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Förord  
Ett stort tack riktas till alla respondenter, för er medverkan och öppna, ärliga berättelser.  
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Abstrakt  
Anknytning är under de två första levnadsåren, den viktigaste uppgiften ett barn har. Då många barn 
börjar förskolan mellan de fyllt ett och två år, lämnas barnets första och viktigaste utvecklingsuppgift 
från föräldrarna till förskolans pedagoger. Kunskap bland pedagogerna om anknytningsteori är 
därför essentiell. Genom semistrukturerade intervjuer ämnade studien att undersöka hur pedagoger i 
förskolans verksamhet upplever och uppfattar barns trygghetsbehov för att beskriva hur pedagogen 
som sekundär anknytningsperson kan tillgodose barns anknytningsbehov. Resultatet visar en 
medvetenhet om anknytningsteori bland pedagoger vilken påverkar anknytningen positivt, studien 
visar även att strukturella faktorer, främst stora barngrupper, låg personaltäthet och politisk styrning 
påverkar anknytningen mellan pedagoger och barn negativt. En medveten minskning i 
barngruppernas storlek och en ökning i personal per barn skulle därför kunna förbättra förskolan 
kvalité. Även kunskap om anknytningens betydelse för trygghet och utveckling efterfrågas. Först när 
kunskapen om anknytningens betydelse för utveckling och lärande finns på högre nivå, kan 
utvecklingen mot tryggare anknytningsrelationer i förskolan fortgå. 
 
Nyckelord: Anknytning, Förskola, Inskolning, Sekundär anknytningsperson, Trygghet, Utveckling 
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Introduktion  
Året min son föddes, 2004, skriver barnpsykiatrikern Magnus Kihlbom en artikel i läkartidningen, han 
riktar stor kritik mot 1990- & 2000-talets undermåliga förskoleverksamhet och menar att de stora 
förändringarna som skedde under denna tid, försämrat verksamheten avsevärt och allt på grund av 
dålig ekonomi. Kihlbom (2004) beskriver att de reformer som den då, barnorienterade verksamheten 
gick igenom, gjorde detta på barnens bekostnad. Daghemmen blev förskola, en pedagogisk 
verksamhet under Skollagen och det centrala ansvaret flyttades från Social- till 
Utbildningsdepartementet, och tillsynen från Socialstyrelsen till Skolverket. Något Kihlbom (2004) 
menar att man tappat på vägen är insikten om att förskolan har stor betydelse för barns sociala, 
emotionella och kognitiva utveckling, inte bara under tiden hen vistas på förskolan, utan livet ut. Det 
är verksamhetens kvalitet som avgör om upplevelsen blir positiv eller negativ. Kihlbom (2004) menar 
att införandet av maxtaxan inte bara möjliggjort heltidsarbete för småbarnsföräldrar utan förutsätter 
det. Att lämna sitt barn på förskolan blir därför en nödvändighet och föräldern litar på att förskolans 
pedagoger ser till varje enskilda barns behov. Problemet, menar han är att utbildningsnivån och 
kompetensen bland pedagogerna är otillräcklig. Ett stort problem menar Kihlbom (2004) ligger också i 
att den dåliga ekonomin inom förskolan bidrar till att barngrupperna växer och personaltätheten 
minskar. På 1980-talet när jag själv växte upp, hade daghemmet hög kvalitet, samhällsekonomin var 
god och pedagogerna utgick från de då bästa tillgängliga kunskaperna om barns utveckling. Att vara 
pedagog på 80-talet var förknippat med hög status. Det har nu gått snart 13 år sedan jag först läste 
Kihlboms artikel, jag ställer mig undrande till hur det ser ut i förskolan idag. Det är antagligen ingen 
chock för dig som läsare, när jag påstår att pedagog inte är ett högstatutjobb längre. Men hur ser det ut 
i förskolan idag? Har något förändrats sedan 2004 kring hur man ser på barnets behov och sociala, 
emotionella och kognitiva utveckling?   Jag gör en djupdykning i anknytningsteorin och litteratur 
kring anknytning i förskolan för att titta närmre på vilka förutsättningar pedagoger har för att 
tillgodose barns anknytningsbehov i förskolan. 
 
Anknytning företräder all annan utveckling 
1990-tales decentralisering av förskolan har resulterat i många förändringar inom förskolan och dess 
verksamhet. Kihlbom (2004) anser att decentraliseringen sänkte kvalitén i förskolan och påverkade 
anknytningen mellan pedagog och barn negativt. Detta då förskolan på vägen tappat insikten om sin 
stora betydelse för barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling, inte bara under tiden hen 
vistas på förskolan, utan hela livet ut. Brandtzaeg Torsteinson, Øiestad (2016) talar om att arbetet med 
anknytning i förskolan företräder all annan utveckling.  
 

 En förutsättning för lärande är att man tillgodoser barns känslomässiga behov av 
kontakt med en vuxen som alltid är tillgänglig. Detta är mer komplicerat än att införa 
läroplaner, eftersom det bygger på att öka lärarens förmåga att uppfatta, observera 
och förstå de anknytningsbehov barn uttrycker, så att de ska kunna reflektera över 
om deras respons faktiskt tillgodoser barnets behov (Brandtzaeg et al., 2016:9).  
 

Broberg Hagström & Broberg (2012) menar att anknytning under de två första levnadsåren är den 
viktigaste uppgiften ett barn har. Vidare menar Broberg et al. (2012) att anknytningsteorin är tydlig 
med, att om vi inte ser till barnets behov av trygga relationer så kan vi inte heller stödja barnets behov 
av lärande. Vad är det då pedagogen kan ge barnet för att tillgodose behovet av trygghet i förskolan? 
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Många barn startar sin förskolekarriär mellan de fyllt ett och två år. Det betyder att barnets första och 
viktigaste utvecklingsuppgift lämnas från föräldrarna till förskolans pedagoger (Brandtzaeg, et al., 
2016). Med det sagt så är det inte meningen att förskolan ska ersätta föräldrarna, utan Brandtzaeg et 
al. (2016) förklarar att förskolans pedagoger ska utgöra ett komplement till den omvårdnad och 
fostran som föräldrarna givit sitt barn.  
     I ett samhälle med stor fokus på läroplan och pedagogiskt arbete så kan vi ibland glömma bort 
grunden till utveckling genom inlärning, nämligen trygghet till följd av god anknytning (Broberg et 
al., 2012). Niss, (2009a) anser att kärnan i förskolans arbete är skapandet av goda relationer och att 
detta sker genom att barnet främst känner sig trygg, sedd och bekräftad. Lärande benämns trettioåtta 
gånger i förskolans läroplan (Skolverket, 2016a). Men begreppet trygg och trygghet benämns endast 
vid sju tillfällen. Brandtzaeg et al.  menar att ”undervisning och trygga relationer, inte är 
konkurrerande behov, utan att anknytningsteorin klargör att de kompletterar varandra” (2016:11). 
Något som inte genomsyrar läroplanen, utan endast skildras stundom. 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 
och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen 
möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med 
både det enskilda barnet och barngruppen (Skolverket 2016a:6). 

 
Då små barn spenderar långa dagar på förskolan så är det av största vikt att personalen inte bara är 
väl förtrogen med läroplanen och styrdokument, utan är införstådda med det ansvaret de har för 
barnens utveckling och lärande genom att tillgodose barns anknytningsbehov (Brandtzaeg et al., 
2016). Trygg anknytning till pedagogerna är essentiellt för att barnet ska fungera i förskolan (Broberg 
et al., 2012). Men hur jobbar pedagogerna för att knyta an och tillgodose barns behov av trygghet i 
förskolan? Finns det strukturella faktorer som försvårar anknytningen, vilka pedagogerna inte kan 
påverka? Föreliggande studie har utgångspunkt i Bowlbys anknytningsteori. Studien visar genom 
semistrukturerade intervjuer och tidigare forskning, anknytningsteorins betydelse för barns trygghet, 
hur man kan identifiera olika typer av otrygghet och hur förskolans pedagoger arbetar och resonerar 
kring just anknytning och trygghet.  
 
Disposition  
I första avsnittet, Inledningen, presenteras förförståelse följt av studiens centrala begrepp. I 
efterkommande avsnitt presenteras studiens syfte och frågeställningar. Tredje avsnittet handlar om 
anknytningsteorin, kapitlet inleds med en presentation av anknytning som grundläggande primärt 
behov och inre funktion följt av John Bowlbys teori, Mary Ainsworths anknytningsmodeller i Strange 
Situation Procedure (SSC), sedan en sammanfattande beskrivning av trygghetscirkeln och 
inskolningens betydelse för anknytningen. Sist anknytningens påverkan på utveckling och lärande 
samt betydelsen av personaltäthet och barngruppens storlek i förskolan. I det fjärde avsnittet, 
Metoddelen, motiveras metodval samt presentation av tillvägagångssätt vid litteratursökning, 
datainsamling och analys. Vidare redogörs de etiska frågorna utifrån informerat samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande. Därefter diskuteras även undersökningens reliabilitet, möjlighet till 
generalisering och validitet samt begreppens innebörd. I efterföljande avsnitt presenteras resultat, 
analys och tolkning. Slutligen sammanställs resultatet i en sammanfattande diskussion och avslutas 
med förslag på vidare forskning. Efterföljt av en referenslista som följs av fyra bilagor, missiv, 
temaguide och frågeschema. 
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Viktiga Begrepp  
I det här avsnittet tar jag upp viktiga begrepp för studien: Anknytning, Sekundär anknytningsperson, 
Trygg bas, Pedagog och Strukturella faktorer. 
 
