ska utgå ifrån frågorna ”hur ser barnet 
på det som sker och vad styr barnet?” (s.86) för att kunna fånga barnets perspektiv. Det är 
bemötandet och omgivningens syn på barnet som avgör hur barnet kommer att utveckla 
sin tro på sig själv, självkänsla och sin förmåga. Därför är det väsentligt för de vuxna i 
förskolan att inta barnets perspektiv för att förstå barnets känslor och viljor.  

2.2.4  Samspel 

Samspel är när människor möts. Karlsson (2012) menar att ”Ordet samspel betyder 
ömsesidig påverkan eller växelverkan mellan människor som befinner sig i närheten av 
varandra. Samspel är allting som utspelas mellan personerna. Det kan variera i intensitet 
mellan ingen ömsesidig påverkan alls till intensiv påverkan.” (s.17).  

2.2.5  Vårdnadshavare 

I denna studie benämns den som tar närmast hand om barnet för vårdnadshavare. Detta 
för att det ofta handlar om barnets föräldrar eller förälder men det kan även handla om 
andra individer som tar hand om barnet exempelvis släktingar eller fosterföräldrar.  

2.3   Förskolans styrdokument angående anknytning 

Här redogörs förskolans styrdokument som är relevant för denna studie angående 
anknytning. Denna del utgår från förskolans läroplan (Skolverket, 2016) och 
barnkonventionen (UNICEF, 2009). 

I läroplanen för förskolan beskrivs det att verksamheten ska präglas av grundläggande 
värden om medmänsklighet och förståelse för andra individer. Skolverket (2016) skriver 
att ”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska 
prägla arbetet i förskolan.” (s.5). Vidare betonas det att förskolläraren har ansvar för att 
goda och varaktiga relationer byggs upp i barngruppen och en trygghet skapas. 
Verksamheten ska utgå ifrån barnets behov och helhetssynen på barnet ska utformas så att 
utveckling, lärande och omsorg bildar en helhet. Förskollärare ska även ansvara för att 
varje barn tillsammans med sina vårdnadshavare får en god introduktion i 
förskoleverksamheten. Enligt FN:s barnkonvention som handlar om barns rättigheter, står 
det att barns bästa alltid ska prioriteras (UNICEF, 2009)  

I den trygga och relationsskapande miljön som beskrivs i läroplanen (Skolverket, 2016) ska 
barnen få uppleva omsorg och utveckling som bildar en helhet, samtidigt ska 
förskolläraren ansvara för att trygga relationer skapas både i barngruppen och vid en-till-



 4 

en kontakt. Barnen ska dessutom tillsammans med sina vårdnadshavare få en god 
introduktion i förskolan. Förskolläraren ska engagera sig i varje enskild individ och utgå 
från ett barn perspektiv där barnets känslor och viljor respekteras. Detta skapar en helhet 
där omsorg om varje enskilt barn och deras välbefinnande har fokus för att sedan kunna 
fortsätta med utveckling och lärande, detta ska prägla arbetet i verksamheten.  

2.4  Teoretiskt perspektiv  

Det teoretiska perspektivet som valdes i denna studie är anknytningsteorin. I det teoretiska 
perspektivet finns underrubrikerna Anknytningsteori, Trygghetscirkeln och 
Anknytningsmönster.  

Anknytningsteori 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes det att utgå från John Bowlbys (1907-
1990) anknytningsteori. Bowlbys grundtankar har använts och handlar om känslomässiga 
och nära relationer som har betydelse för barns utveckling (Bowlby, 2010). Bowlby fick i 
uppdrag att i slutet av 1940-talet förbättra hemlösas barns situation efter andra 
världskriget. Under 1960-talet kom Bowlby ut med en bok där han beskriver hur 
människans utveckling vid separationer, försummelser och vanvård tidigt i livet kan se ut 
och vad det kan få för följder för den fortsatta utvecklingen. Därför är anknytningen 
betydelsefull (Perris, 1996). Bowlby (2010) menar att det har skett flera studier under åren 
som har visat att det finns negativa effekter på barns personlighetsutveckling om de är 
ifrån sina vårdnadshavare under längre perioder. Observationer som har genomförts visar 
att yngre barn reagerar när de placeras på ett främmande och ovant ställe med främmande 
individer. De negativa effekterna av en sådan upplevelse kan ses på ett barns senare 
relationer till vårdnadshavare vilket har haft en betydelsefull roll för anknytningsteorins 
ursprungliga formulering. 
I anknytningsteorin är grunden att människan vill knyta känslomässiga band till andra 
individer i sin närhet. Detta är en grundläggande komponent i människans natur.  
Bowlby (2010) har som utgångspunkt att barnet redan vid födseln är utrustad med en 
mängd olika förutsättningar till utveckling. Hur barnets utveckling fortskrider beror på 
samspelet mellan barnet och den miljö som barnet är omgivet av.  
Ahnert, Pinquart och Lamb (2006) skriver i sin studie att relationer i förskolan kan bli 
trygga om förutsättningar skapas för det. Förskolans karaktär och hur den är organiserad 
samt de vuxnas egenskaper påverkar relationen mellan vuxen och barn.  

Brandtzæg, Torsteinson och Øiestad (2016) menar att anknytningsteorin är den teori som 
ger människor insikt och förståelse för yngre barns behov och signaler. Med hjälp av 
anknytningsteorin kan barns behov respekteras och förskoleverksamheten kan organiseras 
för att säkerställa att de yngsta barnen får sina primära behov för trygghet och närhet 
uppfyllda. Författarna menar att barn som är tillräckligt trygga i förskolan tillsammans 
med förskolepersonalen kan utöva lek och utforskande på ett lugnt sätt. Detta leder till att 
barnen kan tillgodogöra sig den positiva miljö som förskolan bör inneha. I Bowlbys 
anknytningsteori ingår anknytningsmönstren som berättas mera om i rubriken 
Anknytningsmönster. Trygghetscirkeln som är en central del av anknytningsteorin 
förklaras mer ingående under nästkommande rubrik.   

Trygghetscirkeln  

Brandtzæg m.fl. (2016) menar att trygghetscirkeln (se bilaga 3) är en central del av 
anknytningsteorin och bygger på många års forskning om anknytning. I trygghetscirkeln 
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finns begreppen trygg bas och säker hamn. Bowlby (2010) hävdar att trygg bas är ett 
begrepp som introducerades av Mary Ainsworth och blev betydelsefullt i Bowlbys 
anknytningsteori. Brandtzæg m.fl. (2016) beskriver två aspekter som vuxna ska anamma i 
sin omsorgsförmåga. Det första är att vara en trygg bas för barnets utforskande. Den andra 
är att vara en säker hamn, där barnet kan återvända om de upplever fara eller hot. När 
barnet upplever den trygga basen vågar de utforska sin omgivning och om barnet känner 
sig otryggt så återvänder barnet till den säkra hamnen. Förskolepersonal kan ses som 
barnets närmsta anknytningsperson i förskolan. Om en säker hamn och trygg bas finns så 
vågar barnet utforska förskolans miljö, skapa kompisrelationer och en tilltro till sig själv. 
Trygghetscirkeln tydliggör dynamiken mellan barns beroende och självständighet.  

Brandtzæg m.fl. (2016) visar i trygghetscirkelns övre del som består av den trygga basen 
där barnet vill utforska omvärlden. För att barnet ska våga utforska omvärlden bör 
förskollärare vaka över barnet, glädjas åt barnet, hjälpa barnet och ha roligt tillsammans 
med barnet. Författarna menar att förskolläraren alltid ska säkerställa barnets fysiska 
närhet. Att barn känner att det finns en förskollärare som vakar över en är grundläggande 
för att barnet ska känna en inre trygghet. Det är även betydelsefullt att förskollärare ser 
barnet exempelvis när barnet utforskar och kommer med uppmuntrande kommentarer, 
ger blickar och är närvarande. När en förskollärare gläds åt barnet fylls de med energi och 
självförtroende, så att barnet får kraft att fortsätta utforska. När förskolläraren hjälper och 
stöttar barnet ökar deras självförtroende, dock ska inte förskolläraren ge barnet det färdiga 
svaret utan de ska arbeta tillsammans för att komma på en lösning. I den trygga basen är 
det även viktigt att förskolläraren och barnet har roligt tillsammans, glädjen stärks när den 
delas tillsammans. Glädje är en del av grunden i trygghet.  

Brandtzæg m.fl. (2016) visar i trygghetscirkelns nedre del som består av den säkra hamnen 
där barnet är i behov av att ”tanka” trygghet. För att barnet ska känna den säkra hamnen 
bör förskollärare skydda barnet, trösta barnet, vara snäll mot barnet och kunna organisera 
barnets känslor. När barnets vårdnadshavare inte finns tillgängliga är det viktigt att 
förskolläraren kan agera barnets ”tankningsställe”. När barnet kommer till förskolläraren 
för att ”tanka” är det för att barnet behöver känna trygghet för att fortsätta lära och leka. 
Förskolläraren ska kunna skydda barnet mot ”fara” och finnas till hands exempelvis om en 
konflikt sker i barngruppen. Förskolläraren ska kunna trösta barnet om de gjort sig illa 
eller blivit skrämd. I den övre delen av trygghetscirkeln ska förskolläraren glädja sig 
tillsammans med barnen, i den nedre delen av cirkeln ska barnet känna att förskolläraren 
har en grundläggande välvilja. Då det kan bli lätt att visa irritation och uppgivenhet om 
barnet anses ”krävande”, istället för att ha tålamod, lugn och agera vänligt mot barnet. För 
att kunna organisera barnets känslor kan förskolläraren genom att med ansiktsuttryck, 
beröring, rörelser samt ord visa att förskolläraren förstår barnets känslor.  
Författarna förklarar att trygghetscirkeln kan användas för att möta och förstå barns 
behov. Trygghetscirkeln kan även ses som ett verktyg som stöttar barnets utveckling och 
förskolan kan på så sätt säkerställa en god kvalitet.  

2.4.1   Anknytningsmönster 

Detta avsnitt redogör för olika anknytningsmönster. Cortazar och Herreros (2010) 
förklarar olika typer av anknytning. Ainsworth och hennes kollegor kunde genom sin 
forskning se tre olika anknytningsmönster: trygg, otrygg-undvikande och otrygg-
ambivalent anknytning. De två sista tillhör kategorin otrygg men organiserad anknytning. 
Senare identifierades även ett fjärde anknytningsmönster som är desorganiserad 
anknytning. Dessa olika anknytningsmönster kommer vara rubriker som består av Trygg 
anknytning, Otrygg men organiserad anknytning och Desorganiserande anknytning.  
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Trygg anknytning 

Cortazar och Herreros (2010) hävdar för att barnet ska kunna använda sin vårdnadshavare 
som en trygg bas, behöver barnet få tillräckligt med erfarenhet av sina vårdnadshavare för 
att kunna utforska världen. Vårdnadshavaren måste höra, förstå och vilja hjälpa barnet. 
Om barnet är tryggt anknuten skapar barnet en anpassningsbar relation till sina 
vårdnadshavare, som gör det möjligt att växla mellan utforskande och trygghetssökande. 
Barn med en trygg anknytning är mer uppmärksamma och har lättare för att engagera sig i 
interaktioner med andra individer, än de barn som har otrygga anknytningsmönster. 
Brandtzæg m.fl. (2016) menar att förskollärare bör vara medveten om att allt inte behöver 
vara perfekt för att en anknytning ska bli trygg. Det är väsentligt att vuxna i förskolan 
försöker förstå barnet och har insikt men även tar ansvar i sitt eget arbetssätt när något blir 
fel. Brandtzæg m.fl. (2016) menar att omkring 60 till 70 % av barn har en trygg 
anknytning.  

Otrygg men organiserad anknytning 

Karlsson (2012) förklarar att barn som har en otrygg men organiserad anknytning har 
oförutsägbara vårdnadshavare. Vårdnadshavarna är mindre lyhörda för sina barn än de 
som befinner sig i trygga anknytningsmönster. När relationen till vårdnadshavarna präglas 
av en otrygg men organiserad anknytning påverkar det barnet destruktivt. Barnets 
nyfikenhet och förmåga till att undersöka påverkas på ett negativt sätt, eftersom 
vårdnadshavarna inte finns tillgängliga för barnet när de behövs. Två typer av dessa 
anknytningsmönster är det undvikande och det ambivalenta.   

