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Syftet med studien var att undersöka hur åtta förskollärare beskriver sitt arbete 

och erfarenheter med barns anknytning i förskolan. Studien har utgått ifrån 

anknytningsteorin och som metod användes en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att de utmaningar som 

förskollärna tillskriver med anknytningsarbetet är att närma sig de barn som 

har svårigheter att knyta an. Samtidigt kan anknytningen till förskollärarna och 

andra barn kompensera som stöd och trygghet för barnen i deras utveckling 

under vistelsetiden på förskolan. Slutsatsen blir att lyhördhet och närvaro är det 

mest centrala i förskollärarnas anknytningsarbete för att kunna bygga trygga 

relationer med barnen i förskolan. 
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1. Inledning 

Det debatteras och diskuteras flitigt om förskolans situation i tidningar, tv och andra 

forum. Barns trygghet och förskollärares förutsättningar för att kunna tillgodose 

barns behov i förskolan är omdiskuterade ämnen. I tidskriften Lärarnas tidning 

skrivs det att i Skolinspektionens granskningar kommit fram till att en av fem 

förskolor brister i sitt uppdrag att ha tillräcklig uppsikt över barnen och deras behov. 

I artikeln framkommer det att lyhördheten brister och personalen på dessa förskolor 

menar samtidigt att arbetsbelastningen är för hög (Holmström, 2016). Det finns en 

stor mängd liknande artiklar och insändare på ämnet där förskolepersonal hävdar att 

de inte klarar av att tillgodose barnens behov på grund av för stora barngrupper och 

personalbrist. I Svenska Dagbladet lyfts det även där att barngruppernas storlek 

behöver minska på grund av den påfrestning det innebär för personalen och barnen 

(Hägglund, 2013). Nyman Furugård och Sörlie Ekström (2014) skriver också i 

Svenska Dagbladet om att även större barngrupper och för långa dagar kan orsaka 

skador, de menar att barnen behöver en stabil anknytning för att kunna utvecklas 

tryggt och den här anknytningen kan lätt rubbas när barnen sätts i främmande 

miljöer med helt nya relationer.  

Det är en drastisk förändring för ett barn att börja förskolan som tidigare i sitt liv 

enbart vart hemma med sin/sina föräldrar, som de allra flesta barn i Sverige har. 

Hemma har miljön oftast varit lugn och dagarna har spenderats med vuxna som de 

känner mycket väl. Därför blir inskolningen i förskolan en stor omställning för både 

barn och förälder vilket innebär att det krävs personal som arbetar för att 

inskolningen uppfyller syftet att skapa trygghet. Det handlar om att barnet ska vänja 

sig vid förskolemiljön, minst en förskollärare ska fungera som en ersättare för 

föräldern den tid barnet vistas på förskolan och barnet måste vänja sig vid att vara 

utan sina primära vårdnadshavare flera timmar åt gången (Broberg, 2017). I början 

är det extra viktigt att förskolepersonalen är lyhörda och närvarande för att skapa så 

bra relationer som möjligt med barnen (Howes, Sidle Fuligni, Soliday Hong, Huang & 

Lara-Cinisomo, 2013; Beckh & Becker-stoll, 2016; Hagström, 2010). Skolverkets 

allmänna råd med kommentarer lyfter också fram vikten av att det skapas 

förutsättningar i barngruppen för att varje barn ges möjligheter att ingå i trygga 

relationer med andra barn och vuxna där bland annat barngruppens storlek och 

sammansättning har betydelse (Skolverket, 2017). Kraven på personalen i förskolan 

har också ökat, det är ett större omsorgsansvar idag som kräver fler känslomässiga 

”föräldrafunktioner”. Yngre barn börjar förskolan under en tid i livet där de ännu inte 

lärt sig hantera känslor. De är beroende av anknytning och behöver viktiga 

omsorgsgivare. I vissa fall känner förskolepersonalen barnen bättre än föräldrarna. 

Många utav barnen i förskolan tillbringar mer tid med förskolepersonal än med sina 

vårdnadshavare. Det här ställer krav på personalen och är en stor utmaning för de 

som arbetar i förskolan (Killén, 2014).  
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Det här gör att vi intresserat oss för att ta reda på mer om anknytning i förskolan. 

Studien har även växt fram ur en tidigare pilotstudie där vi intervjuade föräldrar om 

deras perspektiv på deras barns anknytning till personalen i förskolan. Som blivande 

förskollärare är vi nu också intresserade av hur förskollärare beskriver sitt arbete 

med anknytning. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur åtta förskollärare beskriver sitt arbete och 

erfarenheter kring barns anknytning i förskolan. 

• Vilka förutsättningar behövs för en trygg introduktion i förskolan enligt 

förskollärarna? 

• Hur lyfter förskollärarna fram sitt arbete med att skapa en miljö som bygger 

trygga relationer i förskolan? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kommande avsnitt Bakgrund kommer vi att visa på den litteratur och forskning 

som ligger till grund för studien, vilket innehåller de artiklar, avhandlingar och 

styrdokument som är av relevans för vår studie. Avsnittet avslutas med 

anknytningsteorin där anknytningsteorins historia samt olika begrepp förklaras. 

Därefter kommer avsnittet Metod, där redovisas datainsamlingsmetod, urval och 

genomförande, analysmetod, etiska riktlinjer och studiens tillförlitlighet. Sedan 

kommer Resultat och analys som presenteras i ett gemensamt avsnitt. Slutligen 

kommer avsnittet Diskussion, där redovisas resultatdiskussion, metoddiskussion, 

yrkesrelevans, slutsats och fortsatta studier. 

2. Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet beskrivs litteratursökning i form av en genomgång hur relevant 

litteratur tagits fram och valts ut, styrdokumentsavsnittet lyfter skollagen, 

barnkonventionen och läroplan i förhållande till trygghet och relationer. Tidigare 

forskning förklarar den trygga startens betydelse, trygga och otrygga 

anknytningsrelationer och förskollärarnas roll. Slutligen ger teoriavsnittet förklaring 

och förståelse för vår valda teoretiska utgångspunkt i studien. 

2.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen av vetenskapliga texter och avhandlingar har främst skett genom 

databaserna ERIC (ProQuest), SWEPUB och Primo på Mälardalens 

högskolebiblioteks databassystem. Vi avgränsade sökningarna genom att bara söka 

på ”peer rewiew” granskade texter, samt texter som fanns i fulltext men även genom 

att lägga till en * för olika böjningar av orden. De sökord som användes i ERIC var 

bland annat: “student teacher relationship”, attachment, attach*, attachment 
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preschool, kindergarten, early childhood education, separation. Sökningar gav mellan 

åtta och sjuttioen träffar, artiklarna har efter avgränsningarna gåtts igenom och där 

har vi kollat titel, årtal och läst abstract för att sedan ta ut de som var av relevans till 

studien i relation till vårt syfte och frågeställningar. I databaserna SWEPUB och 

Primo var sökorden främst: anknytning förskola*, inskolning, samverkan, samarbete, 

trygghet och relation*. På SWEPUB hittades en doktorsavhandling som hittades 

genom sökordet anknytning förskola*, vilket gav sex träffar. Efter det valdes 

avhandlingen ut av betydelse för inriktningen av arbetet. De vetenskapliga texterna 

har också hittats genom kedjesökningar där vi genom andra texter hittat artiklar i 

referenslistan. Totalt i studien användes sex stycken olika vetenskapliga artiklar och 

en doktorsavhandling som alla framkommer i bakgrunden. 

2.2 Styrdokument 

I följande avsnitt redogörs för förskolans styrdokument, skollagen och läroplanen. 

2.2.1 Skollagen 

FN:s konvention om barns rättigheter eller barnkonventionen som den ofta benämns 

som, blev lag i Sverige den första januari 2020 (Skolverket, 2019). Barnkonventionen 

arbetar och kämpar över hela världen för barns rättigheter såsom trygghet, 

överlevnad, inflytande och utveckling. Arbetet har också skapats för att alla barn ska 

få rätt till utbildning (UNICEF, 2016). Barnkonventionen är redan införlivad i 

skollagstiftningen, vilket innebär att om man följer skollagen så efterföljs också 

barnkonventionen (Skolverket, 2019). Skollagen (SFS 2010:800) framhåller vikten av 

barns trygghet. Det lyfts fram att förskolan ska stimulera barns lärande och 

utveckling, och samtidigt erbjuda barn en trygg omsorg och miljö. Förskolan ska 

erhålla en helhetssyn på barnet och dess behov, och på så sätt utforma lärande, 

omsorg och utveckling så att det i sin tur kan bilda en helhet. 

2.2.2 Läroplanen 

Enligt läroplan för förskolan har förskolan ett övergripande ansvar i relation till 

trygghet, där grunden ligger i ett relations och trygghetsarbete som ska ge barnen 

möjlighet att känna välbefinnande och bygga en god självkänsla. Även förskolläraren 

bär ett ansvar för att varje enskilt barn erhåller goda möjligheter till att skapa 

förtroendefulla relationer, samt att barnen känner sig trygga i hela barngruppen. 

Läroplanen lyfter också fram vikten av att det skapas tillitsfulla relationer med 

vårdnadshavarna för att det på så sätt ska bli positivt för barnen och deras vistelse i 

förskolan. I samröre med vårdnadshavare ska alla barn få möjlighet till en bra 

inskolning i förskolan, där barnens intressen och behov ska ligga till grund för hur 

miljön planeras och utformas (Skolverket, 2018). 
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2.3 Tidigare forskning  

Under tidigare forskning lyfts relevant forskning om trygg introduktion där en god 

inskolning tas upp. Därefter kommer ett avsnitt om trygga och otrygga 

anknytningar där det beskrivs hur olika relationer kan visa sig och hur förskolan kan 

påverka detta. Slutligen kommer ett avsnitt om förskollärarens roll, vad 

förskollärarens roll kan betyda och innebära för barnen i förskolan i relation till 

trygghet och anknytning. 

2.3.1 Trygg introduktion 

Balaban (2006) lyfter fram att det vid inskolning är viktigt att skapa förtroende och 

trygghet. Vidare menar Balaban (2006) att ett sätt är att skapa mindre 

konstellationer av barn i den stora gruppen. Fokus i den mindre gruppen ska då ligga 

på rutiner och grundverksamhet såsom matning, vila, blöjbyte och så vidare för att 

minska stressen hos det barn som ska komma in i den nya verksamheten. En långsam 

inskolningsprocess är också att föredra för att barnet ska få tid att anpassa sig, 

föräldern får tid att lära känna förskolläraren och förskolläraren får tid att lära känna 

familjen och barnet som ska börja hos dem. När barnet sen ska lämnas är det viktigt 

med stöd, bekräftelse av känslor samt påminnelser om att vårdnadshavaren kommer 

tillbaka. Separationen är ett problem vid inskolningen som kan sträcka sig över lång 

tid och där är förskolepersonalens närvaro och stöd viktig under hela perioden för att 

förskollärarna ska bli en trygg bas för barnet att hämta kraft från. Vidare lyfter 

Balaban (2006) att förskollärare också bör vara beredda på att barns beteende kan 

förändras under en tid innan tryggheten infunnit sig hos barnet. Det kan exempelvis 

handla om att ett barn som blivit blöjfri nu tappar kontrollen, barnet börjar bitas eller 

vägrar äta och sova. Det här kräver kunskap och acceptans från förskolläraren för att 

förstå att barnet behöver trygghet och stöd. Samarbetet mellan kollegor är enligt 

Balaban (2006) också en av de viktigaste delarna i inskolningsprocessen för att skapa 

trygghet. Det handlar om att veta att en kollega rycker in och tar ansvar över den 

ordinarie barngruppen om ett barn är i behov av tröst och närhet av en 

omsorgsperson. 

