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Sammanfattning 
Denna studie handlar om förskollärares syn på anknytning till barnet och hur de arbetar för att 
skapa trygg anknytning. Studien redogör även för de strategier som förskollärarna har för att 
skapa denna anknytning. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att belysa förskollärares förhållningssätt och hur de resonerar kring 
anknytning i förskolan.  
 
Metod 
I studien används en kvalitativ metod med intervju som redskap. Sex förskollärare från tre 
olika förskolor intervjuades och samtliga är verksamma förskollärare. 
 
Resultat 
Det framkom att samtliga förskollärare förknippar anknytning med begreppet trygghet. De 
strävar efter att barnet ska utveckla trygghet till förskollärarna, kompisarna och förskolan. 
Förskollärarna använder liknande strategier för att skapa trygg anknytning till barnet. De 
betonar att man som förskollärare ska vara tillgänglig och närvarande i samspelet med barnet.  
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Vi vill tacka våra familjer som stöttat och uppmuntrat oss i denna process. Speciellt tack till 
Julias mamma och Linneas svärmor som har tagit sig tid till att läsa och ge oss feedback på 
vårt arbete. Vi vill även tacka varandra för att vi har stöttat och stått ut med varandra när det 
har varit tungt. Ett stort tack till de respondenter som deltagit i studien.  
 
Vi vill också tacka vår handledare Lillemor Adrianson för handledningen.  
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INLEDNING  
I denna studie undersöker vi förskollärares syn på anknytning mellan barn och förskollärare i 
förskolan. Anknytning ses som en inbyggd mekanism där individen strävar efter att skapa 
känslomässiga band till någon i sin närhet. Genom att utveckla en trygg anknytning skapas 
förutsättningar för barnets fortsatta utveckling. De flesta barn börjar på förskolan när de är ett 
år och av den anledningen är det av stor vikt att förskollärare har god kunskap om 
anknytningens betydelse. En trygg anknytning och trygga relationer på förskolan har en 
positiv inverkan på barnets sociala- och kognitiva inlärning. Om en trygg anknytning 
utvecklas till en eller flera förskollärare kan barnet nyfiket utforska sin omvärld och ett 
lärande kan ske (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 278-279). Även Skollagen beskriver 
vikten av att förskolan utgör en trygghet.  
 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 
omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. (Skollagen 2010:800) 

 
I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, ss. 5-7) poängteras vikten av att skapa och 
erbjuda barnen en trygg omsorg samt hjälpa dem att utveckla trygghet och tillit till sin egen 
förmåga. Genom att förskollärare är lyhörda och närvarande för barnets behov och signaler 
samt bekräftar barnet kan det skapa möjligheter för att utveckla en trygg anknytning. I 
Commodari (2013, ss. 123-125) och Kinnari (2014, ss. 66-69) studier betonas hur 
betydelsefull en trygg anknytning mellan barn och förskollärare är samt vilken inverkan det 
kan ha på barns utveckling. I likhet med deras studier vill vi undersöka verksamma 
förskollärares förhållningssätt kring anknytning.  
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SYFTE 
Syftet är att belysa förskollärares förhållningssätt och hur de resonerar kring anknytning i 
förskolan.  
 

Frågeställningar 
• Vilka strategier använder förskollärare för att skapa en trygg anknytning till barnet? 
• Vilka strategier använder förskollärare för att skapa en anknytning till barn med en 

otrygg anknytning? 
• Hur resonerar förskollärare om sin roll som kompletterande anknytningsperson på 

förskolan?  
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BAKGRUND OCH VIKTIGA TEORETISKA BEGREPP 
I detta avsnitt presenteras teorin om anknytning samt tidigare och aktuell forskning om 
anknytning.  
 

Anknytningsteori 
John Bowlby grundade anknytningsteorin som belyser det emotionella band som barnet 
skapar till en eller flera anknytningspersoner, vilket oftast är en förälder. Bowlby (2010, ss. 
48-50) beskriver att anknytning är en inbyggd mekanism hos alla levande varelser som 
fungerar som en biologisk skyddsfunktion. Barnet föds utan förmåga att ta hand om sig själv 
vilket gör att barnet är beroende av en omsorgsperson som ger tröst, skydd och näring. Genom 
detta bemötande utvecklar barnet en anknytning till omsorgspersonen. Under efterkrigstiden i 
Europa fick Bowlby i uppdrag av världshälsoorganisationen, WHO, att undersöka hur barn 
påverkas av att separeras från sina föräldrar samt hur man kan underlätta och förbättra 
situationen för dessa barn. Studien mynnade ut i en rapport där Bowlby beskriver de negativa 
effekterna av bristande omsorg under barnets första levnadsår där utvecklingen påverkas 
negativt på grund av separationen. Effekterna påverkar både barnets sociala- och kognitiva 
utveckling negativt. Rapporten väckte stort intresse för allmänheten och översattes till flera 
olika språk vilket ledde till att Bowlby kunde fortsätta utveckla teorin med hjälp av andra 
personer. En viktig person för teorins fortsatta utveckling är Mary Ainsworth som 
kompletterade anknytningsteorin med sin kunskap om föräldrars betydelsefulla beteende 
gentemot barnet. Under ett antal år studerande hon samspelet som sker mellan barnet och 
mamman under barnets första levnadsår. I dessa studier kunde hon se att när barnet blev mer 
fysiskt aktivt i form av att krypa eller gå så började barnet att utforska sin omvärld och 
använda mamman som en bas att återkomma till när barnet upplevde hot eller fara. I sin 
forskning myntade hon begreppet trygg bas som kom att bli ett centralt begrepp inom 
anknytningsteorin. Begreppet innebär att en vuxen utgör en trygg bas där barnet kan utforska 
sin omvärld med vetskap om att det närsomhelst kan komma tillbaka till den vuxne för att få 
sina behov bekräftade. Dessa behov kan exempelvis vara skydd om barnet upplever hot eller 
fara, tröst när barnet är ledset, mat när barnet behöver näring eller andra grundläggande 
behov. Den vuxne bekräftar då barnets känslor och hjälper det att reglera dessa. Genom att 
den vuxne gång på gång bekräftar barnet på detta sätt skapas en trygg anknytning och kvalitén 
på anknytningen stärks. Om den vuxne inte bemöter barnet på detta sätt skapas osäkerhet och 
otrygghet hos barnet (Bowlby 2010, ss. 32-35, 43-50, 68-70). 
 

Anknytningsmönster  
Beroende på hur barnet bemöts blir kvalitén på anknytningen olika. Det finns fyra olika 
anknytningsmönster som beskriver denna kvalité och mönstren delas upp i trygg och otrygg 
anknytning. Broberg, Hagström & Broberg (2012, ss. 49-56) beskriver att dessa mönster är 
trygg anknytning, undvikande anknytning, ambivalent anknytning och desorganiserad 
anknytning. Trygg anknytning innebär att barnet har minst en förälder som fungerar som en 
trygg bas medan ett barn med undvikande anknytning förväntar sig inte att föräldern kommer 
att svara på barnets signaler då barnet vid flera tillfällen tidigare blivit bortstött. Detta 
anknytningsmönster ses som en otrygg anknytning vilket även det ambivalenta 
anknytningsmönstret gör. Ambivalent anknytningsmönster innebär att barnet från gång till 
gång inte vet hur eller om föräldern kommer svara på barnets signaler vilket leder till att 
barnet blir otryggt och inte vågar utforska sin omvärld. Det fjärde mönstret är desorganiserad 
anknytning vilket innebär att barnet har blivit försummat av föräldern och att dess behov och 
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signaler har blivit ignorerade. Detta beteende kan bero på att föräldern själv har ett 
desorganiserat anknytningsmönster som kan leda till att föräldern inte kan eller har svårt för 
att se eller tolka barnets behov och signaler. Barnet kan utveckla olika anknytningsmönster till 
sina föräldrar där barnet kan ha en trygg anknytning till mamman men ha en ambivalent 
anknytning till pappan. De barn som inte har trygg anknytning till någon av sina föräldrar 
tenderar att hantera nya situationer och nya möten sämre än barn som har trygg anknytning till 
båda sina föräldrar, dessa barn har bäst förutsättningar för den socioemotionella utvecklingen 
(Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 49-56). 
 
