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Vår intention med uppsatsen var att synliggöra förskollärares tankar och handlingar kring 

anknytningar i förskolan, och hur dessa tankar begränsar eller möjliggör barns utveckling och 

lärande. Vi ville bredda kunskapsfältet inom området, både för vår egen del men även för 

andra som möter barn i sin vardag och samtidigt får en förståelse för anknytningens betydelse 

för barns utveckling. För att söka svar på våra frågor, använde vi oss av semistrukturerade 

intervjuer. De svar som framkom var att utbildningens värde inom anknytning är tvetydigt när 

det kommer till förskollärares konkreta handlingar. Personliga egenskaper vägs mot nyttan av 

utbildning.  Barngrupper i förskolan har visat sig upplevas för stora, vilket påverkar 

förskollärares möjligheter att skapa trygga anknytningar till barn i förskolan. Vikten av 

kontinuitet, framförallt i personalgruppen, framkom som viktigt för att skapa anknytningar. Vi 

har tagit stöd i Vygotskijs teori om utveckling och relationellt samspel samt Bowlbys 

anknytningsteori. Slutsatser som kunde ses var att politiska beslut formar förskolechefers 

möjligheter till resurstilldelning – vilket framkom vara ett område som förskollärare upplevde 

som hinder för relationsarbete i förskolan. 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar och förhållningssätt avseende 

anknytningar mellan förskollärare och barn i förskolan.  

Nyckelord: Anknytning, förskola, förskollärare, anknytningsteori.  
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1. INLEDNING 
Debatten kring anknytningar i skolans värld, påvisas i tidskriften Pedagogiska 
magasinet (2012). Samma diskussion bör väckas i förskolans kontext, eftersom det 
livslånga lärandet tar sin början i förskolan. I artikeln framställs de trygga 
relationerna som en förutsättning för barns lärande (Körling, 2012) och lärarna bär 
ansvaret för att relationerna skapas. Enligt Bowlby (1994, 2010) är anknytning ett led 
av en relation som baseras på behov och behovstillfredställelse. Skolans läroplan 
saknar beskrivning av den relationella betydelsen för barns lärande (Körling, 2012), 
vilket även gäller förskolans läroplan. Jesper Juul (2012), familjeterapeut och 
författare, deltar i debatten, och menar att skolan fokuserar på fel områden – det 
tenderar att handla om ämnen istället för det relationella arbetet. För att få till en 
förändring efterlyser Juul (2012) kompetensutveckling för lärare inom området 
relationer, eftersom han menar att relationerna är grunden för allt. Samtidigt påvisar 
Juul vissa lärares inneboende förmåga att handskas med relationer. En del lärare har 
”det”, men det handlar ändå om ett intresse för barnet – att kunna se barnet och 
anpassa sitt förhållningssätt därefter. Juul menar att en lärare måste föra dialog med 
barn – det handlar inte om några längre samtal, utan att få till ett par minuter, där 
läraren visar sig engagerad och har viljan att ta del av barns åsikter – det kan vara 
början på en relation som kan leda till anknytning av något slag. 

Resultatet i vår pilotstudie (Wittur & Eriksson, 2014) som byggde på intervjuer med 
två förskollärare, pekade på att trygga anknytningar mellan barn och vuxen ses som 
en fundamental grund för barns utveckling och lärande. I studien framkom även att 
de barn som kommer från hemmiljöer med bristande anknytningar kan erbjudas 
chans till positiva anknytningar via sin förskollärare. Inom ramen för vår pilotstudie 
synliggjordes även indikationer på att förskollärare kan se olika på, huruvida sättet 
att arbeta med anknytningar i förskolan påverkas av formella kunskaper eller 
personliga egenskaper. Bägge informanterna ansåg att sättet att anknyta till barn låg i 
deras personlighet, medan en informant framhöll att det går att tillägna sig formella 
kunskaper för att utveckla sitt sätt att knyta an till barn. Eftersom pilotstudien 
(Wittur & Eriksson, 2014) endast bygger på två informanters synsätt, ville vi bredda 
undersökningen för att se ytterligare variationer eller likheter samt få fram nya 
kunskaper.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar och förhållningssätt 
avseende anknytningar mellan förskollärare och barn i förskolan.  

Våra forskningsfrågor är följande:  

1. Vilka uppfattningar har förskollärare om anknytning i förskolan? 
2. Hur konkretiserar förskollärare sitt förhållningssätt kring anknytningar i 

praktiken? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Vi har sökt artiklar i databasen ERIC. De sökord vi använde var attachment theory, 
attachment, preschool teacher, preschool och kindergarten. Vi fick sammanlagt 16 
träffar på våra sökord efter begränsningar som exempelvis ”peer reviewed”. Namnet 
Cugmas (forskare i Slovenien) hade vi stött på under pilotstudiens genomförande. 
Vid sökning på namnet Cugmas i databasen ERIC fick vi 5 träffar. Därefter 
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granskades samtliga artiklars abstracts, vilket gav oss ett återstående urval om fem 
artiklar av de totalt 21. Via databasen Libris fann vi relevant doktorsavhandling. De 
sökord vi då använde var ”doktorsavhandling” och ”anknytning”, vilket gav sex träffar 
varav en relevant för vårt område. Sökningar via Google har givit oss intressanta 
rapporter och publikationer. Övrig litteratur har sökts via Mälardalens högskolas 
bibliotekskatalog samt i tidigare kurslitteratur. Vi har även sökt inspiration till 
uppsatsens disposition genom sökningar i databasen Diva, vilket har gett oss olika 
infallsvinklar på utformning och angreppssätt. 
 
I Inledningen påvisar vi vårt intresse kring anknytning och varför vi anser att 
ytterligare kunskaper kring ämnet är av värde. Där synliggörs även studiens syfte 
samt forskningsfrågor, men även begreppsliga definitioner som är av vikt för vår 
studie. I avsnittet Bakgrund ger vi studien en historisk inramning samt en kort 
genomgång av styrdokument. Därefter följer Teoriavsnittet, där vi ger studien en 
teoretisk inramning som grund för uppsatsens utformande gällande våra 
ställningstaganden och tolkningar. Under Litteraturgenomgången påvisar vi tidigare 
forskning och aktuell litteratur som berör området anknytning. Vi har studerat 
artiklar, rapporter, doktorsavhandling, litteratur, styrdokument, enskilda 
publikationer samt facktidskrifter.  
Metodkapitlet redogör för studiens genomförande, metodval samt metodvalets 
positiva samt negativa aspekter. Vi redogör för våra tidigare kunskaper om 
anknytningar under Förförståelse, som vi kopplar till personliga erfarenheter genom 
tidigare yrkesliv samt resultat från genomförd pilotstudie och presentation av vår 
urvalsgrupp. Vi för en kort diskussion om vår pilotstudie, under rubriken 
Reflektioner kring pilotstudie, där vi preciserar förbättringsområden som 
framkommit genom pilotstudien, för att bättre uppnå syfte och frågeställningar i 
nuvarande uppsats, jämfört med pilotstudiens utfall. Därefter följer en beskrivning av 
vilken metod vi använt oss av för analys samt hur den processen gått till. Studiens 
tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet kommer att belysas under dess 
rubriker, där vi både söker stöd för samt lyfter problemområden under varje 
rubrikområde.  

Under rubriken Etiska överväganden synliggör vi vårt sätt att arbeta med de 
forskningsetiska principerna. I Resultatkapitlet beskriver vi ett sammanfattat resultat 
av de svar som uppkommit genom utförda intervjuer. Analyskapitlet redogör för 
resultat som framkom vilka vi kopplar till teori och litteratur. Slutligen för vi en 
Diskussion utifrån resultat och analys, kopplat till forskning, litteraturbearbetning 
samt egna ställningstaganden. Uppsatsen avslutas med en Slutsats, där vi preciserar 
framkomsten av studiens slutresultat.  

1.3 Begreppsdefinitioner 
Här vill vi redogöra för några av de återkommande begrepp som kan vara till nytta för 
läsaren att få en beskrivning av.  

 Anknytning är enligt anknytningsteori en form av relation som grundar sig i 
barns behov och hur behovet tillgodoses (Bowlby, 1994, 2010). Sättet barnets 
behov möts upp av föräldrar och andra vuxna, gör att barns anknytning blir 
antingen trygg eller otrygg. Egidius (2006 s. 19) beskriver anknytning som 
”barns bindning till en förälder eller annan vårdare”.    

 Relation beskrivs som ett förhållande eller ett återgäldande, men även att föra 
tillbaka, överlämna eller hänföra [i förhållande till någon]. (Egidius, 2006). 
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Vår tolkning ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv, är att ur relation till 
annan, uppstår anknytningen, som alltså är ett led i relationsskapande. 

 Formella kunskaper kan likställas med teoretiska kunskaper. Egidius (2006) 
beskriver formella kunskaper som kunnande som uppstår genom utbildning 
som på något sätt examineras inom en organisation. Tysta kunskaper är något 
som kan liknas vid intuition, kunskap som finns inom en individ utan att 
personen egentligen inte är medveten om det (Frelin, 2012). 

 ICDP (International Child Development Program) är en utbildning i 
relationskompetens, som handlar om att skapa miljöer för barns utveckling 
genom förskollärares lyhördhet, samspel och kontinuitet (Hundheide, 2001). 

 Primär anknytningsperson är ur anknytnings-teoretisk beskrivning (Bowlby, 
1994, 2010) den person som i första hand tillgodoser barns behov samt blir en 
förebild för barnet, hur barnet ska hantera omvärlden. En primär 
anknytningsperson är barnets trygga bas/hamn. Den personen framstår oftast 
som barnets mamma. Ordet ”primär” beskrivs av Egidius (2006) som något 
grundläggande och basalt, att inte vara beroende av något annat. Sekundär 
anknytningsperson är den person som träder in när barnets primära 
anknytningsperson inte är närvarande. Egidius (2006) beskriver ordet 
sekundär som den andra, den följande.  

 Inre arbetsmodeller kan beskrivas som barnets tankar kring hur omvärlden 
fungerar samt hur barnet själv bör möta upp omvärldens krav, genom planer 
för handlingar som byggs upp i barnets inre (Egidius, 2006). 

 Självreflexivitet handlar om en medvetenhet kring det egna agerandet samt 
hur resonemang till andra förs, samtidigt som den andres perspektiv kan intas. 
Egidius (2006) beskriver reflexivitet som en tillämpning på den egna 
personen, som innefattar en reflektion med självkritisk karaktär där de 
antaganden som görs gällande andra och sig själv är överensstämmande. 

 Proximal utvecklingszon handlar om hur en person som kan mer än en annan, 
utmanar den med lägre kunnande framåt mot nya erfarenheter. Trots att 
begreppet är taget ur Vygotskijs teori, finner vi komponenter som vi förankrar 
i ett anknytningsteoretiskt perspektiv, eftersom barnets anknytningsperson är 
den som hjälper barnet att våga ta klivet ut i världen för att erövra nya 
erfarenheter.  

2. BAKGRUND 

2.1 Historisk inramning 

Innan vår undersökning tar sin början, vill vi ge en bild av hur vuxnas 
förhållningssätt gentemot barn, tillika relationer mellan barn och vuxna, förändrats 
över tid.  

Det som skulle kunna likställas med dåtidens sekundära anknytningsperson för barn, 
är 1300-talets ammor. Heywood (2005) skriver fram läkares råd till mammor att 
amma sina barn. Läkarna menade att barnen blev mer välartade om de drack sin 
egen mors di, än någon annan kvinnas. Den rådande synen var att via bröstmjölken 
överfördes mammans kvaliteter till barnet, samtidigt som de relationella banden som 
skapades under amningen uppmärksammades. Trots läkarnas beskrivning av 
amningens positiva effekter, var det vanligt att välbärgade familjer skickade sina 
nyfödda till ammor ända in på 1800-talet. Bruket av ammor sågs dock ha negativa 
effekter på spädbarnen. 
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Heywood (2005) påvisar den höga andelen spädbarnsdödlighet på 1700-talet, vilket 
förklaras med att barn hos ammor i högre grad avled än barn som fick vara hos den 
egna mamman. Amman sörjde inte för den omsorg barnet krävde. Avsaknaden av 
känslomässiga band till barnet saknades många gånger, vilket antagligen ledde till att 
amman heller inte tog hand om barnet på det sätt som bör. Den di som utlovades 
gavs till de biologiska barnen om sådana fanns, medan barnet som amman fått betalt 
för att vårda och amma, fick klara sig på exempelvis vatten och brödsmulor. Heywood 
(2005) nämner även pappor och äldre syskon som sekundära omvårdnadspersoner. 

En av vår tids sekundära anknytningsperson hos små barn, kan liknas vid 
förskolläraren på förskolan. Alltfler små barn tillbringar sina dagar i förskolans 
verksamhet, enligt Skolinspektionens rapport (2012:7) handlar det om så många som 
95 % av alla tre- till femåringar. De yngre barnens vistelse på förskolan är inte av lika 
hög frekvens, men näst intill. Barnen har ofta långa dagar då många föräldrar arbetar 
heltid. Även hemmavarande föräldrar har sina barn i förskolan, till exempel de som 
är hemma och vårdar yngre syskon. Därför anser vi att det är angeläget att 
förskollärare är medvetna om deras faktiska betydelse/roll, när det kommer till 
anknytningar i förskolan. Aspekter som kompetensutveckling och formellt kunnande 
verkar spela in som faktorer för att tillgodose barns anknytningar och behov, vilket 
nämns både av Skolinspektionen (2012:7) och Kihlbom (2003).  

Genom förankring i litteratur, forskning och styrdokument kommer vi att undersöka 
hur förskollärare tillika barns sekundära anknytningsperson ser på just anknytningar 
till barn och därmed få en bild av hur historiken utvecklat sig till dags datum. Den 
bild som kommer att utkristalliseras hoppas vi kommer bidra till ökade kunskaper 
hos verksamma förskollärare för utveckling av den egna professionen samt 
förhållningssätt.  