  

2.3.2 Trygga och otrygga anknytningsrelationer 

Cugmas (2007) och Hagström (2010) belyser att yngre barn kan utveckla ett nätverk 

av anknytningsrelationer både inom och utanför familjen. Förskolepersonalens 

anknytning till barnet kan kompensera för osäkra anknytningar mellan barnet och 

vårdnadshavare. För även när barnet har otrygga anknytningar i familjen, kan barnet 

fortfarande skapa trygga anknytningsrelationer till personalen i förskolan (Cugmas, 

2007; Hagström, 2010). I Hagströms (2010) avhandling Kompletterande 

anknytningsperson på förskola beskrivs hur barn som visat sig ha trygga 

anknytningar med sig hemifrån var mer benägna att påverkas negativt genom att 

börja förskolan tidigt, medan barn med otrygga anknytningar som började förskolan 

tidigt kunde ses göra en mer positiv anpassning i förskolan jämfört med de barn som 
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var hemma med liknande anknytningsmönster. Hagström (2010) menar vidare att 

barn med otrygga anknytningar i bagaget kan förskolan vara en skyddande faktor. 

Hagström (2010) menar också att omhändertagande och stöd till barn och föräldrar 

som har behov kan i förlängningen leda till att vi får fler vårdnadshavare som kan 

vara den trygga och stabila person som alla barn är i behov av. Barn kan vistas i 

förskolan omkring fem dagar i veckan i fem års tid, vilket innebär att förskolan har ett 

stort ansvar när det gäller förebyggande arbete och kan ha en mycket stor betydelse 

för barn som har bristande omsorg hemma. Därför är det en unik möjlighet att i 

samverkan med barnets förälder erbjuda barnet stöd under lång tid, exempelvis 

medan föräldern jobbar med sig själv och sitt mående (Hagström, 2010)  

Cugmas (2011) beskriver att den känslomässiga tryggheten mellan vuxna och barn 

också är sammankopplade med barns kompisrelationer. Kompisrelationerna är 

flerdimensionella. Enligt Cugmas (2011) inkluderar social kompetens med kompisar 

att vara känslig, empatisk, sällskaplig och kunna engagera sig i komplexa spel och 

kunna lösa sociala problem. Medan negativa kompisrelationer inkluderar socialt 

tillbakadragande och aggressioner. Det är mer troligt att ett barn som har en uppväxt 

med trygga anknytningsförhållanden ser sig själv som värdig kärlek och att närma sig 

andra, inklusive kompisar, med positiva förväntningar. Däremot kan ett barn med en 

historia av anknytningsförhållanden där hens behov av säkerhet inte uppfylldes eller 

möttes okänsligt, agera mot kamrater som om de kommer att vara okänsliga och 

avvisande (Cugmas, 2011) 

2.3.3 Förskollärarens roll 

Beck och Becker-stoll (2016) och Hagström (2010) lyfter fram att barns tid i 

förskolan har ökat genom åren vilket har skapat ett behov av att bättre förstå den 

unika roll som förhållandet till förskollärare spelar i små barns anknytningsrelationer 

och utveckling. Författarna menar vidare att förskollärarnas känslighet och lyhördhet 

verkar vara speciellt viktig för att hjälpa barn med mindre lämpliga vårdupplevelser 

hemma att vilja bygga bättre relationella upplevelser i förskolan, och det finns bevis 

för att fortbildning som syftar till att öka lärarnas känslighet kan vara framgångsrika. 

Förskollärare har upplevt en förbättrad relation till barnet när lyhördheten var 

central, speciellt till en början (Beckh & Becker-stoll, 2016; Hagström, 2010). Howes 

m.fl. (2013) lyfter också att positiva interaktioner mellan barn och förskollärare och 

atmosfären i förskolan hänger ihop med positiva relationer mellan barn och personal. 

Vidare menar författarna att barnets och förskollärarens relation även bidrar till 

förskolebarnets inställning och engagemang till de utbildningsmöjligheter som 

erbjuds genom miljön i förskolan. Barn är mer benägna att ha trygga och positiva 

relationer med personal som är skickliga på att skapa lämpliga lärande miljöer och 

samtidigt ger barnen respons. De individer som har trygga relationer med sina 

förskollärare vågar fråga och tar personalens hjälp när de ska lösa problem istället för 

att vara helt beroende av personalen hela tiden (Howes m.fl., 2013). 

För att bygga de här stabila relationerna är lärarnas känslighet en av de viktigaste 

indikationerna för relationer mellan lärare och barn enligt Beckh och Becker-stoll 
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(2016), även om relationerna är mer komplexa än för tidiga relationer med barn och 

förälder. Det finns några möjliga förklaringar på bristen av specifika effekter av 

lärares känslighet i grupper med många barn eftersom det ofta kan vara omöjligt för 

lärarna att reagera snabbt och passande på alla barns anknytningssignaler eller andra 

emotionella behov. Därför behöver lärare också regelbundet fatta beslut om vilka 

barns behov de riktar sin uppmärksamhet på, samtidigt som andra barn kan behöva 

vänta eller möjligen ignoreras (Beckh & Becker-stoll, 2016).  

Commodari (2013) lyfter fram att genom att tillgodose barns trygghetsbehov i 

relation till barnens omsorgspersoner på förskolan kan förskollärare möjliggöra för 

social kompetens och flera kognitiva och sociala färdigheter som ingår i förberedelse 

för de kommande skolåren. Om barnen inte förvärvar de här förmågorna riskerar 

barnen att få problematik kring att ta del av undervisningen när de börjar lågstadiet. 

Svaga sociala förmågor och en ostabil relation mellan förskollärare och barn kan 

minska barnens deltagande i samarbetande lärandeaktiviteter och på så sätt negativt 

influera barnens aktivitet i form av att vara aktiva medaktörer. Det här gör att 

förskollärarens möjlighet till att vara en stabil trygghet för barnen kan komma att 

påverka barnen lång tid framöver (Commodari, 2013). Dessutom kan barns 

uppfattning om relationen med lärare i lågstadiet förutsägas av kvaliteten på 

anknytningen med de första lärarna i den tidiga barndomen vilket också pekar på att 

det är av stor vikt att få till en god anknytning med förskolans personal i tidiga år för 

att skapa trygghet (Beckh & Becker-stoll, 2016). Däremot menar Beckh och Becker-

stoll (2016) att anknytningsbeteendet verkar förändras under förskoleåren, från ett 

behov av kontinuerlig vägledning, riktning och emotionellt stöd till ett lite mer 

konkret stöd. Förskollärarnas relationsroll förändras successivt mot stimulans och 

beskrivning, vägledning, uppmuntran till självkontroll och prestation samt stöd i 

samspel med andra barn. Det kan exempelvis handla om att hjälpa barn att hantera 

konflikter på ett lämpligt sätt. Det visar sig dock ändå att nära relationer med 

förskollärare spelar en viktig roll för utveckling och lärande, som främst 

kännetecknas av en känsla av stöd och förtroende hos de lite äldre barnen som har 

gått ett tag på förskolan (Beckh & Becker-stoll, 2016). 

Det visar sig också enligt Howes m.fl. (2013) och Beckh och Becker-stoll (2016)  att 

många som arbetar inom förskolan har svårt att balansera lärande och samtidigt ge 

stöd i relationer med barn. Författarna beskriver vidare att det behövs mer 

professionell fortbildning för att öka kompetenserna hos personal i förskolan. Det här 

bör ske för att kunna möta de ökande kraven på undervisning i förskolan och 

samtidigt vara en trygghet för barnen. Det visas att lärares arbete med relationer till 

barnen kan vara mer komplexa än i hemmet där undervisning inte har ett fokus 

(Howes m.fl., 2013; Beckh & Becker-stoll, 2016). Det framkommer också att 

personalen har en större utmaning med att skapa positiva relationer med barnen om 

de har en annan kultur än dem själva. Om barnens härkomst och språk matchar 

förskolläraren, kan det förknippas med en upplevd kvalitet i relationen mellan barn 

och personal (Howes m.fl., 2013). 
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2.4 Teori  

Den valda teoretiska utgångspunkten är anknytningsteorin. Den används i relation 

till syftet som lyfter hur förskollärare beskriver sitt arbete och sina erfarenheter med 

barns anknytning i förskolan där resultatet analyseras och tolkas utifrån centrala 

begrepp från anknytningsteorin. Detta avsnitt börjar med anknytningteorins historia 

där det gås igenom hur teorin växt fram. Därefter förklaras anknytning i sin helhet 

utifrån anknytningsteorin. Slutligen ges en beskrivning av begreppen trygg bas, 

anknytningsrelation, anknytningsbeteende och anknytningsmönster som alla är 

centrala inom den valda teorin enligt (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). 

2.4.1 Anknytningsteorins historia  

Broberg, Hagström och Broberg (2012) skriver om anknytningsteorins historia och 

lyfter fram att under 1940-talets slut sökte världsorganisationen (WHO) efter en 

person som skulle kunna föra samman den kunskap som fanns i hur situationen 

skulle kunna förbättras för de hemlösa barn som ett tidigare krigsbelagt Europa 

lämnat efter sig. Vidare skriver författarna om John Bowlby (1907–1990), en av 

ankytningsteorins grundare var en utbildad psykoanalytiker och blev tillfrågad till att 

göra denna uppgift. Det arbetet blev sedan startskottet för den kommande rapporten 

Maternal Care and mental health. Rapporten framhöll betydelsen av föräldrars 

närvaro i relation till att barn skulle utvecklas optimalt och de risker som följer ifall 

närvaron inte är möjlig på grund av att barnen flyttas mellan olika 

omvårdnadspersoner. Det här arbetet uppmärksammades mycket, blev översatt till 

flera olika språk och blev startskottet för Bowlbys fortsatta arbete kring tidiga 

separationer. Det ledde dessutom till ett videosamarbete där James och Joyce 

Robertson på uppdrag av Bowlby dokumenterade barn som skilts från sina föräldrar i 

samband med sjukhusvistelse genom video. Filmerna var skarpa och visade tydligt 

hur barn i ett till tvåårsåldern blev negativt påverkade av att bli placerade i en 

främmande miljö och skiljas från sina föräldrar (Broberg, Hagström & Broberg, 

2012). Den andra förgrundsgestalten inom anknytningsteorin enligt Broberg, 

Hagström och Broberg (2012) är Mary Ainsworth (1913–1999). Hon myntade för 

första gången begreppet trygg bas som kommer att bli betydande för 

anknytningsteorin. Senare träffade hon Bowlby vilket sedan ledde till ett livslångt 

samarbete gällande intresset för vad som påverkar små barns utveckling. Ainsworths 

intresse för individuella skillnader gjorde det också möjligt att förståelsen för att barn 

utvecklar olika typer av anknytning till olika personer blev möjlig (Broberg, 

Hagström & Broberg, 2012). 