Barn skapar inre arbetsmodeller som präglas av de etablerade anknytningsmönstren barnet har 
till sina föräldrar. Dessa arbetsmodeller utvecklas under barnets första levnadsår och skapar 
föreställningar om hur barnet förväntar sig att bli bemött av andra människor. Barn med trygg 
anknytning har lättare att möta sin omvärld oberoende om den uppvisar positivt eller negativt 
bemötande eftersom barnet har en grundtrygghet som har skapats i anknytningen till sina 
föräldrar. Om barnet däremot har en otrygg anknytning finns det svårigheter i att samarbeta 
och samspela tillsammans med andra eftersom deras inre arbetsmodell gör att de förväntar sig 
att bli negativt bemött. Dessa arbetsmodeller sitter djupt rotade i oss och vi bär med oss dessa 
hela livet men det finns möjligheter att ändra arbetsmodellerna. Det går att programmera om 
arbetsmodellerna vilket exempelvis en förskollärare på förskolan kan göra genom en god 
omsorg och lyhördhet för barnets signaler. Det krävs mycket tid, engagemang och kontinuitet 
i kontakten med barnet för att ändra den inre arbetsmodellen och skapa en trygg anknytning. 
Dessa organisatoriska förutsättningar kan vara en svårighet i verksamheten (Broberg, 
Hagström & Broberg 2012, ss. 46-49, 67-68). 
 

Anknytning i förskolan 
Anknytning lägger grunden för barns fysiska och psykiska utveckling. Det är viktigt för 
barnets utveckling att ha minst en vuxen som utgör en trygg bas. Om ett barn inte har en trygg 
anknytning till någon av sina föräldrar kan förskollärare på förskolan istället fungera som 
trygg bas för barnet. De kan erbjuda den trygghet och närhet ett barn saknar till sina föräldrar 
och på så sätt kan förskollärare göra stor skillnad för barnets fortsatta utveckling. Med hjälp 
av god omsorg skapas förutsättningar för att förskollärare ska kunna fungera som en trygg bas 
för barnet. Om förskollärare är närvarande i barns lek och samtidigt är lyhörda för barnets 
signaler kan anknytningen stärkas. Det innebär inte att förskollärare alltid behöver vara aktiva 
i leken utan det viktiga är att barnet känner att förskolläraren är tillgänglig om barnet behöver 
återvända till förskolläraren för att tanka trygghet. Att tanka trygghet innebär att 
förskolläraren finns i närheten när barnet exempelvis behöver sitta i knäet, kramas eller på 
annat sätt få bekräftelse. Genom att förskolläraren ger barnet möjlighet till att tanka trygghet 
utgör på så vis förskolläraren en trygg bas och en säker hamn för barnet (Broberg, Hagström 
& Broberg 2012, ss. 22-23, 74). Dessa två begrepp återkommer i trygghetscirkeln där 
sambandet mellan barns anknytning och utforskande beskrivs och där förskollärare utgör en 
trygg bas så att barnet nyfiket kan upptäcka sin omgivning. När barnet upplever otrygghet kan 
det återvända till förskolläraren som utgör en säker hamn där barnet kan tanka trygghet och 
närhet för att sedan våga ge sig ut för att fortsätta utforska miljön (Brandtzæg, Torsteinson & 
Øiestad 2016, s. 22).  
 
Skolverket (2017) har tagit fram riktlinjer för storleken på barngrupper i förskolan. För barn 
mellan ett och tre år är rekommendationen en gruppstorlek på 6-12 barn och för barn som är 
mellan fyra och fem år är riktlinjen 9-15 barn per grupp. Även Broberg, Hagström och 
Broberg (2012, ss. 201-202) har också åsikten att mindre barngrupper har en positiv effekt 
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eftersom barn kan ha lättare att koncentrera sig och är bättre på att samarbeta och samspela 
med övriga kompisar i en mindre barngrupp. Om barngruppen är större än skolverkets 
riktlinjer är det av stor vikt att förskolans verksamhet är utformad på så sätt att barnet har 
möjlighet till avskildhet. Däremot menar Skolinspektionen (2016) att större barngrupper inte 
behöver ha en negativ påverkan så länge det finns en god personaltäthet där antalet barn inte 
är så hög per förskollärare. Detta är dock något som Broberg, Hagström och Broberg (2012, 
ss. 200-207) motsätter sig då de menar att relationerna för barnet blir för många om det är en 
stor barngrupp med många förskollärare. Barnet kan få svårigheter i att veta vem det ska 
knyta an till eller skapa sig en relation till. Ytterligare en aspekt är att det kan bli svårigheter 
att samarbeta och kommunicera i personalgruppen eftersom antalet personal är många. 
Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015, ss. 2-14) beskriver i sin studie där de 
med hjälp av både enkät och intervjuer har undersökt hur förskollärare anser att barngruppens 
storlek påverkar undervisningen i förskolan. Resultatet visar att barngruppens storlek har 
betydelse för arbetet i förskolan och det gör att kvalitén kan variera på olika förskolor. I stora 
barngrupper är det ett stort antal barn per förskollärare vilket gör att varje enskilt barn inte får 
den kontinuitet till förskolläraren som barnet behöver. Anknytningen påverkas av 
barngruppensstorlek eftersom förskolläraren inte har tillräckligt med tid för en längre och 
genuinare kommunikation. Det gör att förskolläraren har svårt att tillgodose varje enskilt 
barns behov och barnen får inte den kontinuerliga kontakt som de behöver. Kontinuitet är 
något som Hagström (2010, ss. 166-169) beskriver är viktigt och att förskollärarna på 
förskolan är där regelbundet och kan fungera som en fast och trygg punkt i vardagen. I sin 
studie undersöker Hagström hur förskollärare kan fungera som en kompletterande 
anknytningsperson för att hjälpa och stötta barn vars föräldrar lider av psykisk ohälsa. I 
resultatet framgår det att förskollärarna har en viktig roll där tydliga ramar och omsorg skapar 
en trygghet för barnet. Genom att barnen får en tydlighet och kontinuitet från förskollärarna 
på förskolan kan en trygghet växa fram och ett lärande kan ske menar Hagström. Denna 
kunskap är viktig menar Kinnari (2014, ss. 66-69) som genomförde en intervjustudie där 
resultatet visar vikten av att förskollärare är medvetna om sin roll som anknytningsperson och 
hur de kan fungera som trygg bas. I studien beskrivs att förskollärarna upplevde att de 
behöver mer kunskap om anknytning för att bättre kunna bemöta barn med olika 
anknytningsmönster och för att tidigt kunna fånga upp de som är i behov av en trygg 
anknytningsperson. Genom att förskollärare är lyhörda och bekräftar barnet skapas det 
möjligheter för trygg anknytning att utvecklas samt att förskollärare på så sätt kan hjälpa 
barnet att ändra sin inre arbetsmodell och på så vis får barnet trygghet och kan skapa en bättre 
självkänsla.  
 
Commodari (2013, ss. 123-131) redogör i resultatet av sin observationsstudie att relationen 
mellan förskollärare och barn har stor betydelse för att tidigt kunna upptäcka 
inlärningssvårigheter samt att en god relation kan skapa större förutsättningar för lärande. Hon 
betonar även att det finns samband mellan att barn med ett tryggt anknytningsmönster har 
större möjlighet till inlärning än vad barn med otryggt anknytningsmönster har. Även 
Beyazkurk och Kesner (2005, ss. 547-552) genomförde en studie där resultatet visar att en 
god relation mellan barn och förskollärare främjar barnets sociala- och kognitiva kompetens. 
Det är framförallt gynnsamt bland de barn som har ett otryggt anknytningsmönster till någon 
av sina föräldrar. Genom att bygga upp trygg anknytning till förskollärare skapas det större 
möjligheter för barnet att kunna förstå och hantera sina känslor eftersom förskolläraren kan 
hjälpa barnet att reglera dessa. Det kan leda till att barnet blir bättre på att samspela 
tillsammans med andra samt lösa konflikter som kan uppstå. I likhet med Commodari samt 
Beyazkurk och Kesner belyser även Cugmas (2011, ss. 1271-1289) att barns sociala 
utveckling påverkas positivt av en trygg anknytning till förskolläraren. Hon kunde i sin 
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observationsstudie se att barn som har trygg anknytning till förskollärare lättare kan 
samarbeta och leka tillsammans med andra kompisar. Dessa barn är även mer kompetenta till 
att uttrycka sina känslor.  