Otrygg-undvikande anknytning 

Cortazar och Herreros (2010) hävdar att barn med en otrygg-undvikande anknytning inte 
har något behov av att använda vårdnadshavarna som en trygg bas. Vårdnadshavarna med 
ett barn som har otrygg-undvikande anknytning tycker inte om att känna sig behövda av 
barnet. Yngre barn är beroende av närhet, barn med undvikande anknytning har lärt sig att 
de inte får tröst och omsorg av sina vårdnadshavare och därmed tror barnet att det inte har 
något behov av tröst och omsorg. Brandtzæg m.fl. (2016) menar att dessa barn verkar mer 
självständiga än vad det egentligen är. Förskollärare behöver vara mer stöttande mot barn 
med en otrygg-undvikande anknytning. Det är en utmaning att komma nära barn med 
detta anknytningsmönster eftersom barnet är vant att ”klara sig själv” och ”låtsas” vara 
självständigt. Förskollärare ska inte vänta på att barnet uttrycker sig behöva hjälp utan ska 
självmant erbjuda sin hjälp. Barnet ska inte bli pressat av vuxna utan det är väsentligt att 
förskollärare erbjuder omvårdnad på ett vänligt sätt. Det kan ta tid innan barnet öppnar sig 
och låter förskolläraren ge stöd eller tröst vilket barnet har stort behov av. 

Otrygg-ambivalent anknytning 

Cortazar och Herreros (2010) påstår att den ambivalenta anknytningen utvecklas i relation 
mellan barn och vårdnadshavare. Vårdnadshavarens samspel gentemot barnet är 
oförutsägbart. Vårdnadshavarna är endast tillgängliga för barnets känslor och behov 
ibland. Barnet får då svårigheter att läsa av vårdnadshavarna, då samspelet endast inträffar 
på vårdnadshavarens villkor. Barn med ambivalent anknytning har därför mindre tillit till 
sin egen förmåga att kunna påverka sin omgivning och risken att bli passiv är stor. Barnet 
blir osäker på sitt egenvärde och får en sämre självkänsla. Barn med ambivalent 
anknytning kan ofta få oriktade känsloutbrott. Brandtzæg m.fl. (2016) påpekar att barn 
med otrygg-ambivalent anknytning har behov av en förskollärare som finns tillgänglig och 
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stöttar dock behöver barnet även bli uppmuntrat till att göra saker själv. Detta för att 
barnet ska bli mer självständigt och tro på sin egna förmåga.  

Desorganiserad anknytning 

Cortazar och Herreros (2010) menar att barn med desorganiserad anknytning innebär att 
deras relation till vårdnadshavarna bygger på rädsla. Barnet som behöver beskydd och 
tröst av sina vårdnadshavare, får istället en känsla av rädsla och oro i vårdnadshavarnas 
närvaro. Det desorganiserade anknytningsmönstret anses vara det mest problematiska.  

Sammanfattningsvis 

Sammanfattningsvis är anknytningsteorin det teoretiska perspektivet som valts i denna 
studie. Den valdes för att den är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Med hjälp 
av anknytningsteorin kommer studiens resultat tolkas och analyseras. Genom olika 
anknytningsmönster och trygghetscirkeln kan förskollärarnas resonemang tolkas och 
förstås som uttryck för olika föreställningar. Förskollärarnas uppfattning om anknytning 
blir synlig när deras föreställningar ställs i relation till anknytningsteorin.  

2.5   Forskningsbakgrund  

I detta avsnitt redogörs relevanta studier och forskning inom ämnet anknytning inklusive 
relevant litteratur förekommer. Studiens centrala begrepp redogörs för en ökad förståelse 
för studiens syfte. Forskningsbakgrunden presenteras utifrån två rubriker: Inskolning och 
anknytning i förskolan och Förutsättningar för anknytning i förskolan.  

2.5.1   Inskolning och anknytning i förskolan 

I detta avsnitt redogörs hur en inskolning kan gå till, varierade inskolningsmetoder, och 
vikten av vårdnadshavarnas förtroende för förskolan. Detta avsnitt utgår från rubrikerna 
Inskolning och Inskolningsmetoder.  

Inskolning 

Markström och Simonsson (2017) visar i sin studie om hur viktigt det är att förskollärare 
skapar förtroende från både barnet och vårdnadshavarna när barnet börjar i förskolan. 
Förskollärare ska betona vikten av att vårdnadshavare och barnet förstår att de vuxna i 
förskolan alltid vill barnets bästa. Förskollärarna i studien anser att en föräldraaktiv 
inskolning gynnar relationen mellan alla parter.  

Ahnert, Gunnar, Lamb och Barthel (2004) menar att många faktorer påverkar hur 
inskolningen ska utformas. Det kan antingen vara förskolans organisation som avgör eller 
förskollärares och vårdnadshavares önskemål. Förskollärare kan berätta om att många 
vårdnadshavare inte har tid med en lång inskolning. Förskollärarna får då ta fram metoder 
för en kortare inskolning. Långa inskolningsperioder kan också vara bekymmersamma för 
förskolan, tillexempel när många barn skolas in samtidigt. En följd av detta kan vara att de 
”gamla” barnen samt den vanliga pedagogiska verksamheten blir lidande. Detta ställer 
stora krav på förskollärarna, då de måste möta flera ”nya” och ”gamla” barns behov.  

Ahnert m.fl. (2004) påpekar att vårdnadshavare till tryggt anknutna barn avsätter längre 
tid för barnets inskolning än vårdnadshavare som har barn med en otrygg anknytning. 
Vårdnadshavare som är lyhörd för sitt barns signaler och kroppsspråk tar sig längre tid till 
inskolningen, detta kan bero på att deras barn visar tydligt att de inte vill bli lämnade i 
förskolan.   
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Inskolningsmetoder  

Markström och Simonsson (2017) menar att syftet med deras studie var att undersöka 
svenska förskollärares uppfattning om samspelet mellan hem och institution i förhållande 
till barnens inskolning i förskolan. Förskollärare som deltog i studien förändrade sina 
förväntningar om hur personalen i förskolan skolar in barn och vårdnadshavare. 
Förskollärarna har bytt från en föräldrapassiv inskolning till en mer föräldraaktiv 
inskolning. Med föräldraaktiv inskolning förväntas vårdnadshavaren ha en mer aktiv roll i 
förskolan från start. Författarna menar att med en föräldraaktiv inskolning så är det 
vårdnadshavaren som sköter omsorgen av sitt barn. Vårdnadshavaren och barnet deltar i 
allt som sker på förskoleavdelningen under dagarna. Med detta arbetssätt ska 
vårdnadshavarna signalera att det är tryggt och glädjefyllt i förskolan. Under en 
föräldraaktiv inskolning så sker det inga avsked, utan vårdnadshavaren är tryggheten och 
barnet får öva sig i att vara i förskolan och inte bli lämnad där. Fördelar med denna 
inskolningsmetod är att vårdnadshavaren får en insyn i förskolans vardag och även en 
förståelse för arbetslagets arbete. Arnesson Eriksson (2010) skriver om andra 
inskolningsmetoder så som en, två eller tre veckors inskolning. Då är vårdnadshavaren 
med det första dagarna, för att sedan lämna barnet i förskolan under korta stunder. Efter 
några dagar utökas dessa stunder om barnet känner sig tryggt. Till skillnad från 
föräldraaktiv inskolning när vårdnadshavaren tar hand om barnets omsorg, så tar 
förskolläraren över barnets omsorg fortare med denna metod.  

2.5.2   Förutsättningar för anknytning i förskolan 

I detta avsnitt presenteras vikten av att kunna erbjuda en förskola med god kvalitet, vikten 
av förskollärarens betydelse i relation till barn i förskolan samt relationer och vilken 
betydelse barngruppens storlek och personaltätheten har. Denna del utgår ifrån rubrikerna 
Förskolans kvalitet, Känslomässiga relationer och Ramfaktorer i förskolan. 

Förskolans kvalitet  

Brebner, Hammond, Schaumloffel och Lind (2014) skriver, för att kunna erbjuda en 
förskola med hög kvalitet ges möjligheter till att verka positivt för barns utveckling. En 
stark relation mellan barnet och den som har omsorg för barnet, både i förskolan och i 
hemmet är viktig för att kunna underlätta barnens samspel. Brebner m.fl. (2014) och 
Degotardi (2010) hävdar att för de allra yngsta barnen, som inte bemästrar språket än, är 
det betydelsefullt att personalen i förskolan är mycket uppmärksamma på barnets 
kroppsspråk. Den vuxne behöver skapa en relation till barnet för att kunna tolka barnets 
signaler och underlätta deras kommunikation. Brebner m.fl. (2014) och Degotardi (2010) 
visar genom sin forskning att det finns en koppling mellan barnomsorg med god kvalitet 
och barnets språkutveckling. Samspelet gynnades av att förskollärare arbetade med 
anknytning. Brebner m.fl. (2014) menar att förskollärare som kan se det komplexa med 
deras interaktioner tillsammans med barn, påvisar en högre kvalitet gällande barns omsorg 
i förskolan. Förskollärare som är mera försiktiga och mjuka i sitt förhållningssätt gentemot 
yngre barns kroppsspråk och signaler får en bättre relation till barnen.  

Hagström (2010) påstår att det är väsentligt att förskolan är ett komplement till hemmet, 
där förskolläraren ska vara en kompletterande anknytningsperson. Förskolläraren bör ha 
förmågan till förmedling av både psykisk och fysisk omsorg. En förskola med mindre bra 
kvalitet kan försvåra barns utveckling. Forskning har visat att förskolan är en betydelsefull 
plats när omsorgsbrister i hemmet har uppmärksammats, och då kan förskolan bli ett 
kompletterande stöd. I förskolan kan personalen arbeta förebyggande och långvarigt så att 
insatser tillämpas. Barnets relation till förskollärarna kan bli likvärdig som de har till sina 
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vårdnadshavare. Förskollärares förmåga att ge både fysisk och psykisk omsorg blir 
betydelsefull, allra mest för de yngre barnen.  

Ahnert m.fl. (2004) hävdar, hur ett barn påverkas av separationen från sina 
vårdnadshavare beror på faktorer i miljön och främst på närvaro av någon lyhörd ersättare 
för vårdnadshavarna. Ahnert m.fl. (2006) visar i sin studie att barn som har spenderat en 
längre tid i förskolan har större möjlighet att få en trygg anknytning till någon av 
förskolans personal.  

Känslomässiga relationer 

Elfer (2007) påvisar resultatet ifrån två studier som visar att det finns ångest bland barn 
som inte vill vistas i förskolan. Förskolan kan ha en inverkan på barns känslomässiga 
mående. En följd av förskolans låga kvalitet kan medföra en högre risk att barnet inte vill 
samspela med förskolepersonalen eller med kamrater i förskolan. Elfer (2007) ifrågasätter 
även om de finns tillräckligt med personal på yngre barns förskoleavdelningar. En hög 
personaltäthet behövs för att barnen ska kunna få deras behov tillgodosedda, få den 
uppmärksamhet de behöver och en god anknytning. Elfer (2007) kritiserar om det 
verkligen finns flera fördelar än nackdelar för yngre barn att vistas i förskolan. De yngsta 
barnen i förskolan behöver vuxna kring sig som är lyhörda för barnens signaler och ger 
omsorg. Kan förskolan möta dessa behov med det förutsättningarna som finns, ifrågasätter 
forskarna.  

Alcock (2013) påvisar i sin studie att en förskollärares förmåga med att ha ömsesidiga 
relationer till barn påverkar och kan hjälpa barn att visa känslor. Med ömsesidiga 
relationer bekräftar och uppmuntrar förskolläraren barnet. Barnet känner förtroende och 
kan visa sina känslotillstånd och vågar koppla av i leken tillsammans med andra barn och 
vuxna, vilket är ett resultat på en påbörjad trygg relation.  

Kihlbom (2003) hävdar att erfarenhet av kontinuitet har en väldigt stor betydelse, desto 
längre en relation kvarstår och om det finns trygghet i anknytningen stärks barnet. I alla 
anknytningar finns det en hierarkiskt ordning där det finns svagare och starkare 
anknytningar. Barn med en otrygg anknytning kan få hjälp av kompetent personal i 
förskolan. Personalen kan kompensera barnets tidigare svaga anknytning och barnet kan 
på så sätt få möjligheter till en bättre anknytning.  