Anknytningen och det tidiga samspelet hos små barn kan vara de mest vitala 
faktorerna för barns psykiska välbefinnande – därför är det viktigt att människor som 
möter barn i sina yrken utvecklar kunskaper om anknytningar (Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset, 2004).  

2.2 Styrdokument  

I förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) finns endast svaga 
indikationer på vikten av förskollärares arbete med anknytningar till barn för att 
trygga barns livslånga utveckling och lärande. Istället belyses vikten av en 
förtroendefull relation mellan förälder och förskollärare samt vikten av en trygg miljö 
för barn i förskolan. Visserligen står i förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 
2010) att förskollärare ska ansvara för att barns behov blir tillgodosedda samt att 
förskolans arbete ska präglas av omsorg om barns trygghet i förskolan – vilket i sig 
kan ses som en del i att arbeta med anknytningar. Men vi önskar en större precisering 
på betydelsen av de positiva anknytningarna mellan den vuxne och barnet. 

I skolinspektionens rapport (2012:7) om kvalitet i förskolan, lyfts aspekter i 
förskolans verksamheter som bör utvecklas för att trygga barns lärande och 
utveckling. Några av de områden som framträder ur ett kvalitetsutvecklings-
perspektiv visar sig handla om förhållningssätt hos personal, men även personalens 
kompetens kopplat till förskolans uppdrag enligt förskolans läroplan 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Rapporten tar även upp läroplanens beskrivning 
av förskolans uppdrag att skapa en trygg miljö för barn, som ska vara både rolig och 
lärorik (Utbildningsdepartementet, 2010). Men för att barns utveckling och lärande 
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ska äga rum önskar vi en djupare förklaring av bakomliggande förutsättningar för 
utveckling och lärande. En definiering av trygg miljö är önskvärt, vilket leder fram till 
diskussionen om relationell trygghet – där anknytningsteorin spelar en stor och 
viktig roll. 

2.3 Teoretisk inramning  

2.3.1 Bowlbys anknytningsteori 

En beskrivning av anknytningsteorin ger en förklaring till varför vi upprepade gånger 
skriver om anknytningen som ett fenomen som till största del berör mammor och 
barn, vilket kan ses som en teoretisk inramning för vår uppsats.  

Anknytningsteorins grundtes är att ett barn och deras mammor har ett medfött 
beroendeförhållande till varandra. Bowlby (1994, 2010) menar att förhållandet är det 
som kallas anknytning och uppstår på grund av ett spädbarns hjälplöshet och 
beroende av den primära vårdaren. Denna primära person ses som modern, eftersom 
hon är den som funnits närmast barnet både före och efter dess födelse. Bowlby 
menar att det handlar om överlevnadsstrategier. Den primära anknytningspersonen 
utgör barnets trygga bas (Bowlby, 1994, 2010).  

Ett anknytningsbeteende uppstår alltså som ett led i barnets behov kontra 
tillfredställelse av behovet. Bowlbys (1994, 2010) beskrivning av det som startar ett 
anknytningsbeteende, är när barnet erfar känslor som hunger, trötthet, rädsla eller 
sjukdom. När dessa känslor uppstår, har barnet ett behov av att vara nära sin trygga 
bas, som alltså i första hand är mamman. Om mamman inte finns inom räckhåll när 
barnets behovssignaler väcks, startar anknytningsbeteendet. Bowlby tar upp att hur 
starkt barnet utrycker sitt behov av tillfredställelse, är beroende av hur hög grad av 
anknytning som finns mellan barnet och mamman. Ett barn med hög 
anknytningsgrad beskriver Bowlby som en trygg individ – och uttrycker inte sina 
behov lika intensivt som ett barn med lägre anknytningsgrad, som benämns som ett 
otryggt barn. Allt hänger samman med hur barnets tidiga upplevelser av mammans 
lyhördhet inför barnets behov tillgodosetts, vilket kan sammanlänkas med de inre 
arbetsmodellerna (Ainsworth, 1979) ett barn skapar för att förstå och agera gentemot 
omvärlden.  

Bowlby (1994, 2010) påvisar även pappors och barns anknytningar, med vilka 
anknytningen infinner sig främst under barnets andra halvårsperiod i livet. Det 
förklaras med att det helt enkelt inte är lika vanligt att pappor ensamma vårdar sina 
spädbarn de första sex månaderna i barnets liv såsom många mammor gör. Mammor 
får således ett försprång till etablerandet av en positiv anknytning till sitt barn 
jämfört med pappor. Barn kan alltså upprätta positiva anknytningar även till sina 
fäder, allteftersom repertoaren av erfarenheter kring barnets upplevelse av pappans 
lyhördhet inför barnets behov utvecklas. Resonemanget stöds av Risholm Mothander 
(2014), som menar att mammorna inte automatiskt är de som knyter bäst an till sina 
barn. Pappan kan kliva fram och göra ett precis lika bra arbete som mamman. Det 
viktigaste är att barnet har en väl fungerande vuxen i sin närhet, som kan ta hand om 
det lilla barnet. 

2.3.2 Vygotskijs sociokulturella teori   

Vi vill också ta stöd i Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, eftersom 
de anknytningar och relationer vi belyser i vårt examensarbete, uppstår i samspel 
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med annan. Så beskriver alltså Vygotskij att barn utvecklas – i ett relationellt samspel 
med annan som kan/vet mer.  

Forsell (2005) beskriver att Vygotskijs teori går ut på att barns psykologiska 
utvecklingsmönster uppstår genom yttre påverkan. Både förskollärares och 
föräldrars/vårdnadshavares agerande framstår som oerhört viktiga för barns 
utveckling, vilka bidrar till hur barn uppfattar omvärldens fungerande. Samtidigt 
utvecklas barnets erfarenheter kring omvärldens förväntningar på barnets hantering 
av sociala sammanhang. Processen beskrivs av Strandberg (2006) som att barn bildar 
inre processer för hur de ska agera gentemot omvärlden, något som liknar 
anknytningsteorins beskrivning av barnets inre arbetsmodeller (Ainsworth, 1979). 
Denna process hamnar inom barnets proximala utvecklingszon (Vygotskij, 1978) – 
alltså, i relation och interaktion till andra människor i dess närhet. En zon där barn 
utvecklas framåt mot nya erfarenheter med hjälp av annan som kan mer. Hart (2009) 
beskriver personen inom barnets utvecklingszon som en omvårdnadsperson och 
menar att den personen har som ansvar att vara en hjälpande och stöttande hand – i 
ett anknytningsteoretiskt perspektiv framstår en person med den beskrivningen som 
den primära anknytningspersonen.  

Hart (2009) beskriver det relationella perspektivet mellan en klient inom psykiatrin 
samt dess terapeut, men nämner hastig den liknande relationen mellan lärare och 
elev. Vi väljer att översätta Harts relationella beskrivning till relationen mellan 
barn/förskollärare vid vår utläsning av Harts text. Hart (2009)menar att utfallet av 
socialiseringsprocessen mellan barnet och förskolläraren är beroende av hur kapabel 
läraren är att visa förståelse och värme.  Harts förklaring kan översättas till 
anknytningsteorins beskrivning av hur förskollärares förmåga att visa känsla och 
lyhördhet gentemot barnets behov hänger samman med utfallet av anknytningen 
barn och lärare emellan.  

Inom ramen för Vygotskijs teori, ses språket som en viktig komponent. Forsell 
(2005) beskriver att den mest fundamentala komponenten för barns möjlighet till 
utveckling på det psykologiska planet är språket. Språket är som en bro mellan 
människor och kontext. Språket rör både verbal kommunikation och inre tankar.  

3. LITTERATURGENOMGÅNG 
Under litteraturgenomgången kommer vi att redovisa för tidigare forskning och 
annan litteratur kring anknytningar. För att förklara ämnets komplexitet vill vi här 
redogöra för anknytningens olika dimensioner.  

3.1 Tidigare forskning 

Till att börja med vill vi ge en förklaring av vad vi menar med otrygga kontra trygga 
anknytningar. Vi beskriver kortfattat de olika mönstren av anknytningar som barn 
kan ha. Vi vill förtydliga att vi uppmärksammat i litteraturen att den begreppsliga 
innebörden av anknytning och relationer tenderar att likställas.  

 Trygg anknytning: Barnets relation till ena eller bägge föräldrarna utmärks av 
att föräldern är lyhörd och bekräftande inför barnets känslor och behov. 
Barnet vågar utforska omvärlden eftersom barnet utvecklat erfarenheten av att 
föräldern finns nära till hands för att trösta eller stötta vid upplevelse av 
obehag/rädsla etcetera. Barnets erfarenheter kallar Bowlby för inre 
arbetsmodeller, vilka går ut på att barnets erfarenheter av vuxnas 
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förväntningar på hur barnet ska agera i sociala sammanhang skapas. De 
invanda mönstren (arbetsmodellerna) tillämpar barnet i olika sociala 
sammanhang i vardagen (Ainsworth, 1979; Bowlby, 1994, 2010). Trygg 
anknytning kännetecknas som en relation med ömsesidig intimitet, där 
individerna som ingår upplever gemensam olust vid separation. En trygg 
anknytning är grunden till tröst, känsla av trygghet och skydd hos barn 
(Broberg, Hagström & Broberg, 2012). 

 Otrygg/ambivalent anknytning: Uppstår som ett led av att föräldern inte har 
förmåga att svara upp mot barnets behov och känslor. Barnet blir osäkert på 
förälderns tillgänglighet, vilket medför att barnet är på ”hel-spänn” vilket kan 
synas genom att barnet är efterhängset och har fokus på föräldern istället för 
att vara nyfiket på omvärlden. Föräldern är inte konsekvent i sitt beteende mot 
barnet – ibland är föräldern mentalt närvarande, ibland inte (Bowlby, 1994, 
2010). Barn som är otrygga/ambivalenta ter sig ofta ilskna och ledsna mot 
föräldern (George, Cummings & Davies, 2010). 

 Otrygg/undvikande anknytning: Barnet har skapat sig erfarenheten av att 
vara/bli bortstött när det söker stöd för sina olika känslor och behov, genom 
upplevelserna av sin mors agerande. Barnet blir inåtbundet och försöker klara 
sig på egen hand(Bowlby, 1994, 2010) eller som George et. al. (2010) beskriver 
det, barnet håller sig på avstånd från föräldern, både fysiskt och psykiskt. Dock 
hävdar Lund (2006) och pekar på vikten av att förstå att alla barn som visar ett 
inåtagerande beteende inte har en dålig anknytning till sina primära 
anknytningspersoner. Hon menar att en människas liv påverkas av olika 
faktorer såsom möten med olika människor och händelser som gör att 
människan hela tiden förändras.  

 Desorganiserad anknytning: Barnet har inget sammanhängande 
erfarenhetsmönster att använda sig av och beter sig därför ofta väldigt 
osammanhängande, till och med i sitt rörelsemönster. Det kan handla om 
stereotypa rörelser, barnet fryser fast i sina rörelser eller stannar av i sina 
rörelser. Många gånger har barn med desorganiserat anknytningsmönster en 
svår bakgrund, där föräldern kan lida av psykisk sjukdom som försvårar 
förälderns möjlighet att svara på sitt barns signaler (Bowlby, 1994, 2010). Barn 
med desorganiserad anknytning försöker kontrollera sina föräldrars 
uppmärksamhet genom olika strategier. Det kan handla om en slags skörhet 
som får bestraffande karaktär gentemot föräldern (George et. al., 2010). 

3.1.1 Kontinuitet i förskolan bidrar till barns upplevelse av trygghet och tillit 

Skolinspektionens rapport (2012:7) tar upp det viktiga samspelet mellan barn och 
vuxna kopplat till barns lärande, vilket stämmer överens med Vygotskijs teori om hur 
barn utvecklas (som vi tar upp under teoriavsnittet). Men för att kunna nå ett väl 
fungerande samspel bör en etablerad trygg relation finnas som grund mellan 
förskolläraren och barnet (a.a.). Barnets anknytning i hemmet spelar stor roll för 
barnets förhållande till sig själv som en person värd att älskas eller ej, vilket i sin tur 
spelar roll i mötet med förskolläraren och samspelet däremellan (Cugmas, 2007). 
Broberg et. al. (2012) lyfter vikten av en mindre storlek på barngrupper i förskolan 
för att barn ska få större möjlighet till samspel, samtidigt som mindre barngrupper 
har setts bidra till att minska små barns stress. Rekommendationerna för antal barn i 
barngrupper i förskolan har reviderats (Skolverket, 2013), där den övre gränsen tagits 
bort. Det är istället en bedömningsfråga för förskolechefen, som grundas i 
barngruppens sammansättning som helhet, vilket kan variera. Kihlbom (2003) 
beskriver att ett litet barn som lämnas av föräldern på förskolan inte nödvändigtvis 
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måste hamna i ett stadium av oro och ängslan – under förutsättningen att en trygg 
anknytning hunnit skapas mellan barnet och förskolläraren. Kihlbom (2003) kopplar 
sina tankar kring hur anknytningar kan uppnås, till den kvalitativa aspekten 
kontinuitet i personalstyrkan. Det innebär alltså att barn bör få träffa samma 
personal varje dag, där möjligheten till positiva anknytningar ökar. Kontinuitet 
nämns även av Folkman (1998) som en viktig aspekt för att möjliggöra barns 
utveckling av tillit. Tillit innebär för barnet att våga lita på andra. Även Broberg et. al. 
(2012) påvisar en önskan om kontinuitet bland personal i förskolan för att möjliggöra 
trygga anknytningar. Vidare menar Broberg et. al. att de relationella aspekterna i 
förskolan är ett organisatoriskt ansvar – alltså, det måste finnas resurser för att 
möjliggöra förskollärares relationsarbete i förskolan. Området kontinuitet i förskolan 
skulle med fördel kunna vävas in i Skolinspektionens rapport (2012:7) som ett 
förbättringsområde inom förskolan för att trygga barns utveckling och lärande. 
Vikten av trygga relationer skulle då kunna betonas, likväl som vikten av en trygg 
miljö. 