Förskollärare som en anknytningsperson 
Under barnets första levnadsår kan det knyta an med mellan två till fem personer. Dessa 
personer består främst av mamma, pappa, eventuellt syskon, mor- och farföräldrar samt 
eventuellt en förskollärare på förskolan (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander 
2006, s. 57). Den person som barnet väljer ut som sin viktigaste anknytningsperson kallas den 
primära anknytningspersonen. Det är den person som barnet väljer när anknytningssystemet 
slås på och det är även den person som lägger grunden för barnets framtida relationer. 
Anknytningssystemet kan liknas vid en knapp som kan slås på och av. När barnet upplever 
fara i sin omgivning eller känslomässiga faktorer som trötthet eller sjukdom slås 
anknytningssystemet på vilket innebär att barnet slutar utforska sin omvärld och återvänder 
till en säker hamn. Där hjälper de vuxna barnet att reglera sina känslor så att det återigen ska 
kunna ge sig ut för att utforska sin omvärld. Genom detta agerande från vuxnas sida bidrar det 
till att barnets anknytningssystem slås av och då kan barnet fortsätta sitt utforskande (Broberg, 
Hagström & Broberg 2012, ss. 51-52).  
 
Barnet rangordnar personer i en hierarkisk ordning där personen som givit barnet mest 
trygghet och omsorg står högst i hierarkin och som därmed är den primära 
anknytningspersonen. Om barnet är i behov av skydd eller tröst och den primära 
anknytningspersonen är närvarande är det den som barnet söker sig till. Är den primära 
anknytningspersonen däremot inte närvarande kan barnet söka tröst hos någon annan längre 
ner i hierarkin som ofta benämns som en vikarierande anknytningsperson. Ett exempel på 
detta inom förskolan är vid lämning. Barnet kan vara ledset när föräldern ska lämna men 
slutar oftast att gråta strax efter att föräldern har gått. Detta sker eftersom föräldern som är 
högst upp i barnets anknytningshierarki inte längre närvarar och då tillåter barnet sig att bli 
tröstad av någon längre ner i hierarkin. Barnet kan även ha en hierarki på förskolan där barnet 
söker sig till olika förskollärare för olika ändamål då barnet känner sig tryggare med en viss 
person i vissa situationer. I situationer då ett barn exempelvis har ramlat kan det vara 
otröstligt hos en förskollärare men inte hos en annan och det beror på att de är olika högt upp i 
barnets anknytningshierarki (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 69-72, 178).  
 
I 8 kap. 5 § och 7 § av Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs det att ett barn har rätt att börja i 
förskolan från och med att det är ett år. Det finns undantag då barnet kan få börja tidigare men 
vanligast är det att barn är berättigade en plats från ett års ålder. Broberg, Hagström och 
Broberg (2012, ss. 149-158, 263) betonar att när ett barn skolas in är det viktigt att barnet får 
en lugn start i förskolans verksamhet där barnet på sina egna villkor får bekanta sig med den 
nya miljön. Vid inskolning utforskar barnet tillsammans med sina föräldrar både den nya 
omgivningen, de andra barnen, förskollärarna och övrig personal. Inskolningen kan skilja sig 
åt mellan olika förskolor. Vissa förskolor har som regel att det endast är en person som sköter 
inskolningen medan andra har att samtliga i arbetslaget skolar in barnet. Broberg, Hagström 
och Broberg förespråkar inskolning där det är en förskollärare som ansvarar över barnets 
inskolning eftersom att barnet är i stort behov av en nära relation i den nya miljön. Även ur ett 
föräldraperspektiv menar de att det kan kännas tryggt att en förskollärare har större ansvar 
över barnet. De poängterar även att ytterligare en anknytningsperson under inskolningstiden 
är viktigt för barnet ifall den primära anknytningspersonen inte är närvarande i barngruppen. I 
likhet med Broberg, Hagström och Broberg poängterar även Brandtzæg, Torsteinson och 
Øiestad (2016, ss. 28-29) att det är viktigt för barnet att ha minst en förskollärare på förskolan 
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som en anknytningsperson för att kunna minska stresspåslaget som barnet känner när det 
lämnas på förskolan. Relationen till barnet ska utgöras av trygghet och närhet där 
förskolläraren är närvarande i barnets lek. På så vis kan barnet utforska sin omvärld och 
förutsättningar skapas för ett vidgat lärande. Anknytningspersoner på förskolan kan ha stor 
betydelse för barn som inte har trygg anknytning till sina föräldrar. Förskollärarna kan då 
utgöra den trygghet som barnet behöver och som är väsentlig för deras utveckling. Även 
Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss. 197-198) betonar förskollärares betydelsefulla roll 
där de ska vara närvarande och hjälpa barnet att reglera sina känslor samt finnas där när 
barnet behöver tanka trygghet för att sedan kunna fortsätta leka.  
 
 

METOD 
Studien använder en kvalitativ metod med intervju som verktyg. Vid kvalitativa studier 
samlas material in genom intervju eller observation. I denna studie används en 
semistrukturerad intervju med en viss standardisering vilket innebär att intervjufrågorna (Bil. 
1) är bestämda i förväg och att samtliga respondenter får samma frågor. Semistrukturerad 
intervju är en relevant metod för vår studie eftersom syfte är att undersöka hur förskollärare 
resonerar kring anknytning och metoden gör det möjligt för respondenterna att med egna ord 
svara på våra frågor. Genom denna metod kan vi få mer utförliga och detaljerade svar från 
respondenterna samt att det finns möjlighet till att ställa följdfrågor vid behov. Genom att 
ställa samma frågor till varje respondent underlättar det bearbetningen av materialet 
(Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 85-86). Intervjufrågorna är utformade utifrån 
anknytningsteorin och den tidigare forskning som presenterats i studien. 
 

Urval 
I studien används ett bekvämlighetsurval som Christoffersen och Johannessen (2015, s. 57) 
beskriver som en metod forskare använder för att underlätta datainsamlingen för sig själv. I 
vårt fall innebar det att vi tog kontakt med sex förskollärare som vi tidigare haft kontakt med. 
Vi hade slumpmässigt kunnat välja ut verksamma förskollärare men för att snabbt få tag i 
respondenter och påbörja insamlingen av material valde vi att kontakta sex förskollärare som 
vi sedan tidigare haft kontakt med. Ytterligare en orsak till att vi använde oss av 
bekvämlighetsurval var för att vi visste att förskollärarna som tillfrågades har kunskap om 
anknytning och att de har flera års erfarenhet av arbete i förskolan. Vi ville även att 
förskollärarna skulle arbeta på olika förskolor och av den anledningen valde vi specifikt ut 
vilka som tillfrågades. De sex tillfrågade förskollärarna valde att delta i studien och de arbetar 
på tre olika förskolor i en kommun i Västra Götalands län.  
 

Genomförande 
Efter utformning av frågeställningar och bakgrund formulerades intervjufrågorna. Exempel på 
frågor är ”Hur gör du för att skapa en trygg anknytning?” ”Vilka är dina 
anknytningsstrategier?” Därefter kontaktades deltagarna i studien via mejl och i mejlet 
bifogades missivbrev (Bil.2) och samtyckesblankett (Bil.3). När förskollärarna bekräftat att de 
ville delta bestämdes tid och plats för att genomföra intervjuerna som beräknades ta 30 
minuter. Intervjuerna genomfördes på de tillfrågades arbetsplats och för att undvika att bli 
avbrutna under intervjun valdes ett avskilt rum. Innan intervjuerna påbörjades förklarades 
samtyckesblanketten och förskollärarna fick möjlighet att ställa frågor om blanketten innan de 
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skrev på. Under samtliga intervjuer deltog vi båda två där en av oss ledde intervjun och ställde 
frågorna medan den andra antecknade och skötte ljudupptagningen på mobiltelefonen.  
 

Reliabilitet och validitet 
För att skapa en kvalitativ studie är det viktigt att redogöra för processens gång för att kunna 
mäta reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att studien är trovärdig och tillförlitlig vilket 
kan mätas genom att göra samma studie igen. Om resultatet blir lika vid de olika tillfällena 
har studien en hög reliabilitet, det vill säga hög tillförlitlighet. Om vår studie skulle 
genomföras ytterligare en gång kan det dock vara svårt att få samma svar och resultat igen 
utifrån intervjufrågorna eftersom respondenterna använder egna ord och kan tolka frågorna 
olika. Ytterligare en faktor för att stärka kvalitén på studien är dess relevans, detta benämns 
som validitet som innebär giltighet. För att sträva efter validitet har intervjufrågorna 
bearbetats flera gånger för att de tydligt ska svara på frågeställningarna samt att 
intervjufrågorna utgörs av ett språk som är enkelt att förstå för respondenterna. Genom att alla 
respondenter får samma frågor och följdfrågor ökar validiteten. Med hjälp av att vi tydligt 
beskriver genomförandet av studien samt bifogar intervjufrågorna skapar det möjlighet för 
någon annan att genomföra samma studie vilket ökar reliabiliteten (Chrisoffersen & 
Johannessen 2015, ss. 21-23). 
 