2.4.2 Anknytning  

Enligt Bowlby (2010) betonar anknytningsteorin att det ligger i människans 

biologiska natur att knyta känslomässiga band till personer i ens omgivning redan 

från spädbarnstiden och sedan genom hela livet. Bowlby (2010) menar på att barn 

framförallt är beroende av föräldrars eller annan omsorgsgivare närvaro och stöd för 

att utvecklas. Den mindre erfarne och trygge individen är beroende av någon som 



 8 

betraktas som starkare och visare (Bowlby, 2010). Anknytningen är relationsspecifik 

och utvecklas succesivt under barnens första levnadsår enligt Broberg, Hagström och 

Broberg (2012). Författarna beskriver vidare att anknytningen allteftersom leder till 

specifika psykologiska ”band ”mellan två individer, vilket också betyder att individen 

utvecklar olika typer av anknytning till olika omsorgsgivare, exempelvis olika 

vårdnadshavare beroende på deras interaktion. De förklarar vidare att 

anknytningsteorin också betonar att den aktuella anknytningen succesivt grundar sig 

i barnets hjärna i form av inre arbetsmodeller, de här modellerna skapas av det 

individuella barnet och påverkar personlighetsutvecklingen och på så sätt även hela 

den kommande utvecklingen. Framförallt när det gäller att bygga känslomässiga 

relationer i barnets omgivning (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). 

2.4.3 Trygg bas  

 

Trygg bas är ett av de mesta centrala begreppen inom anknytningsteorin enligt 

Broberg, Hagström och Broberg, (2012), och innebär framför allt att den vuxne ska 

vara en stabil och trygg bas för att barnen ska våga ta för sig och utforska sin omvärld 

och då vara en ”säker hamn” som stadigt finns tillgänglig för barnen att återvända till 

om barnen upplever oro, fara eller hot. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Bowlby 

(2010) menar på att det handlar i grunden om att den vuxne utgör en trygg tillflykt 

dit barnen kan söka sig tillbaka, medveten om att bli mottagen för att få känslomässig 

och fysisk näring när behovet ter sig behövas. Det här betyder också att föräldern 

eller omsorgsgivaren behöver finnas tillgänglig och närvarande, men samtidigt inte 

vidtar åtgärder aktivt om behovet inte finns (Bowlby, 2010). 

2.4.4 Anknytningsrelation  

Anknytningsrelationer är varaktiga över tid, relationen är specifikt till en person, har 

stor känslomässig betydelse och de två personerna söker närhet samt att det kan 

upplevas som obehagligt när det ofrivilligt sker en separation från personen man har 

en anknytningsrelation till. Utöver det som nämns ovan beskriver som kännetecken 

för relationerna så är det också att den anknutne (det vill säga oftast barnet till den 

vuxne) söker stöd, trygghet och skydd hos anknytningspersonen (Broberg, Hagström 

& Broberg, 2012). 

2.4.5 Anknytningsbeteende   

Barns anknytningsbeteende kan visas i form av gråt, uppsträckta armar och gnäll mot 

barnets omsorgsperson förklarar Bowlby (2010). Han lyfter att det finns en vilja att 

komma nära hos barnet när tryggheten hotas och barnet blir oroligt. 

Anknytningsbeteendet bör respekteras väl och ses som en inneboende naturlig kraft 

hos barnet. Begreppet beroende bör inte ses som något svagt eller något som är bra 

att växa ifrån enligt (Bowlby, 2010) eftersom barnet är i behov av stöd för att hålla en 

god psykisk hälsa. Broberg, Hagström och Broberg (2012) beskriver att barn däremot 

kan rikta anknytningsbeteenden mot personer som de inte nödvändigtvis har en 

anknytning till om det plötsligt blir oroligt eller att det uppkommer hotfulla 
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situationer. Barn kan därför rikta anknytningsbeteenden för flera olika personer, 

exempelvis pedagoger i förskolan utan att ha byggt en anknytningsrelation till dem. 

Däremot är det optimalt om barnet utvecklat minst en anknytningsrelation till någon 

i personalen för att utvecklas på bästa möjliga sätt (Broberg, Hagström & Broberg, 

2012). 

2.4.6 Anknytningsmönster  

Det har visat sig att barn knyter an till en omvårdnadsperson från start oavsett om 

kvalitén på anknytningen är god eller inte. Det kan därför innebära att barn knyter an 

även till en misshandlande eller försummande förälder så länge barnet vart i samma 

famn tillräckligt länge och haft fysisk kontakt (Broberg, Hagström & Broberg, 2012; 

Bowlby, 2010). Vidare beskriver författarna att det finns ett samband mellan vilket 

anknytningsmönster en individ utvecklar under de yngre åren (barndom och 

tonårstid) och hur föräldrar eller andra omvårdnadspersoner behandlar individen i 

fråga. Flera studier visade att det finns ett solklart samband och Ainsworth var en av 

pionjärerna i arbetet. De kom fram till att det finns tre huvudmönster som kan 

kopplas till anknytningen (Broberg, Hagström & Broberg, 2012; Bowlby, 2010).  

Bowlby (2010) beskriver att Trygg anknytning innebär att barnet är tryggt med att 

barnet känner sig säker på att föräldern eller annan omvårdnadsperson finns 

tillgänglig om någon skrämmande eller svår situation skulle dyka upp. När den här 

vetskapen är förankrad tar barnet också för sig av sin omvärld. Det här främjas när 

barnets omvårdnadsperson är närvarande, lyhörd för barnets signaler och finns 

öppet till hands när skydd eller tröst behövs. Vidare förklarar författaren att Otrygg 

ambivalent anknytning handlar om att barnet inte känner sig säker på att 

omvårdnadspersonen finns tillgänglig om behov uppkommer. Det leder till att barnet 

inte tar för sig av omvärlden i lika stor utsträckning eftersom det finns ett behov av 

att ständigt vara på sin vakt så att inte personen försvinner. Det leder till att barnet 

ofta är efterhängset och rädd för att ta för sig. Det här mönstret ter sig oftast när 

anknytningspersonen ibland är tillgänglig och hjälpsam och ibland inte, vid 

separationer och om eventuella hot om övergivande används som kontrollmetod 

(Bowlby, 2010). Otrygg undvikande anknytning handlar om att individen förväntar 

sig att bli bortstött och inte få det stöd som krävs vid eventuella oroligheter. Den här 

individen strävar ofta efter att emotionellt klara sig själv. Det här mönstret är en följd 

av att barnet upprepade gånger blivit bortstött när tröst eller skydd sökts hos 

anknytningspersonen (Bowlby, 2010). 

Begrepp från anknytningsteorin som används i studiens resultatanalys är: 

anknytningsrelationer, beroende av någon ”visare”, anknytningsbeteende, trygg 

bas, trygg anknytning, otrygg ambivalent anknytning och otrygg undvikande 

anknytning. 
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3. Metod  

I följande avsnitt beskrivs studiens genomförande och tillvägagångssätt utifrån en 

kvalitativ ansats. Det redovisas genom metodval, urval och genomförande. Därefter 

redogörs det för analysmetod, etiska riktlinjer och studiens tillförlitlighet. 

3.1 Metodval  

För att undersöka hur förskollärare resonerar kring sitt arbetssätt och erfarenheter kring 

barns anknytning i förskolan, valde vi en kvalitativ ansats. Vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi utgick från en intervjuguide som främst 

handlar om att ha frågor att utgå från men med möjligheter att ställa följdfrågor. 

Intervjuguiden innefattar saker som det behöver tänkas på vid intervjutillfället. Bryman 

(2011) förklarar att det kan handla om att intervjuerna behandlar samma område, så inget 

glöms bort och att det reflekteras över att inga ledande frågor ställs under intervjun. 

Språket ska också vara begripligt för respondenterna och de frågor som ställs ska handla 

om frågeställningarna i studien (Bryman, 2011). 

3.2 Urval  

Urvalet består av åtta förskollärare från fem olika förskolor belägna i samma 

kommun. Vi valde att intervjua förskollärare från olika upptagningsområden och 

olika åldersgrupper för att öka möjligheten att få olika erfarenheter och 

beskrivningar. Två arbetade på en mångkulturell förskola, en på en kristen privat 

förskola, en på en enskild förskola, en på en mindre förskola med två avdelningar och 

tre stycken från en förskola med fyra avdelningar. Åldern på barnen varierade mellan 

1–5 år. Förskollärarna var mellan 38–58 år gamla och deras arbetslivserfarenhet som 

verksam förskollärare varierade alltifrån 1 år till 33 år. Det var även två stycken 

förskollärare som tackade nej till att ställa upp på intervjun när vi ringde, vilket av 

dem själva berodde på att de inte hade tid och att det var mycket vikarier just då. 

Bortfallet påverkade inte studien negativt eftersom vi istället frågade två andra 

förskollärare om de ville vara med så att vi kunde komma upp i totalt åtta intervjuer 

som var målet.   

Vi använde oss av både bekvämlighetsurval och målinriktat urval (Bryman, 2011). 

Fyra intervjuer gjordes genom ett bekvämlighetsurval där de förskollärare som valdes 

ut genom ett bekvämlighetsurval var bekanta sedan tidigare genom den 

verksamhetsförlagda delen i förskollärarutbildningen. De övriga fyra intervjuerna 

gjordes genom ett målinriktat urval med en tanke på att få med avdelningar från olika 

upptagningsområden för att få en bredare och mer varierad bild av anknytning. Det 

innebär att de som intervjuats valdes ut på ett strategiskt sätt för att de skulle vara 

relevanta för syftet av studien (Bryman, 2011). Syftet med studien är att undersöka 

hur åtta förskollärare beskriver sitt arbete och erfarenheter kring barns anknytning i 

förskolan, vilket stämmer överens med våra urval eftersom vi endast valt att intervjua 
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utbildade förskollärare men också att det fåtts mer möjligheter och perspektiv genom 

att förskollärarna arbetat i olika miljöer och med olika åldrar på barnen. 