Anknytning 
Anknytning är starka känslomässiga band mellan människor, inte att förväxla med tillgivenhet som 
också kan definieras som ett emotionellt band människor, men där anknytning istället är ett 
beteendesystem som består av olika typer av anknytningssystem (von Tetzchner, 2016). Bowlby (1982) 
definierar anknytningssystemet som, allt beteende som leder till att en person upprätthåller närhet till 
en annan mer kompetent person. Anknytning är det som sker när ett barn utvecklar en relation till 
minst en primär vårdgivare för att den sociala och emotionella utvecklingen ska ske (von Tetzchner, 
2016). Anknytningssystemet har två uttrycksformer: signalbeteende och närmandebeteende. 
Signalbeteende kan yttra sig i ansiktsuttryck, gester, gråt, leenden eller kroppshållning. 
Närmandebeteende är sökandet efter fysisk närhet (Bowlby, 1982). Anknytning och hur vi lär oss att 
relatera till omvärlden genom erfarenheter och interaktion med föräldrarna skapar de individer vi blir 
som vuxna (Brandtzaeg et al., 2016; Bowlby, 1982). 
 

Sekundär Anknytningsperson 
Anknytningssystemets funktion är att få barnet att söka sig till en anknytningsperson vid behov av 
skydd. Detta reducerar risken för att barnet ska utsättas för fara (Bowlby, 1973). Därför finns det ett 
behov av fler anknytningspersoner än de primära. En sekundär anknytningsperson kan vara ett 
syskon, en släkting eller som i detta fallet en pedagog (von Tetzchner, 2016). Kravet på den sekundära 
anknytningspersonen är endast att denne ska vara närvarande och återkommande (Broberg et al., 
2012). Vidare menar Broberg et al. (2012) att när föräldern, den primära anknytningspersonen lämnar 
barnet på förskolan verkar pedagogen ersättningsperson under vistelsen och därför blir pedagogen 
sekundär anknytningsperson och följaktligen den viktigaste tryggheten för barnen under dagen.  
     Det finns en naturlig hierarki vad gäller anknytningsrelationer i ett barns inre, föräldrarna är oftast 
nummer ett, kort därpå kommer anknytningsrelationerna till den sekundära anknytningspersonen, 
pedagogen (von Tetzchner, 2016).  

 
Trygg Bas 
Begreppet trygg bas är det mest centrala inom anknytningsteorin. Det beskriver olika aspekter av den 
primära eller sekundära anknytningspersonens omsorgsförmåga, dels att vara en trygg bas för barnets 
självständighet och behov av att utforska men även att vara en säker famn dit barnet kan återvända 
vid upplevelser av hot eller fara (Bowlby, 1988). Exempelvis om barnet kryper från föräldern för att 
hämta en leksak, så förväntar barnet sig, på grund av tidigare erfarenheter, att förälder vakar över 
barnet och finns till hands om något skulle inträffa så att barnet skulle uppleva oro eller hot (von 
Tetzchner, 2016). 

 
Pedagog 
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I föreliggande studie förekommer ordet pedagog som ett samlingsnamn för de vanligaste 
förekommande yrkesgrupperna i förskolan nämligen förskolelärare och barnskötare (Skolverket 
2016c). 
 
 
Strukturella faktorer 
Strukturella faktorer som belyses i denna studien är framförallt barngruppens storlek och 
personaltäthet. Andra strukturella faktorer som kan ha stor betydelse för verksamheten är ledningen, 
personalens utbildningsnivå, personalens samstämmighet, miljön, politisk styrning, möjlighet till 
planeringstid och uppföljning av den pedagogiska verksamheten (Asplund-Carlsson, Pramling-
Samuelsson, & Kärrby, 2001).  
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Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger i förskolans verksamhet upplever och 
uppfattar barns trygghetsbehov, för att beskriva hur pedagogen som sekundär anknytningsperson 
kan tillgodose barns anknytningsbehov. 

 

Frågeställningar 

Hur upplever pedagoger att de identifierar och möter barnens trygghetsbehov? 

Hur beskriver pedagoger sina upplevelser av strukturella faktorer som utmaningar för att skapa goda 
anknytningsrelationer i förskolan? 

Hur upplever pedagoger att anknytning påverkar barns utveckling och lärande? 
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Bakgrund 
Nedan kommer jag att presentera Anknytningsteorins uppkomst och hur de olika 
anknytningsmodellerna har utvecklats forskningsmässigt av John Bowlby, Mary Ainsworth och Mary 
Main. 
 
Anknytningsteori 
Anknytningen utvecklas under de första levnadsåren och är en relationsprocess, det är starka 
känslomässiga band mellan människor, varaktig över tid. Man tycker om, men framför allt känner 
man förtroende, tillit, stabilitet och förutsägbarhet till en person (von Tetzchner, 2016). Kön eller 
biologisk koppling, spelar ingen roll, det viktigaste är istället att personen är närvarande och 
återkommande. De sociala band som människan behöver, är nödvändigtvis inte reserverade endast 
till föräldern utan kan även vara syskon, släktingar eller pedagoger, så länge dessa är just närvarande 
och återkommande (Broberg et al., 2012). Anledningen till detta är en del av den biologiska 
programmeringen och beror på att vi i grund och botten är sociala flockdjur och föds, beroende av 
andra människor för att överleva (Bowlby, 1982). Flera studier gjorda på människor och djur har visat 
att ett barn väljer trygghet och fysisk närhet framför mat, vilket gjort att forskare har dragit slutsatsen 
att anknytning är viktigare för barnet än föda. (von Tetzchner, 2016) 
      

 
Inre arbetsmodeller 
Bowlby (1988) ger en bild av de arbetsmodeller barnet bygger upp i sitt inre utifrån de erfarenheter av 
anknytning och relation till de anknytningspersoner som är primära. Det är dessa arbetsmodeller som 
sedan blir utgångspunkten till de förväntningar barnet har på nya relationer. Har barnet erfarenhet av 
trygg anknytning till sina primära anknytningspersoner, förväntar det sig även att den nya 
anknytningspersonen ska kunna tillfredsställa sitt känslomässiga behov. På motsatt vis har ett barn 
med en modell av otrygg anknytning förväntningar av fortsatt otrygghet. Bowlby (1988) förklarar att 
det är dessa modeller som ligger till grund för hur barnet sedan skapar känslomässiga relationer till 
andra människor. Dessa inre mentala representationer hos barnet, av sig själv, av viktiga närstående 
och av samspelet dem emellan blir därför en viktig del av personlighetsutvecklingen och den fortsatta 
utvecklingen, speciellt för känslomässiga relationer som bildas både inom och utom familjen. Broberg 
et al. (2012) menar att detta är anledningen till varför anknytningsteorin anses vara den viktigaste 
psykologiska teorin vad det gäller utveckling och lärande livet ut. De erfarenheter ett barn samlar på 
sig under de första levnadsåren har livslånga följder. Vi vet idag att hjärnans utveckling sker genom 
samspel mellan barnets individuella förutsättningar och miljön barnet växer upp i (von Tetzchner, 
2016). Alltså har de erfarenheter som barnet får i relationerna med viktiga människor, föräldrar och 
pedagoger mycket stor betydelse för barnets utveckling och lärande. Det pedagogiska arbetet med 
små barn i förskola är därför ett otroligt viktigt uppdrag (Broberg et al., 2012). 

 

Bowlbys Anknytningsteori 
Anknytningsteorins fader John Bowlby (1907 - 1990) var den första att beskriva anknytningens 
betydelse för människan utveckling. Bowlby visade hur vanvård, försummelse och separationer tidigt 
i livet kan få stora konsekvenser för den fortsatta utvecklingen (Bowlby 1973). Det som var unikt för 
Bowlby var att han tidigt kombinerade kunskap från olika empiriska vetenskaper som 
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utvecklingspsykologi, evolutionsteori, biologi och systemteori och pedagogik för att försöka förstå 
uppbyggnaden av det känslomässiga band mellan förälder och barn (Broberg et al., 2012). 
Bowlby ägnade hela sitt yrkesverksamma liv till att försöka förstå anknytningsmönster och betydelsen 
av trygghet för vidare utveckling. Bowlby och hans medarbetare fann att barn som separerats från 
sina föräldrar, genomgick en sorgeprocess liknande vid en nära anhörigs död, med tre stadier protest 
förtvivlan och bortkoppling (Bowlby 1973).   
     Bowlby talade om anknytningssystemet som aktivt eller vilande, det vill säga att vid situationer 
som förknippas med förlust, separation, rädsla, stress, skada, trötthet, sjukdom, samt straff så 
aktiveras anknytningssystemet och detta kan endast återgå till viloläge vid tröst från den primära 
anknytningspersonen. Bowlby (1982) menar att det skapas ångest hos barnet när anknytningssystemet 
aktiverats. Barnet försöker då minska ångesten genom att söka närhet till och stanna i kontakt med 
anknytningspersonen. Ångesten kvarstår dock hos de barn där anknytningssystemet inte avaktiverats 
även när de är “i trygghet”, på grund av att anknytningspersonen inte är fysiskt eller psykiskt 
närvarande för att erbjuda barnet tillfredställande skydd och därmed försätta anknytningssystemet i 
viloläge. 
     Bowlby (1973) myntade begreppet trygg bas och centrerade hela anknytningsteorin kring 
anknytningspersonens omsorgsförmåga, dels att vara en trygg bas för barnets utforskande men även 
att vara en säker famn dit barnet kan återvända vid upplevelser av hot eller fara (Bowlby, 1988). 
Anknytningsteorin har på senare år använts som underlag för forskning om anknytningsrelationer 
och deras betydelser i förskolan (Brandtzaeg et al., 2016).  