Etiska ställningstaganden 
Vid genomförandet av studien har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska huvudkrav som 
Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 45-48) belyser. Det första är informationskravet 
som innebär att respondenten ska bli informerad om syftet med studien. I samband med att vi 
tog kontakt med deltagarna bifogades missivbrevet som informerade om studiens syfte och de 
fyra etiska huvudkraven. Det andra kravet är samtyckeskravet där det poängteras att 
respondenten frivilligt deltar i studien och kan under hela processens gång avbryta sin 
medverkan. Respondenterna informerades i början av intervjuerna att deras deltagande är 
frivilligt och de kan när som helst avbryta sin medverkan. Det tredje kravet är 
konfidentialitetskravet som innebär att deltagarna är anonyma och att det inte går att koppla 
dem eller deras förskola till studien och om det är relevant för en studie att redovisa namn är 
dessa fiktiva. Vi informerade respondenterna att de inte kan kopplas till studien och därför 
används fiktiva namn i resultatet och dessa namn är Annelie, Kajsa, Pia, Sara, Annika och 
Märta. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket betyder att det insamlade 
materialet endast används till studien och respondenterna informerades om det. De blev även 
informerade om att examensuppsatsen kommer publiceras. Vid genomförandet av 
intervjuerna fick respondenterna ta del av en samtyckesblankett som redogör för att deras 
personuppgifter hanteras enligt GDPR samt att vi informerade om att blanketten kommer att 
arkiveras på Högskolan i Borås.  
 

Analys 
I vår studie har vi intervjuat sex förskollärare från tre olika förskolor. Det insamlade 
materialet delades upp emellan oss och vi transkriberade tre intervjuer vardera. I 
transkriberingen har intervjuerna skrivits ut ordagrant utefter förskollärarnas utsagor. När 
transkriberingen var klar färgkodade vi meningsbärande ord, begrepp och meningar som var 
betydelsefulla för vår studie. Detta är en kvalitativ analysmetod där materialet sammanställdes 
gemensamt och koder identifierades. I kodningsprocessen analyseras data för att finna 
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betydelsefulla begrepp och kategorier (Thornberg & Forslund Frykedal 2016, ss. 46-54). 
Genom att vi färgkodade ord, begrepp och meningar kunde vi enkelt urskilja teman och på så 
vis skapa kategorier. Kategorierna utformades med utgångspunkt i koderna samt utifrån våra 
frågeställningar. De kategorier som framkommit är förskollärares anknytningsstrategier, 
förskollärares förhållningssätt gentemot barn med ett otryggt anknytningsmönster och 
förskollärares syn på rollen som en kompletterande anknytningsperson. De betydelsefulla 
koderna som vi färgkodat plockades ut och lades under en lämplig kategori. Utifrån vad som 
är relevant för våra frågeställningar plockades även citat ut ur intervjuerna och placerades 
under kategorierna. Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 119-122) beskriver denna 
indelning av data under kategorierna som kondensering.  
 

 

RESULTAT  
Resultatet presenteras under de rubriker som framkom i analysen vilka är förskollärares 
anknytningsstrategier, förskollärares förhållningssätt gentemot barn med ett otryggt 
anknytningsmönster och förskollärares syn på rollen som en kompletterande 
anknytningsperson.  

Förskollärares anknytningsstrategier 
Samtliga förskollärare som deltagit i studien tolkar begreppet anknytning på liknande sätt. De 
tolkade begreppet som trygghet där barnet känner en tillit till personer i sin närhet. För att 
barnet ska kunna utveckla en trygg anknytning är alla de intervjuade förskollärarna överens 
om att tillgänglighet och närvaro är viktiga faktorer för att skapa möjligheter till att utveckla 
en trygg anknytning. Förskollärarna använde sig av liknande strategier för att skapa en 
trygghet.  
 

Bemöta barnet på dennes nivå att man kanske börjar med att sätta sig ner på huk och 
försöka möta barnets blick och vill inte barnet möta blicken så får man ju kanske gå andra 
vägar, att man tar något föremål för att ändå skapa en relation i början (Sara) 
 

Ovan beskriver Sara sin strategi vid det allra första mötet med barnet. Hon menar att det är 
viktigt att sätta sig ner på barnets nivå så att det inte känner att man pratar över huvudet på 
barnet eller förbi barnet utan man möter det på dennes nivå. Genom att söka barnets blick 
visar Sara att hon är intresserad av barnet. Denna strategi är även viktig att använda senare i 
arbetet kring barns anknytning. Märta betonade hur blicken kan visa bekräftelse för barnet, 
blicken bekräftar att jag ser dig, jag hör dig, du är välkommen hit. Till skillnad från Märta och 
Sara talade däremot inte de andra förskollärarna om blicken utan de beskrev istället en strategi 
där de försöker hitta ett föremål som de kan locka barnet med och på så sätt påbörja ett 
samspel som kan skapa en relation.  
 

Jag jobbar mycket med att utgå ifrån barnet, vad är det barnet tycker om att göra på 
förskolan, vad tycker barnet om att prata om, vad har det för intressen (Märta) 

 
Märta beskriver i citatet ovan en av sina strategier för att skapa en anknytning där hon utgår 
från barnet och dess intressen. I likhet med Märta är denna strategi något som alla de 
intervjuade förskollärarna nämnde. De anser att när man utgår från barnets intresse visar 
förskolläraren för barnet att förskolläraren är lyhörd och intresserad. De menar även att när 
man utgår från de intressen som barnet har skapas det en större möjlighet till samspel mellan 
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barnet och förskolläraren samt att detta blir en kanal för fortsatt samspel. Förskolläraren kan i 
början när man lär känna barnet använda intresset för att skapa en relation mellan sig och 
barnet. Förskollärarna beskrev detta som en strategi de upplever fungerar i mötet med nya 
barn och föräldrarna uppskattar att de intresserar sig och är nyfikna på deras barn.  
 

Man rusar inte på barnet utan man pratar till barnen och de får komma till mig […] att 
man inte kastar sig över dem utan de får komma själva (Annika) 

 
Annika betonar vikten av att inte stressa fram en relation utan att låta barnet ta det i sin takt. 
Genom att vara närvarande och sitta på golvet skapar det en möjlighet för barnet att utforska 
miljön samtidigt som förskolläraren hela tiden är nära så att barnet kan ta kontakt när det vill. 
I likhet med Annika beskriver även Kajsa att hon är lite avvaktande i början för att barnet ska 
kunna känna in omgivningen dock betonade hon att det är viktigt att hon är närvarande för att 
barnet ska veta att hon finns tillgänglig. Detta framhöll också Sara och hon menade att det är 
viktigt att man är lyhörd och ser barnets signaler, för ofta är dessa ganska små. Det gäller att 
vara observant för att kunna uppmärksamma när barnet bjuder in till kontakt.  
 

Att man är närvarande och är med i leken och bjuder in de andra så att man hela tiden ser 
till och man kanske har tre-fyra barn som man har ganska nära i början och då gör man 
dem till en grupp och att man hela tiden pratar i gemenskapen som en grupp, att man är 
en grupp, det är vi liksom, en vi-känsla (Pia)  

 
I citatet ovan lyfter Pia vikten av förskollärares närvaro i leken. När en förskollärare är aktiv i 
barnets lek kan man hitta ingångar till barnets intresse vilket även Kajsa menade. Till skillnad 
från Kajsa lade Pia och Märta större vikt vid att inkludera och ta hjälp utav barngruppen i 
arbetet med barns trygghet. De såg också de övriga kompisarna som en viktig del för 
tryggheten på förskolan. 
 