Ramfaktorer i förskolan  

Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) menar att personaltäthet, arbetslagets 
kompetens, förskollärares förhållningssätt, arbetsmiljö, barngruppens storlek och 
sammansättning bidrar sammanlagt till förskolans kvalitet. Forskning visar att antalet 
förskollärare i relation till antalet barn ökar sannolikheten för att förskolan har en högre 
kvalitet. Samtidigt menar författarna att barngruppens storlek är mer betydelsefull för de 
yngsta barnen i förskolan än antal förskollärare. De yngsta barnen i förskolan gynnas av en 
liten barngrupp med få förskollärare, än en större grupp men med flera vuxna.  Ahnert m.fl. 
(2006) hävdar i sin studie att med för stora barngrupper kan det bli en försvagad kontakt 
mellan barn och personal i barngruppen, därmed en försämrad trygghet och lägre nivå av 
det pedagogiska arbetet. Med mindre barngrupper har personalen i förskolan större 
möjligheter att hinna se och bekräfta varje individ. De kan bekräfta det känslomässiga 
behov barn har.  

Ottosson (2017) förklarar vikten av att barnets anknytningsperson i förskolan ska finnas 
tillgänglig, om barnet behöver tröst. Detta är särskilt betydelsefullt för de allra yngsta 
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barnen. I dagens förskola med hög personalomsättning samt personalens varierade 
arbetstider komplicerar förutsättningarna för detta. Dock är detta ett problem där 
förskolan måste vidta åtgärder för att kunna erbjuda alla barn i förskolan en trygg omsorg.  

Sammanfattningsvis 

I forskningsbakgrunden tas relevant forskning upp som har betydelse för studiens syfte och 
frågeställningar. Där tas varierade inskolningsmetoder upp, hur förskollärares 
förhållningssätt påverkar samt varierade förutsättningar att skapa trygga relationer i 
förskolan. Faktorer som påverkar barns anknytning i förskolan kan vara barngruppens 
storlek och hög personalomsättning. Utifrån studiens syfte och frågeställningar har en 
metod valts vilket kommer presenteras nedanför.  

3   Metod 

Nedan följer en redogörelse för Kvalitativ forskning som används i denna studie. Under 
metodkapitlet förklaras även Metodval, Urval, Procedur, Analysmetod, Studiens 
tillförlitlighet och hur de Forskningsetiska principerna respekterades.   

3.1   Kvalitativ forskning 

I denna studie har en kvalitativ metod valts. Bryman (2011) menar att i kvalitativa studier 
så kan verkligheten tolkas på flera olika sätt, studien blir alltså tolkningsbar. Kvalitativa 
studier används ofta av forskare som har väldigt lite kunskap i förväg om ämnet, något som 
forskaren vill få mera kunskap i. Därför beslutades det att studera anknytning för att skapa 
en större inblick i ämnet. Bryman (2011) hävdar också att en kvalitativ studie inte är 
mätbar som den kvantitativa. I en kvalitativ studie väljer forskaren att studera individerna i 
deras naturliga omgivning vilket valdes att göra i denna studie.  

Bryman (2011) förklarar att en kvalitativ forskare vill ha en nära relation till de personer 
som ska studeras. Forskaren vill kunna uppfatta världen på samma vis som de gör. Därför 
valdes en kvalitativ metod i denna studie.  

3.2  Metodval  

Metodvalet som gjordes blev semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) förklarar att det 
är informanternas tolkningar som är betydelsefulla och det blir därför utgångspunkten i 
denna studie. Intervjuer blev studiens metodval eftersom fokus är att undersöka åtta 
förskollärares uppfattning om begreppet anknytning i förskolan. Vid semistrukturerade 
intervjuer använder sig forskaren av förutbestämda frågor där ordningsföljden på frågorna 
kan variera. Till skillnad från strukturerade intervjuer så är frågorna mer allmänt 
formulerade. Under intervjuerna finns det möjlighet att ställa ytterligare frågor, så kallade 
uppföljningsfrågor till det som uppfattas vara betydelsefulla svar för denna studie. Stukát 
(2011) menar att beroende på vilket spelrum som ges den intervjuade personen så blir det 
varierade resultat av intervjun. Författaren menar att desto större utrymme den 
intervjuade personen får desto bättre blir förutsättningarna att få fram material som är 
spännande och nytt. Dock blir resultatet inte lika jämförbart mellan de olika personerna 
som blir intervjuade. En kombination av en strukturerad och en semistrukturerad intervju 
är det mest gynnsamma. Tidspressen har dock påverkat denna studie och endast ett av 
dessa metodval var möjligt, därför föll valet på semistrukturerade intervjuer. Vid 
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formuleringen av intervjufrågor så valdes det att utgå från studiens syfte och 
frågeställningar. Bryman (2011) förklarar att det inte är någon idé att ställa frågor som inte 
berör problemformuleringen men även att inte ta upp den intervjuades tid. 

Det är de som blir intervjuade som får välja en miljö där de känner sig trygga. Stukát (2011) 
förklarar att miljön ska vara så ostörd som möjligt och vara en trygg plats för båda 
parterna. Det är vanligt att de som intervjuar besöker den som ska bli intervjuad och dess 
hemmaplan, exempelvis arbetet eller hemmet. Under intervjuerna ställdes en del frågor 
som kunde upplevas som svåra eller jobbiga, vilket kunde leda till att informanterna kände 
sig i underläge. Detta behövde undvikas och därför valdes enskilda intervjuer, för att 
avdramatisera intervjusituationerna och undvika att maktposition uppstår.  

3.3  Urval 

I denna studie intervjuades åtta förskollärare. Bryman (2011) hävdar att en kvalitativ 
forskare vill ha en nära relation till de individer som studeras för att kunna se världen ur 
deras ögon. Därför föll valet på att använda åtta förskollärare som det tidigare har funnits 
en kontakt med. Förskollärarna arbetar i samma kommun i en mindre stad. Sex av de åtta  
förskollärarna arbeta på olika förskolor medan två förskollärare arbetar på samma 
förskola, men på olika avdelningar. Förskollärarna som intervjuades arbetar med barn i 
åldrarna ett till tre år. Det är vår uppfattning att det är då de flesta barnen börjar i 
förskolan. Bryman (2011) menar att ett bekvämlighetsurval består av personer som finns i 
forskarnas närhet eller som de haft kontakt med tidigare. Bryman (2011) skriver även om 
ett målinriktat urval, där forskaren väljer att ha med informanter som är relevanta för 
studiens frågeställningar. Tanken med denna studie är att beskriva, tolka samt förstå 
förskollärarnas uppfattning om begreppet anknytning i förskolan. Åtta förskollärare 
tillfrågades och alla tackade ja till att vara med i studien. Två av förskollärarna önskade att 
få ta del av intervjufrågorna innan intervjutillfället. Deras önskemål uppfylldes och de fick 
frågorna mejlade till sig i förhand. De förskollärare som blev intervjuade var i varierade 
åldrar och hade varierade erfarenheter av yrket beroende på deras yrkesverksamma år 
inom förskolan. Förskollärarna kontaktades genom mejl där de fick ta del av missivbrevet 
(se bilaga 1).  

3.4  Process 

Första steget i denna studies process var att ett missivbrev formulerades som innehöll 
information om studien. Informationen bestod av studiens syfte och hur datainsamlingen 
skulle gå till. Kontakt togs med de tillämnade informanterna för att boka in en tid för 
intervju, samt att missivbrevet mejlades. Nästa steg blev att utföra de semistrukturerade 
intervjuerna som utgick ifrån intervjumallen (se bilaga 2). Intervjufrågorna har 
tillsammans formulerats för att få underlag till att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. För att få svar på studiens syfte och frågeställningar har studier inom 
ämnet anknytning studerats för att få tips och idéer.  

De förskollärare som intervjuades hade varierade erfarenheter inom yrket. Förskollärare 
valdes endast att intervjuas för att förskollärare bär det pedagogiska ansvaret för omsorg, 
lärande och utveckling i verksamheten.  

Intervjufrågorna uppkom genom konsultation med handledaren till denna studie. 
Handledaren rekommenderade att intervjun skulle börja med det ”lätta” frågorna först 
såsom ålder, yrkesverksamma år inom förskolan och vad anknytning betydde för dem, för 
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att senare i intervjun gå in på de ”svåra” och ”jobbiga” frågorna. Dessa svåra och jobbiga 
frågor kunde leda till att informanterna kände sig i underläge vilket behövde undvikas. 
Därför valdes enskilda intervjuer för att inte skapa en maktposition och därmed 
avdramatisera intervjusituationen. Denscombe (2009) menar att när flera deltar i rummet 
vid intervjuer är informanten mindre öppen och ärlig i sina svar. Intervjuaren bör göra 
situationen så behaglig och bekväm som möjligt för informanten så känslan är att kunna 
uttrycka sig på ett fritt och öppet vis samt känner sig trygg. I studien utfördes åtta 
semistrukturerade intervjuer, fyra vardera. Intervjuernas längd varierade mellan 14 och 25 
minuter och utfördes på informanternas arbetsplatser. Majoriteten av intervjuerna 
genomfördes i ett personalrum eller konferensrum. Två av intervjuerna utfördes på 
avdelningen i ett avskilt rum. Alla intervjuerna spelades in och transkriberades sedan, för 
att få med all information som förskollärarna berättade. Bryman (2011) hävdar att vid 
intervjuer är det lättare att kunna följa upp på intressanta uttalanden om intervjun spelas 
in. Om intervjuaren antecknar kan viktig information försvinna därför är det bättre att 
spela in.  

3.5   Analysmetod  

Datainsamlingen innehåller, som tidigare har nämnts, åtta semistrukturerade intervjuer. 
Dessa intervjuer har transkriberats och efteråt har dessa granskats. Därefter beslutades 
vilken data som var relevant i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Vissa 
delar av intervjuerna togs bort eftersom allt material inte var relevant och skulle ta alldeles 
för stor plats i arbetet. Detta gjordes för att underlätta för läsaren, då all insamlad data blir 
för omfattande att läsa. Som analysmetod valdes en tematisk analys. Bryman (2011) skriver 
att den tematiska analysen är en av de vanligast angreppssätten vid en kvalitativ studie. En 
tematisk analys handlar om att noggrant analysera, identifiera och hitta teman eller 
mönster som sedan beskrivs detaljerat utifrån vår datainsamling. När datainsamlingen 
analyserades granskades det likheter och skillnader på förskollärarnas svar. Efter detta 
skedde en kodning av det insamlade materialet för att sedan fortsätta med att finna teman. 
Teman som uppkom under bearbetningen av resultatet var: uppfattning om anknytning, en 
trygg start, förskollärarens förhållningssätt samt utmaningar med anknytning i förskolan. 
Bryman (2011) menar att en analys av likheter och skillnader handlar om att fastställa hur 
informanterna diskuterar ett tema på varierade sätt eller att informanterna avviker ifrån 
varandra på bestämda vis. 

3.6  Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011) förklarar att tillförlitlighet består av fyra delkriterier som är trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Under denna studie 
finns det en medvetenhet om att intervjufrågorna påverkar vilket resultat studien får. 
Därför har det varit betydelsefullt för denna studie att intervjufrågorna ska ge svar på 
studiens syfte och frågeställningar. Därmed är intervjufrågorna något som lagts mycket tid 
på att formulera. För att säkerställa att studiens syfte och frågeställningar uppfylls har 
intervjufrågorna formulerats av oss författare tillsammans. De brister som kan finnas i 
tillförlitligheten är om det har uppkommit missförstånd när intervjufrågorna har ställts till 
informanterna, tidspress samt om det inte funnits tillräckligt med intresse eller kunskap 
om studiens syfte. För att förhindra att dessa brister uppstår valdes det att första kontakten 
med informanterna skulle vara via mejl och den bestod av information om studiens syfte 
och frågeställningar med avsikt för att ge möjlighet till förståelse och förhindra eventuella 
misstolkningar. Två av informanterna bad att få intervjufrågorna i förväg. Dessa två 
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förskollärare fick då ta del av intervjufrågorna via mejl. Det valdes för att sätta deras behov 
att få veta i första hand så de skulle känna sig trygga under intervjun. Detta kan ha 
påverkat studiens trovärdighet, då dessa förskollärare kan ha läst på om svaret redan innan 
intervjun. De resterande sex informanterna bad inte att få ta del av intervjufrågorna, deras 
svar blev därmed spontana. Genom hela studien har syfte och frågeställningar varit 
utgångspunkt för att kunna skapa en så tillförlitlig studie som möjligt. Bryman (2011) 
menar att överförbarhet är när resultatet kan användas i andra sammanhang. Studiens 
resultat kan ej användas i andra sammanhang, då kan inte studiens överförbarhet 
garanteras. Dock anses studien vara en tillgång för förskolans arbete med omsorg, för att 
lärande och utveckling ska ske måste omsorg i förskolan vara av god kvalitet. Studien anses 
ha en pålitlighet av den orsaken att om samma intervjufrågor hade ställts till samma 
informanter hade resultatet varit densamma. Om andra förskollärare hade intervjuats 
skulle resultatet blivit ett annat, eftersom förskollärarnas personliga uppfattning om 
begreppet anknytning efterfrågades. Gällande studiens konfirmering har det eftersträvats 
att vara objektiva och inte påverka studiens resultat på ett avgörande eller skevt sätt. Dock 
finns en medvetenhet att personliga värderingar kan påverka studiens resultat (Bryman, 
2011). 