 

3.3 Genomförande  

Vi började med att formulera ett missivbrev där studiens syfte beskrevs, samt etiska 

aspekter och information om vårt arbete (bilaga 1). Efter att missivbrevet var klart började 

vi med att ringa runt till de utvalda förskollärarna och frågade om de ville ställa upp på en 

intervju om anknytning i förskolan. När de tackat ja att medverka i studien fick de via ett 

mail missivbrevet och intervjufrågorna. Eftersom vissa av de som skulle intervjuas ville ha 

frågorna i förväg valde vi att skicka frågorna i förväg till alla som skulle intervjuas för att 

alla skulle få samma förutsättningar. På samtliga förskolor valde vi efter godkännande att 

spela in intervjuerna. Förskollärarna fick själva välja plats och tid för när de ville ses för 

intervjun, vilket enligt Stukát (2011) är viktigt för att de som intervjuas ska känna sig 

trygga. Under intervjuerna utgick vi ifrån intervjuguiden och ställde vid behov följdfrågor 

(bilaga 2). Vid en intervju var det två stycken från ett arbetslag som ville hjälpas åt att svara 

på frågorna tillsammans. Intervjuerna tog mellan sex till tjugofem minuter. Efter 

intervjuerna påbörjades arbetet med transkriberingarna. 

3.4 Analysmetod  

Som analysmetod användes det en tematisk analys (Bryman, 2011). I den tematiska 

analysen hade vi ett fokus på vad som sades och inte hur det sades, samt på att hitta ord 

och fraser som upprepades. Vi har även utgått utifrån vårt syfte och frågeställningar och 

sedan tagit fram det som varit relevant i transkriberingarna utifrån det. Genom att också 

skriva ut intervjuerna kunde vi lättare jämföra och söka efter likheter och skillnader i 

intervjuerna, för att sedan använda färgkodning för att kunna identifiera de olika temana 

som framkommit. I en tematisk analys blir sannolikheten större att de olika teman som 

framkommit identifieras tydligare på det sättet (Bryman, 2011). De teman som vi kunnat 

utläsa genom den tematiska analysen var trygg introduktion, miljöns betydelse, 

förskollärarens roll i anknytningsarbetet och utmaningar med anknytningsarbetet. 

Begreppen anknytning, trygg bas, anknytningsrelation och anknytningsmönster inom 

anknytningsteorin blev centrala i de valda temana. 

3.5 Etiska riktlinjer  

Inom svensk forskning finns det fyra stycken grundläggande etiska krav som gäller 

för de som är eller ska bli inblandade i forskning genom exempelvis intervjuer. De 

fyra grundkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjande kravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet 

tillgodosågs genom att respondenterna fick information om studien genom 

missivbrev (bilaga 1). Samtyckeskravet beaktades genom att alla som blev tillfrågade 

fick bestämma själva om de ville vara med eller inte i studien, samt att vi bad om 

tillåtelse om ljudinspelning kunde ske. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 
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all information och uppgifter från de deltagande i studien behandlats konfidentiellt. 

Alla uppgifter skyddades och förvarades varsamt så att ingen obehörig kunde ta del 

av det. Intervjuerna och transkriberingarna förvarades på enheter där det behövdes 

ett personligt lösenord för att få tillträde. Vi tänkte också på de intervjuades 

anonymitet genom att inte skriva ner deras namn eller vart de arbetar när 

inspelningarna och transkriberingarna gjordes. Den sista punkten är nyttjandekravet 

som det togs hänsyn till genom att alla uppgifterna som samlats in från intervjuerna 

endast har använts till studien och ingenting annat (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 

2017). 

3.6 Studiens tillförlitlighet  

Vi har valt att diskutera studiens tillförlitlighet utifrån begreppen trovärdighet och 

pålitlighet (Bryman, 2011). Studiens trovärdighet beaktades genom att ha följt de 

regler som fanns för att kunna säkerhetsställa att forskningen gått rätt till. Frågorna 

utformades för att kunna besvara vårt syfte och forskningsfrågor. Vi är medvetna om 

att frågorna påverkar resultatet och därför har vi haft öppna frågor, där 

respondenterna får ge sina egna tankar och reflektioner. Resultaten i studien skulle 

av oss ses som trovärdiga och det beror på att intervjuerna har spelats in och att de 

sedan grundligt har transkriberats. Sen kan alltid den mänskliga faktorn påverka på 

olika sätt som gör att det inte går att veta hur trovärdig studien egentligen är. Det kan 

enligt Stukát (2011) handla om hur ärliga respondenterna är, att de inte vill berätta 

om sina egna brister eller att respondenten ger svar som hen tror att vi som 

intervjuar vill ha. Stukát (2011) lyfter även personliga faktorer från de som intervjuar 

som kan påverka studien negativt. Exempelvis kan det vara att den som intervjuar 

gissar vad den intervjuade pratar om och kan på så sätt misstolka, har en dålig dag 

eller att det görs felskrivningar. Pålitligheten har det tagits hänsyn till genom att det 

redogjorts en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla delar av 

forskningsprocessen, som exempelvis vilka som intervjuades och transkriberingar 

(Bryman, 2011). Eftersom det endast har utförts åtta semistrukturerade intervjuer 

med förskollärare kan deras svar inte generalisera till vad alla förskollärare tycker 

utan att svaren endast står för en mindre grupp förskollärares tankar och vad just de 

tycker. 

4. Resultat och analys 

 

Nedanstående avsnitt presenterar studiens resultat och analys. Efter varje 

resultatavsnitt kommer en analys. Fyra teman redovisas: trygg introduktion, miljöns 

betydelse, förskollärarens roll i anknytningsarbetet samt utmaningar med 

anknytningsarbetet. Resultaten analyseras utifrån anknytningsteorin och 

vetenskapliga artiklar med fokus på studiens syfte och forskningsfrågor. Vi har utgått 

ifrån samma fyra rubriker som i resultatet för att på så vis bibehålla en röd tråd 

genom arbetet. De intervjuade kommer att benämnas som förskollärare. 
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4.1 Trygg introduktion 

En god föräldrakontakt är av betydelse för att ge förutsättningar för en god 

introduktion och anknytning till barnen som börjar i förskolan enligt samtliga 

förskollärare. Den trygga grunden kommer med föräldrarnas trygghet och deras 

relation till förskollärarna. Förhållandet mellan vårdnadshavare och personal 

påverkar barnens anknytningsrelation till förskolepersonalen och den miljö barnen 

ska vistas i på förskolan. En förskollärare berättar:  

De ska känna att man tagit barnet nära så det blir en ärlig relation med barnet. Det är 

därför det här första mötet är så viktigt, både med barnet och familjen, för om inte 

familjen är trygg så blir oftast inte barnet det heller, så det är jätteviktigt med gott 

bemötande och trygghet.  

En annan förskollärare formulerar sig enligt följande:  

I arbetet med barnen tänker jag att det också är föräldrarna som är delaktiga i om 

anknytningen liksom går så smidigt som möjligt. Litar de på mig så är det också möjligt 

för barnet att känna att de litar på mig.  

Första tiden tillskrivs som en viktig aspekt för att barnet ska knyta an till personalen 

och flera av respondenterna menar på att föräldrarna och deras kunskap om barnet 

kan hjälpa förskollärarna i sitt arbete med att närma sig barnet och bygga på 

relationen. Det kan exempelvis handla om att få vetskap om barnens 

intresseområden och på så sätt kunna locka barnen till sig för att utveckla 

anknytningsrelationen. Däremot framkommer det att likväl som föräldrarna kan 

hjälpa, kan de också stjälpa relationsbyggandet till barnen. Det kan ske genom att 

barnen tydligt läser av vårdnadshavarens kroppsspråk och förhållningssätt. 

Signalerna som föräldern ger påverkar barnet och där menar förskollärarna att den 

främsta anledningen till en god relation till föräldrarna är för att barnen ska bli 

trygga och känna av att det är tryggt att vara hos dem. Exempelvis beskriver en 

förskollärare:  

Ofta är det här på småbarnsavdelningen, att man möter föräldrarna, de håller i sitt barn 

och när de (barnet) ser sin förälders ansiktsuttryck vid mötet med mig eller den som 

jobbar. Det registrerar det här lilla barnet, om föräldern är orolig eller om det kommer 

att gå bra. Ju mer man känner att föräldern känner sig trygg hos oss och med förskolan, 

ju bättre tycker jag att det fungerar med anknytningen och den fortsatta vistelsen hos 

oss. Det är så tydligt, även om man inte säger det så uppfattar barnet jättesubtilt om 

föräldrarna är spända.  

Inskolningstiden är också en grundläggande bas för att trygghet ska tillgodoses och 

samtliga förskollärare förespråkar en till två veckors inskolning beroende på 

förälderns och barnets trygghet. Föräldraaktiv inskolning är populärt, där barnet 

tillsammans med föräldern slussas in förskolan. Ett fåtal berättar att de varierar 

inskolningsmetoden och att de emellanåt sker mer utav en traditionell inskolning där 

föräldern får hålla sig lite på avstånd och förskolläraren sköter det mesta i form av 

omsorg. Det kan handla om blöjbyten, måltider och påklädning. En förskollärare 

beskriver:  
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Vi kände att det var viktigt att föräldrarna fick vara med på banan och då körde vi på 

föräldraaktiv inskolning så att föräldrarna var med hela tiden och inte det här en 

timmes och lämna barnet och öka på en timme utan att föräldrarna fick vara med under 

dagen och se hur verksamheten går till, och det tyckte vi fungerade bra, just utifrån 

anknytning och trygghet.  

En annan förskollärare berättar:  

Sen har vi provat lite olika, dels en vecka så är det jag som pedagog som hela tiden sökt 

kontakt med barnet så får man be föräldrarna att sätt dig i soffan eller i ett hörn på 

golvet så får barnet backa tillbaka till dig. Nu sista tiden har vi pratat om 

föräldrainskolning där vi låter föräldern ta ansvar för barnet största delen och att jag 

som pedagog är i närheten och att barnet vänjer sig vid miljön tillsammans med 

föräldern.  

Under inskolningen är närheten och lyhördheten det mest centrala. Barnen ska veta 

var personalen befinner sig och att de finns tillgängliga för dem när de känner sig 

redo. Det ska vara glädjefyllt att komma till förskolan, vilket medför att det ska vara 

en glädjefylld atmosfär som inspirerar till att vara delaktig för barnen. Närheten 

framhålls också som viktig för att det inte ska bli något problematiskt på vägen. Det 

beskrivs bland annat av en förskollärare:  

Det är viktigt att följa barnet och se till att det inte blir något haveri på vägen i början så 

att det till exempel nästa gång man ska gå ut inte vill. Man får vara med och stötta lite 

och det är mycket att få kontakt.  

De andra barnen i barngruppen har också betydelse för de barn som ska komma in i 

verksamheten enligt ett par förskollärare. Tryggheten och anknytningen kan också 

skapas till de andra barnen och inte endast till personalen. En förskollärare beskriver:  

Oftast ser ju barn till varandra, barn tycker om barn på nå vis så det underlättar också 

än att bara jag skulle ha ett enda barn. De ser ju också att de andra barnen är trygga 

med mig, jag vet inte, jag har inget belägg för det men det känns som att det också är 

någonting som hjälper till.  