Att man är ganska tydlig i sin roll som pedagog att man är, man gör sig inte till i början 
eller så utan jag håller, så som jag är så är jag med en gång nästan så att barnet inte ska 
behöva tveka på hur jag är (Pia)  

 
Pia är den enda av de intervjuade som lyfter att det är viktigt att upprätthålla samma agerande 
mot barnen från start. Att inte ändra sin roll eller förhållningssätt och tillåta mer än man 
brukar. Förskolläraren sätter gränserna tidigt för att det inte ska skapa förvirring hos barnet 
efter att inskolningen är slut, att barnet helt plötsligt inte ska få göra samma saker längre. Pia 
menade att det är viktigt att visa på sitt förhållningssätt från början, så att barnet vet vart det 
har förskolläraren. Det blir då tydligt vad som förväntas och vad som är okej vilket bidrar till 
trygghet hos barnet.  
 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa utifrån resultatet att förskollärarna använder sig av likartade 
strategier för att skapa en trygg anknytning. Förskollärarna beskriver olika strategier för hur 
de försöker att skapa en trygg relation till barnet. Några beskriver vikten av att fysiskt befinna 
sig nära barnet medan andra betonar att en blick kan utgöra en trygghet. Ytterligare en strategi 
som nämns är att uppmärksamma barnets intressen. Att låta anknytningen ta tid och att inte 
stressa fram en relation anses också som en strategi för anknytning. Genom att förskollärare är 
närvarande i barnets lek kan en anknytning utvecklas och detta är en strategi som samtliga 
förskollärare i studien använder sig av. I vårt resultat kan vi urskilja mönster där samtliga 
förskollärare trots olika strategier strävar efter att vara närvarande och tillgängliga för barnet 
för att kunna skapa en trygg anknytning.  
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Förskollärares förhållningssätt gentemot barn med ett otryggt 
anknytningsmönster  
De flesta förskollärare som deltog i studien beskrev att de inte gör någon större skillnad på sitt 
förhållningssätt mot barn som har ett tryggt- eller otryggt anknytningsmönster. De betonade 
fortfarande betydelsen av närvaro och lyhördhet, däremot påpekar de att de lägger ännu större 
vikt vid verksamhetens struktur och hur de prioriterar.  
 

Ännu viktigare med den här tydligheten, rutiner och ramar. Barnet ska veta vad som 
gäller, att man har, det kan vara en tydlig struktur över dagen och det kan vara bilder som 
stöd. Att man är nära det barnet, ligger lite steget före och berättar kanske vad vi ska göra 
nu (Sara) 

 
I citatet ovan nämner Sara att strukturen över dagen på förskolan är viktig för barn med ett 
otryggt anknytningsmönster. Hon beskrev hur man med enkla hjälpmedel kan stötta barnet i 
dess vardag genom att tydligt beskriva dagen med hjälp av exempelvis bilder. I likhet med 
Sara betonar även de övriga förskollärarna vikten av struktur på förskolan. Annelie menade 
att med hjälp av strukturen kan stresspåslaget som otrygga barn ofta har minska eftersom 
barnet vet vad som kommer att hända under dagen. På så vis är barnet förberedd på alla 
övergångar som sker under dagen och behöver inte oroa sig för vad som ska hända. Samtliga 
förskollärare betonade att genom ett minskat stresspåslag kan det bidra till att barnet lättare 
kan ta till sig ny kunskap eftersom barnet inte behöver fokusera på allt runt omkring. Barnet 
kan då fokusera på det som händer i förskolans vardag.  
 

Jag springer inte med papper den dagen när barnet är här, jag sitter ner, jag är nära, visar 
leksakerna, tar barnet i handen om vi ska gå någonstans (Annelie) 

 
Annelie beskrev en strategi där hon med hjälp av prioriteringar kan skapa möjligheter för att 
det otrygga barnet ska kunna utveckla en trygghet till henne. Annelie poängterade även hur 
hon väljer att inte göra de administrativa uppgifterna som kan störa möjligheten för att skapa 
en relation till barnet. Hon beskrev hur hon tillsammans med sina kollegor kommit överens 
om att hon exempelvis inte behöver svara i telefon eller andra uppgifter som kan skapa 
avbrott i kontakten med barnet. I likhet med Annelie beskrev även Märta att dokumentation 
och liknande saker kan vänta eftersom man måste fokusera på att skapa en trygg kontakt till 
barnet. Allt det andra administrativa som inte är lika viktigt kan vänta och förskolläraren får 
jobba mer intensivt med det senare när tillfälle ges. Alla de intervjuade förskollärarna var 
överens om att en god relation till barnet är det viktigaste och det som prioriteras högst.  
 

Man kan inte stressa fram en bra anknytning för tycker barnet att det är jobbigt så är det 
ju dem som måste få styra det och då får det ta lite längre tid (Kajsa) 

 
Ovan beskriver Kajsa att man inte ska ha för bråttom i mötet med otrygga barn och att man 
inte ska stressa fram en relation. Barnet ska inte känna att de blir tvingade till en kontakt. Av 
den anledningen krävs det mycket tid och engagemang från förskolläraren kring 
relationsskapandet, framförallt med otrygga barn. Annelie beskrev att de behöver bevisa för 
barnen att man finns där för dem, att det är mig du kan komma till när du upplever en 
otrygghet. 
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Jag tänker att vissa barn som kanske är lite otrygga, att man behöver acceptera deras, att 
det är bra att de får visa sina känslor för att då kan man ju på så vis hjälpa dem att förstå 
de känslorna (Sara) 

 
Barn behöver hjälp med att sätta ord på sina känslor samt att förstå och hantera dessa. Genom 
att förskollärare är nära kan man på så vis hjälpa barnet att sätta ord på sina känslor. Det 
viktigt att förtydliga för barnet att det är okej att känna som det gör och försöka sätta ord på 
varför det känner som det gör. Till skillnad från de andra förskollärarna belyste både Sara och 
Annika vikten av att barnet ska uppleva att det är accepterat att visa sina känslor, att det inte 
är något att känna skam över. Sara och Annika menar att genom att förskolläraren sätter ord 
och accepterar barnets känslor kan det skapa ett lugn hos barnet. Detta eftersom barnet då får 
mer förståelse för sina känslor och verktyg för hur det ska hantera dem. I likhet med Sara 
beskrev även Annika betydelsen av att hjälpa barnet att reglera dess känslor men Annika la 
större vikt vid att vara nära barnet då hon menade att vid konflikter kan man ibland urskilja 
barnets känslor då det försöker att lägga över dessa på någon annan. Hon menade att barnet 
kan försöka framkalla de känslor de själv känner hos någon annan.  
 

Att man stärker de i sitt eget självförtroende, att våga lita på sig själva.  När de leker med 
andra att man får in andra i leken, kompisar, och att jag är i närheten och kan hjälpa till att 
stötta där (Märta) 

 
Märta betonade vikten av att hjälpa barnet att skapa en kontakt med kompisarna för att kunna 
känna en trygghet i gruppen. Genom att hon är delaktig i leken kan hon hjälpa barnet att få en 
roll i gruppen samt att hon får möjlighet till att lyfta varje enskilt barn och stärka deras 
självkänsla och självförtroende. Till skillnad från de andra förskollärarna lade både Märta och 
Pia stor vikt vid att inkludera barngruppen och att man jobbar med att få in barnet i gruppen 
och inte enbart att det ska knyta an till en av förskollärarna.  
 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa utifrån resultatet att i arbetet med otrygga barn ändrar de 
förskollärare som deltagit i studien inte sina anknytningsstrategier nämnvärt. De arbetar efter 
att vara tillgängliga och närvarande i arbetet med barn men en skillnad vi kan se i resultatet är 
att i arbetet med otrygga barn till skillnad från arbetet med trygga barn är att samtliga 
förskollärare betonar att struktur och tydlighet i förskolan är viktiga faktorer. Återigen 
beskriver förskollärarna olika strategier för att skapa trygghet på förskolan för att stärka 
barnets självkänsla och självförtroende. En strategi som lyfts i arbetet med otrygga barn är att 
förskolläraren fokuserar på att skapa en relation till barnet och prioriterar barnet i stället för 
administrativa uppgifter. Detta nämns som en strategi för att visa barnet att förskolläraren är 
tillgänglig och närvarande vilket kan utveckla en anknytning. Resultatet visar att barn med en 
otrygg anknytning tenderar att ha mycket känslor och har svårt att veta hur det ska hantera 
dessa. Två av de sex förskollärarna betonar vikten av att bekräfta barnets känslor samt hjälpa 
barnet att reglera dessa. Ytterligare ett resultat vi kan se är att i arbetet med otrygga barn 
lägger samtliga förskollärare ännu större vikt vid att vara nära barnet och vara delaktiga i 
leken.  
 