Hagström (2010) riktar sin doktorsavhandling mot barn till psykiskt sjuka föräldrar 
och anknytningar dem emellan. Här påvisar Hagström förskolans betydelse i 
sammanhanget, som ett kompletterande stöd för utsatta barn. Hagström menar dock 
att det är svårt att avgöra förskolans egentliga betydelse för barns utveckling, 
eftersom det är så många olika områden som berörs när det handlar om barns 
utveckling. Hagström (2010) refererar till Kihlbom (2003) för att påvisa att förskolor 
med låg kvalitet faktiskt kan försämra barns möjligheter till utveckling, medan 
Cugmas (2007) lyfter att det är viktigt för barns utveckling att de vistas på förskolor 
med hög kvalitet – och att den höga kvaliteten beror på personalens utbildning och 
kunskap. Samtidigt menar Hagström (2010) att trots brist på bevis för förskolans 
betydelse kopplat till barnets utveckling, kan tesen beskrivas som att barn som bor i 
ett hem där omsorgen om barnet är bristfällig, kan förskolan bidra till barnets 
utveckling. Folkman (1998) kallar anknytningar i förskolan livsviktiga för de barn 
som kommer ifrån riskmiljöer.  

3.1.2 Förskollärares förhållningssätt och barns egenskaper som faktorer för 

anknytningens utveckling 

Cugmas (2011) har studerat barn i fri lek för att se hur kopplingar mellan barnets 
trygga anknytning till förskolläraren hänger samman med barns lekbeteende samt 
sätt att samverka, men även hur barnets egenskaper påverkade sammanhanget. 
Cugmas såg i sina observationer att barn som hade trygga relationer till sin 
förskollärare, lekte fler lekar av samverkanskaraktär samtidigt som stunderna i 
samverkansleken blev längre. Graden av anknytning till förskolläraren sågs höra 
samman med hur hög grad av kamratkontakter ett barn har. Ju högre grad av 
anknytning (ju högre desto tryggare) desto fler kontakter med kamrater upprättades.  

När det kommer att handla om barn vars egenskaper uppfattas som aggressivt 
beteende, har Buyse, Verschueren och Doumen (2009) sett att barns aggressivitet 
kan kopplas samman med otrygg anknytning mellan mammor och barn. Författarna 
av studien frågar sig, kan förskolläraren göra skillnad i sammanhanget? Resultatet i 
studien pekar på att så är fallet, eftersom de sett att förskollärare som utvecklar en 
nära relation till det aggressiva/otrygga barnet bidrar till att minska barnets 
aggressiva beteende. Folkman (1998) beskriver att barn ibland anammar ett 
utagerande [aggressivt] beteende. Folkman menar att förskollärarens roll är att 
hjälpa utagerande barn att bryta sitt beteende, för att underlätta barnets 
relationsskapande. Ibland kan det innebära att förskolläraren måste stå upp och orka 
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bli ”testade”. Buyse et. al. (2009) framhåller att flera nära relationer kan skapas 
mellan barn och förskollärare, om förskollärares förhållningssätt präglas av lyhördhet 
inför barnets behov. Barns möjligheter att uppbringa en nära relation till 
förskolläraren är således till stor del beroende av förskollärarens förhållningssätt och 
inte bara en konsekvens av hur barnets anknytning i hemmet ser ut. Folkman (1998) 
tar upp förskollärarens lyhördhet som ett led i att hjälpa barn utveckla sin förståelse 
av att det är värt att berätta om sina inre behov. Barn som inte utvecklat förmågan att 
samtala om sina behov, tenderar att bli utagerande (Folkman, 1998). Begreppet nära 
relationer beskrivs ur ett annat ljus av Quan-McGimpsey, Kuczynski och Brophy 
(2011), där fysisk beröring ses som ett tecken på närhet. Det handlar om kramar, 
pussar samt klappar på ryggen.  

Förskollärares lyhördhet har stor inverkan på hur de nära relationerna utvecklas 
mellan förskolläraren och barnet (Buyse et. al., 2009). Förskolläraren kan ses som en 
skyddande faktor för barnets utveckling i positiv anda, där barnets aggressivitet 
motverkas. Förskolläraren kan till viss del kompensera barns otrygga anknytningar i 
hemmet. Ett intressant resultat som påvisades av Buyse et. al. (2009), var att den 
skyddande faktorn nära relationer (för att motverka aggressivitet och 
samspelssvårigheter) inte var fruktbar på en hel grupp barn. Sambandet sågs endast i 
tvåparts-relationer. Quan-McGimpsey et. al. (2011) nämner det exklusiva i att få till 
tvåparts-relationer, som ett tillfälle för barnet att få möjlighet att sitta en stund i knä 
exempelvis. När det kommer till två-parts relationer nämner Quan-McGimpsey et.al. 
en gemensam känsla av att höra ihop, där förskollärare uttrycker en saknad av ett 
specifikt barn under helgen, och att förskolläraren känner en upprymdhet inför mötet 
med barnet efter helgen.   

Lund (2006) har studerat äldre barns samspelsproblematik, vilket dock handlar mer 
om inåtvända barn. Lund har sett en tydlig röd tråd i sin undersökning. De barn som 
studerats är fullt medvetna om sig själva och sina svårigheter i det sociala samspelet, 
samt högst medvetna om vad som saknas för att situationen skall bli bättre. Alla barn 
berättar om en önskan om en förändring oavsett om barnet upplevs som 
tillbakadraget finns en önskan att bli sedd. Även här framstår lärarens val av 
förhållningssätt som något avgörande i relation till barnet. Lund (2006) menar att 
läraren måste reflektera över sitt eget beteende. Vilka glasögon ser läraren barnet 
igenom? De glasögon som läraren väljer ger inverkan på hur han eller hon förstår det 
inåtagerande barnets vardag. Hur känns det att vara inåtagerande i min barngrupp? 
På vilket sätt påverkar mitt beteende det inåtagerande barnet? Hur uppfattas lärarens 
handlingar? För att möta de inåtvända barnen, menar Lund (2006) att det krävs 
extra stor medvetenhet både när det gäller tempo, tonfall, ordval, gester och mimik. 
Lund lyfter vikten av självreflexivitet, att kunna se sig själv samtidigt som läraren ser 
andra. Ödmjukhet och ett barnperspektiv är avgörande för att klara av det 
komplicerade arbetet som lärare (Lund, 2006).  

3.1.3 Förskollärares kompetensutveckling – ett led i arbetet med anknytningar i 

förskolan  

Hagström (2010) ger förslag på tillägg i pedagogers utbildning där ämnet är 
”interpersonella relationer”, vilket Hagström menar saknas i nuläget. Genom sådan 
utbildning skulle större förståelse för känslor hos sig själv och andra kunna utvecklas, 
där självreflektion, eller självreflexivitet som Lund (2006) kallar det, blir en viktig 
del i yrkesrollen. I förskolan menar Hagström (2010) att en relationellt kompetent 
pedagog (Hagström benämner personal i förskolan som pedagoger) är lyhörd inför 
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barnets signaler samt bekräftar barnet, så att barnet känner sig hört och sett (a.a.). 
Utbildning [av förskolepersonal] leder till ökad möjlighet av lyhördhet inför ett barns 
signaler, vilket medför att förskolläraren blir lämplig som barnets vikarierande 
anknytningsperson (Broberg, Hagström & Broberg, 2012).  

Broberg et. al. (2012) påvisar skillnader i förskolepersonals förhållningssätt kopplat 
till inskolning när det handlar om utbildad/icke utbildad personal kring ämnet 
anknytningar. Personal med utbildning kring anknytningar syntes värna om 
inskolning med en specifik förskolepersonal till varje barn. Personal utan utbildning 
ansågs ha åsikten att all personal måste kunna ta hand om alla barn – därför kan inte 
ett barn och en specifik personal kopplas samman under inskolningen.  

3.1.4 Om inskolning, kopplat till anknytning 

I barnets inbyggda anknytningssystem finns en skepsis mot främlingar (Broberg et. 
al., 2012). Den skepsisen är som störst när barnet är mellan sex till tolv månader. 
Skepsisen kan ses som ett skydd mot fara, då barnet ännu inte utvecklat erfarenheten 
av att bedöma människor i omgivningen som ”onda” eller ”goda”(Broberg et. al., 
2012). Quan-McGimpsey et. al. (2011) beskriver hur förskollärare använder sig av 
strategier som kan ses som förebyggande inför en kommande inskolning. Att lära 
känna familjen och yngre syskon som förskolläraren vet skall börja på förskolan gör 
att anknytningsprocessen startar redan innan inskolningen äger rum.  

Inskolning beskrivs av Broberg et. al. (2012) som svårare med barn som är tryggt 
anknutna till sina föräldrar, eftersom de protesterar mer när den primära 
anknytningspersonen överlämnar barnet på förskolan. (Ett barn lämnas inte på 
förskolan – det överlämnas menar Broberg et. al., 2012). Ett otryggt barn förefaller 
lättare att skola in, eftersom barnet är van med känslan att vara självgående. Barnets 
inre arbetsmodeller säger barnet att vuxna inte svarar upp på behoven som uppstår – 
och kopplar därför ner sitt anknytningssystem. Något som kan missbedömas av 
förskolepersonal är hur ett otryggt ambivalent barn tolkas. Ett otryggt ambivalent 
barn fäster större intresse på saker än personer, vilket kan misstolkas som att barnet 
”redan börjat leka” och således är tryggt (Broberg et. al., 2012).  

I början när barnet ska vara utan sin förälder på förskolan, kan barnet te sig ledset 
och inte vilja släppa sin förälder som barnet är trygg med (Broberg et. al., 2012). Det 
sker kanske inte på grund av att barnet är otryggt med förskolläraren, utan bara 
tryggare med sin förälder. Här synliggörs barnets inre rangordning av 
anknytningspersoner menar Broberg et. al., som innebär att om flera trygga personer 
finns på samma plats, väljer barnet oftast den person som står högst i rang av 
trygghet. När barnet är utan sin förälder i förskolan, flyttas den primära 
anknytningstiteln över till förskolläraren, som blir barnets trygga hamn samt 
vikarierande anknytningsperson. Ett barn i ettårsåldern kan ha en repertoar av upp 
till fem anknytningspersoner i sitt liv – vilket medför att barnet kanske bara kommer 
att utveckla en trygg anknytning till en av förskollärarna.  

Broberg et. al. (2012) lyfter vikten av trygga relationer även mellan förskollärare och 
föräldrar. En trygg förälder betyder många gånger ett tryggt barn. Samtidigt bör 
föräldrar bli medvetna om vikten av att barnet får en lugn och stressfri miljö i 
vardagen under inskolning – just för att anknytningssystemet är så hårt ansatt under 
inskolningen. Att minimera övrig separation från föräldern ökar barnets känsla av 
tillit, eftersom just de känslorna kan vackla under inskolningen. 
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4. METOD 

4.1 Metodval 

Vid val av forskningsstrategi, har vi tagit stöd i Bryman (2011), som beskriver de 
kvalitativa strategierna i forskning. Eftersom vi i vår uppsats vill undersöka 
förskollärares tankar och synsätt genom intervjuer, passar en kvalitativ 
forskningsstrategi bra in på grundval av vårt tillvägagångssätt. Bryman (2011) 
beskriver kvalitativ strategi som ett sätt att ta reda på just en individs uppfattning av 
ett socialt sammanhang. Vikten i ett kvalitativt strategiskt val ligger på ordet och inte 
vid mätande av exempelvis antal/förekomst av något. Bryman (2011) nämner även 
att ett kvalitativt angreppssätt utmärker sig genom att teorier fastslås efter en 
undersökning är gjord, vilket Bryman kallar för ett induktivt angreppsätt. Vårt 
angreppssätt är således induktivt i och med att vi tolkar insamlad empiri utifrån 
utvalda teorier, efter vår insamling är utförd. En paradox i sammanhanget är, att 
eftersom vi utfört en pilotstudie, hade vi en förförståelse av vilka teoretiska grunder vi 
skulle komma att luta vår empiri mot.  

4.2 Förförståelse (av ämnet anknytning) 
Våra förkunskaper kring anknytningar grundas delvis i genomförd pilotstudie samt i 
våra tidigare yrkesroller som undersköterska och barnskötare. Vi har sett att våra 
erfarenheter är av liknande art, trots att en av oss har jobbat med äldre människor 
istället för barn. Våra slutsatser när vi diskuterat våra upplevelser, landar i att vissa 
människor verkar ha en större förmåga att på ett naturligt sätt knyta an till andra 
individer och att de anknytningar som uppstår upplevs vara en bidragande orsak till 
positiv inverkan på individers livskvalitet. Däremot har vi upplevt att vår utbildning i 
förskollärarprogrammet, inte belyst anknytningar ur ett djupare perspektiv. Därför 
känns det relevant att vi själva söker ytterligare kunskaper för vår egen 
utvecklings/kommande yrkesprofessions skull.  