En annan förskollärare påpekar betydelsen av kompisarna:  

Så har vi ju de här fantastiska kompisarna. De är ju så fina när det kommer någon ny 

liten. Dom är ju så nyfikna och vill vara med så barngruppen hjälper ju också. För nu 

senast var det en liten ettåring som skulle komma, relativt ny och då var det vår 

femåring som mötte upp i hallen tillsammans med en av oss och då blev den här 

ettåringen jätteglad och gick in hand i hand tillsammans och då var ju tryggheten i sin 

kompis istället.  

Sammanfattningsvis tas trygg inskolning upp som ett viktigt område, där tankesättet 

trygga föräldrar ger trygga barn kan ses. Kontakten med vårdnadshavare menas vara 

av stor vikt eftersom relationen med vårdnadshavarna kan påverka inskolningen på 

både positiva och negativa sätt. Det lyfts också att inskolningen är själva grunden till 

början på anknytningsarbetet, att det är där som grunden till tryggheten läggs. 



 15 

4.1.1 Analys av trygg introduktion 

Förskollärarna lyfter föräldrakontakten och dess betydelse för att bygga goda 

anknytningsrelationer till barnen. Det framhålls att vårdnadshavarens trygghet 

speglar av sig på barnet och det är därför väsentligt att relationen till 

vårdnadshavarna är god. Anknytningsteorin betonar att det ligger i människans 

biologiska natur att knyta känslomässiga band till personer i ens omgivning redan 

från spädbarnstiden och sedan genom hela livet. Framförallt är barn beroende av 

föräldrars eller annan omsorgsgivare närvaro och stöd för att utvecklas. Barnet är 

beroende av någon som betraktas som starkare och visare (Bowlby, 2010). Det här 

indikerar på att barnet behöver lita på att förskolläraren kan agera den trygge och 

”visare” personen under vistelsetiden på förskolan.  

Förskollärarna uttrycker att inskolningstiden är en grundläggande bas för att barn 

och förälder ska bli trygga med förskolan. En till två veckors inskolning är enligt 

förskollärarna att föredra beroende på förälderns och barnets trygghet. Föräldraaktiv 

inskolning är vanligt förekommande där barnet tillsammans med föräldern slussas in 

förskolan, ibland används traditionell inskolning där föräldern får hålla sig lite på 

avstånd och förskolläraren sköter det mesta i form av omsorg. Balaban (2006) 

förklarar att en inskolningsprocess som får ta tid är att föredra för att barnet ska få 

tid att anpassa sig, föräldern får tid att lära känna förskolläraren och förskolläraren 

får tid att lära känna familjen och barnet som ska börja hos dem. Genom ett stabilt 

system som slussar in barnet i förskolan kan trygghet skapas på bästa sätt och det 

sker främst genom närvarande och medvetna pedagoger som byggt upp det stabila.  

Några förskollärare lyfter även fram tankar om att det inte bara är personalen på 

förskolan som gör inskolningen trygg för barnen, utan även att vissa barn kan knyta 

an och känna sig trygga med andra barn. Vilket kan förklaras genom att den 

känslomässiga tryggheten som finns mellan ett barn och en vuxen, hänger ihop med 

barns relationer med andra barn. Hur ett barn knyter an till andra barn kan bero på 

vilka anknytningsrelationer som barnet har med sig hemifrån, kommer barnet från 

trygga förhållanden känner sig barnet värdig kärlek och närmar sig på så sätt andra 

barn med positiva förväntningar (Cugmas, 2011; Bowlby, 2010). 

4.2 Miljöns betydelse 

 

Ett par av förskollärarna menar att den psykosociala miljön i barngruppen påverkas 

av atmosfären i arbetslaget. De upplever att barnen tydligt känner av om ett arbetslag 

är ostabilt och på så vis leder det till otrygghet hos barnen. En förskollärare uttrycker:  

Om man har ett arbetslag där man inte känner sig som man nu tänker som kollega då, 

att man inte känner sig uppskattad, till nytta eller att man inte ens trivs, då märks ju det 

på miljön gentemot hur man är, liksom om vi är kollegor och vi inte klickar eller drar åt 

samma håll så blir det ju en konstig miljö och det känner ju barnen av även om man 

tycker att det inte märks.  

Ytterligare en förskollärare beskriver:  
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Är det rörigt i personalgruppen är det svårt och knyta an till ett barn och så byts den 

personen ut och så ska barnet börja om. Det blir ingen riktig trygghet.  

De förklarar återkommande fram den psykosociala miljön som en av de viktigaste 

grundstenarna för en trygg barngrupp där barnen har trygga relationer till varandra 

och till personalen. Atmosfären i barngruppen återspeglas av lärares förhållningssätt 

och attityder mot varandra, men framför allt gentemot barnen, enligt flera 

förskollärare. Det genomgående förhållningssättet/närvaron, mottagandet av barnen 

vid lämning och en miljö som präglas av kamratskap är centrala delar som många av 

förskollärarna tillskriver som viktigt i den miljö som barnen vistas i. En av 

förskollärarna lyfter:  

Att man har en bra atmosfär, bra kamratskap i hela barngruppen bland oss personal 

och med barnen. Det är också viktigt med närvarande pedagoger och att vi knyter an 

just den här tryggheten för att då tror jag att det inte spelar så jätte jätte stor roll över 

lag, miljön utan det är vad man bygger det till. Alltså trygghet.  

Personalens roll lyfts även fram som en central punkt i miljön, där barnets ålder kan 

ses spela roll. Ju yngre barnen är, desto mer beroende är de av personalen eftersom 

de läser av situationer och personer så pass ofta. En förskollärare betonar pedagogens 

betydelse: 

Sen tror jag det beror på ålder också, ju lägre åldrar så är det vi pedagoger som är det 

absolut viktigaste. Den psykiska miljön är ju jätteviktig tycker jag. Ja, den måste vara 

det viktigaste. För barn läser också av och de känner ju så det är viktigare än den 

fysiska, kolla bara här (de hyr lokalen så de måste flytta runt), och ändå känner vi att vi 

har en trygg barngrupp fast vi flyttar om och det är också vad vi gör utav det hela.  

Enligt förskollärarna har gruppstorleken betydelse för att kunna närvara med barnen 

på bästa sätt. Det är ett av de grundläggande arbetssätten som ska bidra till att hitta 

ett större lugn och trygghet hos barnen i förskolemiljön, så att barnen på bästa sätt 

kan dra nytta av relationerna på förskolan. De flesta förskollärare delar in sin 

barngrupp i minst två grupper varje dag för att kunna tillgodose barnens behov. Det 

framhålls att det inte blir lika rörigt och det blir mer tydligt för barnen i mindre 

grupper vilket också ska leda till trygghet. Det är också ett sätt för personalen att 

hinna se varje individ mer och på så vis förhoppningsvis kunna vara mer närvarande, 

enligt flera respondenter. En förskollärare berättar:  

Absolut har gruppstorleken också med miljön att göra, men det handlar lite om det jag 

pratade om tidigare att man kanske grupperar om den stora gruppen.  

Vidare förklarar en förskollärare:  

Vi delar alltid upp barnen i tre grupper. Så vi är aldrig helgrupp utan vi försöker, det är 

de här mellangångarna, alltså inför maten, då kan det bli lite så här rörigt för då 

kommer alla in och alla ska tvätta händerna och så här. Men man måste tänka där också 

hur vi gör för att dem (barnen) inte ska krocka.  

Den fysiska miljön beskrivs i termer av att vara tydlig, ordningsam, barnen ska veta 

vad som förväntas och var saker finns tillgängliga enligt alla de intervjuade. Ju 
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rörigare det är, desto rörigare och otryggare barngrupp. Vid start på förskolan 

förklarar förskollärarna att de visar runt i miljön och lockar med det som finns för att 

få ett intresse hos barnen och därigenom också locka till trygghet. En förskollärare 

menar också att den fysiska miljön inte alltid behöver vara en fast punkt för att skapa 

trygghet. Förskolläraren arbetar med utomhuspedagogik och anser att arbetslaget 

hittar en trygghet där de befinner sig just då, oavsett om det är inne eller i en 

utomhusmiljö. 

Sammanfattningsvis i beskrivningen av arbetet med barnens anknytning i förskolan 

lyfts miljöns betydelse för anknytningen hos barnen fram av förskollärarna, både den 

psykosociala miljön och den fysiska miljön. Där har atmosfären, gruppstorleken, 

tydligheten, närvaron och förhållningssättet stor betydelse för barnens 

förutsättningar till en trygg förskoletid. 

4.2.1 Analys av miljöns betydelse 

Förskollärarna anser att storleken på barngruppen har betydelse för den fysiska 

miljön, vilket de även åtgärdar genom att dela in barnen i mindre grupper. Men även 

förmågan att vara närvarande med barnen ses ha en betydelse för den fysiska miljön. 

Barnen påverkas om klimatet inte är stabilt i barngruppen. Det kan förklaras genom 

att det i mindre grupper finns större möjlighet att vara närvarande och lyhörd och 

finnas tillgänglig för alla barn, vilket Bowlby (2010) beskriver som en av 

grundstenarna i att bygga en trygg anknytningsrelation i form av att vara en trygg bas 

och säker hamn för barnet. Förskollärarna förklarar också att anledningen till varför 

de delar in barnen i mindre grupper är för att det inte ska bli lika rörigt och att det 

ska skapas mer tydlighet för barnen vilket i sin tur leder till bättre relationer och 

trygghet för barnen. Howes m.fl. (2013) menar att personal som är skickliga på att 

skapa passande lärmiljöer har ofta mer trygga och positiva relationer med barnen. De 

menar vidare att barnet och personalens relation även bidrar till barnets inställning 

och engagemang till den utbildning som erbjuds genom miljön i förskolan.  

Därför är relationen mellan förskollärare och barn också en viktig del i miljön. 

Förskollärarna anser att personalens relationer med barnen varierar beroende på 

barnens ålder. Ju yngre barnen är, desto mer beroende är de av personalen eftersom 

de läser av situationer och personer så pass ofta. Det här kan förklaras på olika sätt. 

Enligt Beckh och Becker-stoll (2016) förändras barns relationer till förskollärare med 

tiden och ju äldre och mer trygga barnen blir så krävs också en annan, mer 

utmanande relation mellan barn och personal. Det förutsätter att en trygghet och en 

stabil relation redan finns hos barnet. Det här klargör Bowlby (2010) genom 

begreppet trygg anknytning där barnet litar på att en omvårdnadsperson finns 

tillgänglig om något obehagligt sker eller en svår situation skulle dyka upp. När den 

här vetskapen är fäst tar barnet också för sig av sin omvärld. Det här främjas när 

barnets omvårdnadsperson är närvarande, lyhörd för barnets signaler och finns 

öppet till hands när skydd eller tröst behövs.  
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Förskollärarna tar även upp den psykosociala miljön i barngruppen, vilket kan 

handla om atmosfären i arbetslaget. Förskollärarna upplever ibland att barn känner 

av om ett arbetslag verkar ostabilt och på så vis kan det leda till otrygghet hos barnen. 