Förskollärares syn på rollen som en kompletterande 
anknytningsperson 
De intervjuade förskollärarna beskrev sin roll som kompletterande anknytningsperson som 
viktig. Samtliga framhöll att föräldrarna är den viktigaste personen för barnet och att vi inte 
ska ta deras roll, utan vi har en annan roll i deras utveckling.  
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Jag är ingen mamma, jag är ingen farmor eller mormor. Jag är en pedagog, jag är här av 
ett annat syfte. Det handlar om att se skillnad på de rollerna (Annelie) 

 
Annelie betonar att det är viktigt att vara medveten om sin roll som förskollärare. Hon 
menade att vi ska ha omsorg i åtanke då det är en del av vårt uppdrag. Däremot menade hon 
att det inte får ta överhanden eftersom utveckling och lärande även utgör en del av vårt 
uppdrag. Att stötta och pusha barnet till att bli självständigt och känna tillit till sin egen 
förmåga är något som samtliga förskollärare i studien betonade. De menade att de har en 
viktig roll som vikarierande anknytningsperson och till skillnad från de andra förskollärarna 
benämnde Pia sig inte som en vikarierande anknytningsperson utan hon såg sig som ett 
komplement till övriga anknytningspersoner. Hon menade att hon är ytterligare en person som 
barnet ska få förtroende och tillit till.  
 

I början måste man ändå vara väldigt lyhörd för deras, vad dem har med sig, till exempel 
de här napparna och snuttarna, att det är väldigt viktigt att de får ha dem i början tills de 
känner sig trygga (Annika) 

 
I citatet ovan beskriver Annika att barns tillhörigheter kan fungera som en trygghet för barnet 
i början. Nappar och snuttar kan vara en koppling till barnets hemmiljö och något som det 
känner igen. Därför menade Annika att det är viktigt att barnet får behålla dessa till en början 
eftersom det är barnets trygga punkt. När det känner sig trygg på förskolan kan man börja 
arbeta för att det inte ska behöva ha sin napp eller snutte hela dagen i verksamheten utan 
endast vid situationer som kräver det.  
 

Det är väldigt viktigt att man tar barngruppen till hjälp tycker jag. För vi pedagoger är 
inte där hela tiden men det är ju ofta barngruppen och blir man trygg med sina kompisar 
då blir man trygg med pedagogerna också, då sitter det inte i oss och då sitter det inte i 
lokalerna utan då sitter det i gemenskapen på något vis (Pia) 

 
Här beskriver Pia att kompisarna kan fungera som en trygghet på förskolan. Hon menar att 
barnen är ofta indelade i åldersgrupper vilket gör att de följs åt under flera år och kanske ända 
upp bland skolåren. I likhet med Pia menade även Märta att barngruppen är viktig eftersom 
förskollärarna kan bli sjuka, gravida, byta avdelning eller arbetsplats och då bryts en kontakt 
till barnet. Då är det väldigt bra om barnet har en stor trygghet i gruppen för då blir inte 
uppbrottet så stort för barnet. Pias strategi för att skapa en gemenskap i gruppen är att dela in 
barnen i mindre grupper. Genom att barnen är i mindre gruppkonstellationer till en början 
skapar det förutsättningar för en stark samhörighet till den lilla gruppen. Till skillnad från Pia 
och Märta redogör Kajsa för svårigheter som ibland kan uppstå när en annan förskollärare 
behöver ta över barngruppen för att den ordinarie personalen går ur barngrupp. Genom att 
barnen känner en trygghet tillsammans med varandra klarar de av dessa situationer bättre då 
det inte är beroende av förskolläraren som en trygghet utan de har tryggheten i varandra 
menade Pia och Märta.   
 

Man är en väldigt viktig person för barnen för de lämnas ju iväg utav sina föräldrar nästan 
hela dagarna då är det väldigt viktigt att man är en bra anknytningsperson och att man 
verkligen bryr sig om barnen och det är väldigt viktigt att man är trygg och att man 
samtidigt har ett bra samarbete med föräldrarna (Annika) 

 
Samtliga förskollärare i studien betonade vikten av att ha en bra kontakt tillsammans med 
föräldrarna. Om förskollärarna och föräldrarna har en god relation till varandra kan den 
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positiva känslan för förskolan och förskollärarna smitta av sig till barnet. Därför är det inte 
bara viktigt att skapa en trygg anknytning till barnet utan även till föräldrarna menade Annika. 
Trots att barnet tillbringar en stor del av dagen på förskolan poängterade Sara att det är viktigt 
att komma ihåg att föräldrarna är barnets primära anknytningsperson. Däremot lyfte hon 
också att förskollärare kan vara en viktig person speciellt för barn som har en otrygg 
anknytning hemma. Då kan de på förskolan bli en primär anknytningsperson, vilket kan bli ett 
dilemma och en svår balansgång kring hur man ska hantera situationen. Man vill ju inte stöta 
bort barnet men man vill heller inte låta det komma för nära en eftersom att man bara är en 
person som kommer finnas i barnets liv en kort tid menade Sara. 
 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa utifrån resultatet att samtliga förskollärare anser att de har 
en viktig roll som kompletterande anknytningsperson på förskolan. När barnet lämnas på 
förskolan är det förskollärarna som utgör en stor trygghet för barnet. En skillnad vi kan se i 
resultatet är att det endast är en av förskollärarna som lyfter att i sin roll som kompletterande 
anknytningsperson är det viktigt att ta hänsyn till och vara lyhörd för vilka barnets 
tillhörigheter är, vilket i resultatet beskrivs kan vara napp, snutte eller liknande. Samtliga 
förskollärare som deltagit i studien ser sin roll som kompletterande anknytningsperson som 
viktig men en skillnad vi kan se är att två av förskollärarna även menar att barngruppen är 
viktig. Dessa två förskollärare menar att kompisar på förskolan har en stor betydelse eftersom 
de kan utgöra en trygghet. Däremot framgår det i resultatet att samtliga förskollärare är 
överens om att kontakten med barnets föräldrar är viktig eftersom deras inställning till 
förskolan och förskolläraren speglar sig i barnet. 
 
 

DISKUSSION 
Här kommer resultatet och metoden att diskuteras i relation till den forskning som studien har 
tagit upp.  
 

Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras resultatet tillsammans med forskning.   
 

Förskollärares anknytningsstrategier 
I resultatet framkommer det tydligt att alla de intervjuade förskollärarna strävade efter att 
skapa en trygghet för barnet på förskolan. Begreppet trygghet är något de kopplar samman 
med anknytning och de har liknande strategier för att skapa en trygg anknytning. Sara beskrev 
att hennes anknytningsstrategi är att vara på barnets nivå där hon sätter sig på huk för att 
kunna möta barnets blick och visa att hon är tillgänglig och intresserad av barnet. I likhet med 
Sara belyser Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss. 22-23) vikten av att förskollärare är 
närvarande och lyhörda för barnets signaler. Detta nämnde även de övriga förskollärarna men 
de lade större vikt vid att hitta materiella ting att locka barnet med för att skapa en 
anknytning. Vi tolkar att materiella ting är en anknytningsstrategi där förskolläraren visar 
intresse för barnet och försöker knyta en första kontakt. Genom att använda exempelvis 
byggklossar eller en leksaksbil kan det skapa möjligheter för förskolläraren att lära känna 
barnet. Med hjälp av leksaken riktas barnets fokus mot leksaken och inte på förskolläraren 
som en ny främmande person. Vi kan se i resultatet att förskollärarna betonade närvaro och 
tillgänglighet som anknytningsstrategier. Annika beskrev ett exempel på en strategi där hon 
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sitter på golvet i det rum som barnet befinner sig i för att visa för barnet att hon är närvarande 
när det behöver henne. Även Annelie beskrev en strategi där hon försöker skapa så få avbrott 
som möjligt för att barnet ska känna att hon är tillgänglig och på så sätt kan barnet utveckla en 
anknytning till henne. Förskollärarnas fokus på närvaro och tillgänglighet anser vi liknar det 
Bowlby (2010, ss. 33-35) beskriver som trygg bas vilket innebär att förskollärarna låter barnet 
utforska sin omvärld samtidigt som det är välkommet tillbaka till förskolläraren för att tanka 
trygghet. Vi tolkar detta som att förskollärarna arbetar efter denna modell men att de inte är 
medvetna om att deras anknytningsstrategier går att koppla till begreppen Bowlby beskriver 
som trygg bas och säker hamn. Däremot tolkar vi att de är väl medvetna om sitt uppdrag 
utifrån Lpfö (98 rev. 2016) som betonar att förskollärare ska vara lyhörda och hjälpa barnet 
att utveckla trygghet till förskolan, förskollärarna och sig själva.  
 