 
Ainsworth Strange Situation Procedure 
Anknytningsteorins moder, Mary D. Salter Ainsworth (1913 - 1999) studerade och utformade 
under många år en metod för att analysera barns anknytning. Den så kallade: Ainsworth Strange 
Situation Procedure (SSC). Metoden används idag världen över i den utvecklingspsykologiska 
forskningen (Brandtzaeg et al., 2016). Proceduren går ut på att observera beteendet hos barn 12 - 18 
månader gamla, i en serie av händelser, för att kunna se hur barnet förhåller sig till sin 
anknytningsperson vid separation och återförening. Hur barnet förhåller sig till sin 
anknytningsperson ger information om deras relation (Bowlby, 1982). Utifrån proceduren, kan 
man identifiera tre skilda typer av Anknytningsmönster A, B och C (Ainsworth, 1971; 1978). 

 
Otrygg undvikande anknytning (A) 
Barn med otrygg undvikande anknytning visar inget behov av att använda föräldern eller 
vårdgivaren som en trygg bas (Bowlby, 1988). Ainsworth (1978) misstänker att dessa barn har en 
okänslig och avvisande förälder eller vårdgivare, som inte är kapabel till att tillfredsställa barnets 
behov. Bowlby (1988) menar att ett barn med otrygg undvikande anknytning har fått lära sig att 
hantera svåra känslor på egen hand på grund av avvisandet från föräldern eller vårdnadshavaren. 
Barnet förväntar sig att bli avvisat vilket gör att det inte söker tröst, men kan söka närhet på 
alternativa vis. Brandtzaeg et al., (2016) menar att resultatet av en otrygg undvikande anknytning 
blir en brist på empatisk förmåga.  
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Trygg anknytning (B) 
Barn med Trygg anknytning litar på att föräldern eller vårdgivaren kommer att ge tröst när barnet 
känner oro (Bowlby 1982). Detta gör att barnet kan använda föräldern eller vårdgivaren som en bas 
för att kunna utforska världen. Ainsworth (1971; 1978). Brandtzaeg et al. (2016) förklarar vidare att 
barnet tidigt lär sig att hens känslor blir mottagna, bekräftade och delade. På grund av detta kan 
barnet uttrycka sina känslor utan rädsla för hur dessa ska mottas. Föräldern eller vårdgivaren till 
barn med trygg anknytning kan sätta gränser och bli arga men anstränger sig för att försöka förstå 
vad som händer inom barnet när detta uttrycker starka känslor. Föräldern eller vårdgivaren kan 
även ta ansvar för om något skulle bli fel, misstolkas eller om denne inte uppmärksammar barnets 
behov (Ainsworth 1978). Broberg et al. (2012) menar att ungefär 60 procent av barn i västvärlden 
vid ett års ålder, har utvecklat en trygg anknytning till minst en av sina föräldrar. 

 

Otrygg, motspänstig/ambivalent anknytning (C)  
Ett barn med otrygg, motspänstig/ambivalent anknytning skiljer sig från barnet med otrygg 
undvikande anknytning och uppvisar en ambivalens mot föräldern/vårdgivaren (Bowlby, 1982). 
Barnet uppvisar ofta först ett klängigt beteende som efter ett tag ändras till avvisande beteende när 
föräldern/vårdgivaren interagerar med barnet (Brandtzaeg et al., 2016). Barnet har ingen känsla av 
trygghet från föräldern/vårdgivaren (Ainsworth, 1970). På grund av den otryggheten, har barnet 
även svårt att förflytta sig bort från föräldern/vårdgivaren för att föräldern inte erbjuder den trygga 
basen som gör att barnet vågar utforska världen och sen återvända den säkra famnen när hen 
känner sig otrygg (Brandtzaeg et al., 2016; Bowlby, 1988). Detta innebär att barnet dessutom inte 
kan tröstas av föräldern/vårdgivaren (Ainsworth 1970; 1978). Detta menar Ainsworth (1978), är på 
grund av att föräldern/vårdgivaren har varit inkonsekvent och/eller frånvarande när barnet 
tidigare behövt tröst. Brandtzaeg et al., (2016) menar att detta beteendemönster grundar sig i brist 
på stöd och utrymme för utforskande samt självständighet och exemplifierar att detta kan ske när 
föräldern själv är ambivalent att lämna barnet från sig. Brandtzaeg et al., (2016) menar att på grund 
av den intuitiva förmåga vi alla besitter, kan barnet läsa förälderns osäkerhet och egna rädsla för 
att lämna barnet ifrån sig. 
     Ainsworths forskning har bidragit till vidare forskning kring anknytning och ytterligare ett 
anknytningsmönster, D, har utformats. 
 
 

 
Anknytningsmönster (D) 
1986 presenterad Mary Main och Judith Solomon ytterligare ett anknytningsmönster till Ainsworth 
Strange Situation Procedure, nämligen otrygg – desorganiserad anknytning. Ett barn med otrygg 
desorganiserad anknytning upplevs förvirrad, rädd och svår att förstå, på grund av dess 
inkonsekventa beteendemönster. Hen kan exempelvis gråta förtvivlat, och sedan bli aggressiv när 
föräldern erbjuder tröst, detta på grund av en oförmåga att kunna organisera tidigare erfarenheter. 
Ett barn med otrygg desorganiserad anknytning uppvisar detta beteende endast i korta intervaller, 
därför betecknas inte bara beteendet som anknytningsmönster D, utan för att beskriva vilken typ 
av mönster (A, B eller C) som barnet strävar efter, så lägger man till den bokstaven. Det vill säga 
DA, DB eller DC-anknytning. Anknytningsmönster DB, skulle alltså kallas för Desorganiserad 
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trygg anknytning vilket då innebär att barnet uppvisar en desorganiserad anknytning men även 
strävar efter ett beteende som påvisar en trygg anknytning (von Tetzchner, 2016). 
     Main och Weston (1981) fann även att det ofta förekom skillnad i anknytningsmönster mellan 
föräldrarna till samma barn. Även om barnet i situationer som aktiverar anknytningen, förhåller 
sig på samma sätt till båda föräldrarna, så är det vanligt att barn visar trygg anknytning till modern 
men inte till fadern. Detta ser man som ett resultat för att anknytningsmönster inte alltid är ett fast 
mönster utan beror på relationerna till olika människor i den enskilda situationen (von Tetzchner, 
2016). 
     Main och Solomons (1986; 1990) studier och fynd kring anknytningsmönster D, har bidragit till 
vidare studier som kunnat kopplas till otrygg desorganiserad anknytning. Otrygg desorganiserad 
anknytning ses idag som en riskfaktor för utvecklandet av en rad olika mentala problem 
(Hagström, 2010; Sroufe, Carlson, Levy, & Egeland, 1999; van IJzendoorn, Schuengel & Bakermans-
Kranenburg, 1999; Allen, Porter, McFarland, McElhaney & Marsh, 2007; MacDonald, Beeghly, 
Grant-Knight, Augustyn, Woods, Cabral, Rose-Jacobs, Saxe & Frank, 2008). 

 

Trygghetscirkeln 
Den trygga basen gör att barnet vågar utforska världen och kan återvända till en säker famn när 
hen känner sig otrygg. Den har dubbla funktioner och benämns som en trygghetscirkel - circle of 
security (Marvin, Cooper, Hoffman & Powell, 2002). 
Illustrationen av trygghetscirkeln i Figur 1, visar hur barn rör sig mellan anknytning och 
utforskande 
 

 
Figur 1. Trygghetscirkeln 
 
Övre delen handlar om barnets behov av att utforska världen och införskaffa sig kunskap om dels 
sin omgivning, men även andra människor. Det är på grund av detta behov som nyfikenheten 
utvecklas. Nyfikenheten driver barnet framåt och en begränsning av nyfikenheten begränsar även 
barnets livsglädje. Ytterligare en viktig aspekt för att uppleva en inre trygghet är utvecklingen av 
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självständighet, den inre känslan av att jag och saker jag gör kan påverka min omvärld. Det barnet 
behöver av anknytningspersonen när de befinner sig i den övre delen av cirkeln är, någon som 
vakar över dem och försäkrar att leken och utforskandet sker på en trygg plats och att 
anknytningspersonen är redo att ingripa om fara skulle uppstå. Barnet behöver även närvaron av 
någon som ser hen och möter hens blick, gläds, ler och uppmuntrar och har roligt med (Brandtzaeg 
et al., 2016). Undre delen handlar om barnets behov av närhet, fysisk kontakt och hjälp. Brandtzaeg 
et al. (2016) kallar detta för att tanka trygghet och det kan handla om en kram ett varmt leende, 
några vänliga ord eller en stund i knäet. När ett barn befinner sig i den nedre delen av cirkeln, är 
rädda, ledsna eller osäkra finns behovet av en vuxen som skyddar hen. Här spelar affektintoning en 
stor roll.     Affektintoning myntades av utvecklings psykologen Daniel Stern (1934 - 2012) och 
representerar den samstämmighet i känsloton och känsloupplevelse som kan uppstå mellan två 
eller flera personer. Detta sker när vi förmedlar vår medkänsla genom ansiktsuttryck, kroppsspråk, 
tonfall eller fysisk kontakt som uppfattas av olika sinnen, det är som en fysisk gestaltning av 
empati (von Tetzchner, 2016). Cirkeln bygger på decennier av forskning om anknytning och visar 
hur de grundläggande behoven sammanstrålar. Brandtzaeg et al. (2016) menar att cirkeln kan vara 
ett utmärkt stöd för pedagogen, för när vi förstår någons behov är det lättare att ge dem vad de 
behöver.  