3.7   Forskningsetiska principerna 

Det fyra forskningsetiska principerna har funnits i åtanke i studien. De fyra 
forskningsetiska principerna består av konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, 
informationskravet och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2017) förklarar att 
konfidentialitetskravet är en allmän skyldighet, att forskare inte får föra vidare uppgifter 
som informanten lämnat i förtroende till studiens syfte. Informanten ska vara skyddad och 
utomstående ska inte få ta del av informationen som de utlämnat i förtroende. Inte heller 
ska informantens namn eller deras arbetsplats röjas om inte tillstånd har givits. 
Konfidentialitetskravet får informanterna i denna studie vetskap om genom missivbrevet  
samt innan intervjun startade.  

Bryman (2011) hävdar att samtyckeskravet är att deltagarna i studien själva får bestämma 
om de ska delta eller inte. Informationskravet handlar om att informanten ska få en 
komplett information om studiens syfte samt uppläggning. Deltagarna i studien har rätt att 
avbryta sin medverkan utan förklaring och när de så vill. Deltagarna i studien fick denna 
information i ett mejl som skickade ut med en förfrågan om de ville delta, även i 
missivbrevet togs detta upp.  

Bryman (2011) påstår att nyttjandekravet handlar om att det informanterna berättar får 
endast brukas i studiens syfte. Detta informerades till förskollärarna innan intervjun 
startade. Förskollärarna fick vetskapen om att studien kommer att läggas upp på databasen 
DiVA. Informanterna fick även upplysning om att allt inspelat material samt 
transkriberingarna kommer förstöras efter att studien har färdigställts. Detta tas även 
hänsyn till när studien bearbetas hemma hos någon av oss och inte på en offentlig plats 
såsom bibliotek eller högskolan för att minska spridningen. Detta gäller alla 
forskningsetiska principer, att vi är försiktiga med vad vi säger på allmänna platser, så att 
ingen sekretess kan brytas.  
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4   Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs, tolkas samt analyseras datainsamling till studien. Resultatet är 
baserat på åtta semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma förskollärare. Studien 
vill belysa vilken uppfattning förskollärarna har om begreppet anknytning, hur uttrycker 
sig förskollärare kring begreppet anknytning och vilka möjligheter och utmaningar med 
anknytning i förskolan ger förskolläraren uttryck för. Alla informanter har valts att 
namnges till förskollärare.  

Resultatet kommer att redogöras utifrån det valda teman som uppkom i den första 
analysen av datainsamlingen. Teman som redogörs med varsin egen rubrik och resultatet 
bygger på dessa fyra teman, vilka är: Uppfattningar om anknytningsmönster, En trygg 
start , Förskollärarens förhållningssätt och arbetsmetoder samt Utmaningar med 
anknytning i förskolan. Under dessa rubriker finns även en analys där det presenterade 
resultatet tolkas.  

4.1   Uppfattningar om anknytningsmönster 

När förskollärarna berättar om deras uppfattning om begreppet anknytning, så nämner 
alla ordet trygghet. Förskollärarna uttrycker att det är betydelsefullt att barnen känner 
trygghet när vårdnadshavare lämnar sina barn i förskolan. Andra uttryck som är som är 
framträdande i beskrivningen av anknytning är relation, knyta an, barnet ska känna sig 
omtyckt, barnet ska kunna lita på den vuxne, barnet ska vilja ta kontakt och förskolan ska 
vara en stabil bas. De flesta förskollärarna använder begrepp som på ett eller annat vis 
innefattar att barnet ska känna sig omtyckt av de som arbetar på förskolan. En av 
förskollärarna påstår att: 

Anknytning för mig är en känsla. Att barnet känner sig tryggt hos mig, att barnet litar på mig. 
Att de känner sig omtyckt av mig som vuxen. Som pedagog tänker jag mig att anknytning 
fungerar som bäst när barnet litar på mig. Att de känner sig sett av mig.   

I intervjuerna framkommer det att majoriteten av förskollärarna beskriver otrygg 
anknytning är när barnet gråter hela tiden, inte vill ta kontakt med vuxna och inte vågar 
delta i förskoleverksamheten. Bara några förskollärare tar upp att barnet kan bli 
utåtagerande exempelvis spotta och slåss. En av dessa förskollärare beskriver det så här:  

De barnen som är utåtagerande, där kan jag tänka att det handlar om anknytning. Att 
anknytningen inte fungerar ordentligt och de tar saken i egna händer. Barnet slår och knuffar 
sig fram. Nu är det små barn vi pratar om så när jag säger slår sig fram är det mera att de ser till 
att få det de behöver.  

Några få av förskollärarna poängterar att barn vid otrygg anknytning inte visar några 
känslor. En av dessa förskollärare menar att barnet inte visar någon reaktion när kontakt 
försöker skapas både psykiskt och fysiskt. Den här förskolläraren förklarar det såhär:  

När barnet inte vill komma till oss märker vi att barnet är otryggt. Barnet vågar inte skratta, inte 
ens ett leende. När jag själv försöker skoja så reagerar inte barnet, inte ens tittar på mig.  

De flesta av förskollärarna påpekar att om barnet inte har någon trygg anknytning har 
barnet svårt för att leka. Förskollärarna menar då om barnen inte leker så skapas inget 
lärande. Om barnet inte har en interaktion med de andra barnen skapas inget samspel. 
Barnet vill inte delta i förskolans undervisning. En av dessa förskollärare förklarar att:  
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Jag tänker att tryggheten är viktigt för allting annat. Är barnet inte tryggt så kan barnet inte lära 
sig någonting annat heller. Det tycker jag är a och o att barnen har en trygg bas och en trygg 
grund. Har barnen inte det så blir det svårt att lära sig andra saker och delar. En otrygg 
anknytning påverkar jättemycket tror jag.  

Förskollärarna beskriver hur de bemöter barn med en otrygg anknytning. En del av 
förskollärarna förklarar att de aldrig får ge upp. Förskollärarna menar att det är väsentligt 
att hela tiden arbeta med tryggheten. En av dessa förskollärare berättar:  

Vi kan inte bara lämna barnet i sitt otrygga jag. Då blir barnet aldrig tryggt utan fortsätt, fortsätt 
och fortsätt försök få kontakt. Antingen att barnet börjar prata eller leka, eller ta kontakt med 
oss vuxna. Det viktigt är att aldrig ge upp.   

Samma förskollärare berättar att det är väsentligt att barnet får ha med sig trygghetssaker 
från hemmet, exempelvis napp, gosedjur, snuttefilt eller vagn. Barnet kan behöva det för 
att finna trygghet på förskolan.  

En av förskollärarna berättar att kontinuitet i förskolan är viktigt för otrygga barn. Detta är 
för att barnet ska kunna komma in i verksamheten. Andra förskollärare påpekar vikten av 
att barn får vetskap om förskolans rutiner. Det kan vara svårt för otrygga barn när de inte 
vet vad som ska hända under deras dag. En av dessa förskollärare förklarar det såhär:  

En sak jag tänkte på är det här med grundverksamheten som vi jobbar mycket med också. För 
att barnen ska känna igen sig i rutinerna. Det är ju en trygghet i sig och har koll på dagen, de vet 
vad som ska hända härnäst. Det kan ta lite tid för barnen att lära sig det. Detta är ju en form av 
trygghetsanpassning också.   

Alla förskollärare fick frågan hur de arbetar om vårdnadshavarna och barn inte har något 
”gott” samspel. En förskollärare berättar hur förskolan agerar om vårdnadshavaren inte 
har ett gott samspel med sitt barn. Förskolläraren menar att vårdnadshavarens synsätt på 
sitt barn var negativt. Detta blev som följd att barnet fick det jobbigt både hemma och i 
förskolan. För att förändra vårdnadshavarens synsätt på sitt eget barn men även barnets 
syn på sig själv arbetade förskolläraren med att ge positiv bekräftelse till barnet framför 
vårdnadshavaren. Detta arbetssätt fortgick tills vårdnadshavaren förändrat sin uppfattning 
om sitt barn. Resterande förskollärare fick samma fråga men ingen hade upplevt detta.  

Sammanfattningsvis kopplar alla förskollärare ihop trygghet med anknytning. Andra ord 
som är framträdande i beskrivandet av anknytning är relation, knyta an, barnet ska känna 
sig omtyckt, barnet ska lita på den vuxne, barnet ska vilja ta kontakt och förskolan ska vara 
en stabil bas. Förskollärarna menar att när ett barn känner sig otryggt kan det visa sig 
genom att barnet gråter, inte vill ta kontakt och att dessa barn kan vara utåtagerande. Det 
problematiska med att barnet inte får en trygg anknytning kan vara att de inte vågar leka 
eller delta i andra pedagogiska aktiviteter, och då inte utvecklas eller lär sig något. Rutiner 
och trygghetssaker hemifrån har betydelse för barnets anknytning. En förskollärare anser 
att den har upplevt att det inte finns ett ”gott” samspel mellan barn och vårdnadshavare, 
och de har arbetat med att förändra vårdnadshavarens bild av barnet genom att ge positiv 
bekräftelse till barnet och vårdnadshavaren.  

4.1.1   Analys av uppfattningar om anknytningsmönster 

Resultatet påvisar att samtliga förskollärare kopplar ihop trygghet med anknytning. 
Förskollärarna menar att trygg anknytning handlar om relation, knyta an, att barnet ska 
känna sig omtyckt, barnet ska kunna lita på den vuxne, barnet ska vilja ta kontakt och 
förskolan ska vara en stabil bas. Förskollärarnas uppfattning av att förskolan ska vara en 
stabil bas kan tolkas och förklaras med hjälp av Brandtzæg m.fl. (2016) tankar om 
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trygghetscirkeln trygga bas. Brandtzæg m.fl. (2016) menar att den stabila basen uppstår 
när förskolläraren vakar över barnet, glädjas åt barnet, hjälper barnet och har roligt 
tillsammans med barnet för att barnet ska få en inre trygghet. Utifrån anknytningsteorin 
kan ett samband ses med att förskollärarna i studien är barnets trygga bas i förskolan. 

När förskollärarna förklarar hur en otrygg anknytning visar sig så berättar majoriteten att 
det är när barnet gråter ständigt i förskolan, inte vill ta kontakt med andra och inte vågar 
delta i den planerade förskoleverksamheten. Detta kan tolkas som en otrygg-undvikande 
anknytning till förskolepersonalen, vilket beskrivs av Brandtzæg m.fl. (2016). De menar att 
i anknytningsteorin när barn har en otrygg-undvikande anknytning till personalen i 
förskolan bör förskolläraren inte pressa barnet det är då väsentligt att förskolläraren 
erbjuder omvårdnad på ett vänligt sätt. Det kan ta en tid innan barnet tillåter 
förskolläraren ge stöd och tröst vilket barnet har stort behov av. 

Förskollärare i studien resonerar om att barn med otrygg anknytning kan vara 
utåtagerande. Detta resultat skulle kunna förklaras av Cortazar och Herreros (2010) som  
skriver att utåtagerande barn kan ha anknytningsmönstret otrygg-ambivalent anknytning, 
och Brandtzæg m.fl. (2016) menar att dessa barn behöver extra stöttning och även bli 
uppmuntrad att tro på sig själv. Majoriteten av förskollärarna menar att barnets utveckling 
och lärande påverkas om barnet inte känner trygghet. Bowlby (2010) skriver att 
anknytningsteorins grundtankar är att barns känslomässiga relationer har betydelse för 
dess utveckling. Hur barns utveckling fortskrider beror på samspelet mellan barnet och 
den miljö som barnet är omgivet av. Således är det förskollärarna som ska skapa 
förutsättningar för att barnet ska känna trygghet i förskolan för att kunna utveckla och lära 
sig. 