Förskollärares förhållningssätt gentemot barn med ett otryggt 
anknytningsmönster  
För barn som har otrygg anknytning beskrev samtliga förskollärare att de inte ändrade sina 
anknytningsstrategier nämnvärt utan det de gör är att de lägger ännu större vikt vid att vara 
närvarande och tillgängliga för barnet. Sara beskrev hur hon förtydligar verksamheten för 
barnet genom att skapa en tydlig struktur över dagen. Hon menade att man exempelvis kan 
använda bildstöd för att barnet ska få en konkret bild över vad som ska hända under dagen. 
Brandtzæg, Torsteinson och Øiestad (2016, ss. 28-29) beskriver att otrygga barn har ett 
stresspåslag i kroppen som gör det svårt för dem att koncentrera sig. Vi anser att med hjälp av 
Saras strategi kan barnets stresspåslag minska eftersom att barnet får struktur över dagen och 
barnet har möjlighet till att se vad som kommer att ske under dagen. Även Annelie betonade 
att strukturen på förskolan är viktig och framförallt för barn med ett otryggt 
anknytningsmönster. Med hjälp av god struktur menar samtliga förskollärare i likhet med 
Brandtzæg, Torsteinson och Øiestad att det kan hjälpa barnet att sänka det stresspåslag som 
barnet känner när det är otryggt. Pia instämde med att strukturen är viktig men hon lägger 
större fokus på att förskolläraren ska vara tydlig i sin roll. Hon menar att genom att sätta 
gränser och visa vad som förväntas av barnet kan det skapa trygghet. Det höll Märta med om 
och hon menade att det är viktigt att man är tydlig i sin roll så att barnet vet vilka 
förväntningar som finns på det men även att barnet vet vad det kan förvänta sig av 
förskolläraren. Vår uppfattning är att samtliga förskollärare anser att om barnet har vetskap 
om förskolans rutiner och struktur kan det bidra till att barnets oro successivt minskar och en 
trygghet kan växa fram hos dom. I likhet med förskollärarna betonar Hagström (2010, ss. 166-
169) att tydlig struktur är viktigt och hon menar att kontinuitet och tydliga ramar är 
betydelsefullt för att barnet ska kunna utveckla trygghet. Ytterligare en aspekt som Broberg, 
Hagström och Broberg (2012, ss. 200-207) nämner är att det krävs tid och engagemang från 
förskollärarna för att otrygga barn ska kunna utveckla anknytning. Detta är något som även de 
intervjuade förskollärarna reflekterade kring och Kajsa betonade att med otrygga barn krävs 
det mer tid och att man som förskollärare verkligen visar för barnet att man finns tillgänglig 
och att man låter det ta tid.  
 
Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015, ss. 3-9) beskriver att kontinuiteten 
brister hos många förskolor då barngrupperna är stora och personaltätheten är låg. Detta 
bidrar till att förskollärarna upplever att de inte hinner med barnen i den mån som krävs och 
det kan skapa otrygghet hos barnet eftersom det inte får den trygghet i förskolläraren som 
barnet behöver. Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss. 67-68) menar att stora barngrupper 
skapar svårigheter för barnet att veta vem det ska knyta an till. De menar att mindre 
barngrupper kan ge större förutsättningar för att otrygga barn ska få den kontinuitet som 
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Hagström (2010, ss. 166-169) betonar eftersom det inte blir så många individer att skapa 
anknytning till. Mindre grupper bidrar även till att förskolläraren lättare kan se och bekräfta 
det enskilda barnet. Vår uppfattning är att om förskollärare skapar mindre barngrupper kan 
det bidra till att barnet får tydlighet kring vilka det ska knyta an till och det lär sig samtidigt 
att det hör hemma i den mindre gruppen. Genom att det alltid är samma barn i barngruppen 
skapar det en kontinuitet som barnet kan uppleva som en trygghet eftersom det inte blir någon 
osäkerhet kring vem barnet ska knyta an till. I resultatet kan vi se att förskollärarna 
poängterade denna strategi och Pia betonade att det är viktigt att barnet har trygghet i gruppen 
för att klara möten med nya vuxna bättre. Hon menade att barngruppen inte blir lika sårbar om 
det kommer in en ny vuxen eftersom de har trygghet i varandra. Vi tolkar att Pia har kunskap 
om att trygga barn har lättare att möta nya människor vilket Broberg, Hagström och Broberg 
(2012, ss. 46-49) också redogör för. I resultatet framgår det även att de andra förskollärarna 
också skapade förutsättningar för mindre barngrupper genom att de prioriterar bort andra 
arbetsuppgifter. De menade att det är viktigt att prioritera barnet för att det ska kunna utveckla 
trygghet och därför låter förskollärarna administrativa uppgifterna vänta och arbetar mer 
intensivt med det när tillfälle ges.  
 

Förskollärares syn på rollen som en kompletterande anknytningsperson 
Genom att barnet skapar trygg anknytning till förskollärare skapar det större förutsättningar 
för barnet att utvecklas menar Cugmas (2011, ss. 1271-1289). Hon betonar att en trygg 
anknytning till en förskollärare ger barnet större möjligheter för att utveckla sin sociala 
kompetens. I likhet med Cugmas beskriver Bowlby (2010, ss. 144-151) att barn som har trygg 
anknytning ges bättre förutsättningar för att kunna utveckla sin socioemotionella förmåga. Vi 
upplever att detta är något som förskollärarna motsätter sig då de menade att det inte enbart är 
den socioemotionella utvecklingen som gynnas. Förskollärarna menade att även den kognitiva 
utvecklingen gynnas av trygg anknytning vilket Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss. 
278-279) instämmer kring. Även Beyazkurk och Kesner (2005, ss. 547-552) instämmer att 
barnets sociala- och kognitiva utveckling påverkas av en trygg anknytning till förskolläraren 
och det är främst det otrygga barnet som gynnas av detta eftersom de inte har trygg 
anknytning med sig hemifrån. Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 74) menar att för 
barn som inte har trygg anknytning hemifrån kan förskolläraren fungera som trygg bas. Detta 
är någonting som förskollärarna beskrev att de är medvetna om och de anser att sin roll är 
viktig och de strävar efter att skapa trygghet hos alla barn. Pia beskrev hur hon ser 
förskollärarrollen som ett komplement till hemmet och Annelie betonade att det är viktigt att 
man kommer ihåg att det är vårdnadshavarna som är barnets primära anknytningsperson. Hon 
menade att förskollärarens roll är att hjälpa barnet i sin fortsatta utveckling. Däremot beskrev 
alla de intervjuade förskollärarna hur de kan utgöra ett stöd för barnet genom att stötta det i 
sin utveckling till att bli en självständig individ. Sara beskrev hur hon kan ge framförallt 
otrygga barn verktyg för att de lättare ska kunna hantera sin vardag. Hon beskrev att hon kan 
hjälpa barnet att sätta ord på sina känslor och hjälpa det att få en förståelse för dem. Broberg, 
Hagström och Broberg menar att genom detta förhållningssätt ger Sara barnet verktyg för att 
det själv ska kunna hantera sina känslor och lättare möta sin omgivning. Återigen kan vi se 
hur förskollärarna arbetar samstämmigt med den forskning som tas upp i denna studie men 
däremot uppfattar vi det som att förskollärarna själva inte är medvetna kring forskningen. 
Commodari (2013, ss. 123-131) stärker förskollärarnas tankar där hon betonar den viktiga roll 
som förskollärare kan utgöra för alla barn men framförallt för de barn som inte har en trygg 
anknytning. Genom att barnet skapar trygg anknytning till förskollärare menar Commodari att 
barnet utvecklar tillit till sin egen förmåga och kan på så sätt utveckla ett självförtroende och 
en självkänsla, något som förskollärarna håller med om. Vi tolkar att förskollärarna är väl 



17 

medvetna kring hur man på ett gynnsamt sätt kan arbeta med anknytning till barnet. Något 
som återkommer i samtliga intervjuer är att förskollärarna betonade kontakten med 
vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna lämnar sina barn på förskolan en stor del utav dagen 
vilket gör att det är viktigt att förskollärare och barnets vårdnadshavare har en god relation. 
Annika menade att vårdnadshavarnas känslor speglar sig på barnet och är vårdnadshavarna 
positiva blir även barnen det. Denna reflektion Annika gjorde går att dra paralleller till 
Boberg, Hagström och Broberg (2012) då de menar att barn präglas av sina vårdnadshavare.  

Metoddiskussion 
Intervju var en fungerande metod för vår studie eftersom vi ville veta hur förskollärare 
resonerar kring begreppet anknytning. Metoden valdes för att få utförliga svar från 
respondenterna, dock är vårt material tunt eftersom antalet respondenter var få och den 
beräknade tiden för intervjuerna stämde inte utan de gick snabbare än vad vi hade räknat med. 
Intervjuerna var beräknade att ta 30 minuter men de tog mellan 15-20 minuter. Vi borde ha 
genomfört en pilotstudie för att ta reda på hur lång tid intervjun skulle ta. Ytterligare en 
anledning till att vi borde genomfört en pilotstudie var för att ta reda på om intervjufrågorna 
svarade på våra frågeställningar och få möjlighet att öva på att intervjua. Genom att testa 
intervjufrågorna i en pilotstudie hade vi funnit att begreppet vikarierande anknytningsperson 
var svårt för respondenterna att förstå (Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 85-86). 