 

Inskolningens betydelse för anknytningen 
De flesta barnen som börjar förskola mellan ett och två års ålder har i hela sitt liv varit hemma med en 
av sina föräldralediga föräldrar. De har vistats i en lugn miljö omringar av människor som känner 
dem väl. Förskolans miljö innebär en skillnad och därför är inskolningen mycket viktig för att vänja 
barnet vid den nya miljön, hitta minst en sekundär anknytningsperson och att lära sig att klara sig 
utan sina föräldrar flera timmar i sträck (Niss, 2009b). För att kunna ägna sig åt lek och utforskande, 
behöver barnet pedagogen för att försätta sitt anknytningssystem i viloläge. Detta kräver en bildad 
och lyhörd pedagog som kan möta känslomässiga behov och svara på de signaler som barnet sänder 
ut (Broberg et al., 2012). 
     Det finns olika sätta att arbeta med inskolning, Då alla barn är individer så kan det vara svårt att 
förutspå hur en inskolning bäst bör ske, med det sagt så menar den forskning som finns att det bästa 
för barn att få fortskrida i sin egen takt (Niss, 2009). Detta är inte alltid möjligt på grund av 
föräldrarnas arbeten eller förskolans organisation, därför förekommer det olika modeller för 
inskolning. De vanligaste är den traditionella inskolningen som varar cirka två veckor. Föräldern intar 
en mer passiv roll och finns i bakgrunden då barnet successivt tränas på att lämnas. Denna typ av 
inskolningen sker med ansvarig pedagog. En annan version har stark framväxt de senare åren och är 
en så kallad föräldraaktiv inskolning, metoden går ut på att föräldern är med sitt barn på förskolan 
under ca tre hela dagar och deltar aktivt i alla aktiviteter. Inga separationer sker under dessa tre dagar. 
På fjärde dagen lämnas barnet, men föräldern finns tillgänglig vid behov. Denna typ av inskolningen 
sker oftast utan ansvarig pedagog (Broberg et al., 2012). 
Oavsett vilken typ av inskolning det rörs sig om så menar Broberg et al. (2012) att det finns fem 
punkter ur anknytningssynpunkt som är viktiga att lyfta. Pedagogen eller pedagogerna måste aktivt 
jobba på att bygga en relation och försöka få lära känna barnet. Där spelar föräldern en stor roll och 
måste uppmuntra barnet att närma sig pedagogen. 
     Barnet behöver förälderns närvaro (gärna minst två veckor) för den trygga bas som denne erbjuder 
då barnet lär känna miljön, de andra barnen och pedagogerna. 
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     Barnet bör vänjas vid separationen från föräldrarna successivt, genom att trappa upp stunderna, så 
att barnet erhåller erfarenhet av att pedagogerna kan tillhandahålla den trygghet som krävs för att 
anknytningssystemet ska försättas i viloläge. 
     Barnet bör under tiden som hen lär känna pedagogerna, vistas på förskolan korta dagar (mellan tre 
till fem timmar) 
     Sist så bör barnantalet per pedagog, hållas lågt för att pedagogen ska ha möjlighet att svara lyhört 
och möta barnets behov. 
 
 
Anknytningens påverkan på utveckling och lärande 
Enligt Broberg et al. (2012) är det viktigaste en pedagog kan göra för att öka ett barns trygghet, att 
använda sin kunskap och sitt engagemang för att stimulera lek och lärande. Det krävs därför ett 
arbetslag med kunskap om små barns behov för att få varje barn att känna sig trygg med 
pedagogerna, kamraterna och i miljön. Med en god omvårdnad som grund, kan sedan pedagogen 
stimulera utforskande i lek och lärande, vilka är förskolans två grunduppgifter pedagogik och 
omvårdnad.  
     Ett litet förskolebarn har ett behov av mer fysisk kontakt och en mer riktad uppmärksamhet än vad 
ett äldre förskolebarn har. De behöver även färre vuxna kring sig än ett äldre barn för att kunna skapa 
meningsfulla relationer och tillit, då de inte ännu har språket att kommunicera med (Brandtzaeg et al., 
2016; Broberg et al., 2012; Niss, 2009b). För ett litet barn är en balans mellan nyfikenhet och trygghet 
mycket viktig. Det är denna balans som är den avgörande skillnaden mellan trygg och otrygg 
anknytning. Om ett barns anknytningssystem sätts i gång så släcks utforskandesystemet och barnet 
kan endast fokusera på att söka trygghet och närhet. Har barnet däremot sitt bekräftelsebehov och 
trygghetsbehov tillgodosett så kan hen utforska och leka (Broberg et al., 2012). Under en dag på 
förskolan så uppstår det flera situationer då barnets anknytningssystem aktiveras. Det är därför av 
stor betydelse att pedagogerna är medvetna om detta och att planeringen sker utifrån kunskapen om 
bland annat, anknytningssystemet, för att dagen ska bli så trygg och lärorik som möjligt. Barn behöver 
således lyhörda pedagoger som kan känna av de signaler som barnet sänder ut samt ge fysisk och 
känslomässig närvaro (Broberg et al., 2012). 
Ahnert, Pinquart & Lamb, (2006) tittade närmre på kvalitén som en bildad pedagog kan ge barnet. De 
fann att de strukturella faktorerna, barngruppsstorlek och personaltäthet var det som spelade störst 
roll, utöver lyhördhet för trygg anknytning, då det i små barngrupper går att se varje individ och att 
möta dennes behov. De fann även en minskning i trygga barn från 1990-talet och framåt, detta tycks 
man förklara då det under denna tid sammanfaller en minskning i fokus på omsorg och känslomässig 
utveckling och en ökad fokus på läroplanen, utbildning och akademiska mått (Ahnert, Pinquart & 
Lamb, (2006. 
     Olika politiska beslut har sedan 1980 talet förändrat förutsättningarna för den svenska förskolan. 
Förändringarna har påverkat pedagogens möjlighet att tillgodose anknytningsbehovet hos barnet, 
detta mycket på grund ökandet av barngruppens storlek samt minskad personaltäthet (Skolverket, 
2011 & 2014). 
 

Betydelsen av barngruppens storlek och personaltäthet 
Vermeer och van Ijzendoorn (2006) visade att barns stress är direkt kopplad till barngruppens storlek. 
Grupper med fler än femton barn, och fler än fyra vuxna ökade stressen markant. Därför är det viktigt 
att förskolan anstränger sig för att minska antalet barn per vuxen men även det totala antalet barn per 
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avdelning. För att ge god kvalité och främja utvecklingen, bör därför 1980-talets modell med en 
pedagog per fyra barn för småbarnsavdelning och en pedagog per fem barn för de större barnen vara 
en minimistandard (Kihlbom, 2009). 
     I Skolinspektionens (2015), flygande granskning av 196 slumpmässigt utvalda förskolor över hela 
landet, bedömde man att fyra av fem förskolor kunde möta och tillgodose barnens bekräftelse och 
trygghetsbehov. Man såg att respektfulla relationer genomsyrade dessa verksamheter och att 
pedagogerna samspelade med barnen med närvaro, empati och vänlighet. Pedagogerna svarade på 
barnens behov av tröst, fysisk närhet och bekräftelse. Granskningen visade att större barngrupper och 
lägre personaltäthet bidrog till mindre uppmärksamhet och tillsyn. Skolinspektionen (2015) ansåg 
även att faktorer som bland annat personalens förhållningssätt, barngruppens sammansättning, 
arbetets organisering, lokalernas storlek, miljöns utformning, barnens bakgrund, ålder och kön som 
inverkar på verksamheten i förskolan. Skolverket (2016a) menar att det mest avgörande är hur 
förutsättningarna används, vilka man hävdar är beroende av personalens utbildning och kompetens. 
     I februari 2016 gick Skolverket ut med ett pressmeddelande vad det gäller de nya riktlinjerna kring 
antalet barn i barngrupper. Skolverket menar att små barn behöver mer omsorg än äldre barn och om 
man ska lyckas ge barnen en bra och trygg förskola, måste man se till att varje enskilt barn har sina 
speciella behov tillgodosedda. Skolverket tittade även på aktuella studier och forskning för att 
utforma de nya riktmärkena, men menar att forskningen inte fastställt optimalt barnantal. Studier 
visar att förskolepersonal ofta upplever barngrupperna för stora, vilket resulterar i att det 
pedagogiska arbetet blir lidande. Skolverket menar att stora barngrupper och många vuxna är ett stort 
problem speciellt för de yngsta barnen, då det påverkar tryggheten negativt. De nya 
rekommendationerna från Skolverket (2016b) är att barnantalet för småbarnsgrupper ska ligga mellan 
sex till tolv barn. 
Vermeer och van Ijzendoorns, (2006) 1980-tals modell med en pedagog per fyra barn för 
småbarnsavdelning och en pedagog per fem barn för de större barnen vara en minimistandard för att 
ge god kvalité och främja utvecklingen på förskolan. 
Om vi tittar närmre på hur det faktiskt ser ut på förskolan idag så menar Skolverket (2016c) att 
småbarnsgrupper i förskolan idag har ett genomsnitt på 12,8 barn. Vad gäller personalen så har 39 
procent förskolelärarexamen, antalet barn per utbildad förskollärare är då 13,1. Övriga personal består 
av 2 procent med lärare eller fritidspedagogexamen, 20 procent har slutfört en gymnasial utbildning 
för arbete med barn och 5 procent av förskolans samtliga anställda är resurs- och stödpersonal. Det 
betyder att hela 28 procent helt saknar utbildning för att jobba med barn (Skolverket 2016c). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16 

Kvalitativ Metod  
Studien ämnade komma i kontakt med pedagoger i förskolan för att undersöka hur pedagoger i 
förskolans verksamhet upplever och uppfattar barns trygghetsbehov. Jag valde därför att använda 
mig av en kvalitativ ansats, detta då den kvalitativa metoden utmärks av närheten till 
forskningsämnet och en relation mellan intervjuaren och respondenten (Bryman, 2011). Målet var att 
försöka se världen ur respondenternas perspektiv. Detta för att försöka skapa en djupare förståelse av 
deras uppfattningar. Detta jämfört med den kvantitativa metoden som i sin tur ämnar att ”ge en 
statisk bild av den sociala verkligheten” (Bryman, 2011:372). Jag tycker därför att den kvalitativa 
metoden passade föreliggande studie, eftersom metoden kan bidra till en bättre föreställning omkring 
respondentens verklighet.  
 