Balaban (2006) menar att struktur och samverkan i arbetslaget krävs för att ge annan 

personal möjlighet att närvara med barnen fysiskt och emotionellt om det krävs. Det 

kan handla om att arbetslaget är så pass sammansvetsade att de andra i personalen 

”tar över” barngruppen för att vissa barn periodvis kräver mer närhet, exempelvis vid 

inskolning. 

4.3 Förskollärarens roll i anknytningsarbetet 

Beskrivningar av förskollärare arbete med anknytningen i förskolan benämns i form 

av närvaro, förhållningssätt och trygghet. Det tillvägagångsätt som alla tillskriver för 

att nå fram till barnen och kunna bygga en anknytningsrelation är närvaron, att hela 

tiden finnas till hands och visa på ett genuint intresse för barnet. En lyhördhet hos 

vuxna som ser till barnens behov så gott det går är något som lyfts fram. En 

förskollärare förklarar:  

Man märker det att man kanske har ett barn som är ledset och längtar efter mamma 

och pappa att vi bekräftar alltid, vi säger inte att nu är det bra, mamma kommer sen, 

utan man måste bekräfta och ärligt förstå att ja du längtar efter din mamma, men du vet 

att mamma kommer ju sen, att barnet faktiskt förstår, fast man inte har det verbala 

språket så har man ju en fin kommunikation och oftast går det då jättejättebra. Så man 

måste bekräfta barnet.  

De flesta förskollärare förklarar att varje barn har en ansvarsperson som det är 

meningen att barnet till en början ska bygga en relation till för att hitta trygghet. Allt 

eftersom barnet tar för sig av verksamheten blir också hela personalgruppen central 

och ska finnas till hands för barnet. Flera deltagare menar också på att det inte bör 

finnas någon prestige i vilka barnen knyter an till, utan märker de att barnet knyter 

bättre an till någon annan i personalgruppen så är det läge att backa för att ge barnen 

de bästa förutsättningarna. Det kan alltså under arbetets gång skifta i vem som blir 

den mest centrala personen för barnet. En förskollärare beskriver:  

Och det är så bra för det är ingen som tänker såhär att jaha duger det inte med mig då 

så det ligger inte någon prestige i det där utan då är det bättre att backa.  

Anknytningsarbetet beskrivs också som en färskvara. Det gäller att genomgående ha 

ett tänk kring relationer och trygghet med barnen på förskolan. En förskollärare 

berättar:  

Man får vara med och stötta lite och det är mycket att få kontakt och att de kan känna 

att de kan lita på en och när man är där så är man där för deras skull och det kan ju vara 

lite problematiskt med gruppinskolning. Och det är ju inte bara nya barn, utan 

anknytning är ju en färskvara så det gäller att vara närvarande och med barnen hela 

tiden sen. Man blir ganska snabbt utbytt om man inte är där med barnen.  

Personalen i arbetslagets uppdrag är att skapa de här relationerna till barnen och det 

bör bara fungera. En av förskollärarna berättar att det också krävs rätta 
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förutsättningar för att lyckas med relationsbyggandet i förskolan. Förskolläraren 

förklarar:  

Det är ju en jätteviktig roll och det är vårt uppdrag att skapa de här banden. Då måste vi 

också se att vi har de förutsättningar som krävs för att skapa de här banden och oftast 

har man ju det, men om det skulle vara så att det är så att det är färre personal eller 

annat så måste man signalera uppåt så man har de rätta förutsättningarna så man kan 

knyta an till det här barnet och då är det ju vår roll också att se till att det fungerar.  

Den kollegiala reflektionen är också ett en viktig aspekt för anknytningsarbetet i 

förskolan. Det handlar om att det hela tiden bör finnas en reflektion i vad som är bäst 

för det enskilda barnet och det skapas genom gemensamma reflektioner och analyser 

i arbetslaget. En förskollärare berättar:  

Jo och sen reflekterar vi tillsammans. Vi kan tänka såhär att blir det lättare om det är 

färre barn tillexempel i hallen när det här barnet kommer eller skulle vi kunna göra det 

här. Så det är ju jätteviktigt med den här kollegiala reflektionen.  

Sammanfattningsvis beskrivs förskollärarens förhållningssätt och närvaro. Närvaron 

kan ses vara av extra stor vikt för att kunna skapa trygghet och anknytningsrelationer 

med barnen men också genom att personalen är nära och visar ett genuint intresse i 

barnen. Genom reflektioner och analyser i arbetslaget kan anknytningsarbetet också 

utvecklas och drivas framåt. 

4.3.1 Analys av förskollärarens roll i anknytningsarbetet 

Förhållningssättet i form av närvaro och lyhördhet hos personalen ses som ett viktigt 

sätt för att närma sig barnen och stärka relationerna. Där förklarar förskollärarna att 

varje barn har en ansvarsperson som ska agera den närmste omsorgspersonen och 

bygga en närmare relation till barnet för att barnet ska hitta trygghet. Enligt Broberg, 

Hagström och Broberg (2012) kan anknytningsrelationer tolkas genom att relationen 

har stabilitet över tid, relationen är specifikt till en person och har stor känslomässig 

betydelse för barnet. Anknytningsarbetet tillskrivs också som en färskvara av de flesta 

förskollärare. Det gäller att relationsarbetet hela tiden pågår och att personalen 

reflekterar kring relationer och trygghet med barnen på förskolan. Bowlby (2010) 

menar också på att anknytningsbeteendet hos barnen bör respekteras väl och ses som 

en inneboende naturlig kraft hos barnet. Anknytningsbeteendet och begreppet 

beroende bör inte ses som något svagt eller något som är bra att växa ifrån eftersom 

barnet är i behov av ett kontinuerligt stöd för att hålla en god psykisk hälsa. 

4.4 Utmaningar med anknytningsarbetet 

De utmaningar som förskollärarna beskriver med anknytningsarbetet är bland annat 

att en del vårdnadshavare inte inser vikten av att närvara under inskolning. De 

beskriver att de bästa förutsättningarna för en god introduktion inte uppfylls om en 

del vårdnadshavare bara har någon dag tillsatt för inskolning och där är det relevant 

att samtala med vårdnadshavarna om varför de ska delta under en period i början. 
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Arbetet med de vuxna, det vill säga kollegor eller vårdnadshavare är ibland mer 

komplicerat än själva arbetet med barnen. En förskollärare beskriver det såhär:  

Det kan vara svårare att komma nära föräldrarna medan det kan vara väldigt lätt att 

komma nära barnen.  

När barn har svårigheter att knyta an menar förskollärarna att det svåra kan vara att 

ge barnet tid. Det är lätt att bli för påstridig på grund av att man så gärna vill ha en 

god kontakt med barnet, men det är viktigt att låta barnet ta den tid de behöver för 

att komma nära. Flera förskollärare beskriver även svårigheter i att se vad som inte 

riktigt stämmer när det misstänks att anknytningen hemifrån inte är helt trygg, men 

att det ofta finns en magkänsla som gör att det märks när något inte är helt bra. En 

förskollärare beskriver:  

Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Där går jag på magkänslan, man känner det 

på nåt vis, att det är nåt som inte stämmer fast jag kan inte säga att det är precis det 

eller det. Det är tragiskt på nåt vis när man märker att det inte funkar.  

Behovet av uppmärksamhet och trygghet kan starta onda cirklar hos barnen eftersom 

de ibland börjar söka bekräftelse om de inte har med sig en trygg anknytning. En 

förskollärare berättar:  

Dom (barnen) kan ju liksom söka mycket uppmärksamhet både på negativ 

uppmärksamhet och på positiv uppmärksamhet, ofta blir det ju tyvärr negativ 

uppmärksamhet för man får ju alltid uppmärksamhet när det händer någonting som 

inte är så bra och då blir det ju en liten ond cirkel.  

Sammanfattningsvis ligger utmaningarna i att nå de individer som inte upplevs ha så 

enkelt att öppna upp. Förskollärarna berättar att det krävs tid, engagemang, närvaro 

och lyhördhet för barnets signaler. 

4.4.1 Analys av utmaningar med anknytningsarbetet 

Utmaningar som kunde ses i anknytningsarbetet var att vissa barn hade det svårare 

att knyta an, vilket krävde mera tid, engagemang och närvaro. Vilket kan förklaras 

genom Ainsworths myntade begrepp trygg bas som innebär att barnen måste känna 

sig så pass trygga och säkra på att någon kommer finnas närvarande ifall det skulle 

behövas. Har inte den trygga basen funnits där tidigare hos barnet kommer det ta 

längre tid att bygga upp eftersom de kommer ifrån otrygga anknytningsförhållanden 

(Broberg, Hagström & Broberg, 2012; Bowlby, 2010). I många situationer kunde även 

vårdnadshavarna och andra vuxna upplevas som en utmaning eftersom alla inte 

förstod vikten av en god introduktion. Enligt Broberg, Hagström och Broberg (2012) 

var startskottet för Bowlbys arbete kring tidiga separationer en rapport som framhöll 

betydelsen av föräldrars närvaro i relation till att barn skulle utvecklas optimalt och 

de risker som kan medkomma ifall närvaron inte är möjlig på grund av att barnen 

flyttas mellan olika omvårdnadspersoner utan att en trygghet byggts upp. 

Förskollärarna anser att det är svårt att förklara vad som inte riktigt stämmer när de 

misstänker att anknytningen hemifrån inte är helt trygg, men det finns enligt flera en 

magkänsla som gör att de oftast märker när anknytningen inte är riktigt bra. 
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Förskollärarna förklarar också att behovet av uppmärksamhet och trygghet kan starta 

onda cirklar hos barnen eftersom de ibland börjar söka bekräftelse om de inte har 

med sig en trygg anknytning. Bowlby (2010) beskriver att en otrygg ambivalent 

anknytning kan leda till att barnet inte tar för sig av sin omgivning på det sätt som 

kan önskas eftersom barnet kan ha ett behov av att ständigt vara på sin vakt så att 

inte omvårdnadspersonen försvinner eller inte ger uppmärksamhet om behov skulle 

uppstå. Behovet av uppmärksamhet visar sig oftast när barnets anknytningsperson 

ibland är tillgänglig och närvarande, ibland inte och vid separationer (Bowlby, 2010).  

Även flera av förskollärarna upplever att det är en utmaning att låta barnet ta den tid 

de behöver för att komma nära. Det kan också vara extra svårt att nå de individer som 

inte upplevs ha så enkelt att öppna upp. Det krävs tid, engagemang, närvaro och 

lyhördhet för barnets signaler enligt flera deltagare. Det skulle kunna tolkas genom 

Bowlby (2010) som att en del av de här barnen har en otrygg undvikande anknytning 

med sig vilket kan resultera i att individen förväntar sig att bli bortstött och inte få det 

stöd som krävs vid eventuella oroligheter. Den här individen strävar ofta efter att bli 

emotionellt självtillräcklig och på så sätt klara sig själv. Det här mönstret är en följd 

av att barnet upprepade gånger blir bortstött när tröst eller skydd söks hos 

anknytningspersonen. 