Förskollärarna beskriver hur de bemöter barn med otrygg anknytning genom 
trygghetssaker hemifrån, arbetat med rutiner och att de aldrig får ge upp arbetet med de 
barn som har en otrygg anknytning. Detta kan tolkas som att förskollärarna har 
uppfattning om hur viktigt det är att se och förstå barns behov och signaler vid en otrygg 
anknytning. Vidare kan detta tolkas som en vilja hos förskollärarna att förändra och 
förbättra anknytningen till de otrygga barnen. Det förskollärarna ger uttryck för kan 
förklaras genom anknytningsteorins som beskrivs av Brandtzæg m.fl. (2016).  Brandtzæg 
m.fl. (2016) menar att i anknytningsteorin ska förskollärare visa förståelse för barns behov 
och signaler vid en otrygg anknytning. Trygghetscirkelns övre del handlar om att 
förskolläraren ska glädjas tillsammans med barnen, i den nedre delen av cirkeln ska barnet 
känna att förskolläraren har en grundläggande välvilja. Om barnet anses ”krävande” kan 
det då bli lätt att visa irritation och  uppgivenhet. Istället handlar det om att ha lugn, 
tålamod och agera vänligt mot barnet vilket kan kopplas ihop till att förskollärarna aldrig 
ska ge upp i sitt arbete med att skapa en trygg anknytning.  

4.2  En trygg start  

I intervjuerna framkommer det att förskollärarna har varierade metoder för inskolning. De 
flesta av de intervjuade förskollärarna använder sig av en veckas inskolningsperiod. De 
förskollärarna som inte har en veckas inskolning använder sig av föräldraaktiv inskolning 
och två veckors inskolning. Vid en föräldraaktiv inskolning berättar informanten att det är 
vårdnadshavare som har hand om barnets omsorg. En föräldraaktiv inskolning kan pågå 
tills barnet känner sig tryggt i miljön och med förskolepersonalen. Förskolläraren säger att:  

Barnet vill bara vara med sina föräldrar. Vissa barn som kommer hit vill inte ens se på mig. Då 
kom våran chef med förslaget att ha familjeinskolning. Chefen berättade för mig att vid en 
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familjeinskolning så är det föräldrarna som tar hand om barnet och det får ta så många veckor 
som det behövs. Föräldrarna ska få byta blöjor och mata barnet men jag och de andra finns där 
hela tiden tills vi blir accepterade. Så att barnet kan bli tryggt i miljön till att börja med.  

Den förskolan som använder sig av två veckors inskolning hade tidigare bara använt sig av 
en veckas inskolning. Förskolläraren har reflekterade över detta och har denna termin 
testat två veckors inskolning istället. Förskolläraren berättar att:  

Det här läsåret har vi börjat med 14 dagars inskolning då vi tidigare bara haft 1 vecka. Då kör vi 
inskolningen första veckan och sedan andra veckan får barnet vara här mellan klockan 9-12. Då 
blir det väldigt korta dagar för barnen och för de barnen som haft det jobbigt underlättar det 
med kortare dagar. För de flesta barnen hinner det vända på denna vecka och de börjar leka och 
har roligt.  

Några av förskollärarna som har en veckas inskolning vill förändra sin inskolningsmetod. 
En av informanterna vill ändra till föräldraaktiv inskolning. Förskolläraren menar att:  

Vi har diskuterat våran inskolningsmodell och märker att det är svårt för en del barn, men även 
för en del föräldrar. Det är ju så kort tid som de ska skolas in på och det blir jobbigt för 
framförallt förstagångsföräldrar. Vi har diskuterat om vi ska prova en annan metod och använda 
oss av föräldraaktivt inskolning. Då får föräldrarna vara med på heltid istället och se hur 
förskoleverksamheten går till.  

Den andra förskolläraren vill förändra inskolningsmetoden genom att förlänga 
inskolningsperioden. Eftersom förskolläraren har upplevt att vissa barn inte har blivit 
trygga inom den tidsramen som inskolningen pågått.  

En av förskollärarna i datainsamlingen berättar att inskolningen bör vara individanpassad 
eftersom alla är olika och de behöver tillgodose allas behov. Förskolläraren säger att:  

Vi behöver ändå vara flexibla och se till varje enskilt individs behov. Vi behöver försöka förstå 
vad behöver det här barnet? Vad behöver den här föräldern? Att vi ändå tänker att vi kan 
använda oss av olika metoder så att vi inte bara är låsta vid en metod. Vi ska inte vara låsta vid 
att ha en veckas inskolning bara för att vi alltid har haft det. Vi är flexibla på vår avdelning.  

Sammanfattningsvis har förskollärarna varierade metoder vid inskolning för att 
skapa en trygg anknytning. Några av förskollärarna vill förändra sin 
inskolningsmetod antingen genom att förlänga den eller göra den föräldraaktiv. En av 
förskollärarna anser att inskolningen ska vara individanpassad. 

4.2.1   Analys av en trygg start 

Studien visar att förskollärarna använder sig av olika metoder för barns inskolning i 
förskolan. Bowlby (2010) menar att observationer som har genomförts visar att yngre barn 
regerar när de placeras på ett främmande och ovant ställe med främmande individer. 
Under inskolningen kommer barnen till ett främmande ställe med nya vuxna som de ska 
knyta an till. Problematik under inskolningen som lyfts av några förskollärare i vår studie, 
är att det inte funnits tillräckligt med tid för barnet att knyta an till förskolans personal. 
Det tycks möjligt att förskollärarens uppfattning om barns anknytning under kortare 
respektive längre inskolning beror på att yngre barn reagerar när de placeras på ett 
främmande och ovant ställe med främmande individer. Detta kan vi förstå genom det som 
Ahnert m.fl. (2006) visar i sin studie, att barn som spenderat en längre tid i förskolan har 
en större möjlighet att få en trygg anknytning till någon av förskolans personal. De 
förskollärare som använder sig av en veckas inskolning vill antingen förlänga 
inskolningsperioden eller ha en föräldraaktiv inskolning. En nackdel enligt förskollärarna i 
studien, med en veckas inskolning är att barnet kanske inte hinner finna sin trygga bas och 
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säkra hamn i förskolan innan vårdnadshavaren lämnar förskolan. Enligt vår analys är 
förskollärarna medvetna om att en kortare inskolning påverkar barnens möjlighet att knyta 
an och skapa den trygga bas och säkra hamn som också beskrivs av Brandtzæg m.fl. (2016). 

4.3  Förskollärarens förhållningssätt och arbetsmetoder    

Ett tema som lyfts av de flesta förskollärare är att förhållningssätt och bemötande 
gentemot barn är betydelsefullt. Alla förskollärare framhäver barnets perspektiv i relation 
till anknytningen i förskolan. Förskollärarna förklarar vilket praktiskt arbetssätt de 
använder för att skapa en trygg anknytning till de yngre barnen. En av förskollärarna säger 
att:  

Vi försöker vara nära barnet och hela tiden finnas där och bekräfta det barnet gör. Jag försöker 
hitta ett samspel mellan mig och barnet. Jag visar att jag är intresserad av vad barnet gör och 
följer barnets initiativ. För att visa att jag är nyfiken på barnet.  

En annan förskollärare skildrar det på detta vis:  

Jag tycker det är viktigt att ha ögonkontakt och vara glad. Jag visar upp att det är roligt att 
barnet är här. Vi tar det lugnt och försöker leka bredvid barnet och låta barnet komma till oss. 
Här på avdelningen lyssnar vi in barnen och är på barnens nivå. När barnen ser att jag vill de väl 
och att jag lyssnar på vad barnen vill, då förstår de flesta att de kommer få det bra här på 
förskolan.  

Under en del av intervjuerna samtalades det om tillfällen när barnet knyter an till en annan 
person i arbetslaget och inte personen som har varit ansvarig för barnets inskolning. En av 
dessa förskollärare svarade såhär:  

Om detta händer, vilket det ofta gör så fortsätter jag vara ansvarig och håller i kommande 
uppföljningssamtal och utvecklingssamtal. Det ansvaret fortsätter hos mig men barnet får 
naturligtvis vara hos någon annan. För att barnet ska må bra, föräldrarna, för hela barngruppen 
och för oss personal.  

Vidare säger en annan förskollärare följande:  

Det är inte så att det är några problem om barnet skulle knyta an till en annan person. Utan då 
är det den personen som är viktigast för barnet. Då kan vi antingen byta ansvarsperson, alltså 
att den som knyter an till barnets bästa håller i utvecklingssamtalen. Det är barnet som 
bestämmer vem deras trygga person på förskolan blir.  

Majoriteten av förskollärarna berättar att den förskolläraren som är ansvarig för barnets 
inskolningen ofta kan bli en ”syndabock”. Att barnet inte tyr sig till dem eftersom ur 
barnets perspektiv har den förskolläraren tagit barnet ifrån sina vårdnadshavare. Dock så 
brukar barnet knyta an till hela arbetslaget efter en tid.  

Förskollärarna använder sig av varierade arbetsmetoder för att vårdnadshavare ska känna 
sig trygga med att lämna sitt barn i förskolan. Några av förskollärarna poängterar vikten 
med en öppen dialog med vårdnadshavarna. En av dessa förskollärarna säger att:  

Vi pratar mycket med vårdnadshavarna och berättar hur viktigt det är att de är trygga också. Att 
vårdnadshavarna tycker det är okej att lämna sitt barn hos oss. Vi vill ha en öppen dialog, är det 
något en vårdnadshavare tycker vi gör är tokigt så säg det direkt. Antingen har vi en förklaring 
varför vi gör som vi gör, eller så måste vi tänka om. Vi kan också behöva ändra på det vi gör, och 
blir glada när föräldrarna säger det till oss.  

Några andra förskollärare pratar om att det är viktigt att visa för vårdnadshavare att de 
tycker om deras barn. Förskollärarna menar att det är betydelsefullt att visa ömhet för alla 
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barn på förskoleavdelningen. En av förskollärarna lyfter även vikten av att vara flexibel. 
Förskolläraren menar att vårdnadshavare bara är människor som kan göra fel, exempelvis 
komma försent. Förskolläraren påstår att:  

Vi har frågat föräldrar om varför de är nöjda att ha sina barn här. Föräldrarna har svarat att det 
märks att ni tycker om ert jobb. Det märks att ni tycker om våra barn. Ja här försöker vi alltid 
vilja alla familjers bästa. Vi försöker vara flexibla gentemot föräldrarna. Att vi har en viss 
förståelse, att de kan komma försent och det blir tokigt med schemat. Bara för att de kommer 
försent så skäller vi inte ut föräldrarna. Det får vi ju inte göra men det finns ju andra avdelningar 
där de är mycket hårdare och inte lika flexibla.  

En förskollärare berättar om ett annat arbetssätt som handlar om att ”mata” 
vårdnadshavarna med trygghet. Med detta begrepp menar förskolläraren att 
vårdnadshavaren ska vara uppdaterade om barnets mående och hålla med betydelsefull 
information för just den vårdnadshavaren. Förskolläraren berättar:  

Svårigheterna är föräldrarna, att de glöms bort. Vi behöver mata föräldrarna med trygghet först 
och främst. Föräldrarna behöver se att vi kramar och tröstar barnet. Föräldrarna behöver se att 
barnet är glad genom att skicka bilder och mms för att stilla deras oro. De behöver information 
som de tycker är viktig. Det kan handla om att svara på samma frågor om och om igen.  

För att sammanfatta detta resultat berättar förskollärarna att deras förhållningssätt 
och bemötande är betydelsefullt för barns trygga anknytning. För att barnen ska bli 
trygga i förskolan försöker en av förskollärarna att skapa ett samspel mellan barnet 
och förskolläraren. Andra sätt som förskollärarna tar upp är att vara nyfiken, 
intresserad, glad, ha ögonkontakt och lyssna på barnen. Under inskolningen kan den 
som varit ansvarig för inskolningen bli en ”syndabock” eftersom den förskolläraren 
har ”tagit” barnet ifrån sina vårdnadshavare. Några av förskollärarna poängterar 
vikten med att ha en öppen dialog med barnets vårdnadshavare, två andra 
förskollärare anser att det är betydelsefullt att visa för vårdnadshavarna att de tycker 
om deras barn och att även ha en flexibilitet. För att göra vårdnadshavarna trygga i 
att deras barn är i förskolan skickar det mms och ”matar” vårdnadshavarna med 
trygghet.  

4.3.1   Analys av förskollärarens förhållningssätt och arbetsmetoder 

Resultatet påvisar att förskollärarna anser att bemötandet och att inta barnets perspektiv 
är betydelsefullt. En av förskollärarna berättar att det är väsentligt att ha ögonkontakt och 
vara glad, visa att det är roligt att barnet är i förskolan samt att även vara nära barnet och 
finnas tillgänglig. Här tar förskolläraren upp väsentliga delar i anknytningsteorins  
trygghetscirkeln som beskrivs av Brandtzæg m.fl. (2016). Författarna skriver att när 
förskolläraren gläds med barnet fylls de med självförtroende och energi, så att barnet får 
kraft att fortsätta utforska. I den trygga basen är det viktigt att förskolläraren och barnet 
har roligt tillsammans.  