Våra tankar kring att vissa människor verkar ha en naturlig förmåga att skapa 
positiva anknytningar, har stärkts genom vår pilotstudie (Wittur & Eriksson, 2014), 
där det framkom genom Frelins (2012) resonemang kring tysta kunskaper. Tysta 
kunskaper innebär att kunskaperna finns inom människan, och kan egentligen inte 
förklaras. De tysta kunskaperna skiljer sig alltså markant från formella kunskaper, 
som kan mätas på ett helt annat sätt. Kopplat till genomförd pilotstudie syntes 
samma indikationer i vårt resultat – bägge tillfrågade informanter lyfte personliga 
egenskaper som avgörande för att skapa anknytningar till barn i förskolan. Olikheter 
som däremot framkom, var att den ena informanten menade att förmåga till att knyta 
goda relationer går att tillägna sig via formella kunskaper.  
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4.3 Urval 

Tabell 1. Presentation av studiens urvalsgrupp. 

Informant Informants 
ålder 

Antal år i 
yrket 

Barns ålder på 
informants avd. 

1. Anna  45 år  23 år 2-4 år 

2. Barbro  49 år 25 år 3-4 år 

3. Christina 47 år 26 år 4-5 år 

4. Diana  45 år 22 år 3-4 år 

5. Eva  42 år 21 år 1-5 år 

6. Frida  43 år 20 år  4-5 år 

7. Gunilla  46 år 24 år 4-5 år 

       8.    Helena  58 år  38 år 4-5 år 

 

I tabell 1 finns samtliga deltagare i urvalsgruppen presenterade. Den yngsta 
deltagaren var 42 år och den äldsta deltagaren 58 år. Antalet år som verksamma 
förskollärare var ett spann på 20 år till 38 år. Endast en av informanterna arbetade 
med de yngsta barnen, dock i en syskongrupp där åldern sträcker sig från ett till fem 
år. Tre av förskollärarna arbetar med barn i vad vi kallar mellanålder, det vill säga 
åldern två till fyra år. Resterande förskollärare (fyra stycken) arbetar med de äldre 
barnen i förskolan, det vill säga barn fyra till fem år.  

Vårt urval var ett målinriktat urval (Bryman, 2011) eftersom vi ville intervjua 
personer som vi såg som relevanta för vår studie. I vårt fall låg intresset i att 
undersöka förskollärares syn på anknytning i förskolan – inte barnskötares eller 
annan förskolepersonals syn på ämnet. Därför är yrkeskategorin etthundra procent 
förskollärare. Däremot hade det ingen betydelse vilken förskollärare som valde att 
ställa upp, huvudsaken var att personen var en högskoleutbildad förskollärare.  

Informanternas arbetsplatser består av tre olika förskolor som är belägna i mellan-
Sverige. Den ena förskolan ligger i en medelstor stad med cirka 140 000 invånare. 
Förskolan ligger i ett område med både villor, radhus och hyreshus med 
grönområden både i närhet och på förskolans gård. De flesta barnen bor i 
hyreshusen. Förskolan drivs kommunalt och profileras som en förskola med 
entreprenöriellt lärande. De andra två förskolorna är belägna i en mindre kommun 
med cirka 10 000 invånare. Förskolorna ligger i två villaområden med direkt närhet 
till skog. Upptagningsområdet begränsas inte till förskolans närområde, utan fördelas 
över hela kommunen. Den ena förskolan i den mindre kommunen är Reggio Emilia 
inspirerad. Bägge förskolorna är kommunalt drivna.  

4.4 Pilotstudie  
Under genomförandet av vår pilotstudie, upplevde vi att de intervjufrågor vi 
sammanställt inte gav ett direkt svar på det vi ville undersöka, som då var 
Förskollärares syn på anknytningsprocesser i förskolan. I vårt examensarbete har vi 
därför valt att precisera undersökningen till Förskollärares syn på anknytningar till 
barn i förskolan, för att tydliggöra fokus på relationerna mellan förskollärarna och 
barnen. Därför har vi även omdefinierat våra intervjufrågor, vilket Stukát (2011) 
lyfter som en viktig aspekt innan själva intervjuerna äger rum, att prova frågorna 
innan de ses som färdigställda för att implementeras i undersökningen.  Genom 
beskrivet tillvägagångssätt är förhoppningen att studiens syfte och forskningsfrågor 
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konkretiseras, att den röda tråden bättre bibehålls för att slutligen mynna i tydliga 
svar i resultatet.    

4.5 Reflektioner kring pilotstudie 
När vi reflekterade kring utfallet av genomförda intervjuer, hamnade fokus på vår 
egen roll som intervjuare. Vid genomlyssning av inspelat material under pilotstudien, 
upplevdes en viss forcering av intervjun, då de tysta pauserna var något som 
upplevdes svårt. Vi har förstått att de tysta pauserna är av stor vikt för informantens 
möjlighet till eftertanke, därför lade vi stor vikt vid att tillåta tystnad under 
intervjuerna.  

4.6 Genomförande 
Vårt urval av undersökningsdeltagare skedde genom kontakt via våra fältförskolor. 
En allmän intressefråga om att delta i vår kommande undersökning i examensarbetet 
gick ut till olika förskollärare vi mötte under vår sista verksamhetsförlagda 
utbildningsperiod, varpå flera visade sitt intresse. När vi slutligen formulerat ett 
missivbrev (Bilaga 1) skickades en formell förfrågan ut till de som anmält sitt 
preliminära intresse. Samtliga tillfrågade valde att delta i vår undersökning. Ett brev 
skickades även ut till förskolecheferna.  

Ett önskemål som uppkom, var att en av informanterna ville att intervjun skulle ske i 
par vilket tillgodosågs. En problematisering kring att utföra en par-intervju, var hur 
det skulle påverka det kommande resultatet, och har därför legat med som en del i 
diskussionen kring studiens tillförlitlighet. Informanternas möjlighet till 
konfidentialitet försvåras samtidigt vid par-intervju, vilket även diskuterades med 
berörda deltagare.   

Informanterna fick själva bestämma tid och plats för när och var intervjuerna skulle 
äga rum. Vi höll oss flexibla till informanternas önskemål eftersom vi är medvetna 
om att det kan vara svårt att avvara tid från informanternas arbetsplatser. Några ville 
vara på sina arbetsplatser, medan andra bjöd in till det egna hemmet. På förskolorna 
som genomfördes i den mindre kommunen genomfördes en intervju i förskolans 
personalrum där olika personal kom och gick för att gå på rast. Par-intervjun 
genomfördes i ett avlägset samtalsrum där vi fick sitta helt lugnt och ostört. Intervjun 
i hemmiljön skedde på kvällstid efter arbetsdagens slut. Det var lugnt och ostört. I 
förskolan i den större kommunen utfördes alla intervjuer i ett angränsande rum på 
avdelningarna. Intervjuerna kunde pågå utan avbrott av annan personal. 

Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg, för att minimera risken för att 
frågorna diskuteras kollegor emellan på valda förskolor, vilket kan medföra att svaren 
inte blir spontana och inte grundas på informantens egna föreställningar. Vi är 
medvetna om att i förväg utskickade frågor skulle kunna ge fylligare svar till studien, 
då större möjlighet till reflektion erbjuds informanten. Vårt val är genomtänkt och 
medvetet.  

4.7 Intervjuer 
För att samla in datamaterial, valde vi semistrukturerade intervjuer. En 
semistrukturerad intervju beskrivs av Bryman (2011) som en intervju med en 
frågemall som grund, vilken inte behöver följas till punkt och pricka. Innan 
intervjuerna genomfördes, diskuterades hur de tekniska samt praktiska detaljerna 
skulle hanteras för att uppnå likvärdighet, eftersom intervjuerna genomfördes på 
varsitt håll (både på grund av studiens tidsram, men även på grund av förskolornas 
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lokalisering). Vi kom fram till att vårt förhållningssätt ska präglas av osynliggörande 
av våra egna värderingar, eller som Stukát (2011) benämner det – att vara neutrala. 
Vi ville låta informanten få betänketid, vilket innebar att vi ville hålla oss medvetna 
om att inte forcera informantens svar. Att inte heller ställa ledande följdfrågor ansåg 
vi var viktigt. Vi diskuterade även vikten av att direkt återkoppla till informanten vid 
eventuella frågetecken, både under intervjuns gång, men även efteråt, för att 
motverka feltolkningar.  
Stukát (2011) påvisar att intervjuer bör ske i en trygg och ostörd miljö, vilket vi 
hoppades uppnå genom att informanterna själva fick välja miljö för utförandet.  
Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner för att därefter transkriberas.  

4.8 Analysmetod samt analysprocess 
Vår analysmetod tog sin början efter datainsamling skett. Därefter genomfördes en 
transkribering av de inspelade intervjuerna. I transkriberingen lade vi till sådant som 
undertoning/förstärkning av ord. Alla transkriberingar har analyserats gemensamt. 
Vi började med att skriva förslag till kategorigrupper i marginalen på de utskrivna 
transkriberingarna. Stukát (2011) gav oss idén att använda White board som 
hjälpmedel för analys, där kategorier synliggjordes. Vi använde oss av post it lappar, 
där varje intervjufråga sammanfattades och klistrades upp på tavlan. På så sätt 
framkom likheter/olikheter i informanters svar samtidigt som vi blev väl insatta i 
varandras datamaterial, för att sedan kunna sammanfattas till ett gemensamt 
resultat. Vi höll reda på varje informants svar genom att tilldela varje informant ett 
fingerat namn från A till H för att ge större åskådlighet för vem som sagt vad.  

4.9 Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 
Stukát (2011) beskriver svårigheten med tillförlitlighet när det kommer till att utföra 
en kvalitativ undersökning. Faktorer som spelar in kan vara att intervjuaren kan 
börja gissa vad informanten pratar om, den som blir intervjuad kan ha en dålig dag, 
felräkningar vid analys av resultat och felskrivningar. Att säkerställa intervjuer menar 
Stukát (2011) kan göras om samma intervju sker inom snar framtid. Men även det är 
riskabelt när det kommer till tillförlitlighet, eftersom även människor förändras över 
tid. Det är svårt att göra en replikering av kvalitativa studier, vilket påverkar graden 
av tillförlitlighet i studien. En förklaring är som Bryman (2011) menar, att det är 
mycket svårt att återkonstruera en miljö och dess betingelser på grund av att sociala 
konstruktioner är i ständig förändring, vilket Bryman benämner som extern 
tillförlitlighet. Dysthe, Hertzberg och Løkensgard Hoel (2011) lyfter tillförlitlighet i 
samband med noggrannhet i beskrivning av genomförande – inte i så stor 
utsträckning för kravet på replikering. I den interna tillförlitligheten som Bryman 
(2011) nämner kommer undersökare fram till gemensamma sätt att analysera 
insamlat datamaterial, vilket stämmer väl överens med vårt sätt att angripa våra 
transkriberade intervjuer. Risken med att intervjua flera informanter samtidigt är att 
de påverkar varandra och det medför konsekvenser för hur hög tillförlitligheten blir 
(Stukát, 2011).  

Trovärdigheten skulle kunna påverkas negativt, eftersom vi valt bort möjligheten att 
göra fältobservationer. En konsekvens som ses i sammanhanget, är att vi egentligen 
inte vet om informanterna gör det de säger. Samtidigt är vi inte intresserade av att 
identifiera några sanningar, vi vill undersöka förskollärares uppfattningar och har 
därmed inte för avsikt att värdera det som sägs. Ett sätt att stärka trovärdigheten, är 
enligt Bryman (2011) att under genomgång av resultatet, återkoppla till 
informanterna för att försäkra sig om att en korrekt uppfattning av det som sagts har 
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skett. Vi kommer därför att, redan under intervjuerna, be om möjligheten att 
kontakta informanterna för eventuella ytterligare förklaringar – vilket Bryman (2011) 
benämner som respondentvalidering. I och med att vi omarbetat våra intervjufrågor 
utifrån genomförd pilotstudie, anser vi att vi ytterligare höjer graden av trovärdighet i 
vår undersökning. Vi försöker likt Stukát (2011) beskriver, att säkerställa att inte fel 
saker undersöks, genom felformulerade intervjufrågor, då pilotstudien pekade på att 
vi hade ett för brett spektra.  

Vad gäller graden av generaliserbarhet i studien, kan vi se vissa problem. Det ena är, 
att det resultat vi får fram i vår undersökning i dess specifika kontext, gör att just den 
situationen inte går att implementera i ett annat sammanhang i en annan miljö. Det 
blir helt enkelt inte samma resultat som framkommer (Bryman, 2011). Vi är även 
medvetna om att antalet intervjuade förskollärare i vår studie är relativt lågt – vilket 
gör att resultatet som framkommer inte är generaliserbart på gruppen förskollärare 
(a.a.). Svar som framkommer ser vi därför endast som indikationer på hur 
förskollärare tenderar att se på anknytningar.  

4.10 Etiska överväganden 
I avsnittet angående etiska överväganden redogör vi för hur vi tagit hänsyn till de 
olika forskningsetiska principerna. Vi har tagit stöd i Vetenskapsrådet (2011). 

 Informationskravet har vi tagit hänsyn till genom att vi noga informerat 
deltagarna genom ett missivbrev (Bilaga 1) där vi har tydliggjort deltagarnas 
rättigheter samt hur studien är utformad, vad studien går ut på samt vad som 
förväntas av deltagarna.  

 Samtyckekravet har tillgodosetts på så sätt att alla deltagare har fått ge sitt 
samtycke till deltagande i studien muntligt. De är informerade om att de när 
som helst kan tacka nej till fortsatt deltagande och att det i så fall inte kommer 
att leda till några negativa påföljder för dem.  

 Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att samtliga informanters 
namn har fingerats. Insamlat datamaterial som har innehållit personliga 
uppgifter som gått att koppla till informanten har förvarats på låsbar plats. I 
det fall där par-intervju förekom, informerades först om att deras 
konfidentialitet inte kan tillgodoses vid en sådan typ av intervju. 
Informanterna godkände intervjuformen ändå.   

 Nyttjandekravet uppfylldes genom att insamlat datamaterial endast har 
använts i studiesyfte. Efter genomförd undersökning har insamlat källmaterial 
förvarats på låsbar plats där obehöriga ej kan komma åt materialet.  