5. Diskussion 

I följande avsnitt redogör vi för resultatdiskussion där vi diskuterar 

vårdnadshavarnas betydelse för trygg introduktion, gruppstorlekens betydelse för 

trygg miljö och betydelsen av förskollärares kunskap om barns anknytning. 

Därefter kommer en metoddiskussion sedan kommer ett avsnitt om yrkesrelevans 

där det lyfts varför studien kan vara intressant för yrkesverksamma och vad den kan 

bidra med. Därpå slutsats som sammanfattar studien och slutligen ett avsnitt om 

fortsatta studier där det beskrivs hur området kan undersökas vidare. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Vårdnadshavarnas betydelse för trygg introduktion 

I studien beskriver förskollärarna att inskolningen fungerar som en grundläggande 

bas för barnets trygghet där förälderns närvaro också kan fungera som den trygga bas 

Bowlby (2010) beskriver. Basen fungerar som bäst när vårdnadshavaren förstår 

vikten av att närvara under introduktionen men förskollärarna berättar att det kan se 

olika ut när barn skolas in i förskolan. Inskolningarna anpassas efter varje barn och 

deras behov, oftast i en eller ibland två veckor. Lindgren och Torro (2017) menar att 

inskolningen är individuell för varje barn och att det tar olika lång tid att knyta an till 

miljön och personalen. Ett dilemma kan uppstå när vårdnadshavarna ibland inte 

förstår vikten av att närvara under inskolningen och en del vårdnadshavare kunde 

exempelvis endast avsätta en dag för inskolningen. Balaban (2006) anser att en 

långsam inskolning är det bästa för barnet för att barnet ska få tid att anpassa sig 
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men även för att personalen ska få tid att lära känna vårdnadshavarna och barnet 

som ska skolas in. Här väcks det funderingar kring hur en problematik skulle kunna 

uppstå i att hålla den goda föräldrakontakten och samtidigt i ett tidigt skede försöka 

få föräldrarna att förstå att deras korta avsatta tid inte alltid skapar goda 

förutsättningar för barnets introduktion. 

En god föräldrakontakt är också av betydelse för att på bästa sätt kunna knyta an till 

de barn som ska börjar på förskolan enligt samtliga förskollärare. Den trygga 

grunden kommer med att föräldrarna är trygga och föräldrarnas relation till 

förskorskollärna påverkar barnens anknytningsrelation till förskolepersonalen och 

den miljö barnen ska vistas i på förskolan. Hagström (2010) menar att genom att 

personalen i förskolan förstår föräldrars betydelse för barnen, bidrar det med att 

personalen skapar goda relationer med föräldrarna, vilket i sin tur leder till att de 

kontinuerligt kommer med sina barn till förskolan och visar tilltro till personalen. 

Vilket även Skolverket (2018) lyfter i läroplanen för förskolan, där det står att vikten 

av att det skapas tillitsfulla relationer med vårdnadshavarna är för att det på så sätt 

ska bli positivt för barnen och deras vistelse i förskolan. Enligt förskollärarna är 

föräldrarna och deras kunskaper om barnet till hjälp för förskollärarna i sitt arbete 

med att närma sig barnet och bygga på relationen. Balaban (2004) menar att det 

exempelvis kan handla om att få vetskap om barnens intresseområden och på så sätt 

kunna locka barnen till sig för att bygga på anknytningsrelationen. Därför är det 

viktigt att det finns en fungerande dialog mellan vårdnadshavare och förskolans 

personal för att alla ska få det så bra som möjligt (Balaban, 2004). Däremot anser 

förskollärarna att samtidigt som föräldrarna kan hjälpa, kan de också stjälpa 

relationsbyggandet till barnen. Det kan ske genom att barnet tydligt läser av 

vårdnadshavarens kroppsspråk och förhållningssätt. Signalerna som föräldern ger 

påverkar barnet och är enligt förskollärarna en av de främsta anledningarna till att ha 

en god relation till föräldrarna för att barnet ska bli tryggt och känna av att det är 

tryggt att vara hos dem. Och på så sätt är vårdnadshavarna av en stor betydelse för 

förskollärarnas arbete med barns inskolning och anknytning i förskolan. Men det är 

trots allt förskolan som ska ansvara för att barnen får en så bra inskolning som 

möjligt (Skolverket, 2018), vilket också skapar ett dilemma av att personal inte kan ta 

för givet att föräldrarna omvärderar sin tid eller sitt förhållningssätt för att ge de 

bästa förutsättningarna för barnet eftersom det ansvaret ligger på förskolan under 

barnets vistelsetid. Utifrån förskollärarnas beskrivningar framkommer det också i 

studien att förskollärarna anser att en mindre barngrupp är en förutsättning för en 

god och trygg introduktion. 

5.1.2 Gruppstorlekens betydelse för trygg miljö 

I läroplanen för förskolan står det att det ska vara barnens intressen och behov som ska 

ligga till grund för hur miljön utformas och planeras (Skolverket, 2018). I studien ansåg 

flera förskollärare att storleken på barngruppen hade betydelse för den fysiska miljön i 

form av att de kunde vara mer närvarande i mindre barngrupper. I Skolverkets allmänna 

kommentarer (2017) beskrivs att mindre barngrupper gynnar barnens samspel och 
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kommunikation. Balaban (2006) menar att genom att skapa mindre barngrupper av den 

stora barngruppen, skapas stabilitet och trygghet. Däremot är det ingen av förskollärarna 

som tar upp eller hänvisar till vad läroplanen säger men det kan ändå ses att förskollärarna 

har tagit hänsyn till läroplanen eftersom de har utgått ifrån barnens behov och delat in 

barngruppen i mindre grupper. Förskollärarna förklarar att anledningen till varför de 

delade in barnen i mindre grupper var för att det inte skulle bli lika rörigt och att det skulle 

skapas mer tydlighet för barnen vilket i sin tur leder till bättre relationer och trygghet för 

barnen. Howes m.fl. (2013) menar att personal som är skickliga på att skapa passande 

lärmiljöer har ofta mer trygga och positiva relationer med barnen. De menar vidare att 

barnet och personalens relation även bidrar till barnets inställning och engagemang till den 

utbildning som erbjuds genom miljön i förskolan (Howes m.fl., 2013). Det framkommer att 

personalens relation till de äldre och oftast lite mer trygga barnen som vant sig vid 

förskolemiljön inte kräver samma typ av närvaro som de yngsta barnen på förskolan 

behöver. Men även att personalens relation till barnen succesivt förändras över tid mot 

stimulering och beskrivning, vägledning, uppmuntran till självkontroll och prestation, 

samt stöd i samspel med andra barn. Det kan exempelvis handla om att hjälpa barn att 

handskas med konflikter på ett lämpligt sätt. Däremot visar det ändå att nära relationer 

med förskollärare spelar en viktig roll för utveckling och lärande i form av förtroende och 

stöd hos alla barn oavsett hur länge de gått på förskolan (Beckh & Becker-stoll, 2016). Det 

här väcker tankar om hur viktigt det är att de barn som har en stabilare relation till 

förskolan inte glöms bort eller faller emellan om det exempelvis är en stor barngrupp där 

vissa barn behöver extra stöd eller att fokus till större del ligger på nyare barn. Utifrån de 

här tankarna är också den kollegiala reflektionen av stor betydelse, eftersom förskollärarna 

tillskriver det som en förutsättning för ett gott anknytningsarbete i och med att tryggheten 

för alla barn sträcker sig över alla år på förskolan och inte bara till introduktionen.  

5.1.3 Betydelsen av förskollärares kunskap om barns anknytning 

Yngre barn kan utveckla ett nätverk av anknytningsrelationer både inom och utanför 

familjen, och förskolepersonalens anknytning till barnet kan kompensera för osäkra 

anknytningar mellan barnet och vårdnadshavare (Cugmas, 2007; Hagström, 2010). 

Möjligheterna för barn som inte kommer från trygga anknytningsförhållanden att 

tillsammans med personalen på förskolan bygga upp en trygghet är därför goda om 

de rätta förutsättningarna finns där vilket också förskollärarna talar om i form av att 

skapa fysiska och psykosociala miljöer som skapar trygghet. Det tillskrivs också att 

det går och ana när barnet inte har med sig en trygg anknytning i bagaget men att det 

är svårt att förklara hur. Däremot förklarar Cugmas (2011) och Bowlby (2010) att 

barn som kommer från trygga anknytningsförhållanden känner sig värdiga kärlek och 

närmar sig på så sätt också andra barn med positiva förväntningar i större 

utsträckning. Det här kan diskuteras i relation till hur lätt eller svårt det egentligen är 

för förskollärarna att se vem eller vilka barnet egentligen knutit an till. Enligt 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) kan ett anknytningsbeteende handla om att 

barnet kan ses knyta an till personer som de nödvändigtvis inte har en anknytning till 

om de känner sig oroliga, vilket barn i förskolan lätt kan göra. Även om förskollärarna 

i studien berättar att det såg ut som att de nya inskolningsbarnen knöt an med 
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personal eller andra barn på avdelningen, behöver det inte betyda att barnen har 

knutit an på riktigt. Här väcks funderingar kring om barnens anknytningsrelationer 

till personalen alltid stämmer överens med förskollärares uppfattningar eftersom 

barnen kan visa olika anknytningsbeteenden mot en rad olika personer. Killén (2014) 

framhåller att det ställer krav på förskollärarens kunskaper vilket också kan tänkas 

variera. 

Det framkommer också i förskollärarnas beskrivningar om anknytningsarbetet att 

onda cirklar kan starta, där otrygga barn väcker uppmärksamhet på oönskade sätt 

bland annat gentemot andra barn och att kontakten mellan förskollärare och barn 

kan brista under längre perioder. Balaban (2006) lyfter att lärare bör vara beredda på 

att barns beteende kan förändras under en tid innan tryggheten infunnit sig hos 

barnet. Det kan exempelvis handla om att ett barn som blivit blöjfri nu tappar 

kontrollen, barnet börjar bitas eller vägrar äta och sova. Det här kräver återigen 

kännedom från förskolläraren för att förstå att barnet behöver trygghet och stöd i 

dessa situationer. Otryggheten kan sträcka sig över lång tid och där är 

förskolepersonalens närvaro och stöd viktig under hela perioden för att 

förskollärarna ska bli en trygg bas för barnet att hämta kraft från och på så sätt 

motverka dessa oönskade beteenden (Balaban, 2006). Det skulle kunna vara 

problematiskt och en stressfaktor för barnet om personalen inte har vetskapen om 

hur trygga relationer visar sig och hur det kan påverka barnet i längden. Däremot 

framkommer det i studien hur viktigt det är att barnen åtminstone har en 

anknytningsrelation i förskolan vilket förutsätter att personalen har förståelse för hur 

anknytningsbeteenden kan visa sig. Dock väcks ändå funderingar kring om all 

personal i förskolan har den vetskapen eftersom studien är begränsad till åtta 

förskollärare. Cugmas (2011) förklarar också att barn med en historia av 

anknytningsförhållanden där hens behov av säkerhet inte motsvarades eller möttes 

okänsligt, kan handla mot kamrater och omgivning som om de är okänsliga och 

avvisande. Funderingar väcks då också kring vad som händer om barnen inte 

utvecklar en anknytningsrelation. Hur ska man kunna tillgodose och skapa 

förutsättningar för de mål som Skolverket (2018) ger uttryck för om inte den 

grundläggande tryggheten finns? Finns det alltid möjlighet för personal att finnas till 

hands för det otrygga barnet även om intentionerna finns där? Det är frågor som är 

värda att tänka och reflektera över.  