Vid en av de sex intervjuerna är vår uppfattning att personen hade läst på kring ämnet inför 
intervjun och försökte få vår bekräftelse på att personen svarade rätt eller fel. Dennes svar 
kändes mer som en beskrivning av dennes kunskap om teorin och trots följdfrågor fick vi inte 
några klara svar som kunde kopplas till våra frågeställningar. Det tror vi kan bero på att i vårt 
missivbrev skrev vi vilket ämne intervjun skulle beröra eftersom Christoffersen och 
Johannessen (2015, ss. 45-48) betonar att det är ett krav att informera respondenterna om vad 
studien kommer att handla om. Svaren kan påverka studiens reliabilitet då vi inte säkert kan 
veta om hon har läst på om tidigare forskning om anknytning. 

Didaktiska konsekvenser 
Vi hoppas att vår studie har bidragit till att förskollärare påminns om vikten av anknytning 
och att förskollärare är viktiga personer för alla barn men framför allt för barn som har ett 
otryggt anknytningsmönster. Att barn ska uppleva en trygghet på förskolan är väsentligt för 
deras utveckling och lärande. Barn som inte känner en trygghet till varken förskollärare, 
förskola eller kompisar kan få en jobbig tid i förskolan där den kännetecknas av oro. 
Förskolläraren har en viktig roll under dagen på förskolan då den fungerar som en trygg och 
fast punkt för barnet. När barnet lämnas av sina föräldrar som vanligtvis är deras trygga punkt 
måste förskolläraren utgöra en trygghet för barnet när det är på förskolan. Det är viktigt att 
barnet känner trygghet och tillit till förskolläraren för att de ska få en god tid på förskolan och 
för att få möjlighet till att utvecklas. Om barnet känner trygghet kan det ge sig hän åt det som 
förskolläraren presenterar och de aktiviteter som dagen innehåller men de kan även klara 
situationer som kan upplevas svåra. Forskning i denna studie poängterar att förskollärarnas 
roll är ännu viktigare när det gäller barn med otryggt anknytningsmönster. Om ett barn har en 
svår familjesituation kan tiden på förskolan och förskollärarna komma att bli väldigt 
betydelsefulla. Förskollärare kan ge den trygghet ett barn saknar samtidigt som hen hjälper 
barnet i sin personlighetsutveckling. Därför är det viktigt att man som förskollärare är 
medveten om sin betydelsefulla roll på förskolan. Det är även viktigt att man i arbetslaget har 
en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt kring barnet. Om man inom arbetslaget har en 
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öppen dialog om barns anknytning samt vikten av trygghet på förskolan skapar det större 
förutsättningar till att barnet blir tryggt. Genom att samtliga i arbetslaget strävar mot samma 
mål med liknande förhållningssätt bidrar det till att det blir en tydlig struktur och kontinuitet i 
verksamheten.  

Studien skulle kunna användas som ett diskussions underlag för verksamma förskollärare i 
förskolan. Genom att arbetslag får i uppgift att läsa studien och sedan diskutera hur de arbetar 
med barns anknytning och deras strategier kan det väcka nya tankar och funderingar hos dem. 
Genom vår studie kan förskollärare få en större förståelse för att anknytning sker hela tiden 
och inte bara under inskolningsperioden. Vår studie kan skapa en diskussion i arbetslag hur de 
vidare ska arbeta med anknytning i förskolan.  

För att utveckla denna studie hade det varit intressant att istället genomföra en studie med 
hjälp av observation för att konkret se hur förskollärarna arbetar med anknytning i praktiken. 
Genom att kombinera metoderna intervju och observation hade man kunnat få en djupare 
studie då man kan jämföra förskollärarens sätt att beskriva sitt förhållningssätt och samtidigt 
titta på hur förskolläraren agerar i verksamheten tillsammans med barnen.  
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BILAGOR 

Bilaga 1  
1. Hur tolkar du begreppet anknytning?

2. Beskriv hur du ser på dina förutsättningar i arbetet med barns anknytning? Med
förutsättningar menar vi resursmässigt så som barngruppens storlek, personalstyrka,
tidsmässigt mm.

3. Hur gör du för att skapa en trygg anknytning? / vilka är dina
anknytningsstrategier?

o Vilka signaler tolkar du visar på en trygg anknytning?

4. Om du tycker att du ser ett beteende hos barnet som du tolkar som otryggt vad
använder du dig av för strategier då?

o Vilka signaler är det du tolkar som otrygga?

5. Tror du att anknytningen har inverkan på barns inlärning? Iså fall hur?

6. Hur ser du på din roll som vikarierande anknytningsperson?



Bilaga 2 
Hej! 
Vi heter Julia Hellgren och Linnea Klasson och studerar termin sju till förskollärare vid 
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under terminen 
ska ett examensarbete genomföras och vi har valt att fokusera på förskollärares resonemang 
kring anknytning. Datainsamlingen sker med hjälp av intervjuer som berör förskollärare.  

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att 
deltagandet är frivilligt och du som deltar har rätt att avbryta intervjun och ditt deltagande 
under hela processen. Deltagandet är konfidentiellt och resultatet kommer endast att användas 
i forskningsändamål. I samband med intervjun kommer ni att få en blankett som behövs 
skrivas under enligt den nya dataskyddsförordningen. Vi bifogar denna blankett i mejlet. 
Intervjuerna beräknas att ta 30 minuter.  

Vid frågor kontakta oss antingen via mejl eller telefon. 

Mejl: SXXXXXX@student.hb.se 
Telefon: 076XXXXXXX 

Med vänliga hälsningar Julia Hellgren och Linnea Klasson. 
Högskolan i Borås.  



Bilaga 3 

HÖGSKOLAN I BORÅS
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 2018-11-29 
Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig. 
Som en del av kursen Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare vid 
Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att undersöka hur pedagoger resonerar kring 
barns anknytning under tiden i förskolan. 

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt 
ditt namn för samtycke att du medverkar i studien. Vid intervjutillfället kommer vi även att 
använda oss av ljudupptagning. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 
6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 
kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta 
som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet 
med offentlighetsprincipen. 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 
har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. 
Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 
inga uppgifter kan spåras till dig. 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du 
kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas 
mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort 
uppgifterna. 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 

_____________________________ 
Underskrift  

_____________________________ 
Namnförtydligande 

_____________________________ 
Ort och datum 



Information om behandlingen av personuppgifter 

Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför är vi angelägna om att 
all behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med 
gällande lagar och förordningar. Högskolan följer bland annat dataskyddsförordningen, mer 
känd som GDPR. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom 
högskolans verksamhet. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas 
kan du läsa mer om hur högskolan behandlar personuppgifter på vår webbplats, 
http://www.hb.se/dataskydd. Du är också välkommen att kontakta ansvarig för den aktuella 
kursen med frågor. 

6. Dina rättigheter

· Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka
personuppgifter som vi behandlar om dig kan du kostnadsfritt en gång per år begära
ett utdrag med information om detta (ett så kallat registerutdrag). För att beställa ett
registerutdrag kan du använda blanketten för begäran om registerutdrag på högskolans
webbplats, http://www.hb.se/dataskydd.

7. I vissa fall kan vi komma att be om samtycke (godkännande) till att behandla
dina personuppgifter. Om du lämnar sådant samtycke kan du när som helst ta
tillbaka detta. Vi kommer då inte att fortsätta behandla dina personuppgifter. På
grund av lagkrav kan vi dock vara förhindrade att omedelbart radera uppgifterna.

8. Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive
profilering, dvs. beslut som fattas på teknisk väg utan mänsklig inblandning.
Högskolan fattar inte några sådana beslut.

9. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett allmänt använt format för
att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

10. Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade om de skulle
visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.

11. Du har rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad
eller avslutad.

12. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade.

13. Du har rätt att klaga på högskolans behandling av dina personuppgifter till
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Kontakta oss 
Personuppgiftsansvarig 
Högskolan i Borås  
501 90 BORÅS 
Tel. 033-435 40 00  
E-post: registrator@hb.se Org.nr: 202100-3138

Dataskyddsombud Åsa Dryselius E-post: 
dataskydd@hb.se
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