5. RESULTAT  
Våra intervjufrågor var indelade i tre huvudgrupper; Synen på anknytningar, 
Tankar kring inskolning kopplat till anknytning samt Syn på yrkesrollen. 
Intervjufrågorna (Bilaga 2) kopplades sedan till forskningsfrågorna, där varje fråga 
underkategoriserades utifrån vilken forskningsfråga de härledde ifrån (numrerades 
med 1 och 2). Syftet med att kategorisera intervjufrågorna var att säkerställa 
uppsatsens röda tråd, för att inte förlora studiens syfte och därmed försvåra möjlighet 
till svar på våra forskningsfrågor under vägen. Därför har vi valt att redovisa 
resultatet utifrån de tre kategorier som vi nämnt ovan. Vi har skapat en tabell (Tabell 
2) för att redogöra för kategorier som framkommit i resultatet för att ge läsaren en 
överblick. 
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Tabell 2. Kategorier vid analysen av data. 

1. Synen på anknytningar 
 

2. Inskolning kopplat till 
anknytning 

3. Synen på yrkesrollen 

Trygghet, tillit, våga Hembesök Förhållningssätt: lyhördhet, 
medvetenhet, flexibilitet 

Relationer  Trygghet: personal, föräldrar 
och barn. 

Fysisk kontakt  

Organisation: Kontinuitet, 
barnantal 

Flexibilitet Organisation: Resurser, 
kontinuitet, barnantal 

Personliga egenskaper Barnantal Läroplanen: barns lärande, 
konkretiserat uppdrag 

Grundförutsättning Språk Kollegial reflektion 

Kommunikation Föräldraaktiv Tredagars 
inskolning 

Utbildnings betydelse 

Reflektion   

I tabell 2 presenterar vi de kategorier som framkom i resultatet, som sorterats in i 
våra tre huvudgrupper utifrån intervjufrågorna. I den första huvudgruppen framkom 
att förskollärares syn på anknytningar handlar om trygghet och tillit samt att våga, 
när de definierar begreppet anknytning. Relationerna nämns som faktorer vilka 
påverkar anknytningar i förskolan, samtidigt som personliga egenskaper såsom 
personkemi verkar avgörande för hur anknytningar utvecklas mellan barn och 
förskollärare. Anknytning ses som en grundförutsättning för arbetet med barn, där 
kommunikation och reflektion är viktiga implikationer. I ett organisatoriskt 
perspektiv framkommer kontinuitet och barnantal som viktiga aspekter i 
anknytningssammanhang. 

Nästa huvudgrupp som är inskolning kopplat till anknytning, visar sig handla om att 
förskollärare gärna utför hembesök för att skapa trygga anknytningar som ett första 
led i inskolningen. Olikheter i förskollärares tankar kring en specifik ”ansvarsfröken” 
under inskolning framkom. Flexibilitet inför individers behov under inskolning lyfts. 
Barngruppers storlek ses som markör för barns möjlighet till trygghet i förskolan. Att 
skapa en trygg relation även till föräldrar gör att barn blir tryggare, därför anses 
föräldraaktiv tredagars inskolning som ett bra alternativ för att förälder och barn ska 
få en trygg start i förskolan. Språket har setts som en markör för hur barnets trygghet 
kommer att utvecklas från inskolningen och framåt. 

Den tredje huvudgruppen är förskollärares syn på sin yrkesroll. Här lyfter 
förskollärare förhållningssätt som lyhördhet, medvetenhet och flexibilitet som viktigt 
för att skapa trygga anknytningar till barn. Fysisk kontakt är ett led i trygga 
anknytningar anser förskollärarna. Organisatoriska aspekter påvisas som 
begränsningar i anknytningsarbetet, där resurser, barngruppers storlek samt 
kontinuitet i personalgruppen vävs in. Därmed framkommer att barngruppers storlek 
samt kontinuitet är områden som lyfts inom alla tre kategorier. Förskolans läroplan 
och barns lärande är komponenter som läggs till betydelsen av förskollärares 
uppdrag. Kollegial reflektion är en viktig aspekt för att på ett bra sätt synliggöra 
ageranden hos förskollärare, för att öka möjligheter till relationsskapande anser 
förskollärare. Utbildningens betydelse för arbetet med anknytningar, visade sig vara 
en tveeggad fråga hos förskollärare.  
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5.1 Synen på anknytningar  

På frågan om hur förskollärare uppfattar begreppet anknytning i förskolan, svarar de 
flesta att det betyder trygghet. I begreppet trygghet lägger förskollärarna in att det 
handlar om tillit, att våga. Men det handlar också om möten i vardagen, både mellan 
förskollärare/barn, kollegor emellan samt mellan förskollärare/förälder. Ordet 
anknytnings begreppsliga innebörd benämns även som något oerhört viktigt, 
grunden för allt! En förskollärare nämner de nära relationerna i sammanhanget.  

Det betyder oerhört mycket, det är oerhört viktig att knyta an till alla barn för annars kan vi 

glömma allt med läroplanen… (Barbro).  

Att våga hänger även samman med förskollärares sätt att urskilja trygga barn i 
förskolan. Det kan handla om att våga be om hjälp, våga prata, låta sig tröstas, våga 
visa alla sina känslor, våga sitta i knä på personalen samt våga komma till personalen. 
Förskollärare urskiljer otrygga barn genom att de ser att barn är tillbakadragna, de 
vill ej leka, vill ej prata. Förskollärarna anser att otrygga barn gråter mer och är 
ibland utåtagerande. Även här menar förskollärare att det går att tyda på 
kroppsspråket huruvida barnet är otryggt eller ej. Språket ses som en markör för 
otrygghet, det vill säga, ett barn med annat modersmål än svenska har ofta setts som 
mera otryggt än sina kamrater med svenska som hemspråk. Några förskollärare 
nämner att otrygghet kan vara situationsbundet – barnet är tryggt i grunden, men i 
vissa situationer upplevs det otryggt. Det kan handla om när rutiner förändras, 
personal är sjuk och vikarier träder in i verksamheten. En förskollärare nämner barns 
otrygghet kopplat till otrygg anknytning i hemmet; 

Jag tror att det har att göra med otrygg anknytning, om man har en otrygg och ambivalent 

anknytning till sina föräldrar, då kan det vara svårt på förskolan då är det den erfarenheten man 

har så att säga, när man ska knyta an till andra personer (Barbro). 

Det framkommer att förskollärare anser att i de fall barnets föräldrar upplevs 
otrygga, blir även barnet otryggt.  

Och en otrygg förälder smittar av sig på barnet, då blir barnet också otryggt (Frida).  

För att kunna arbeta med anknytningar i förskolan menar flera förskollärare att det 
är en organisationsfråga. Administrativa frågor samt krav från arbetsgivaren måste 
sorteras – vad är viktigast här och nu, vad kan vi välja bort? Det framkommer även 
att sammansättning av barngruppen samt antalet barn i gruppen kan vara avgörande 
för barnets möjligheter att knyta an till personal i förskolan. Barns upplevelse av 
trygghet anser förskollärarna påverkas av förskollärarens förhållningssätt; att vara 
glad, lugn och trevlig är förutsättningar för att gynna trygghetskänslan. Att alla barn 
har en kamrat framstår som en viktig komponent för att barn ska känna trygghet i 
förskolan. Att personal kommunicerar och ser till att arbeta mot samma mål anses 
viktigt för att inte störa anknytningsprocesser i förskolan. 

Man måste lägga bort all prestige personal emellan, det finns inget att ”bråka” om, vi jobbar ju 

mot samma mål (Eva). 

Flera förskollärare menar att personkemin har betydelse för om/hur anknytningar 
kan utvecklas till alla barn. Där kemin är överensstämmande går 
anknytningsprocessen enklare, medan det framkommer att där personkemin inte är 
av samma art, måste förskolläraren jobba lite extra. Det kan handla om att utveckla 
en relation. En aspekt som framkommer är vikten av kollegial reflektion, där 
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förskollärare kan be om att kollegan ”tar över”, för att alla barn ska få en trygg 
anknytning. En kan inte knyta an till alla, men alla kan knyta an till någon. Något 
som tydligt framkommer är att barngrupperna upplevs för stora för att hinna knyta 
an till alla barn. Erfarenhet, medvetenhet samt kompetens anses påverka huruvida 
alla barn kan erbjudas trygga anknytningar. Barns hemmiljö anses påverka barns 
upplevelse av trygghet i förskolans miljö. En förskollärare upplever att det går att 
utveckla anknytningar till alla barn. Hon menar att det är upp till henne som 
förskollärare att kunna möta alla barn.  

Tänker på att vi [förskollärarna] är ganska medvetna om att vi ska se alla barnen och man skall 

bemöta dem där de är… Att man samlar alla barnen och tänker på hur man bemöter dem hela 

tiden. Vi har reflektioner där man lyfter upp saker hela tiden och diskuterar tillsammans. 

(Christina) 

Ett barn som verkar nöjd, glad samt vill vara på förskolan anses vara trygg. Likaså går 
det att uttyda barns trygghet genom deras kroppsspråk. En förskollärare menar att 
hennes erfarenhet gör att hon ser direkt i tamburen hur barnet är i det första mötet. 
När mötet mellan förskollärare och barn känns naturligt upplevs ett barn tryggt. När 
barn kan leka koncentrerat utan uppsikt över förskolläraren, menar en förskollärare 
att barnet är tryggt. Barn som frågar efter en viss pedagog upplevs trygg och omvänt, 
i de fall barnet verkar tryggt anknutet till sin förälder, men ter sig otryggt på 
förskolan, lyfter en förskollärare att det kanske kan bero på personalens agerande.  

5.2 Inskolning kopplat till anknytning 

En förskollärare menar att hembesök under inskolning kan fungera som en preventiv 
handling i att få barnet tryggt i förskolans kontext. Det kan även handla om att, i de 
fall yngre syskon finns, och förskolläraren vet att syskonet kommer att börja på 
avdelningen senare, söker förskolläraren kontakt med syskonet för att starta en 
relation som gynnar det framtida anknytningsarbetet.  

Förskollärarnas tankar kring att utföra hembesök som ett första möte under 
inskolningen, visar sig vara av olika art. Några ställer sig positiva till förfarandet och 
använder sig av det i sitt arbete. Några blir nyfikna på tillvägagångssättet men har 
aldrig hört talas om det – de skulle gärna prova denna form av första kontakt. Dock 
menar flera att det måste vara en möjlighet – inte ett krav! Det positiva som lyfts är 
att barnet anses vara tryggare i sin vana hemmiljö, men också en möjlighet för 
förskolläraren att få förståelse för varför ett barn ”är som det är”. Inte av nyfikenhet, 
utan för att ett barns agerande kan i vissa fall kopplas till hemmiljön, vilket 
förskolläraren får insikt i om hembesök praktiseras. En av förskollärarna ställer sig 
frågande inför att utföra hembesök som första kontakt och kopplar det till 
överförmynderi och bedömning av individer. En förskollärare var ambivalent kring 
att utföra hembesök – förskolan har inget i hemmet att göra – det är ju i förskolan vi 
ska vara, nämner förskolläraren.  

Det framkommer att föräldraaktiv tredagarsinskolning är det vanligaste sättet att 
inskola barn på, kopplat till ett trygghetsperspektiv. Anledningar som framkommer, 
är att förskollärarna anser att det blir tryggare för barnet att ha föräldern närvarande 
hela dagarna och att de längre tillfällena (4-5 timmar) är fördelaktiga för en trygg 
start för barnet.  

[…] sen har vi ju föräldraaktiv inskolning, och jag tycker om den också, för där kan vi lära av 

föräldrarna (Anna).  
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Flexibilitet inför individens behov framkommer, eftersom alla barn är olika och 
därmed har olika behov. Då kan inga exakta rutiner skapas kring inskolningen menar 
flera förskollärare. Flera förskollärare nämner att det inte är lämpligt att barnet har 
en specifik ”ansvarsfröken” under inskolningen – barnet måste kunna bli tryggt med 
flera i personalgruppen. Fyra förskollärare anser att de inte tillämpar någon speciell 
metod för att skapa en trygg inskolning, eftersom de arbetar med äldre barn, som ofta 
har en vana att vistas i förskolan. De barnen har många gånger befunnit sig på 
avdelningen vägg i vägg, vilket medför att de redan är bekanta med miljön. Barnen 
behöver då ”bara” lära känna förskollärarna och de nya kamraterna på avdelningen. 
Under inskolning framkommer det viktiga i att hjälpa barnet genom sina 
känsloyttringar, som ofta är ledsamma sådana i början; 

…att jag kan stå ut med de känslor som du inte själv orkar med, jag hör dig, jag ser dig, jag vet att 

du är ledsen, men jag hjälper dig igenom det (Anna). 

5.3 Synen på yrkesrollen  

För att alla barn ska uppleva trygghet i förskolan, beskriver förskollärare 
kontinuitetsaspekter, både när det kommer till miljö, rutiner och personal. Men även 
mötena och de nära relationerna beskrivs, där varje barn får uppleva känslan av att 
bli sedd och att få sina känslor bekräftade;  

[…] att inte titta snabbt på ett barn, utan verkligen titta i barnets ögon (Anna).  

När det kommer till potentiella hinder för att skapa anknytningar, menar 
förskollärare att barngrupperna är för stora samtidigt som personalstaten är för låg. 
Kopplat till personalstat och barngrupp, ser förskollärarna att bristande kontinuitet 
utgör ett hinder. Det handlar om delvis om arbetstider; 

Ett hinder är ju… Det bästa vore ju om man var här varje dag, hela tiden. Att man gör de här 

återkommande sakerna med barnet (Helena). 