5.2 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt metodval semistrukturerad intervju för insamlingen av data varit 

relevant för studiens syfte och frågeställningar. Fördelen med en semistrukturerad 

intervju har varit att det blev lättare att jämföra intervjuerna och att kunna ställa 

följdfrågor, vilket resulterade i mera svar och en djupare förståelse. En nackdel som 

behövde beaktas var den tidsåtgång transkriberingen av materialet krävde, vilket 

hanterades genom att vara två som hjälptes åt (Bryman, 2011). Istället för en 

semistrukturerad intervju hade vi kunnat göra en ostrukturerad intervju, men även 

där fanns det för och nackdelar. Vid en ostrukturerad intervju finns det ofta bara en 
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uppsättning teman eller allmänna frågeställningar som det utgås ifrån (Bryman, 

2011). Vilket i sin tur kan tänkas bli begränsande. Däremot kan en mindre 

strukturering av frågorna lättare fånga de intervjuades perspektiv samt ge en mer 

flexibel intervjuare som lättare kan byta inriktning och fokus (Bryman, 2011), vilket 

också hade kunnat vara till fördel i arbetet. Vi hade också kunnat använt en 

kvantitativ ansats med enkäter som datainsamlingsmetod, vi hade då kunnat få flera 

svar och mer variationer. Nackdelen hade varit att det ibland kan ta lång tid att få 

tillbaka enkäterna samt att möjligheten att ställa följdfrågor hade försvunnit 

(Bryman, 2011). Genom övervägning passade därför semistrukturerade intervjuer oss 

bättre som metodval, vilket vi även skulle använda oss av igen om vi skulle ha gjort 

om studien. Vår tidigare pilotstudie gav oss också lite mera erfarenhet av 

semistrukturerade intervjuer och vad det behövde tänkas på. Vi lärde oss bland annat 

att ställa följdfrågor, visa hänsyn, vara tydliga och öppna men även att tystad kan 

vara något som är bra, eftersom att det ger den som intervjuas en chans att få tänka 

efter (Bryman, 2011). Om studien hade gjorts om igen hade vi också valt att utgå från 

anknytningsteorin igen eftersom att vi anser att anknytningsteorin har fungerat bra 

för studien och känts relevant till syftet och forskningsfrågorna. 

Vi valde att informera förskollärarna om intervjufrågorna innan intervjutillfället. 

Fördelen med att respondenterna haft möjlighet att få frågorna i förväg är att 

frågorna hinner tänkas igenom ordentligt och att det minskar risken för att det 

missas viktiga svar. En intervju var också kortare än de andra intervjuerna, i just det 

fallet hade respondenten redan i förväg svarat på alla frågor där hen också hade 

skrivit ner svaren. Det är något som kan vara en nackdel med att skicka ut frågorna i 

förväg. Samtidigt anser Bryman (2011) att kortare intervjuer nödvändigtvis inte 

behöver vara av mindre vikt. Det framkom även vid vissa andra intervjuer att den 

som skulle intervjuas hade gått igenom och svarat på alla frågorna tillsammans med 

hela arbetslaget. Det kan därför inte uteslutas att flera respondenter har tagit hjälp av 

arbetskollegor. De två som intervjuades i par har därför valts att räknas som en 

person. 

Något som kan ha påverkat intervjuerna och respondenterna är platsen där intervjun 

skedde. Förskollärarna valde intervjuplats och intervjun utfördes i enskilda rum. Vid 

ett tillfälle var det en annan i personalen som kom in mitt i intervjun och ville bjuda 

på kaffe, vilket i sin tur påverkade respondenten genom att bli avbruten mitt i sitt 

svar. Att se till att intervjun sker i lugna och ostörda miljöer ska enligt Bryman (2011) 

vara för att respondenten inte ska behöva oroa sig för att någon utomstående hör vad 

som sägs. Störningarna i miljön kan inte bara ha påverkat respondenterna utan även 

oss som intervjuade. Mindre erfarna intervjuare kan lätt störas av oljud och att det 

därför är viktigt att ha en lugn och ostörd miljö, då det påverkar mer än man tror. De 

flesta intervjuer har också skett tillsammans med avsikten att öka möjligheter till att 

få ett bredare perspektiv på respondenternas svar (Bryman, 2011). Stukát (2011) 

menar också på att det kan vara negativt att vara två som intervjuar eftersom den 

som intervjuas kan känna sig i underläge och det kan på så sätt påverka svaren. 
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Även om alla respondenter samtyckte till att intervjuerna spelades in var ändå 

upplevelsen att flera respondenter kände ett obehag av att intervjun spelades in, 

vilket även vissa uttryckte. Det kunde också ses när intervjun var klar och 

inspelningen var färdig. Bryman (2011) beskriver att vissa som intervjuas kan hållas 

tillbaka av att det spelas in. Många respondenter pratade på mera efter att intervjun 

var slut och ville utveckla vissa svar och synpunkter i vissa frågor. Där var det en 

nackdel att det inte fördes några anteckningar eftersom det blir svårt att komma ihåg 

om det inte finns något underlag. Bryman (2011) menar dock att det också kan vara 

svårt att föra anteckningar eftersom det kan distrahera från det som sägs av 

respondenten. Eftersom vissa intervjupersoner har lättare att öppna upp sig i slutet 

av intervjun, kan den som intervjuar lämna inspelningen på så länge som möjligt för 

att inte missa något (Bryman, 2011). Men då behövs det reflekteras över om det är 

etiskt riktigt samt om respondenterna verkligen hade pratat på om de vetat att 

inspelningen fortsatt varit på. 

5.3 Yrkesrelevans 

Studiens relevans för all personal i förskolan ligger i att barnens trygghet och 

relationsskapande är ett grundläggande arbete som också Skolverket (2018) ger 

uttryck för. Där blir personalens tankar och beskrivningar om anknytningsarbetet i 

förskolan centralt och intressant att ta del av eftersom anknytningen är 

sammankopplat med barnens trygghet. Det är också relevant att ta del av hur 

barnens anknytningsbeteenden kan komma till uttryck i förskolan och hur 

personalen kan bidra med stöd till barn som kommer från otrygga hemförhållanden. 

5.4 Slutsats 

Studiens resultat i förhållande till syfte och frågeställningar visar att förskollärarnas 

centrala roll i anknytningsarbetet är att vara närvarande och lyhörda gentemot barn, 

vårdnadshavare och kollegor för att trygga relationer ska skapas. Inskolningen är 

själva grunden till början av anknytningsarbetet och det är där som basen till en trygg 

relation läggs. Samtidigt får inte de barn som verkar stabila i förskolan komma i 

skymundan eftersom anknytningsarbetet fortskrider under hela barnets förskole tid. 

Ibland kan vårdnadshavare ses som en utmaning om de inte förstår vikten av att det 

kan ta tid för barnen att bygga upp en trygghet under introduktionen eller att deras 

oro speglar av sig på barnets känslor. Miljön anses också påverka anknytningsarbetet 

på olika sätt. Det handlar bland annat om att konstruera barngruppen i mindre 

grupperingar för att ha möjlighet att finnas närvarande för barnen, samt skapa en 

atmosfär och struktur i arbetslaget som genererar trygghet.  

5.5 Fortsatta studier 

I studien har det framkommit en del om den fysiska miljön i förskolan och 

barngruppernas storlek. För att utveckla studien ytterligare och få en djupare 

förståelse kring betydelsen av barngruppernas storlek skulle förskollärare kunna 
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intervjuas lite mer specifikt om det. Studien skulle kunna handla om hur 

förskollärare arbetar med barngrupperna för att tillgodose alla barns olika 

trygghetsbehov, men även om hur barngruppen ser ut vid inskolningar för att kunna 

säkerhetsställa de nya barnens anknytning och behov. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

 

Information om en undersökning angående anknytning ur förskollärares perspektiv  

Vi heter Malena och Carolin. Vi studerar vår sista termin på förskollärarprogrammet 
på Mälardalens högskola i Västerås och vi skriver nu vårt självständiga arbete som 
handlar om barns anknytning i förskolan. Syftet med studien är att undersöka hur 
förskollärare resonerar kring sitt arbetssätt och sina erfarenheter kring barns 
anknytning. Vi har valt intervjuer som datainsamlingsmetod och en intervju tar 
ungefär 30 minuter. Vi vill gärna spela in intervjun för att kunna lyssna av och 
transkribera resultatet. När vi är färdiga med vårt arbete kommer den inspelade 
intervjun att raderas.   

Vi följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att 
informationen från intervjuerna endast kommer att användas till vår studie och att de 
insamlade uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen Diva inom snar framtid. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.   

Vi hoppas och önskar att just du vill vara med eftersom dina kunskaper och 
erfarenheter är viktiga för oss i vår undersökning om barns anknytning i förskolan.  

Om du har några frågor eller funderingar går det bra att kontakta antingen vår 
handledare Benita Berg på hennes mail: benita.berg@mdh.se eller oss,   

Malena Pettersson                                      mpn16014@student.mdh.se  

Carolin Johansson                                      cjn15013@student.mdh.se  

   

Med vänliga hälsningar  

Malena Pettersson och Carolin Johansson  

Köping 18/11–19   
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Bilaga 2. Intervjufrågor  

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

  

2. Hur gammal är du?  

  

3. Hur gamla är barnen på den avdelning där du arbetar?  

  

4. Vad betyder anknytning för dig?  

  

5. Hur ser du på din roll som förskollärare när det gäller barns anknytning?  

  

6. Hur arbetar du med barns anknytning?  

  

7. Hur arbetar ni på er avdelning kring anknytning?  

  

8. Hur arbetar ni med de barn som har svårigheter att knyta an?  

  

9. Vilken betydelse anser du att miljön har för barns anknytning?  

  

10. Har du fått någon utbildning inom barns trygghet eller anknytning?  

  

11. Vilken betydelse och roll anser du att föräldrar/vårdnadshavare har när det gäller        
barns anknytning i förskolan?  

  

12. Hur lång inskolning har ni på er förskola?  

  

13. Hur arbetar ni med barns anknytning vid inskolning?  

 