Ansats 
Jag har inspirerats av Hermeneutiken som ansats då den med fokus tolkning förståelse och insikt ger 
en möjlighet att se respondentens verklighet. Att skapa en förståelse för vad anknytningen i förskolan 
innebär för barn genom pedagogernas ögon. Därför ansåg jag att hermeneutiken med sin tolkande 
natur passade föreliggande studie väl. Hermeneutikens grundtanke är att vi kan förstå något på 
grund av den tidigare förståelsen, så kallad förförståelse. Förförståelsen styr vad som är förståeligt och 
vad som är oförståeligt. Vi möter därför inte världen som ”tabula rasa”, det vill säga 

förutsättningslöst, utan med våra egna erfarenheter fördomar och förförståelse (Öhman, 2007). Detta 
är ett socialt fenomen som finns hos alla individer. För att förståelse överhuvudtaget ska vara möjligt 
är förförståelse en nödvändig grundpelare. Utan förförståelse skulle studien sakna riktning, det var 
därför viktigt att ha en idé om anknytningens betydelse innan jag börjar studera den. Vid studier 
grundat på människor, sker alltid tolkningar i flera steg, där olika komponenter så som språk, 
värderingar och individuella personliga erfarenheter är en del av förförståelsen (Öhman, 2004). 
     Den hermeneutiska forskaren måste förhålla sig företeelser som redan är tolkad av respondenten. 
Det betyder att även felaktiga tolkningar av världen, från respondenten, kan vara lika informativ som 
sanna tolkningar (Öhman, 2007). 
     Det kanske viktigaste begreppet inom hermeneutiken är det som kallas för den hermeneutiska 
cirkeln vilken pekar på sambanden mellan det vi ska tolka, förförståelsen och det sammanhang som 
det måste tolkas i. Då tolkningar alltid motiveras genom tidigare tolkningar finns det inget sätt att inte 
veta det som jag redan vet. Vi kan alltså inte gå bakåt, utan bara framåt (Öhman, 2007). 
     Jag har använt mig utav den så kallade hermeneutiska spiralen. Vilket betyder att mina tolkningar 
har skett i en mental process där litteraturen och de olika intervjuerna, påverkat min förförståelse i 
steg som hänger samman med varandra (Öhman, 2004). Min process kan liknas vid ett pussel, genom 
att se till delarna har jag fått en förståelse för helheten och vise versa. Tolkningen var en process som 
har lett till ny förståelse. 
 
Spiralen i Figur 2 visar att processen inte varit statisk och aldrig tagit slut, utan att min förståelse och 
helhetsbild konstant har förnyats. (Ödman, 2007). 
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Figur 2. Den hermeneutiska spiralen 
 

 

Förförståelse  
Min förförståelse inför anknytning och eventuella konsekvenser som dålig eller god anknytning kan 
ge, är mina tolkningar och min sanning. Det betyder inte att detta är allas sanning, eller det jag 
upplevt fullt överensstämmer med andra personers upplevelser. Jag har min bakgrund som kvinna, 
mamma och berest, svensk medborgare, detta påverkar min uppfattning och mina erfarenheter om 
anknytning och dess betydelse. Det jag vet om små barns anknytning ur föräldraroll och mina egna 
erfarenheter om förskolans verksamhet och pedagogerna som arbetar där, är mina och behöver inte 
överensstämmer med andra personers erfarenheter, eller förståelse. Den förförståelse jag burit med 
mig kan därför kommit att förändrats under arbetets gång (Öhman, 2004). Detta var varför jag valde 
hermeneutiken som metodologisk ansats till föreliggande studie. 
     Mitt intresse för anknytningens betydelse som en hermeneutisk forskare har för förståelsen handlar 
om att försöka öka förståelsen mellan och för människor. Min förförståelse bidrog därför till att min 
tolkning, förståelse för respondenternas verklighet gav en djupare kunskap som också har effekter på 
mig som forskare (Ödman, 2007). Jag har därför använt mig av min förförståelse, tankar, intryck, 
normer, känslor och fördomar som en positiv tillgång dels för att nå en förståelse för respondenten 
men även för att möta de som jämlik. Med det menar jag att den kunskap jag sen tidigare haft om 
samhället, livet och människorna i förskolans kontext men även utanför har färgat denna studie. En 
aktiv reflektion kring detta från min sida genom hela processen. 
 
 
 

Urval 
För att försöka skapa överensstämmelse och relevans mellan forskningsfrågorna och respondenterna 
bestämdes Målstyrt/Målinriktat urval (Bryman, 2011). Detta för att syftet inte var att välja 
respondenter slumpvis utan att urvalet styrs, detta då problemformuleringen och frågeställningarna 
inriktas en speciell grupp av människor nämligen pedagoger i förskolan.  
     Jag valde att fokusera pedagoger i förskolan eftersom anknytningsmodellen är avsedd för barn 12 - 
18 månader. Anknytning spelar en väsentlig roll för denna åldersgrupp ur ett utvecklingspsykologiskt 
perspektiv (Tetzchner, 2016). Därför passade pedagoger med erfarenhet av denna åldersgrupp, 
studien bäst. Avgränsningar i form av förskolor gjordes grundat på deras geografiska läge, till Malmö, 
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Lund och Vellinge kommun. Information om studien och studiens syfte skickades via e-mail till 50 
förskolechefer, i e-mailet fanns vidare information till de potentiella respondenterna. Pedagogerna 
som svarade att de ville medverka innan fredagen den 28:e april 2017 utgjorde sedan urvalet. 
     Åtta respondenter rekryterades från sju förskolor. Kravet på respondenterna var att de skulle 
arbeta på en förskola, tala svenska eller engelska och ha arbetat inom förskolan i minst två månader. 
Anledningen till språkavgränsningen beror dels på att jag själv behärskar svenska och engelska 
flytande och delvis för att litteraturen som ligger till grund för studien, ofta förekommit på dessa 
språk. Detta var nödvändigt då översättning av begreppen till de språk jag enbart behärskar i viss 
omfattning, inte var aktuell inom den tidsram jag befann mig. Anledningen till att jag valt endast två 
månader som krav, var att jag inte ville exkludera några potentiella respondenter på grund av deras 
brist på arbetslivserfarenhet, detta i sin tur för att öka spektrumet av respondenter. Datum för 
intervjuerna bestämdes med pedagogerna själva men med tillåtelse av förskolecheferna, då 
intervjuerna gjordes på arbetstid. Samtycke lämnades dels via email men även muntligt inför 
intervjun.  
     Figur 3, är en lista över pedagogerna jag intervjuat och deras yrkestitlar, alla med fiktiva namn. 

   

Figur 3. Sammanställning av respondenter   

Respondenter 
 

Alpha  Barnskötare 

Delta  Förskolelärare 

Kappa Förskolelärare 

Lambda Förskolelärare 

Omega Förskolelärare 

Sigma Förskolelärare 

Tao  Barnskötare 

Zeta  Förskolelärare 
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Datainsamlingsmetod  
Sökningen efter information gjordes i Universitetets länkar till databaserna ProQuest Psychology, 
ProQuest Social Sciences, PsycArticles, Psyc info och Nationalencyklopedin. Litteratursökning gjordes 
via sökmotorerna för Malmö Högskola och Lunds Universitet samt Malmö Stadsbibliotek, av bland 
annat John Bowlby och Mary Ainsworths böcker, men även här användes sökord utöver sökningar för 
specifika författare. Även sökningar via Google för specifika artiklar som saknats på andra databaser 
har gjorts. Sökorden som använts på svenska har varit anknytning, förskolans läroplan, Lpfö 98, 
förskola, trygghetscirkeln, sekundär anknytningsperson och utvecklingspsykologi. Sökorden på 
engelska har varit: ADPA, Ainsworth, attachment, Bowlby, ECIS, preschool, SSC, Strange Situation 
Procedure och WMCI. Jag valde även att använda mig av litteratur från kursen Psykologi A för att öka 
min förståelse kring vad som sker i hjärnan hos barn, under dem första levnadsåren. 
Jag fann mycket intressant litteratur om anknytningens betydelse för barnets trygghet, lärande och 
utveckling. Jag fann även mycket forskning grundat i Bowlbys anknytningsteori och insåg att 
anknytningsteorin och SSC kunde användas som bas för intervjuguiden.  