Men det handlar även om stor omsättning på vikarier samt sjukfrånvaro. Krav som 
kommer ”uppifrån”, vilket handlar om möten på arbetstid. En annan förskollärare 
kallar allt pappersarbete som har tillkommit på senare tid i och med den reviderade 
läroplanen för ”tidstjuv”. Resurstilldelningen ses som bristfällig för att fullt ut kunna 
arbeta med anknytningar – det handlar om pengar. Förskollärarna beskriver att det 
handlar om att hela tiden ta ställning till vad som ska prioriteras. Personliga 
egenskaper och förhållningssätt framstår som hinder för att arbeta med trygga 
anknytningar, men till viss del även bristande kompetens.  

Man kanske inte har tillräcklig utbildning eller förståelse för det där [anknytningsarbete][…] 

(Barbro). 

Huruvida utbildning spelar roll eller ej för förmågan att knyta an till barn, skiljer sig 
dock tankarna. Det spektrum som framträder, är att vissa förskollärare anser att med 
utbildning nås större framgångar i anknytningsarbetet. Här framkommer utbildning 
inom ICDP som ett viktigt led, varav två av informanterna lyfter att de har sådan 
utbildning. 

ICDP – det är den bästa utbildningen jag har gått som handlar om anknytning[…] (Anna).  

Andra menar att utbildning inte har någon som helst betydelse – de personliga 
egenskaperna ses som avgörande. Istället lyfts diskussioner i arbetslaget som ett 
måste för att kunna arbeta med anknytningar. Några av förskollärarna uttrycker 
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osäkerhet inför utbildnings betydande roll – alla borde utbilda sig, då det medför nya 
sätt att se på saker, men, det finns jättebra barnskötare – och så finns det 
förskollärare som inte förstår sitt uppdrag menar en del av förskollärarna. Kan 
individen inte tillägna sig utbildningen, spelar det ju heller ingen roll.  

Eftersom att jag jobbar med en barnskötare som besitter alla kvaliteter jag anser att en 

förskollärare bör ha, anser jag att utbildning inte har någon betydelse (Eva). 

Det är väl mer hur man är som person, vad man gör och hur man tänker (Frida). 

Förskollärare preciserar sitt praktiska arbete med anknytningar genom att nämna 
både psykiska och fysiska handlingar. Det handlar om att föra dialog med barn – 
fråga, lyssna och vara lyhörd, men samtidigt att vara delaktig i barnets vardag. 
Kroppskontakt framstår som en viktig del i det praktiska görandet, såsom att låta 
barnet sitta i knäet på förskolläraren, eller få en strykning över ryggen. Flera 
förskollärare menar att de försöker få ögonkontakt med barn och menar att de då 
bekräftar barnet, genom att känna av varje barn och bemöta utefter vad varje individ 
behöver. Att få till möten där nära relationer kan byggas framstår som en del av 
förskollärarnas praktiska förfarande.  

När förskollärare tillfrågas hur den reviderade läroplanen påverkat deras sätt att 
arbeta med anknytningar i förskolan, svarar alla utom en att det inte påverkat alls. 
Styrdokumentet ses som ett verktyg, där förskolans uppdrag preciseras, men det inte 
har gjort någon skillnad – de har alltid jobbat som de gör. En förskollärare lyfter att 
läroplanen generellt sett när det gäller helheten, har ökat medvetenheten i förskolan, 
där uppdraget konkretiseras.  

Det blir ju mer krav, vem som helst kan inte jobba, man måste veta vad man gör (Gunilla).  

Förskollärares främsta uppdrag, kopplas delvis till läroplanen och barns lärande. 
Men det kopplas också till förhållningssätt, vilka glasögon förskolläraren väljer att se 
barnen igenom samt att vara trygg i sig själv och nöjd med sitt arbete, för att kunna 
förmedla trygghet till barnen. Att vara med barnen är en annan aspekt som 
framkommer – att vara en medaktör, lyssna, ge och ta. Att ha förmågan att se alla 
barn, utvecklas tillsammans med barnen samt att verka för att relationer skapas 
framkommer som främsta uppdrag. I relationsarbetet ingår även föräldrakontakter. 
Att vara medveten framkommer som en viktig del i förskollärares yrke. Att driva det 
pedagogiska arbetet framåt där barnen görs delaktiga gör att det blir roligt, tryggt och 
genererar fina upplevelser för barnet.   

6. ANALYS 
Här nedan kommer vi att analysera vårt resultat. Vi presenterar resultatet av vår 
analys utifrån våra två forskningsfrågor, vilka även utgör rubriker i analysen. Syftet är 
att förtydliga och bibehålla den röda tråden för att säkerställa svar på våra 
forskningsfrågor. 

6.1 Vilka uppfattningar har förskollärare om anknytning i 

förskolan? 

Förskollärares syn på begreppet anknytning kopplas samman med ordet trygghet. 
Det relationella perspektivet framträder tydligt, när förskollärare beskriver de 
mellan-mänskliga relationerna i förskolans vardag. Vygotskijs teori (Vygotskij, 1978) 
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kring barns utveckling och lärande framstår tydligt i förskollärares sätt att tänka på 
anknytningar i förskolan. Utveckling av förmågor sker i nära samspel med annan, och 
anses vara en förutsättning för ett lärande, som grundas i trygghet. Det framkommer 
i resultat och i litteratur, att anknytning likställs med relationer, vilket vi vill 
problematisera. Anknytningar uppstår ur relationer och hur anknytningen blir, beror 
på kvaliteten i relationen, vilket medför att relationer och anknytningar bör 
särskiljas.  

Kontinuitet i förskolans vardag framkommer återkommande gånger som en 
avgörande aspekt för barns möjlighet till anknytning i förskolan. Kvalitetsaspekter i 
förskolan lyfts som kontinuitet i personalstyrkan, samtidigt som tilliten anses öka 
mellan barn och förskollärare (Kihlbom, 2003, Folkman, 1998). Resonemanget syns 
även hos de intervjuade förskollärarna, som menar att arbetstiderna gör att 
kontinuititen i kontakter med barnen försvåras. Det handlar om såväl inplanerad 
frånvaro för personal (möten etcetera) samt sjukfrånvaro där vikarieomsättningen är 
hög. Broberg et. al. (2012) belyser barn runt ett år och deras förmåga att knyta an och 
menar att det totala antalet anknytningspersoner dessa barn kan ha, uppgår till cirka 
fem stycken– där förskolans personal kanske bara får utrymme att bli en av de trygga 
anknytningspersonerna. Vi problematiserar kontinuitetsaspekten genom att fråga oss 
hur det i sin tur inverkar på anknytningsprocesser i förskolan, när kontinuiteten i 
personalgruppen brister. Om dessutom barnantalet upplevs för högt av 
förskollärarna kombinerat med låg personalstat, som samtidigt inte är kontinuerlig, 
vad gör det med barnen i förlängningen?  

Organisatoriska påverkansfaktorerna som inverkar på möjligheter till att skapa 
anknytningar i förskolan, som lyfts av förskollärare är; resurstilldelning samt 
administrativt arbete som de är ålagda att utföra av förskolechefen, vilket ofta 
handlar om det systematiska kvalitetsarbetet. Det är eftersträvansvärt för förskolor 
att uppnå så hög kvalitet som möjligt, eftersom Kihlbom (2003) påvisar att förskolor 
med låg kvalitet kan försämra barns möjlighet till utveckling, vilket blir en paradox 
då det administrativa arbetet framstår som både en nödvändighet och en belastning. 
En önskan om färre antal barn i barngrupperna framkommer hos de intervjuade 
förskollärarna som en aspekt för att kunna erhålla trygga anknytningar till alla barn, 
vilket faller inom ramen för resurstilldelning. 

Förskollärares förhållningssätt framstår både som ett kvalitetsutvecklingsområde 
(Skolinspektionen, 2012:7) samt ett område som förskollärare lyfter själva för att 
gynna barns trygghetskänsla i förskolan. Det kollegiala samarbetet framstår som 
viktigt för att mynna i ett gemensamt synsätt och förhållningssätt för att sträva mot 
gemensamma mål. Nära relationer lyfts genom både litteratur samt informanter som 
viktigt för att lyckas med anknytningsprocesser i förskolan, vilka kopplas samman 
med förskollärares förmåga att vara lyhörda inför barns behov (Buyse et.al., 2009, 
Folkman, 1998). Att vara medveten om att det egna förhållningssättet påverkar synen 
på barnet framkommer som en del i förskollärarens reflektioner kring yrkesrollen 
(Lund, 2006).  

Något som nämns av förskollärare är att personkemi har en avgörande betydelse för 
hur anknytningar i förskolan utvecklas. Det visar sig i litteraturen att det handlar om 
både förskollärarens och barnets egenskaper. I vissa fall handlar det om att ge lite 
mer av sig själv som förskollärare, att orka stå upp när barnen ”testar” (Folkman, 
1998). När det kommer till barns sätt att leka, har Cugmas (2011) sett att det är 
skillnad på lek och lek. Ett tryggt barn leker gärna samverkanslekar medan ett otryggt 



26 
 

barn ses leka mer för sig själv med utvalda leksaker. I resultatet framkom att en 
förskollärare är medveten om lekens betydelse för trygghet, men ur en djupare analys 
ses ingen vidare koppling till vilken lek som åsyftas. En annan förskollärare lyfter att 
ett tryggt barn, är ett barn som kan leka koncentrerat utan fokus på sin förskollärare. 
En paradox som synliggörs i sammanhanget, är att de olika synsätten kan leda till 
misstolkning av barnets trygghetsgrad. Kopplat till anknytningsteori (Bowlby, 1994, 
2010), där ett otryggt ambivalent barn är just det barnet som ses fokusera på saker 
framför relationer, är ett område för kollegial reflektion.  

Sett ur Vygotskijs perspektiv där språk fungerar som en bro mellan individ och 
omgivning kan en förståelse erhållas för hur språkförbistringar påverkar barns 
trygghet i förskolan. Språket beskrivs av Forsell (2005) bestå av både verbalt språk 
och inre språk (tankar). Förskollärares medvetenhet om språkets betydelse för barns 
identitetsutveckling tas upp av förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 
2010). Där nämns både kopplingen mellan språk och identitet, såväl som barn med 
annat modersmål än svenska, vilka behöver stimulans i sitt hemspråk för att lättare 
utveckla förståelsen för det svenska språket.  

När det kommer till formell utbildnings betydelse för att arbeta med anknytningar, 
framkommer ett tvetydigt resultat. De flesta förskollärarna menar att utbildning inte 
spelar roll, utan de personliga egenskaperna är det viktiga. I litteraturen framkommer 
att utbildning gör skillnad, Juul (2012) menar att kompetensutveckling inom 
området relationer behövs eftersom relationerna är grunden till allt. Hagström 
(2010) lyfter förslag på tillägg i pedagogers (Hagströms benämning av personal i 
förskolan) utbildning – där interpersonella relationer som ökar förskollärares 
förmåga till lyhördhet lyfts. Broberg et.al. (2012) menar att utbildning leder till att 
personal inser vikten av att barn får knyta an till en specifik personal, vilket väl passar 
in i ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Med vetskapen om att barn i ettårsåldern 
kanske bara kommer att bli trygg med en person på förskolan, på grund av sin 
begränsade repertoar av anknytningspersoner (Broberg et. al., 2012), är det lättare 
att förstå varför det kan vara viktigt med en inskolningspersonal att knyta an till.  

6.2 Hur konkretiserar förskollärare sitt förhållningssätt kring 
anknytningar i praktiken? 
När det kommer till att arbeta konkret med anknytning lyfter både förskollärare och 
litteratur den fysiska beröringen. Det handlar om att barnen vill sitta i knä men också 
som Quan-McGimpsey et.al. (2011) menar inbegriper både pussar och kramar samt 
att klappa på ryggen. Quan-McGimpsey et. als. undersökning bygger på att 
förskollärarna baserar sina ställningstaganden med tanken riktad mot ett specifikt 
barn i barngruppen som de upplever att de har en stark anknytning till. Vi 
problematiserar studiens resultat genom att fundera kring huruvida utfallet skulle 
blivit ett annat om förskollärarna skulle rikta blicken mot hela barngruppen – finns 
viljan att ge samma omtanke till alla barn? Och finns medvetenhet kring att inte 
favorisera något barn för att inte åsidosätta andra barn när det handlar om 
anknytningar? Vi vill även problematisera det professionella förhållningssättet hos 
förskollärare med den intima synen på en fysisk närhet som innehåller pussar, genom 
att se de kulturella skillnaderna som kan finnas i uppfattning av intimitet, eftersom 
studien är genomförd i ett annat land.  

Vår undersökning visar att när det kommer till psykiska handlingar är det viktigt att 
vara lyhörd kring dialogen som förs mellan barn och förskollärare. Att titta i ögonen 
och därigenom bekräfta vad barnet säger, gör att ett tryggt klimat på förskolan 
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gynnas. Samvaro mellan barn och förskollärare handlar också om att ta del av 
barnets vardag och berättelser. Att bekräfta barnen genom att aktivt lyssna, anser 
förskollärare är viktigt för anknytningen. En förskollärare berättar att just sitta i knä 
är något som bara flickorna på avdelningen gör. Att försöka vara medveten om 
pojkars behov av närhet menar hon är viktigt. Vill ett barn inte sitta i knä, får en 
klapp på huvudet bli ett komplement.  

Vi har funnit att informanternas sätt att beskriva det preventiva förhållningssättet 
gentemot barn inför en inskolning och litteraturens framhållning av ett förebyggande 
förfarande gentemot barn som i framtiden skall börja på en förskoleavdelning 
överensstämmer. Quan-McGimpsey et. al. (2011) synliggör i sin studie förskollärares 
medvetenhet kring vikten av en relation till hela familjen, där yngre syskon särskilt 
fokuseras för att skapa trygghet inför förskole starten. Förskollärarna i vår 
undersökning framhåller det viktiga i att skapa en tidig relation till syskon som skall 
inskolas inom en snar framtid. Förskollärare i vår studie nämner att hembesök är ett 
viktigt led i det preventiva anknytningsarbetet, vilket stämmer väl överens med 
Vygotskijs tankar om vikten av de relationella aspekterna.   