I resultatet berättar några av förskollärarna att det händer vid inskolning att barnet knyter 
an till en annan person i arbetslaget som inte är anknytningspersonen. En av 
förskollärarna menar att de då byter anknytningsperson men den första behåller ansvaret 
vid uppföljningssamtal och utvecklingssamtal. En annan förskollärare menar däremot att 
den nya anknytningspersonen tar över allt ansvar. Enligt vår analys kan förskollärarna på 
olika avdelningar hantera situationen på olika sätt. Det primära, och som alla förskollärare 
är överens om, är att barnet måste få möjlighet att bestämma vilken person som barnet vill 
knyta an till. Detta understryker också Brandtzæg m.fl. (2016) som menar att i 
anknytningsteorin är det väsentligt att det finns vuxna i barnets närhet som är lyhörd för 
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barnets signaler. För att de yngsta barnen ska få sina primära behov av trygghet och närhet 
uppfyllda behöver förskoleverksamheten organisera efter barnen.  
Förskolläraren som är ansvarig för barnets inskolning kan bli en ”syndabock” eftersom ur 
barnets perspektiv har den förskolläraren tagit barnet ifrån sina vårdnadshavare. 
Förskollärarens erfarenhet av att bli en ”syndabock” kan kopplas och förstås med hjälp av 
resonemanget att barn reagerar när de placeras på ett främmande ställe med främmande 
individer Bowlbys (2010).  

Förskollärarna använder sig av varierade arbetsmetoder för att vårdnadshavarna ska 
känna sig trygga med att lämna sitt barn i förskolan. Några av förskollärarna använder sig 
av en öppen dialog. Andra förskollärare menar att det är betydelsefullt att visa för 
vårdnadshavarna att förskollärarna tycker om deras barn och visar ömhet för barnen. 
Ytterligare en arbetsmetod, som beskrivs av en förskollärare, är att ”mata” 
vårdnadshavarna med trygghet. Det gör förskollärarna genom att ge vårdnadshavarna den 
information de vill ha om sitt barn. Det kan vi förstå genom det Markström och Simonsson 
(2017) beskriver, hur viktigt det är att förskollärarna skapar förtroende från både barnet 
och vårdnadshavarna.  

4.4  Utmaningar med anknytning i förskolan 

Några få av förskollärarna i studien berättar att de fick med sig kunskap om anknytning 
genom sin utbildning. De förskollärare som anser att de fått kunskap via sin utbildning 
slutförde sina studier efter år 2015. Alla förskollärare förutom en känner att de har fått 
vidareutbildning genom sina nuvarande arbeten och anser därmed att de har tillräckligt 
med kunskap för att kunna ge barnen en trygg anknytning. En av förskollärarna säger: 

Efter min utbildning så har jag varit på föreläsningar, och jag har läst böcker om anknytning.  

Alla förskollärare även den förskollärare som anser att hon inte har fått någon 
vidareutbildning menar att arbetslivserfarenhet har betydelse för arbetet med anknytning. 
Denna förskolläraren menar att: 

När jag jobbar, det är då jag får erfarenheten och tillfälle att jobba med anknytning. Jag har inte 
läst litteratur om anknytning och olika sätt att jobba med anknytning. Detta har inte jag tagit del 
av utan det är ju egentligen bara via erfarenhet. Jag ser ju att det finns så många olika sätt att 
skapa anknytning, för mig är det kunskap som saknas, det är definitivt något jag känner att jag 
behöver.  

När förskollärarna fick frågan om vilka förändringar de anser att det kan göra i förskolan  
för att förbättra arbetet med anknytning. De flesta av förskollärarna nämner att de vill 
minska barngruppens storlek. Förskollärarna anser genom att minska barngruppens 
storlek då kan de se varje barn och skapa trygga anknytningar. En förskollärare berättar 
att:  

Det är ju utom ens makt, men i min värld skulle den bästa förändringen vara att minska på 
barngruppen, antalet barn. Det blir en stor skillnad när det gäller anknytning, att se alla barn. 
Jag får tänka till extra för att se varje barn.  

En annan förskollärare säger att: 

För att skapa en trygg anknytning skulle jag vilja minska på barngrupperna. Den här hösten har 
vi haft tur och bara haft 12 barn, efter jul blir vi 16 barn. Det blir en stor skillnad att få fyra barn 
till. Det blir mycket kontakter både för barnen och för oss. För vår del blir det både barnen, 
syskon och vårdnadshavare. För barnen blir det många avbrott på eftermiddagen då vi måste 
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samtala med föräldrar och lämna barngruppen vid hämtningar. Så mindre barngrupper, precis 
som skolstyrelsen säger max 12 barn i en småbarnsgrupp.  

De förskollärarna som inte nämner barngruppens storlek som en begränsning, anser att 
inskolningsperioden ska vara längre för att skapa en trygg anknytning för barnen. En av 
förskollärarna menar att:  

Jag tycker att vi ska ha större möjligheter till längre inskolningar. Vi i förskolan behöver öka 
förståelsen att det kanske behövs lite längre startsträcka för vissa barn och vissa föräldrar för att 
ta sig in i förskolan.  

En annan av dessa förskollärare berättar att: 

Hur jag planerar inskolningen så att jag har tid, tid till alla barn som börjar och alla barn som 
har börjat och alla gamla barn behöver jag också ha tid för. Det är inte helt enkelt alltid att få 
ihop det.  

Några av förskollärarna har gemensamt att de arbetar i en mångkulturell förskola och de 
påpekar att språket kan vara problematiskt för anknytningen.   

Svårigheterna som vi ställs inför mest det är språket, för dem förstår inte vad vi säger och då blir 
nog barn otrygga. 

Förskolläraren berättar att det finns vissa barn som inte har hört det svenska språket förut. 
Det är svårare för barnet att knyta an till förskolläraren. Förskolläraren lär sig vissa ord på 
barnets modersmål för att de ska känna sig trygga. Vidare berättar informanten att 
kroppsspråket och tonläget kan användas för att skapa en kontakt till barn med annat 
modersmål.  

I intervjuerna framkommer det att samtliga förskollärare anser att vårdnadshavares 
inställning till förskolan, spelar stor roll för barnets trygghet. Alla förskollärare menar att 
om barnen ska känna sig trygga måste även vårdnadshavarna känna sig trygga. En av 
förskollärarna säger följande: 

Om föräldern inte är trygg i att lämna bort sitt barn, då kommer föräldern inte heller lämna bort 
sitt barn. Barnet kommer inte heller vilja bli bortlämnad. Barnet har ju sin förälder som 
trygghet såklart. Men om föräldern känner sig trygg att lämna bort sitt barn och litar på oss, då 
kommer det gå bra.  

Avslutningsvis visar resultatet att få av förskollärarna har via sin utbildning studeras 
anknytning. Alla förskollärare anser att de har tillräcklig med kunskap för att skapa en 
trygg anknytning och det kan förskollärarna koppla till erfarenhet i yrket. Majoriteten av 
förskollärarna ser barngruppens storlek som problematisk och vill minska den för att skapa 
trygga relationer. Resterande förskollärare vill förlänga inskolningsperioden för att skapa 
trygg anknytning. De förskollärare som arbetar i mångkulturella förskolor anser att språket 
kan göra det problematiskt för att skapa trygga anknytningar. Alla förskollärare anser att 
vårdnadshavarnas inställning till förskolan har en stor betydelse för barnets trygghet. 

4.4.1   Analys av utmaningar med anknytning i förskolan 

Den största utmaningen för att skapa en trygg anknytning är barngruppens storlek påpekar 
majoriteten av förskollärarna i studien. Resultatet från denna studie överensstämmer med 
vad Brandtzæg m.fl. (2016) skriver om att förskolläraren alltid ska säkerställa barnets 
fysiska närhet. Att barn känner att det finns en förskollärare som vakar över sig är 
grundläggande för att barnet ska känna en inre trygghet och att de har en säker hamn att 
återvända till. På så vis kan barngruppens storlek vara problematisk, vilket vi kan förstå 
genom resonemanget att flera barn i gruppen leder till en försvagad kontakt mellan barn 
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och personal, försämrad trygghet och lägre nivå av det pedagogiska arbetet (Ahnert m.fl., 
2016). De yngsta barnen i förskolan gynnas av en liten barngrupp menar Pramling 
Samuelsson m.fl. (2015). Detta ser vi också att förskollärarna i vår studie beskriver och ger 
uttryck för. Andra faktorer som nämns av förskollärarna är tidsbrist och språk. En av 
förskollärarna menar att kroppsspråket och tonläget kan användas för att skapa en kontakt 
till barn med annat modersmål. Detta redogör Brandtzæg m.fl. (2016) som skriver i arbetet 
med trygghetscirkeln utifrån anknytningsteorin ska förskolläraren kunna organisera 
barnets känslor med hjälp av ansiktsuttryck, beröring och rörelser så kan förskolläraren 
möta barnets behov. 

5   Diskussion 

Slutligen leder studiens resultat och analysdel fram till diskussionsdelen där presenteras: 
Metoddiskussion, Resultatdiskussion, Slutsats, Studiens relevans för förskolläraryrket 
och Förslag till fortsatt forskning. I Metoddiskussionen tar vi upp för- och nackdelar av 
metodvalet. I Resultatdiskussion diskuteras studiens resultat i förhållande till studiens 
syfte och frågeställningar som är hur dessa förskollärares ser på anknytning i förskolan, 
hur de tänker kring begreppet anknytning och vilka möjligheter och utmaningar 
förskollärare ser med anknytning i förskolan. . Sedan presenteras studiens Slutsats, 
Studiens relevans för förskolläraryrket och slutligen Förslag till fortsatt forskning.  

5.1   Metoddiskussion 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod och syftet med studien är att undersöka 
åtta förskollärares uppfattning om begreppet anknytning i förskolan. Metodvalet blev 
semistrukturerade intervjuer som möjliggjorde förståelsen för åtta förskollärares 
uppfattning om begreppet anknytning, vilka möjligheter och utmaningar med anknytning i 
förskolan förskollärarna ger uttryck för. Med hjälp av metodvalet finns det möjligheter att 
kunna ställa följdfrågor vid oklarheter under intervjuerna, det fanns även möjlighet till att 
kunna be förskollärarna beskriva med praktiska exempel. Med ett annat metodval kan det 
finnas svårigheter med att få reda på studiens syfte och frågeställningar. Vi har under 
studiens gång sett ett behov av att tydliggöra vårt syfte och frågeställningar för att lättare 
kunna analysera och ge svar åt studiens syfte.  

För att få fler perspektiv på studien hade kompletteringar till intervjuerna gett en större 
överblick, kompletteringar såsom observationer eller enkäter. Om observationer hade 
gjorts parallellt med de semistrukturerade intervjuerna kunde det ha visat om det 
förskollärarna sa stämde överens med deras handlingar i praktiken. Denscombe (2009) 
menar att när det gäller att samla in data på ett objektivt sätt är observationer ett gynnsamt 
val. Genom observationer förlitar sig forskaren inte på vad förskolläraren säger, utan vad 
de gör. Om mer tid hade funnits till denna studie hade metodvalet blivit att kombinera 
semistrukturerade intervjuer med observationer. 

Ytterligare ett sätt att genomföra studien hade kunnat vara genom enkäter. Bryman (2011) 
menar att om tidsbrist finns kan enkäter snabbt skickas ut till många människor. Vid 
intervjuer kan det vara svårare vid intervjuer att få tiden att räcka till genom att först göra 
alla intervjuer och sedan transkribera. Det forskaren dock bör ha med i beaktning är att 
enkäter kan ta lång tid att få tillbaka och forskaren kan inte heller ställa uppföljningsfrågor 
eller hjälpa informanten om frågor uppstår. Vi anser dock att metodvalet har gett svar på 
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syftet och frågeställningarna och anser därför inte att vi gjorde fel metodval. Vi har även 
tidigare erfarenhet i att genomföra intervjuer. 

Vi valde att utföra fyra intervjuer vardera. Uppdelningen blev utifrån ett 
bekvämlighetsurval. Vi valde därför att dela upp intervjuerna efter vilka vi hade närmast 
relation till. Denscombe (2009) skriver att ett bekvämlighetsurval grundas i forskarens 
bekvämlighet, alltså de personer som finns närmast i omgivningen. I de flesta forskares 
urvalsprocedurer finns det inslag av bekvämlighet. Detta beror på att det finns begränsade 
resurser såsom tid och pengar. Därför väljer forskaren det mest fördelaktiga alternativet. 
Om vi båda hade valt att delta i alla intervjuerna så tror vi att det hade blivit lättare att 
tolka resultatet, dock så berodde detta på tidsbristen och för att informanten inte skulle 
känna att vi satt i maktposition eftersom vi hade varit en person mer.  