Semistrukturerade Intervjuer 
Studiens frågeställningar handlar om pedagogers uppfattningar och upplevelser kring att identifiera 
och tillgodose barns anknytning behov och dess betydelse för barns känsla av trygghet. Då dessa 
frågor är relativt stora så behövdes en mall för att få en bra struktur i intervjun, trots detta gavs 
respondenten möjlighet att tala fritt om sina erfarenheter. Behovet av frågor var nödvändigt för att 
hålla respondenten till ämnet. Jag bedömde att en semistrukturerad intervju var mest passande metod 
för att fånga pedagogens uppfattningar, upplevelser och tankar då den ger plats för följdfrågor, 
samtidigt som den håller respondenten till ämnet. En semistrukturerad intervju har ett visst antal 
teman intervjuaren tar upp, samt ett fåtal förberedda frågor. Dock har intervjuaren en flexibilitet att 
följa upp vissa punkter intervjupersonen tar upp som är intressanta för intervjuaren genom 
följdfrågor (Bryman 2011).  
Bryman menar att en intervjuguide är ett bra hjälpmedel vid en intervju och ett sätt att skapa en 
ordning i frågorna. Därför utformades en intervjuguide (Bilaga 3) som inspirerats av litteraturen och 
tidigare forskning. Intervjuguiden utgick från respondentens upplevelser kring tre teman, bakgrund, 
anknytning och inskolning. Eventuella förslag på följdfrågor fanns i samband med respektive tema 
om respondenten skulle vara fåordig. Följdfrågorna skapades för att kunna besvara studiens 
frågeställningar. Frågornas ordningsföljd varierade något beroende på svaren men även beroende på 
hur intervjuaren bedömde att stämningen var (Bryman, 2011).  En följdfråga under tema anknytning 
kunde exempelvis vara: Kan du ge praktiska exempel på arbetet med att skapa trygghet i gruppen?  
     Efter första intervjun reviderades intervjuguiden något, till att sedan helt ersättas av en med 
strukturerad frågeguide (Bilaga 4) med tio tydligare frågor. Detta påverkade intervjun positivt och 
själva intervjuerna blev mer effektiva.  
     Då det fanns ett intresse i vad respondenten sagt likväl som hur det sagts, användes en bandspelare, 
vid de två första intervjutillfällen (Bryman, 2011). Då den tredje respondenten inte önskade att bli 
inspelad, så tog jag hänsyn till detta och under intervjun fördes istället anteckningar med citat och 
stödord, kring respondenten svar. De sista fem intervjuerna utfördes med endast anteckningar. Detta 
för att lättare hålla respondenten till ämnet men även underlättat för mig själv både under 
transkriberingen likaså analysen. Jag anser även att potentiella reliabilitetsbrister minskade då jag valt 
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mer direkta frågor, det vill säga minskade i eventuella feltolkningar som respondenten gjort av mina 
frågor men även minskade feltolkningar som jag kan ha gjort av respondentens svar (Stukát, 2011).  
     Utöver svaren på frågorna så antecknades den generella stämningen under intervjun, var intervjun 
gjordes och om miljön verkade påverka respondenten.  

 

Analysmetod 
Då jag inte vart objektiv och neutral utan subjektiv, tack vare min förförståelse, så har analysen skett i 
en hermeneutisk spiral, det vill säga att min förförståelse har möjliggjort tolkningen av det insamlade 
materialet som i sin tur har förändrat min förförståelse. Förförståelsen har därför påverkat tolkningen 
men tolkningen har även därför påverkat förförståelsen (Öhman, 2007).	
Den hermeneutiska spiralen har fungerat som grund till analysarbetet (Ödman, 2007). Vilket betyder 
att mina tolkningar har skett i en mental process där litteraturen och de olika intervjuerna, påverkat 
min förförståelse i steg som hänger samman med varandra (Öhman, 2004). Min process kan liknas vid 
ett pussel, genom att se till alla delarna har jag fått en förståelse för helheten och vise versa. 
Tolkningen var en process som har lett till ny förståelse. Processen har inte varit statisk och aldrig tar 
slut utan att min förståelse och helhetsbild har konstant förnyats. (Ödman, 2007). 
Eftersom studien har utgått ifrån anknytningsteorin som i sig utgör en del av förförståelsen, 
anammade jag anknytningsteorins tankar i analysarbetet. Förförståelsen har inneburit att vissa teman 
och nyckelord fått mer utrymme än andra då vissa tolkningar företräde framför andra för att dessa 
passade studiens syfte bättre. 
     Den kvalitativa metoden går ut på att systematiskt undersöka och organisera sitt insamlade 
material för att slutligen komma fram till ett resultat. Efter de genomförda intervjuerna, 
transkriberades materialet noggrant samma dag, för att de talade orden skulle bli så korrekt noterade 
som möjligt, men även för att skapa medvetenhet kring olika tema som kan ha uppenbarat sig under 
de olika intervjuerna (Bryman, 2011). Metoden har krävt kontinuerliga analyser av datamaterialet 
under hela processen. I analysprocessen har datamaterial brutits ned till mindre enheter. Dessa har 
sedan noggrant kodats och organiserats för att synliggöra mönster. Materialet lästes först igenom en 
gång för att få en känsla för stämningen. Efter det lästes materialet igen, samtidigt som 
nyckelanteckningar fördes. Det är dessa anteckningarna som låg till grund för den slutliga analysen 
(Bryman, 2011).   
 
 

Validitet och Reliabilitet (giltighet och tillförlitlighet) 
Studien utgår ifrån kvalitativa, semistrukturerade intervjuer viket betyder att vissa följdfrågor som 
uppkommit skiljt sig utifrån det som andra respondenten berättat, vilket i sin tur gör att studien aldrig 
kommer kunna replikeras totalt. Då meningen är att fånga upplevelser och erfarenheter som varierar 
från person till person (Bryman, 2011). 
     Validitet (giltighet) syftar till att bedöma huruvida studiens slutsatser är rimliga. Att metoden 
mäter det den antas att mäta och att resultatet är ett svar på de frågor som ställs (Bryman, 2011). 
Urval, teman, intervjuguiden och intervjufrågor är alla utifrån studiens syfte och ses som relevanta. 
     När det gäller kvalitativa studier handlar validitet om att bygga upp en analys där de olika delarna 
kan relateras till varandra och skapa en meningsfull helhet samt att den som läser rapporten kan få en 
så klar bild av hela processen och alla delar att de kan skaffa sig en egen uppfattning om rapportens 
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trovärdighet och ämnet i sig. Just reliabiliteten (tillförlitlighet) i kvalitativa studier handlar oftast om 
att fånga situationen och det som kan påverka svaren. Inte som i en kvantitativ studie som går ut på 
att få samma svar (Bryman, 2011). Stukát (2011) menar att det kan förekomma Reliabilitetsbrister i en 
intervju, det vill säga feltolkningar som respondenten gjort av mina frågor men även feltolkningar 
som jag kan ha gjort av respondentens svar. Reliabilitetsbrister kan även bero på yttre störningar 
under intervjun eller i vilken ordning som frågorna ställs. Detta har jag försökt att motverka genom att 
minska störande moment och försökt att utföra intervjuerna i ett avskilt rum. Jag har även försökt följa 
frågeguiden trots att följdfrågorna har varierat något mellan intervjuerna och i nästa steg, varit 
noggrann i transkriberingen, mellan handskrivna anteckningar och datorskrivet analysunderlag. 
 
 
Etiskt ställningstagande 
Insamling av material utgick från riktlinjerna kring etiska principer, Vetenskapsrådets (2011) fyra 
forskningsetiska principer, Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
Nyttjandekravet. 
Vad gäller informationskravet, valde jag att först via mail (Bilaga 1) informera förskolechefen om syfte 
och tillvägagångssättet. Sedan informerades de tillfrågade pedagogerna även detta via mail på 
förskolan om min undersökning. Vid intervjutillfället informerade jag än en gång pedagogerna 
personligen och muntligt om syftet med min undersökning samt hur undersökningen kommer att gå 
till och hur materialet kommer att användas. 
     Vad gäller samtyckeskravet, tog jag först kontakt med förskolechefen för att få ett godkännande till 
att genomföra min undersökning på förskolan. Efter det gjorde jag en förfrågan skriftligt via mail 
(Bilaga 2) till pedagogerna på förskolan som de sedan gavs sju dagar på sig att ta ställning till. Eter det 
gick jag åter ut med en förfrågan till dem som inte svarat. I inledningen till intervjuerna informerades 
pedagogerna än en gång att deltagandet var helt frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta sitt 
deltagande, även efter intervjun. 
    Vad gäller konfidentialitetskravet, har jag varit noga med att inte tala om vilka pedagoger jag ska 
göra intervjuer med eller vilka förskolor de jobbar på, varken för de andra pedagogerna på förskolan 
eller för min handledare, detta för att maximalt försvåra möjligheten till att identifiera 
respondenterna. Resultaten redovisas på ett sådant sätt att inga former av identifiering är möjlig. 
Materialet från intervjuerna förvaras på ett ställe där det omöjligen kan användas i annat syfte än 
avsett. För att aldrig anteckna respondentens namn valde jag att ge respondenterna fiktiva namn med 
dem grekiska bokstäverna Alpha, Delta, Kappa, Lambda, Omega, Sigma, Tao och Zeta redan under 
intervjun. Med synonymerna har jag dolt varje deltagares identitet vilket gör det omöjligt att spåra 
eller identifiera respondenterna. 
     Vad gäller nyttjandekravet, har jag endast avsikt att använda mig av det insamlade 
intervjumaterialet till min studie. Jag kommer inte att använda det insamlade materialet i något annat 
syfte. Materialet kommer endast att redovisas i form av en sammanfattning över alla intervjuerna 
tillsammans i min studie. Materialet kommer endast att lämnas vidare i fall att detta krävs av 
examinatorn till detta arbete. Detta har jag i inledningen till intervjuerna informerat och förklarat för 
alla deltagare, som i sin tur har fått ge sitt samtycke. 
 