När det kommer till inskolning kopplat till trygga anknytningar, menar flera av våra 
tillfrågade förskollärare att föräldraaktiv tredagarsinskolning är det 
tillvägagångssättet som förespråkas. Förskollärarna lyfter att barnen blir tryggare 
med sin förälders närvaro samtidigt som förskollärarna kan observera förälderns 
agerande mot barnet, och kan därmed lära sig av föräldern hur barnet blir bemött och 
omskött. Dock påpekas vikten av flexibilitet, då alla individer är olika och kräver olika 
bemötande. Det framkom att några förskollärares syn på att barn har en specifik 
ansvarsfröken, är att det inte är lämpligt, då det hämmar barns anknytning till övrig 
personal. Men med tanke på att barn i ettårsåldern bara kan ha en uppsättning av 
fem anknytningspersoner i sitt liv (Broberg et. al., 2012) är det viktigt att vara 
medveten om att barnet inte kommer att kunna bli tryggt med alla i personalgruppen.  

Hembesök under inskolning visade sig vara en ny företeelse för flera förskollärare i 
vår undersökning. Hälften av de tillfrågade använder sig av metoden, medan den 
andra hälften inte har hört talas om förfarandet. Endast en förskollärare såg problem 
med förfaringssättet, vilket kopplades till överförmynderi och bedömning. Flera 
förskollärare menade att hembesök måste vara en möjlighet, inte ett krav.  

Förskolans reviderade läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) har inte påverkat 
förskollärares sätt att arbeta med relationer och anknytningar. De flesta 
förskollärarna nämner att de alltid har värnat trygghet hos barn och arbetat som de 
gör, oavsett läroplan eller ej. Några förskollärare tenderar att diskutera barns lärande 
ur olika perspektiv när läroplanen nämns. Att uppdraget konkretiserats lyfts, likaså 
att vikten i förskolans arbete bekräftas via läroplanen. Förskollärarna säger att 
läroplanen haft stor genomslagskraft, där förskollärare är måna om att precisera att 
förskolan inte längre är ”bara” barnpassning – utan en del av skolan, där barn 
faktiskt lär sig saker hela dagarna, och att det finns krav på att lärare i förskolan ska 
se till att barn utvecklas framåt. För att koppla tillbaka till litteraturen, kan nämnas 
Skolinspektionens (2012:7) rapport, där samspel mellan barn och vuxna tas upp i 
Vygotskijs anda. Det talas om trygg miljö i sammanhanget, men diskussionen kring 
trygga relationer saknas. Förskollärares utsagor om sitt främsta uppdrag i förskolan, 
handlar till viss del om barns lärande kopplat till läroplanen. Dock framkommer de 
relationella aspekterna av flera förskollärare i vår undersökning. De menar att 
förhållningssätt, lyhördhet och att vara en medaktör är viktiga aspekter för ett väl 
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fungerande anknytningsarbete. Några menar helt specifikt att deras viktigaste 
uppdrag är att se till att skapa trygga anknytningar till barn – då det är en 
förutsättning för att kunna närma sig lärandet i förhållande till förskolans läroplan. 
Det vi uppfattat genom vår undersökning, är att förskolorna i den ena kommunen är 
mer fokuserade på barns lärande, medan förskolorna i den andra kommunen 
fokuserar till större del på relationer. Förskolan som fokuserar på relationer, är också 
den som fått utbildning inom ICDP. Utbildningsmöjligheten för förskollärare är en 
ledningsfråga eftersom det är chefen som tar de avgörande besluten för fortbildning. 

7. DISKUSSION 
I diskussionsdelen lyfter vi fram resultat från analysen som vi kopplar till studiens 
syfte, som var att undersöka förskollärares uppfattningar och förhållningssätt 
avseende anknytningar mellan förskollärare och barn i förskolan. Vi lyfter även 
aspekter för vidare forskning samt aspekter som vi anser viktiga för förskollärares 
profession, samt våra forskningsfrågor, det vill säga, Vilka uppfattningar har 
förskollärare om anknytning i förskolan? Och Hur konkretiserar förskollärare sitt 
förhållningssätt kring anknytningar i praktiken?  

7.1 Utbildning kring anknytningar – har det någon betydelse? 

I vår undersökning framkom att de förskollärare som hade fått del av utbildning 
kring anknytning upplevde att det var till stor fördel för den egna utvecklingen av 
relationsarbete i förskolan. Den utbildning som lyftes fram i undersökningen var 
utbildning inom ICDP. Hagström (2010) beskriver ICDP genom Hundheide (2001). 
ICDP står för International Child Development Program och är ett 
utbildningsprogram som syftar till att skapa miljöer som gynnar barns utveckling. 
Det som fokuseras är främst kontinuitet, lyhördhet och positivt samspel. Genom 
ICDP kan förskollärares (och annan förskolepersonals) relationskompetens 
utvecklas. Genom informanterna som lyfte just ICDP kom det till vår kännedom att 
staden där informantens förskola är belägen, har diskuterat tillämpning av ICDP på 
samtliga förskolor i staden. Men eftersom det i staden inte finns så många som kan 
vägleda i ICDP blir kontentan att det kommer att ta lång tid att nå målet, att ge alla 
som arbetar inom förskolan utbildningen. Men vi tror att en satsning behövs vilket vi 
även menar också vore intressant ta del av resultat i framtiden, hur det relationella 
arbetet i så fall påverkas av stadens satsning. Vi tror att utbildning spelar roll, trots 
att flera av våra informanter framhåller att så inte är fallet. Anledningen till vår 
uppfattning är att vi har förstått genom vår granskning av litteratur kring 
anknytningar, att om kunskaper saknas, är risken stor att barns lek och agerande 
misstolkas. Broberg et. al. (2012) framhåller att ett otryggt barn som koncentrerar sig 
på saker framför människor kan tolkas som tryggt – men kan i själva verket vara 
otryggt. Här ser vi att kunskap kan göra skillnad. Ytterligare aspekter som befäster 
våra tankar kring att utbildning gör skillnad, är hur förskollärare ser på vikten av att 
barn som inskolas får tillgång till en specifik ”ansvarsfröken”, eftersom Broberg et. al. 
(2012) menar att barn generellt sett endast kan uppbringa en trygg relation till en av 
förskollärarna.  

Det framkom i resultatet att ett barn som vågar är tryggt – vilket vi problematiserar 
genom att fråga oss hur ett barn, vars egenskap framstår som blygt, står sig i denna 
diskussion? Är det möjligen så att ett barn som ter sig undvikande är blygt och kan 
vara trygg ändå? Eller är blyghet ett tecken på otrygghet? Erfarenhet och intuition är 
det som i många fall avgör hur förskolläraren avläser barnet, vilket kopplas till 
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Frelins (2012) tankar om de tysta kunskaperna (se kapitel 4.3). I resultatet framkom 
även att ett barn som frågar efter en särskild förskollärare anses trygg – men vi 
problematiserar påståendet genom att fundera huruvida det handlar om trygg 
anknytning generellt sett eller till just den förskolläraren? Eftersom otrygghet 
framstår som en konsekvens av hur barn upplever situationer i förskolans kontext, 
där det bland annat handlade om hur barn reagerar på vikarier och rutiner som 
frångås, handlar om ett kontinuitetsperspektiv. Om större kontinuitet kan bibehållas 
kan det möjliggöras för fler barn att känna sig trygga i förskolans vardag. Vidare 
skulle förskollärare kunna hantera de relationella aspekterna med större hänsyn om 
olika ”tidstjuvar” sållas bort samtidigt som barngruppernas storlek minskas, vilket 
framkommer genom både förskollärare och Kihlbom (2003) samt Broberg et.al. 
(2012).  

7.2 Språket – en bro till trygga anknytningar 

Det framkom i analysen att språket är en trygghetsaspekt för barn i förskolan, vilket 
tar sin början redan under inskolningen. Barn med annat modersmål än svenska 
tenderar vara mer otrygga än barn med svenska som hemspråk. Det kopplade vi till 
förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) som lyfter att barns identitet 
hänger samman med deras språkutveckling, men även att barn med annat 
modersmål måste få utvecklas inom sitt hemspråk för att utveckling av det svenska 
språket ska ske. Vår reflektion är att förskollärare måste rikta stort fokus mot hur 
barn från andra kulturer får möjlighet att utveckla sitt språk. Förskollärare behöver 
vidga sitt sätt att arbeta med språk, möjligen via IKT (informations- och 
kommunikationsteknik) – tillexempel göra interaktiva böcker med ord ur barnets 
hemspråk eller använda tolk i större utsträckning. Vårt antagande är således, att ett 
barn som inte får stöd i utveckling av sitt språk (oavsett modersmål), kan få svårt att 
bygga upp de inre arbetsmodellerna som anknytningsteorin beskriver (Ainsworth, 
1979), eftersom de inre arbetsmodellerna bygger på barnets tankar om omvärlden. 
Tankarna är en del av människans språk enligt Vygotskijs teori (Forsell, 2005).  En 
konsekvens skulle därmed kunna bli, att barnet får svårare att utveckla trygga 
anknytningar i livet.  

I resultatet framkom hembesök som en del av inskolningsproceduren på vissa 
förskolor. Vi vill diskutera en möjlig konsekvens som hembesöken kan medföra, 
genom koppling till resultat vi fått fram genom vår pilotstudie (Wittur & Eriksson, 
2014). Där framkom att Cugmas (2011) belyser att barn som har en otrygg hemmiljö 
där anknytningarna tenderar att vara otrygga, kan få en ny möjlighet till skapandet av 
trygga anknytningar i en helt ny miljö, nämligen i förskolan. En konsekvens som kan 
uppstå när hembesök praktiseras, är att förskolläraren kan komma att kopplas till 
hemmiljön av barnet – vilket i sin tur skulle kunna medföra att den otrygga 
hemmiljön och dess otrygga anknytning, blandas samman med förskolan till en och 
samma enhet för barnet. Förskolläraren står då inte längre för den nya kontexten 
förskolan, varpå förskolans möjlighet att erbjuda barnet nya trygga anknytningar i en 
helt ny miljö minimeras. Kopplat till anknytningsteorin, ser vi även fördelar med 
hembesök, i de fall då anknytningarna i hemmet är trygga – eftersom barnet då, 
enligt anknytningsteorin, kan ha nytta av sin trygga miljö och sin trygga bas 
(mamman eller pappan) när de ska lära känna sin sekundära anknytningsperson, 
tillika förskolläraren.  
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7.3 Förskollärares förhållningssätt kopplat till trygga anknytningar 

När det kommer till förskollärares förhållningssätt gällande anknytningar i förskolan, 
framkommer det att förskollärarens uppdrag är komplext, därför att det handlar både 
om utbildning och personliga egenskaper som färgar förhållningssättet hos 
förskollärare. Det gemensamma förhållningssättet är grundläggande för att arbeta 
mot samma mål. Att vara självreflexiv blir en styrka i arbetet med att bygga trygga 
anknytningar. Att vara medveten om sig själv, samtidigt som du ser den motsattas 
perspektiv (Lund, 2006) och förstår ditt eget handlande och hur det påverkar 
situationen, gör att den förskollärare som har den reflexiva förmågan bör dela med 
sig av sina tankar till sina kollegor. Att vara medveten och lyhörd är något som kan 
utvecklas genom både kollegial reflektion och utbildning inom ICDP. De personliga 
egenskaperna hos förskollärare för att skapa anknytningar till barn, har visat sig i vår 
undersökning vara en avgörande faktor för ett välfungerande anknytningsarbete. 
Möjligheten till reflektionstid vill vi problematisera genom att lyfta hinder för 
reflektionstid, vilka vi uppfattat är för stora barngrupper samt bristande kontinuitet i 
personalgruppen. Vi menar att de nämnda hindren leder till tidsbrist, vilket gör att 
personal inte prioriterar gemensam reflektionstid för utveckling av ett gemensamt 
förhållningssätt.  Ekonomi i verksamheterna tillåter dock inte förändring av rådande 
barngruppsammansättningar – vilket i sig blir en viktig grund för förskollärarnas 
systematiska kvalitetsarbete. Det bör skrivas fram hur barnantal och personalstat 
påverkar förskolans möjlighet till relationellt arbete – och inte bara hur lärandet i 
olika ämnesspecifika områden påverkas.  

Att ständigt ha i tanke hur barn leker, lekens betydelse där relationer och 
anknytningar vävs in som naturliga beståndsdelar är viktiga komponenter i en 
förskollärares profession. Det komplexa i sammanhanget, vill vi påvisa genom en 
paradox vi upplever mellan Cugmas (2011) och Broberg et. al. (2012). Cugmas lyfter 
att barn som är trygga leker och anpassar sig lättare medan Broberg et. al. menar att 
de barn som snabbt verkar anpassa sig i själva verket är otrygga barn, vilka även ter 
sig lättare att skola in i förskolan. Den kollegiala reflektionen kan leda till ökad 
förståelse för varandra i arbetslaget, samt en samsyn på vad lek är och innebär. Den 
kollegiala reflektionen är viktig även när det handlar om att det brister i personkemi 
mellan förskollärare och barn, för att kunna göra en avvägning för att inte barnet ska 
bli lidande. Förskollärare i vår studie lyfter tankar om att det är förskollärarens 
ansvar att kunna möta alla barn och skapa anknytning till varje barn – det måste få 
ta sin tid.   