Bryman (2011) förklarar att tillförlitlighet består av fyra delkriterier som är trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Det finns en 
medvetenhet om att våra intervjufrågor påverkar vilket resultat studien fått. Därför har det 
varit betydelsefullt att intervjufrågorna ska ge svar på studiens syfte och frågeställningar.  
Två av informanterna bad att få intervjufrågorna i förväg, dessa förskollärare fick då 
intervjufrågorna i förtid. Fokus blev att sätta deras behov att få veta i första hand, så de 
skulle känna sig trygga under intervjun och vilja fortsätta sitt deltagande i undersökningen. 
Detta kan ha påverkat studiens trovärdighet, då intervjufrågorna eventuellt har besvarats 
på ett annat sätt än om förskollärarna svarat spontant på intervjufrågorna. Vidare menar 
Bryman (2011) att överförbarhet är när resultatet kan användas i andra sammanhang. 
Studiens resultat kan ej användas i andra sammanhang, därmed kan studiens 
överförbarhet inte garanteras. Studien har en pålitlighet då vi tror att om vi hade ställt 
samma frågor till samma informanter hade resultatet varit densamma. Resultatet skulle 
blivit annorlunda om andra förskollärare hade intervjuats eller om enkäter alternativ 
observationer hade gjorts. Gällande studiens konfirmering har det eftersträvats att vara 
objektiva och inte påverka studiens resultat på ett avgörande eller skevt sätt. Dock finns det 
en medvetenhet att personliga värderingar påverkar studiens resultat vare sig vi vill det 
eller ej (Bryman, 2011). 

5.2  Resultatdiskussion 

För att uppfylla studiens syfte har studiens frågeställningar undersökts, det som 
undersökts är, åtta förskollärares uppfattning om begreppet anknytning i förskolan, hur de 
uttrycker sig kring begreppet anknytning samt vilka möjligheter och utmaningar med 
anknytning i förskolan förskollärarna ger uttryck för. Detta har vi gjort genom tolkningar 
och analyser som diskuterats fram i relation till forskningsbakgrunden, samt till Bowlbys 
(2010) teori om anknytning.  

Resultatdiskussionen är uppdelad i fyra underrubriker som består av: Förskollärares 
uppfattning om anknytning , Möjligheter och utmaningar med anknytning och 
arbetsmetoder i förskolan och Förskollärarens bemötande.  

5.2.1    Förskollärares uppfattning om anknytning  

När resultatet analyserades fanns det likheter i informanternas utsagor gällande vad en 
trygg anknytning innehåller. Det framgår att informanterna anser att trygg anknytning 
handlar om att trygghetscirkelns övre del är komplett. En förskollärare poängterar att 
”anknytning för mig är en känsla. Att barnet känner sig tryggt hos mig, att barnet litar på 
mig och att de känner sig omtyckt av mig som vuxen”. I förhållande till detta understryker 
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Brebner m.fl. (2014) i sin studie att förskollärare som ser alla väsentliga delar i sitt uppdrag 
i förskolan, påvisar en högre kvalitet rådande barns omsorg i förskolan. Det blir tydligt att 
omsorgen i förskolan är grundläggande för att skapa trygghet. Begreppen utbildning och 
undervisning förs in i den reviderade läroplanen som träder i kraft i juli 2019, begreppet 
omsorg får även en mera framträdande roll i läroplanen. En av förutsättningarna för att 
barn ska kunna utvecklas och ta in undervisningen som sker i förskolan är att barnen först 
får en trygg anknytning till personalen i förskolan.  

Resultatet påvisar att de flesta förskollärarna i studien anser att otrygg anknytning är när 
barnet gråter konstant, inte vill ta kontakt och inte vågar delta i förskolans aktiviteter. Två 
av dessa förskollärare belyser även att barnet kan vara utåtagerande exempelvis slåss och 
spotta. Markström och Simonsson (2017) menar att det är viktigt att förskollärare skapar 
förtroende för barnet. Ahnert m.fl. (2004) förklarar även att det behövs en lyhörd ersättare 
för vårdnadshavarna när barnet är i förskolan. I resultatet berättar två förskollärare att när 
barn har en otrygg anknytning till förskolläraren behöver de fortsätta arbetet med att 
försöka få barnet tryggt, de menar att arbetet med tryggheten ska fortskrida tills barnet 
känner trygghet i förskolan. Alcock (2013) hävdar i sin studie att förskollärare som har 
ömsesidiga relationer till barn kan hjälpa barnet med att koppla av i sina känslotillstånd. 
Barnet vågar då slappna av och leka tillsammans med andra i förskolan. För att barnet ska 
känna en trygg anknytning till förskolläraren gäller det att förskollärarna fortsätter arbetet 
med de ömsesidiga relationerna till barn och aldrig ger upp. Detta överensstämmer med 
annan forskning som funnit att relationer i förskolan kan bli trygga om förutsättningar 
skapas för det. Förskolans karaktär och hur den är organiserad samt förskollärares 
egenskaper påverkar relationer mellan individerna i förskolan (Ahnert m.fl. 2006). 

Kihlbom (2003) menar att barn med en otrygg anknytning kan få hjälp av en kompetent 
personal i förskolan. Personalen kan kompensera barnets tidigare svaga anknytning och 
barnet kan sedan få möjligheter till en bättre anknytning. Hagström (2010) påpekar att 
förskolan är en betydelsefull plats när omsorgsbrister i hemmet har upptäckts och då kan 
förskolan bli ett kompletterande stöd. Det blir tydligt i resultatet att endast en förskollärare 
stött på detta dilemma med otrygg anknytning mellan vårdnadshavare och barn. Här kan 
vi enligt vår analys konstatera att den förskollärare som haft erfarenhet av otrygg 
anknytning mellan vårdnadshavare och barn, har varit ett kompletterande stöd och 
bidragit till en tryggare och bättre anknytning mellan barnet och barnets vårdnadshavare, 
däremot kan vi ifrågasätta varför endast en av förskollärarna i studien varit med om detta. 
Enligt Brandtzæg m.fl. (2016) har omkring 60 till 70 % av barnen en trygg anknytning. 
Resterande 30 till 40 % av barn har alltså ett annat anknytningsmönster. Med tanke på 
statistiken bör någon av de andra förskollärarna stött på liknande dilemma. En möjlig 
slutsats kan vara att informanterna förstod intervjufrågan fel eller att frågan blev otydlig i 
dess formulering. En annan tänkbar möjlighet kan vara att förskollärarna förstod frågan 
men att förskollärarna inte har tillräcklig kunskap om otrygg anknytning. Ytterligare en 
förklaring kan vara att förskolans ramfaktorer påverkar, såsom barngruppen storlek, 
personaltäthet och brist på utbildad personal. Ahnert m.fl. (2006) skriver i sin studie att 
för stora barngrupper i förskolan påverkar kontakten mellan förskollärare och barn. För 
stora barngrupper kan leda till att förskollärare inte har samma tid och möjlighet att läsa 
av samspelet mellan barn och vårdnadshavare. Som vi kan se i resultatet av studien är 
förskollärarna väl medvetna om att antalet kontakter som ska hanteras mellan 
förskollärare och vårdnadshavare, ökar i och med att barngruppens storlek ökar. Pramling 
Samuelsson m.fl. (2015) menar att personaltätheten och arbetslagets kompetens även 
påverkar förskolans kvalitet. När dessa faktorer inte fungerar kan samspelet mellan alla 
parter missgynnas i förskolan. När förskollärarna i studien nämner att de vill ha mindre 
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barngrupper i förskolan skulle detta kunna göra så att förskollärarna skulle hinna uppfatta 
flera barn och familjer med ett avvikande anknytningsmönster.  

5.2.2  Möjligheter och utmaningar med anknytning och arbetsmetoder i 
förskolan 

Barngruppens storlek är den största utmaningen för att skapa en trygg anknytning 
framkommer det i studiens resultat. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) menar att de yngsta 
barnen i förskolan gynnas av en liten barngrupp med få förskollärare. Alltså hjälper det 
inte om förskolan anställer fler förskollärare utan barngruppen behöver bli mindre. Detta 
understryker Ahnert m.fl. (2006) i sin studie där de menar att med för stora barngrupper 
försvagas kontakten mellan barn och personal i förskolan. Barngruppens storlek är 
ramfaktorer som förskollärarna inte kan påverka. Däremot om barn ska få trygga 
relationer behöver förskolan leva upp till läroplanen. Skolverket (2016) skriver att 
förskolan ska präglas av trygghet, utveckling och lärande samt omsorg om det enskilda 
barnets välbefinnande. Barngruppens storlek är en fråga om kvalitet i förskolan för att 
hinna skapa trygga relationer.  

I resultatet framkom det att språket också är en utmaning för de som arbetar i 
mångkulturella förskolor. Det framkom att barn med ett annat modersmål kan ha svårare 
att knyta an till personalen i förskolan. Brebner m.fl. (2014) och Degotardi (2010) påpekar 
att förskollärare som arbetar med de allra yngsta barnen som inte bemästrat språket ännu 
behöver vara väldigt uppmärksam på barnets kroppsspråk. För att skapa en relation till 
barnet behöver den vuxne kunna tolka barnets signaler för att underlätta deras 
kommunikation vilket ingår i trygghetscirkeln övre del, där förskolläraren ska hjälpa barnet 
(Brandtzæg m.fl. 2016). Utifrån Brebner m.fl. (2014)  och Degotardi (2010) studier 
framkommer att en relation skapas genom att den vuxne kan tolka barnets signaler utan 
ett talande språk. Eftersom de tre informanter arbetar i mångkulturella förskolor kan det 
vara flera barn med annat modersmål som inte bemästrat det svenska språket ännu, vilket 
kan göra det svårare att hinna tolka alla barns kroppsspråk och signaler. Ahnert m.fl. 
(2006) menar, för att personalen i förskolan ska ges större möjligheter att hinna se, 
bekräfta varje individ och bekräfta det känslomässiga behov barn har, behöver 
barngruppen minskas.  

Resultatet visar att förskollärarna har varierade arbetsmetoder för att barn ska få en trygg 
anknytning vid inskolning. Enligt Brebner m.fl. (2014) och Degotardi (2010) är det 
betydelsefullt att personalen i förskolan är uppmärksam på barnets kroppsspråk. Den 
vuxne behöver skapa en relation till barnet för att kunna tolka barnets signaler och 
underlätta deras kommunikation. Detta gör alla förskollärare i studien genom att bland 
annat ta ögonkontakt, visa glädje över att vara tillsammans med barnen samt att skapa 
rutiner som barnen känner igen och bli trygga med under anknytningsprocessen. Själva 
inskolningen kan också ses som en metod för att skapa en trygg anknytning. Några 
förskollärare problematiserar dock att inskolningen inte garanteras bli trygg då tid har en 
viktigt roll. Barnet kan behöva mer tid vid inskolning för att kunna knyta an till förskolans 
personal. Några få av förskollärarna i studien använder sig av en föräldraaktiv inskolning 
för att barnet ska bli tryggt i miljön innan barnet blir lämnad i förskolan av sina 
vårdnadshavare. Markström och Simonsson (2017) hävdar i sin studie att med en 
föräldraaktiv inskolning gynnas barnet av att först bli bekväm och trygg i miljön. De 
förskollärare som deltog i Markström och Simonssons studie har bytt från en 
föräldrapassiv inskolning till en föräldraaktiv inskolning. Med en föräldraaktiv inskolning 
ska vårdnadshavarna signalera att det är tryggt och glädjefyllt i förskolan. Genom att 
använda sig av denna inskolningsform kan barnet slippa få ångest av att bli lämnad i 
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förskolan. Elfer (2007) menar att det finns ångest bland barn som inte vill vistas i 
förskolan. När en föräldraaktiv inskolning används ser förskolan till att vårdnadshavarna 
inte lämnar barnet förrän de har fått en trygg anknytning till personalen och miljön i 
förskolan och detta kan minska barnens ångest.  