Metoddiskussion 
Flexibiliteten i samtalsintervju som metod var fördelaktig för att få en bred kunskap om ämnet. 
Respondenten kunde tala fritt och oförutsedda svar uppstod. En stor nackdel däremot var att 
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transkriberingen av det insamlade materialet blev tidskrävande och därför mer kostsamt (Bryman, 
2011). Flexibiliteten har inte bara varit gynnsam utan en stor nackdel med samtalsintervju för avsedd 
studie, var friheten i den semistrukturerade intervjuguiden, vilket resulterade i ett par röriga 
intervjuer, där respondenten feltolkade mina frågor och kom av ämnet. Bryman, 2011: 341 förklarar 
vidare för att kunna ställa de intima frågorna som studien avser att ställa, krävs en fungerande och 
tillitsfull relation mellan intervjuaren och respondenten, något som även det tar tid. Emotionalism, som 
avser att ”fånga insidan av upplevelser och erfarenheter” är tidskrävande (Bryman, 2011:341). 
     På grund av den begränsning av studiens omfattning, jag förhöll mig till, valde jag att avstå från de 
observationer av barnen och interaktionerna mellan pedagoger och barn jag först hade planerat. 
Stukát, (2011) menar att det kan skilja sig en del mellan vad en människa säger och gör, därför var jag 
inledningsvis säker på att observera pedagogernas beteendemönster i barngruppen hade gett ett djup 
och även en inblick i situationer som pedagogerna valt att inte tala öppet om. Med det sagt så är jag 
nu i efterhand inte säker på att det hade förändrat resultatet på något sätt då jag upplevde att 
pedagogerna talade mycket öppet och ärligt om sina uppfattningar och upplevelser, därför fick jag en 
mycket bra bild av deras verklighet. Detta mycket tack vare att jag valt bort inspelning i de sista sex 
intervjuerna. Jag är därför övertygad om att resultatet inte hade förändrats avsevärt. 
     Då den tredje respondenten inte önskade att bli inspelad, så tog jag hänsyn till detta och under 
intervjun fördes istället anteckningar kring respondenten svar. Enligt Bryman (2011) ska man inte 
neka respondentens deltagande om denne inte vill bli inspelad, utan anpassa sig efter detta önskemål 
då det är stor sannolikhet att man ändå får viktig och intressant information ur intervjun. Detta är en 
sanning jag upplevde under den intervjun som inte spelades in, jag valde därför att inte återgå till 
inspelning utan att anteckna de kvarstående intervjuerna, något som gav en annan öppenhet i 
intervjun, tempot blev mycket lägre, vilket i sin tur gav respondenten större möjlighet att utveckla 
sina svar. Minskningen i pressen från respondenten kring att bli inspelad upplevde jag som en 
markant hämningslösare och gav mer specifika och vad jag upplever ärligare svar jämfört mot vad de 
tidigare inspelade intervjuerna gav. Bryman (2011:431) belyser att ”avslöjande information eller 
åsikter” kan dyka upp efter att inspelningen har slutat och respondenten inte känner pressen av att 
filtrera sina åsikter och tankar, något som jag upplevde i båda de inspelade intervjuerna. Detta var 
ännu en anledning varför jag valde att anteckna intervjuerna framför att spela in dem. 
     Något som jag även tog ställning till inför de övriga intervjuerna var tendenserna att respondenten 
lätt tappade tråden och gled från ämnet med temabunden intervjuguide, det var sedan svårt att få 
tillbaka dem till ämnet inom tidsramen på 20 minuter. Jag fann det därför nödvändigt att omarbeta 
den temabundna frågeguiden (se Bilaga 3) jag redan arbetat fram och ur den utvann jag tio frågor som 
istället blev ett frågeschema (se Bilaga 4) som tydligare representerade mitt syfte och utförde något 
mer strukturerade intervjuer. För att utvinna de frågorna som representerade mitt syfte väl och kunde 
ge svar på mina frågor så använde jag mig utav transkriberingarna av de inspelade intervjuerna för att 
se vilka frågor som gav resultat och intressant information. 
     Med den nya frågeguden var fortfarande intervjuerna semistrukturerade, då det gavs utrymme för 
följdfrågor. Att anteckna istället för att spela in, anser jag nu i efterhand bara varit positivt då det givit 
mer ofiltrerad substans i svaren men även underlättat oerhört mycket både i transkriberingen men 
även i analysen.      
     För att respektera respondenternas komplexa arbetssituation valde jag att utföra korta intervjuer på 
ca 20 minuter, detta då min förförståelse att det skulle vara orimligt att göra anspråk på pedagogernas 
tid, då närvaro i barngruppen skulle prioriteras över en lång intervju. Att få ta del av respondenternas 
berättelser i en kort intervju var därför en självklarhet. Bryman (2011) menar att korta intervjuer inte 
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nödvändigtvis behöver vara sämre och kan ändå ge mycket användbar information, något jag funnit 
stämmer.  
     Min förförståelse kan ha färgat studien på flera sätt, detta ser jag positivt då förförståelsen har 
bidragit till identifiering och bättre tolkning av uttryck och upplevelser som framkommit under 
intervjuerna och i slutänden varit av vikt för studien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat  
Syftet i föreliggande studie var att undersöka hur pedagoger i förskolans verksamhet upplever och 
uppfattar barns trygghetsbehov, för att beskriva hur pedagogen som sekundär anknytningsperson 
kan tillgodose barns anknytningsbehov. Respondenterna i studien fick möjligheten att samtala kring 
anknytning i relation till sina egna uppfattningar och den verksamhet som förskolan bedriver.      
Respondenternas namn som följer är fiktiva (se även Figur 3 för presentation av respondenterna) 
 
Hur pedagogerna identifierar otrygghet 
Pedagogerna är oeniga vad gäller att identifiera otrygga barn. Många beskriver en tydlig fysiskt och 
synlig gestaltning av otrygghet genom kroppshållning. Sigma berättar att ”ett otryggt barn kan 
reagera starkt på ljud, tittar sig över axeln i leken, är ofta ledsen, drar sig undan barngruppen och 
söker inte tröst eller uppmärksamhet hos den vuxne, det skulle jag se som en varningsklocka” 

Ett otryggt barn flackar med blicken eller möter inte andras blickar och får 
hopsjunken kroppshållning eller gömmer sig. Det kan också vara avvikande 
beteenden som exempelvis fysiskt utagerande. Barnet beter sig konstant ängsligt, arg, 
rädd eller ledsen.  (Lambda) 

En av respondenterna Alpha, avvek från sina kollegor i beskrivningen av ett otryggt barn och menade 
att otrygghet kan vara ett svår identifierat problem då barnet lär sig hur förskolans verksamhet 
fungerar och vilka krav som ställs, därför inte visar sin otrygghet. 

Barn lär sig maskera sin otrygghet, jag tror att barn hittar en formel för hur dem ska 
agera och finnas i gruppen. I förskolan är det ju att du ska kissa på kö, du ska sitta på 
kö, du ska äta på kö, du ska prata på kö, och allting ska du göra enligt en viss mall, 
och det är kollektivet som avgör inte individen. Därför kan det vara svårt att läsa av 
ett otryggt barn, ibland kan man ju tänka att oj det här barnet verkar otryggt och sen 
så har man träffat föräldrarna och så ser man att dem verkar ha ett jättebra band med 
föräldrarna. (Alpha) 
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Det ter sig svårt för pedagogerna att identifiera beteendemönster för otrygghet om det inte gestaltas i 
fysiska signaler. På frågan hur pedagogerna arbetar med ett barn som ger signaler av otrygghet, 
kommer samtliga respondenter in på att deras arbete i det fallet handlar om att stärka 
anknytningsrelationen till barnet. Pedagogerna menar att detta görs genom att vara hänsynsfull, lugn, 
kärleksfull, lyhörd, men främst fysiskt närvarande och genom att ha självinsikt. Zeta summerar detta: 

Jag tycker att det är viktigt att vi som pedagoger är närvarande, man ska berätta vad 
som ska hända och hur det ska gå till. Det är också viktigt med ögonkontakt och att 
ge respons på barnets villkor, man måste låta relationerna ta tid och inte stressa... Jag 
tror även att vem anknytningspersonen är spelar stor roll. Som anknytningsperson är 
det viktigt att man själv är mottaglig för att kunna läsa av och besvara barnets 
signaler, men jag tror även att det är jätteviktigt att man är medveten om de signaler 
man själv sänder ut (Zeta) 

Då det till synes verkar vara oerhört svårt att identifiera ett otryggt beteendemönster, så ser 
pedagogerna stärkandet av anknytningsrelationen och affektintoning som ett hjälpmedel för att möta 
barnets behov. 

Hur pedagogerna upplever att de identifierar och möter barnets 
trygghetsbehov. 
Samtliga pedagoger menar att alla barn har behov av trygghet och visar detta genom kroppsliga 
signaler. För att möta dessa trygghetsbehov jobbar pedagogerna aktivt redan under 
inskolningsperioden men även lång tid därefter. Många respondenter talar om vikten av att knyta an 
för att vinna barnets förtroende och accepteras som en sekundär anknytningsperson, när föräldrarna 
inte är där. Många beskriver ett arbetssätt som är inlyssnande och på barnets nivå. Där pedagogen 
agerar trygg bas och ger en bild av lyhördhet och respekt. ”Jag finns där för barnet. Sätter mig med 
barnet och visar att jag är en person de kan räkna med.” (Delta) 

Jag ser till att alltid möta barnets blick och ge respons på vad som än kan göra att 
barnet söker min blick. Jag låter alltid barnet ta kontakten och jag tar alltid ett steg 
tillbaka om jag märker att barnet inte vill dela med sig av det hen gör. (Sigma) 

Att börja förskolan är en stor omställning för ett litet barn och därför är inskolningen en mycket viktig 
process för barnet att släppa in nya människor i sitt liv och knyta an till en sekundär 
anknytningsperson, för att lära sig att klara sig utan sina föräldrar i långa stunder. Då inskolning 
uttryckligen är en mycket sårbar process, så upplever många pedagoger att det är här man lägger de 
största och viktigaste delarna av arbetet med trygg anknytning. Respondenterna talar därför om deras 
syn på inskolningens längd och vad de anser är bäst för barnet. Alpha är skeptisk till 
inskolningsmodellen föräldraaktiv inskolning och menar att det ofta är föräldern eller förälderns 
arbetsgivares behov som går före barnets behov. 