7.4 Vidare forskning  

Vi vill också lyfta behovet av fortsatt forskning kring anknytningar på förskolan 
kopplat till de storlekar på barngrupper som finns på de svenska förskolorna, då de 
tillfrågade förskollärarna uppger att barngruppernas storlek har betydelse kring 
anknytningens möjligheter, vilket även liknas vid hinder för att skapa anknytningar i 
förskolan. Det finns ingen tydlig gräns för vad som är en lämplig storlek på en 
barngrupp på en avdelning i och med Skolverkets (2013) reviderade 
rekommendationer för barngruppers storlek. Samtidigt upplever vi en brist i 
forskning som visar hur de stora barngrupperna påverkar barn ur ett 
trygghetsperspektiv, som tillbringar sina dagar på förskolan. Vi skulle även önska en 
vidare forskning på hur barn upplever anknytningssituationer i förskolan, där 
synliggörandet av barns perspektiv bör ligga i fokus. Eftersom vår egen studie bygger 
på ett vuxenperspektiv, menar vi att det fattas en dimension för att ytterligare 
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fördjupa och skapa förståelse för vad som är viktigt kring anknytningar mellan 
förskollärare och barn – där barnets tankar får framträda. 

7.5 Metoddiskussion 

Valet av metod för vår studie – semistrukturerade intervjuer – var ett bra val, 
eftersom det möjliggjorde för oss att få syn på förskollärares tankar, berättelser och 
åsikter i en nära och naturlig miljö (Bryman, 2011). Det ville vi åstadkomma genom 
intervjuer. Där såg vi en stor fördel för utrymmet att ställa följdfrågor för att klargöra 
eventuella frågetecken eller få en bredare förståelse för informanters beskrivningar.  

Däremot fanns flera problemområden. Som exempel nämner Bryman (2011) att de 
personliga kontakterna som ibland upprättas mellan undersökare och informant kan 
påverka undersökarens sätt att tolka informantens svar – men även informantens 
sätt att svara. Samtidigt lyfter Bryman (2011), att det kan vara svårt för andra 
undersökare att kontrollera insamlade data genom replikering, på grund av att 
kvalitativa undersökningar tenderar att genomsyras av undersökarens personlighet 
och åsikter. Ingen annan kan göra precis det som gjorts eftersom de personliga 
influenserna begränsar likvärdighet i en replikering (a.a.). Som kontrast till detta 
nämner Stukát (2011) kravet på möjlighet till replikering, att ge så pass utförlig 
beskrivning av undersökningen att vem som helst ska kunna genomföra studien igen, 
och uppnå samma resultat. Svårigheter kan även handla om tekniska problem som 
rör exempelvis inspelningsapparatur, vilket vi upplevde när vi utförde våra 
intervjuer. Den stress vi upplevde med teknikaliteterna gjorde att fokus på 
intervjuerna minskade – vilket skulle kunna bidra till påverkan på resultatet. Vår 
upplevelse är att vårt val att genomföra intervjuerna enskilt var till vår nackdel – 
hade vi genomfört intervjuerna gemensamt, skulle den ena personen kunna rikta full 
fokus på informanten, medan den andra kunde ha skött teknisk utrustning med 
mera.  

Vi har viss vana av att genomföra intervjuer genom vår förskollärarutbildning, men 
upplever ändå att det krävs mycket mer erfarenheter för att genomföra professionella 
intervjuer. Fokus tenderade att hamna på själva inspelningen av intervjun, samt se 
till att alla frågor besvarades. Ett annat problem som framträdde, var möjligheten till 
en avskild plats för intervju – vilket medförde att intervjun till viss del påverkades av 
olika människor som kom och gick, som till viss del även blev intresserade och lade 
fram sina egna åsikter – vilket i sig inte gjorde något, men påverkade antagligen både 
informant och intervjuare.  

Vi uppfattade det som att flera av informanterna inte var helt bekväma med att bli 
inspelade, därför att när inspelningsapparatur stängdes av upplevdes en lättnad från 
flera av informanterna. Det kan ha medfört att deras sätt att svara påverkats av 
nervositet eller press inför att ge de ”rätta” svaren. En önskan vi har är att det hade 
funnits mer tid för studien, för att kunna utföra observationer ute på fältet, för att få 
ta del av förskollärares praktiska agerande kring anknytningar. Inte för att 
kontrollera att det de säger stämmer, utan för vårt eget lärandes skull – att vidga våra 
erfarenheter kring anknytningar i förskolan. Då tror vi att vi skulle erhålla en större 
förståelse för den kontextuella betydelsen för anknytningar, där bland annat 
barngruppers storlek och kontinuitet bland personal skulle kunna vävas in.  

7.6 Relevans för förskolläraryrket 

Vi konstaterar att för att stärka förskollärarens professionella yrkesroll är utbildning 
a och o. Under vår pilotstudie (Wittur & Eriksson, 2014) upptäckte vi relevansen och 



32 
 

vikten av anknytning, just för att relationen till barn är grunden för att en bra 
verksamhet skall fungera och utvecklas. Vi menar att en skillnad som framkom i vår 
undersökning, mellan de båda kommunerna, var just insikten hos förskollärarna 
angående anknytningsarbetet och där kunskapen om ämnet anknytningens relevans 
stärktes genom utbildning kring ämnet. Utan utbildning i anknytning har vi i studien 
upptäckt att det finns en risk att misstolka barnets beteende, vilket kan leda till att 
förskollärare förlorar många tillfällen att hjälpa barn att utveckla trygga 
anknytningar. Därför menar vi att det även på chefsnivå måste finnas kunskap och 
förståelse för vad som är av vikt när det kommer till att utveckla förskolans 
professionella förskollärares metoder att arbeta med anknytningar.  

Vår erfarenhet är att förskollärarutbildningen saknar anknytningsteoretiskt innehåll, 
vilket gör att relevansen i vår uppsats är hög. Om inte anknytning lyfts upp som ett 
viktigt ämne i förskollärarutbildning, är risken att barn utlämnas i ett lotteri, där 
vinsten är en förskollärare med personliga egenskaper som gynnar anknytningar, 
eller en personalgrupp som är harmonisk. Om barnet erhåller en nitlott, kan det 
innebära att barnets vardag kantas av personal i konflikt där förhållningssätt helt 
motverkar de trygga anknytningarna. Vi har förstått genom förskollärares utsagor, att 
barngruppernas storlek påverkar anknytningsarbetet. Genom uppsatsen har vi fått 
många infallsvinklar på hur det praktiska arbetet med anknytningar kan te sig ute i 
verksamheter i vårt framtida yrke. 

7.7 Slutsatser 

Förskollärares uppfattningar kring anknytning i förskolan, visade sig vara något som 
uppfattas som ett fundamentalt område. Anknytning beskrivs av förskollärare som 
något av det viktigaste uppdraget i en förskollärares yrke. När barn vågar, uppfattar 
förskollärare att barn är trygga och att anknytningen mellan förskollärare och barn 
kan ta sin början. Men uppfattningen är också att barnantalet i barngrupperna 
påverkar barns möjligheter att erhålla trygga anknytningar i förskolan. Förskollärare 
uppfattar anknytningar som något som uppstår i de dagliga, mångfasetterade 
mötena, där relationer mellan förskollärare och barn byggs. Förskollärare uppfattar 
att kontinuitet i vardagen underlättar anknytningsarbetet i förskolan.  

När det kommer till hur förskollärare konkretiserar sitt förhållningssätt kring 
anknytningar i praktiken, har det synliggjorts i vår studie, att praktiskt agerande 
kopplas till både förskolepersonals (både förskollärare och barnskötare) utbildning 
och deras personliga egenskaper. Studiens resultat som pekar på ambivalens kring 
utbildnings värde kontra personliga egenskapers värde gällande anknytningsarbete i 
förskolan, är något som följt studien likt en röd tråd, genom både litteratur och 
empiri. För några tillfrågade förskollärare anses utbildning inte spela roll – de 
personliga egenskaperna väger tyngre. Samtidigt lyfter andra förskollärare utbildning 
som avgörande i relationsarbete. De förskollärare som lyfter utbildningens värde är 
också de som erhållit utbildning inom anknytning.  

Förskollärares medvetenhet kring det egna agerandet kopplat till anknytningar är 
beroende av förmågan till självreflexivitet – därför framstår kollegial reflektion som 
något oerhört viktigt i förskollärares förhållningssätt i praktiken. Att därefter se 
möjligheter i att utvecklas i sitt förhållningssätt är det som i slutänden avgör hur 
förskollärares anknytningsarbete ter sig. Att upprätta någon form av fysisk närhet till 
barn i förskolan – låta barnet sitta i knä eller klappa barnet på ryggen – för att kunna 
knyta an, är något som framstår som viktigt i det praktiska arbetet i förskolans 
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vardag. Att barn får möta samma personal så ofta som möjligt, framstår som en viktig 
aspekt i det konkreta görandet för att erhålla anknytningar i förskolan.  

Vi hoppas att vår studie kan vara en tillgång för blivande förskollärare, aktiva 
förskollärare, förskolechefer samt lärarutbildare – men även till föräldrar, där vår 
studies implikationer skulle kunna bidra till förändring/utveckling inom området 
anknytning. Anknytningens värde kan då komma fram i ett nytt ljus. På grund av 
komplexiteten i organisationen förskolan förstår vi, att det är många led som 
påverkar hur en förändring kring relationellt arbete kan möjliggöras. Det yttersta 
ansvaret för förskolors utveckling ligger på ett politiskt plan där resurstilldelning 
sker. Eftersom det finns brister i förskolans läroplans betoning av det relationella 
arbetet, tror vi att det även brister i kunskaper kring anknytningens värde hos 
politiker. Då är en möjlig konsekvens att förskolors resurstilldelning inte gynnar just 
anknytningar, då det framkommit att hinder för anknytningsarbete är just beroende 
av resurser. Det handlar om en önskan om färre antal barn i barngrupperna och 
högre kontinuitet i personalstaten, men även mindre administrativt arbete. Vi menar 
att förskollärares ansvar i sammanhanget handlar om, att i det systematiska 
kvalitetsarbetet skriva fram brister som rör det relationella arbetet, som i sin tur 
förmedlas till förskolechefen för vidare förmedling till huvudman. Samtidigt har 
förskolechefen ett ansvar enligt läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2012), att se 
till att personalen får den utbildning som behövs – men om ”fel” saker fokuseras som 
Juul (2012) påvisar under kapitel 1 (Inledning), riskeras behovet av relationell 
kompetens att förbises – då kommer antagligen heller inte anknytningsspecifik 
utbildning att prioriteras.  

Vi har betonat i vår studie att begreppen anknytning och relation används synonymt 
– både i litteratur och empiri – vilket kan medföra att just anknytningens egenvärde 
förloras.  

Ett exempel ur förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010): 

Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 
handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs (s. 6).  

Med följande citat vill vi att läsaren sätter på sig de anknytningsteoretiska 
glasögonen, och fråga sig; Hur kan förskollärare sträva mot detta mål tillsammans 
med barn, om barnet i förskolan inte är tryggt? Påståendet menar vi gäller samtliga 
strävansmål i förskolans läroplan, då vårt val av utdrag ur läroplanen var högst 
slumpmässigt.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Missivbrev 

Information om en intervjustudie angående förskollärares syn 
på anknytning i förskolan. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Vi som utför studien 

heter Annica Wittur och Åsa Eriksson. Vi är studenter vid Mälardalens högskola och 

läser just nu vår sista termin på förskollärarprogrammet. Vårt avslutande 

examensarbete handlar om förskollärares syn på anknytning i förskolan. I studien vill 

vi bredda kunskapsfältet kring förskollärares sätt att se på anknytning i förskolan.  

Datainsamling kommer att ske genom totalt åtta intervjuer som kommer att spelas in 

för att underlätta bearbetning av intervjuresultatet. Beräknad tid för intervju är max 

60 minuter. Det insamlade datamaterialet kommer att hanteras så att ingen obehörig 

kommer att kunna ta del av uppgifterna. Datainsamlingen kommer enbart att 

användas i studiesyfte och kommer efter avslutad studie att förstöras. Alla deltagare 

kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att namn kommer att tas bort 

eller fingeras. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

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.  

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss eller vår handledare.   

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Annica Wittur    annicawittur@hotmail.com 

Åsa Eriksson   asa.b.eriksson@tele2.se 

 

 

Studiens handledare:  

Anette Sandberg   anette.sandberg@mdh.se 

Professor i pedagogik vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Intervjufrågor: 

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur många år är du? 

2. Hur många år har du varit aktiv inom yrket? 

3. Vilken ålder på barn arbetar du med? 

Synen på anknytningar: 

4. (1)Vad betyder anknytningar i förskolan för dig?  

5. (2)Hur vill du beskriva ditt sätt att arbeta med anknytningar i praktiken? 

6. (1)Vad anser du krävs för ett barns upplevelse av trygghet i förskolan? 

7. (1)Hur tänker du kring förskollärares förmåga att utveckla anknytningar till 

alla barn? 

8. (1)På vilket sätt anser du att det går att se om ett barn är tryggt? 

9. (1)På vilket sätt anser du att det går att urskilja om ett barn är otryggt? 

10. (1)Vad ser du som potentiella hinder för skapandet av anknytningar i 

förskolan? 

Tankar kring inskolning kopplat till anknytning: 

11. (2)När ett barn ska inskolas, vilka metoder förespråkar du särskilt för att 

barnen ska känna trygghet? 

12. (2)Hur tänker du kring att förskollärare gör hembesök i barnets hem under 

inskolningen? 

Yrkesrollen: 

13. (2)Hur påverkar den reviderade läroplanen ditt sätt att arbeta med 

anknytningar? 

14. (2)Vilket anser du vara ditt främsta uppdrag som förskollärare? 

15. (1)Hur tror du sättet att arbeta med anknytningar påverkas av formell 

utbildning kring ämnet?  

 

 

 