Resultatet visar att inskolningen bör vara individuellt utformad efter barnets behov. 
UNICEF (2009) hävdar att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet. Med en 
individuell inskolning skulle varje enskilt barn få sina behov tillgodosedda som en av 
förskollärarna i denna studie menar. Dock hävdar Ahnert m.fl. (2004) att många faktorer 
påverkar hur inskolningen utformas. Faktorerna kan vara förskolans organisation eller 
förskollärares och vårdnadshavarnas önskemål som avgör. En del vårdnadshavare har inte 
tid med en lång inskolning, då får förskollärare ta fram metoder för en kortare inskolning. 
Detta vill vi problematisera genom att titta på det som framkommer i Ahnert m.fl. (2004) 
studie. Här framkommer det att vårdnadshavare med tryggt anknutna barn avsätter längre 
tid för barnets inskolning än vårdnadshavare som har barn med en otrygg anknytning. 
Däremot menar Brandtzæg m.fl. (2016) att det är en utmaning att komma nära barn med 
otrygg-undvikande anknytningsmönster. Det kan ta tid innan barnet öppnar sig och låter 
förskolläraren ge stöd eller tröst vilket barnet har ett stort behov av. Därmed ställer vi oss 
frågande till om barnets bästa alltid står i fokus.  

Vid en föräldraaktiv inskolning visar resultatet i studien att barnets vårdnadshavare finns 
med tills barnet känner sig trygg i miljön och med förskolans personal. Detta resultat 
stödjer Brandtzæg m.fl. (2016), slutsatsen som dras är att vid en föräldraaktiv inskolning 
finns barnets vårdnadshavare tillhands som trygg bas och säker hamn tills att förskolans 
personal och dess miljö blir accepterad som barnets trygga bas och säkra hamn i förskolan. 
I studiens analyserande resultat framkommer det att vårdnadshavare behöver känna sig 
trygga med förskolan som en del av barn ska känna trygghet i förskolans verksamhet vid 
inskolning. Om inte vårdnadshavarna känner trygghet i att lämna sitt barn i förskolan 
kommer inte heller barnet vilja vara i förskolan. Ur ett samhällsperspektiv påverkas detta 
om vårdnadshavare inte känner trygghet i att lämna sitt barn i förskolan, då är 
vårdnadshavaren hemma med sitt barn och Sveriges arbetsmarknad påverkas. Däremot 
ifrågasätter Elfer (2007) om yngre barn verkligen gynnas av att gå i förskolan. Författaren 
menar om barnen ska kunna få sina behov tillgodosedda, den uppmärksamhet de behöver 
samt en god anknytning behövs tillräckligt med personal på yngre barns 
förskoleavdelningar. Elfer (2007) ställer sig frågande till om förskolan verkligen kan möta 
dessa behov med det förutsättningar som finns.  

5.2.3   Förskollärarens bemötande 

Som vi kan se av resultatet anser majoriteten av informanter i denna studie att bemötandet 
och att inta barnets perspektiv är av stor betydelse. Förskollärarnas kunskaper om detta ser 
vi som ett uttryck av kvalitet. Detta får vi stöd av i det som Brebner m.fl. (2014) påpekar, 
att förskollärare som ser det komplexa med deras interaktioner tillsammans med barn, 
påvisas en högre kvalitet gällande barns omsorg i förskolan. Genom att inta barnets 
perspektiv försöker de vuxna sätta sig in i barnets situationer. För att förstå barnets känslor 
och viljor krävs det att barnets perspektiv eftersträvas. Kan medvetenheten om bemötandet 
och att inta barnets perspektiv bero på att förskollärarna i denna studie har en 
högskoleutbildning? Genom utbildningen kan informanterna via sina studier fått 
kunskapen om betydelsen av sitt förhållningssätt och bemötande gentemot barn. 
Förskollärare beskriver däremot att de förhåller sig lika till olika anknytningsmönster. 
Detta kan ifrågasättas vilka för- och nackdelar det finns med att bemöta barn på samma 
sätt. Barn med någon av de otrygga anknytningsmönster kan ha ett behov av att bli 
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bemötta på ett annorlunda sätt mot de barn som har en trygg anknytning. Detta leder till 
att förskollärarna behöver ha mer i åtanke och de kan behöva arbeta så att barnet känner 
den trygga grunden som aldrig funnits där. De barn som redan har den trygga grunden 
behöver däremot oftast bara fokusera på att acceptera en ny kompletterande 
anknytningsperson. Cortzar och Herreros (2010) menar att förskollärare är mera 
engagerade i barn med en trygg anknytning. En möjlig förklaring att till att endast en av 
förskollärarna i studien haft erfarenhet av otrygg anknytning mellan vårdnadshavare och 
barn. En följd av att förskollärare är mera engagerade i barn med en trygg anknytning, 
vilket kan leda till att de inte uppmärksammar barn med en otrygg anknytning utan 
bemöter alla barn på ett likartat sätt. Fördelarna med detta förhållningssätt kan vara att 
informanterna menar att genom barnets perspektiv avser de att utgå från varje enskilt 
barns perspektiv och arbetar utifrån just det barnet.  

Andra relevanta delar som förskollärarna tar upp är att vara nära barnet, finnas tillgänglig 
för barnet och visa att det är roligt att barnet är i förskolan. Ottosson (2017) menar att det 
är viktigt att den vuxne som barnet knutit an till är tillgänglig. Detta är väldigt 
betydelsefullt för de allra yngsta barnen i förskolan. För att varje enskilt barn ska känna 
tryggheten behöver alltså den anknytningsperson finnas tillgänglig då barnet är i förskolan. 
Det kan bli problematiskt menar Ottosson (2017) eftersom dagens förskolan har en hög 
personalomsättning och även personalens arbetstider är varierade. Det är dock förskolan 
som behöver vidta åtgärder för att kunna erbjuda alla barn i förskolan en trygg omsorg. 
Detta kan bli bekymmersamt om barn vistas längre i förskolan än vad en åtta timmars 
arbetsdag består av.  

Utifrån anknytningsteorins trygghetscirkel behöver förskollärarna glädjas åt barnet, vaka 
över barnet, hjälpa barnet och har roligt tillsammans med barnet. I studiens resultat 
berättar förskollärarna vikten av att vårdnadshavarna vet att de tycker om barnen i 
förskolan. Detta är förenligt med vad tidigare studier inom ämnet framhåller Markström 
och Simonsson (2017) som menar att förskollärare tydligt ska visa och bekräfta för både 
barn och vårdnadshavare att personalen i förskolan vill barnets bästa.  

5.3   Slutsats   

Sammanfattningsvis av studiens resultat i förhållande till studiens syfte och 
frågeställningar är att det finns likheter i hur förskollärarna uttrycker sig kring begreppet 
anknytning. Anknytning hör till trygghet i förskolan. Andra ord som framhävs är relation, 
knyta an, barnet ska känna sig omtyckt, barnet ska kunna lita på den vuxne och barnet ska 
vilja ta kontakt. Utifrån dessa beskrivningar om vad anknytning är kan vi se att läroplanen 
redan utgår ifrån att anknytningen fungerar för att resterande målområden ska kunna 
uppfyllas. Oavsett hur mycket tid förskollärarna lägger vid arbetet med anknytningen 
kvarstår andra strävansmål i läroplanen inom andra områden. Anknytningen behöver 
fungera först och främst för att resterande strävansmål ska kunna uppnås. Skolverket 
(2016) beskriver i läroplanen den trygga och relationsskapande miljön som ska finnas i 
förskolan. Förskollärarna har som ansvar att bygga upp goda och varaktiga relationer i 
förskolan.  

Det förskollärarna uttrycker som en möjlighet är att de kan påverka barnets anknytning 
genom att anpassa sitt förhållningssätt och bemötande. De intar även ett barns perspektiv 
för att skapa trygga relationer. De yngsta barnen som denna studie utgår ifrån behöver 
vuxna i sin närhet som är lyhörda för barnets signaler och ger omsorg. Det är av betydelse 
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att vuxna i förskolan bemöter dessa behov, dock är det tveksamt om det finns 
förutsättningar till att detta kan uppfyllas (Elfer, 2007). 

En slutsats av denna studie är att barngruppens storlek, vårdnadshavarnas inställning, 
språket och tidsbrist är utmaningar för förskollärarna att skapa en trygg anknytning i 
förskolan. De ramfaktorer som förskollärarna inte själva kan styra över, så som 
barngruppens storlek och tidsbrist ligger istället på en samhällsnivå där politiker och 
beslutfattare behöver åtgärda problemen för att öka kvaliteten i förskolan. Med mindre 
barnantal i förskolan skulle det ges större möjlighet till att hinna se varje enskilt barn och 
på så vis öka möjligheterna till en trygg anknytning för barnen. 

5.4   Studiens relevans för förskolläraryrket 

Studien uppmärksammar något som är relevant och aktuellt för förskolläraryrket, en god 
omsorg behövs i förskolan för att kunna nå upp till andra mål i förskolans styrdokument. 
Skolverket (2016) skriver att: ”Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 
barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” (s.5). 
För att detta ska kunna uppfyllas behöver barnet ha en trygg anknytning till de som arbetar 
i förskolan.  

5.5   Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie skulle kunna utvecklas genom observationer för att kunna se att de 
förskollärarna berättar omsätts i praktiken. Vidare hade det varit intressant att genomföra 
intervjuer med vårdnadshavarna och få deras perspektiv om anknytning i förskolan. En 
sådan utveckling av denna studie skulle gynna förskoleverksamheten och ge nya lärdomar.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

 
 
 
Hej,  
Vi heter Therese Leandersson och Lisa Lefwerth och vi läser vår sista termin på 
förskollärarprogrammet vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Vår sista kurs självständigt 
arbete – förskolepedagogiskt område, handlar om att utföra en studie där vi valt ämnet 
anknytning. Vi har valt att undersöka förskollärares uppfattning om begreppet anknytning 
i förskolan.  

Intervjun kommer att utgå från frågor angående anknytningar som ger oss 
information till att skriva det självständiga arbetet. Intervjun uppskattas ta ungefär 
30-45 minuter. Vid tillåtande kommer intervjuerna att spelas in. Inspelningen är för 
att vi ska ha möjligheten för ett mer aktivt samtal vid intervjuerna. Inspelningen 
kommer endast att användas av oss som skriver arbetet. Studien kommer att 
redogöras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola. 
 
När vi utför studien kommer vi ta hänsyn till de fyra etiska forskningsprinciperna, i 
och med detta kommer ingen personal eller barn att kunna identifieras eftersom vi 
inte nämner några vid namn. Förskolans namn, område eller i vilken kommun 
förskolan ligger i kommer att förbli konfidentiellt. Att medverka i studien är ett 
frivilligt val och ni kan avbryta medverkan i studien när ni vill trots ert tidigare 
beslut.  
 
Det självständiga arbetet kommer att läggas upp på Digitala Vetenskapliga Arkivet 
(DiVA) efter det slutförts men ni kommer fortfarande att vara anonyma.  
 
Om ni har funderingar eller frågor så får ni gärna kontakta oss!  
 
Kontaktinformation 
 

Student: Therese Leandersson Student: Lisa Lefwerth 
  
Tel: Tel:  
E-post:  E-post:  

 
Handledare 
 
Andreas Grahn  
E-post:  
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Bilaga 2 - Intervjumall 

Bakgrund 

•   Namn: 

•   Ålder: 

•   Befattning: 

•   Hur länge har du arbetat inom förskolan?  

•   Hur länge har du arbetat med yngre barn? 

•   Vilket år tog du examen?  

•   Kan du berätta för mig vad ordet anknytning betyder för dig?  

•   Var anknytning ett område som ingick i din utbildning? 

•   Tycker du att du har tillräckligt med kunskap till att skapa trygga anknytningar i 
förskolan? Ge exempel? 

•   Hur tror du dina kollegor ser på anknytning?   

Anknytning 

•   Vilken metod använder ni er av vid inskolning för att skapa trygghet? 

•   Hur arbetar ni med vårdnadshavare vid inskolning? 

•   Arbetar ni i arbetslaget på samma vis för att skapa trygga anknytningar? Om inte, 
hur? 

•   Vilka förändringar anser du att ni kan göra på förskolan för att förbättra arbetet 
med anknytning?  

•   Om barnet fortsätter var otrygg efter inskolningen, hur går ni till väga då?  

•   Vilka svårigheter anser du att det är att skapa en trygg anknytning? 

•   Vad signalerar en otrygg anknytning?  

•   Hur gör ni för att en otrygg anknytning blir till en trygg anknytning?  

•   Vad tror du följderna blir av en otrygg anknytning? 

•   Om ni märker att vårdnadshavare och barn inte har ett ”bra” samspel, hur går ni 
vidare med det? Är det något ni i förskolan arbetar med eller är det någon annans 
ansvar?  

•   Har du något du vill tillägga?  
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Bilaga 3 - Trygghetscirkeln 

 

Trygghetscirkeln hämtad ifrån boken Se barnet inifrån, skriven av Brandtzæg, Torsteinson 
och Øiestad (s.33) 