I en perfekt värld så hade föräldrarna varit med sitt barn på förskolan så länge som 
det hade behövts för det barnet, två veckor om det räcker för något barn eller en 
månad om det behövdes för ett annat barn eller ett kvarts år om det var vad som 
behövdes och sen till slut när barnet känner sig trygg nog så säger den hejdå pappa 
eller hejdå mamma nu går jag in här och så är det inte mer med det. Men så ser ju inte 
verkligheten ut... (Alpha) 
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Omega reflekterar över föräldraaktiv inskolning positivt men menar att inskolningen inte slutar den 
dagen föräldern lämnar barnet ifrån sig och börjar jobba, utan att inskolning är en lång process som 
varar så länge barnet behöver det. 

Jag tycker det är väldigt viktigt att man lyssnar in vad barnet vill. Vill barnet hålla 
mig i handen när den ska sova så får den göra det och vill den sitta i knäet när den 
ska äta får den göra det, de lär sig rutinerna tids nog ändå. (Omega) 

På de sju förskolor jag besökte så beskrev pedagogerna tre olika typer av inskolning. Främst var det 
föräldraaktiv inskolning följt av traditionell inskolning och på en förskola så hade man en egen modell 
som utgick från barnets behov, där man kände in vad barnet ville, här menade pedagogen att varje 
barn är unikt. Lambda förklarar hur deras inskolningar fungerar. 

Vi har ingen tidsgräns för inskolning. Föräldern är med aktivt och leker med sitt barn 
och personalen interagerar med barnet på barnets villkor, helt utan tidspress. När 
barnet självmant vill vara med personalen provar föräldern att lämna barnet kortare 
stunder, som successivt blir längre. Föräldern går inte om barnet gråter, för det anser 
vi skapa trauma. Vår uppgift är att barnet ska trivas och ha så roligt på förskolan så 
att det inte gör något att bli lämnad här. (Lambda) 

Den typen av inskolning som Lambda beskriver, ligger helt i linje med anknytningsteorins synsätt på 
trygghet och inskolning. Modellen ger även de bästa förutsättningarna för en trygg vistelse och en god 
anknytning till de sekundära anknytningspersonerna.  

 

Hur pedagoger beskriver sina upplevelser av strukturella faktorer som 
utmaningar för att skapa goda anknytningsrelationer i förskolan  

Under intervjuerna i föreliggande studie framkom det att variationen i gruppstorlek och 
personaltäthet var stor. På en av förskolorna var det så mycket som sex pedagoger på 32 barn mellan 1 
- 3 år gamla, detta var en minskning då barnantalet året innan varit 38 st. Då jag upplevde att 
pedagogen hade mycket kunskap om anknytningsteorin och dess betydelse, så upplevde pedagogen 
att den mycket stora barngruppen påverkade möjligheten till anknytning negativt. Samtliga 
pedagoger ansåg att barngrupperna var för stora för att möta alla barns behov. Respondenten 
berättade att på grund det stora barnantalet, ljudnivån och de stora lokalerna så var känslan av att inte 
räcka till och se varje individ stor anledning till den stress som pedagogerna upplevde och resulterade 
i mycket sjukskrivningar. 
     Samtliga respondenter vittnar om stora barngrupper och låg personaltäthet som avgörande hinder 
i anknytningsrelationerna och begränsningar att möta barnens trygghetsbehov. Flera lyfte även 
personalens utbildningsnivå som ett hinder, då de menar att det försvårar arbetet när ”alla inte 
resonerar på samma sätt” (Delta; Lambda). 
     Kappa berättade utförligt om en händelse med en vikarierande pensionär som vid en inskolning 
”lagt beslag” på ett barn och när barnet blev orolig så försökte Kappa trösta det, varpå vikarien drog 
barnet ur hens famn. Kappa menade att den händelsen försvårade inskolningen avsevärt. 
     Flera respondenter uttryckte att de var kritiska till hur resurserna fördelas inom förskolans värld 
och menar att det är barnen som är förlorarna i det långa loppet. En respondent nämner 
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barnkonventionen och citerar att barnets bästa ska vara centralt för all verksamhet. Respondenten 
menar att det inte stämmer att barnets bästa skulle vara centralt, utan anser att det höga barnantalet 
och den låga pedagogtätheten är bevis för att pengar går före människor. 
     Alpha visar mig lokalerna på sin förskola, som ligger i bottenvåningen på ett suterränghus och 
berättar att hen ofta oroar sig för vad som skulle kunna hända om det hade brunnit i byggnaden. 
Pedagogen menar att lokalerna inte var avsedda för barn när byggnaden uppfördes och därför inte 
passade verksamhetens ändamål. Alpha berättade att hen i samtal med den förre förskolechefen, lyft 
saken med brandsäkerhet i relation till det ökande antalet barn. Alpha menade att hen fått svaret att 
det inte fanns någon övre gräns för antalet barn som kunde vistas i lokalen samtidigt. 
     Sigma uttrycker en stor oro till följd av personalbrist, för hur det ska gå för alla barn som ”bara 
glider med”. Hen menar att det är de som ”gör mest väsen av sig” som blir de barnen som får mest 
uppmärksamhet och bekräftelse av pedagogerna. Vidare reflekterar Sigma att de barn som inte söker 
tröst eller uppmärksamhet utan ”bara glider med” egentligen är de som behöver trygga 
anknytningsrelationer mest. Sigma fortsätter tala om resurserna som finns att tillgå på sin förskola och 
hur dessa inte räcker till för att kvalitén ska vara god. Vidare berättar Sigma om den konstanta 
stressen pedagogerna upplever i hens arbetslag, då barngruppens storlek, förskolans miljö och bristen 
på personal, gör att de inte kan möta varje barns individuella behov. 

Stressen att finnas där för alla barnen tycker jag gör att man missar dem. Stressen i 
dagens arbetsplatsmiljö med för många barn, för lite personal och för liten yta 
hindrar definitivt anknytningen till barnet. Det blir omsorg av barngruppen istället 
för lärande med individen. Det är den sorgliga verkligheten. (Sigma) 

Flera pedagoger uttryckte sin oro och frustration över arbetssituationen och menade att det som för 
stunden blir en ekonomisk besparing i förskolan idag, i slutet kommer bli en stor ekonomisk 
belastning för samhället. 

 

Hur pedagoger upplever att anknytning påverkar barns utveckling och lärande. 

Samtliga respondenter hade någon kunskap om anknytningens påverkan på utveckling och lärande. 
Kappa talade om anknytningen som en ”ryggrad i den växande kroppen” och menade att trygg 
anknytning är essentiell för att kunna utforska världen omkring sig och växa som människa. 
”Trygghet skapar en vilja hos barn att utforska (Kappa). 
     Flera respondenter talade om outbildade kollegor och vikarier utan kunskaper i anknytningens 
betydelse, som ett stort problem när det kommer till den pedagogiska verksamheten. Något som även 
kom på tal under flera intervjuer, var vikten av att pedagogerna var närvarande: ”Att för ett barn veta 
att en trygg vuxen finns i närheten skapar möjligheter till lärande situationer. (Kappa). Närvaro var 
något som flera vittnade om var svårt att uppfylla då personalbyte och sjukdom är mycket vanligt. 
”Anknytning är A och O, själva utvecklingsbiten fallerar när det byts personal hela tiden så det är 
viktigt att se till att där alltid är ett känt ansikte, speciellt för dem yngre barnen. (Omega) 
     Samtliga pedagoger såg anknytning som centralt för utveckling och lärande, för några var det så 
självklart att frågan viftades bort. Delta beskriver trygg anknytning i relation till utveckling och 
lärande. ”Har man ingen positiv anknytningserfarenhet kan man inte ta in nya saker - svårigheter att 
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lära sig och ta till sig nya saker. Så en god anknytning är A och O för en god grund för utveckling och 
lärande”. 
     Personalens kunskap och antalet vuxna per barn kom än en gång på tal när vi pratade om 
anknytningens påverkan på utveckling och lärande. Många respondenter menade att med låg 
personaltäthet, finns det små möjligheter att tillgodose både barnens behov av individuell 
vuxenkontakt och läroplanens intentioner vad gäller innehållet i verksamheten. Det framkom i 
intervjuerna att även för en pedagog med stort engagemang och goda kunskaper om små barn är det 
ett svårt, vissa dagar ett omöjligt uppdrag. 
 
 

Resultatsammanfattning 
Det ter sig svårt för pedagogerna att identifiera komplexa beteendemönster för otrygghet om det inte 
gestaltas i fysiska signaler, men belyser att det är av att vara närvarande, tydlig, ge respons på barnets 
villkor, och anpassa sig efter barnets behov. Anknytningspersonens lyhörda mottaglighet och förmåga 
att kunna läsa av barnets signaler är lika viktigt som en medveten kring de signalerna som pedagogen 
själv sänder ut. Samtliga pedagoger upplevde inskolningen som den viktigaste tiden för 
anknytningen. Majoriteten av respondenterna jobbar med föräldraaktiv inskolning och uppfattningar 
om metoden skilde sig i två läger. De som tyckte att den föräldraaktiva inskolningen underlättade för 
den övriga barngruppen då metoden inte påverkar den dagliga verksamheten i samma utsträckning 
som en traditionell inskolning då denna metod tar en personals fulla uppmärksamhet i anspråk. De 
andra som tyckte att utifrån ett anknytningsperspektiv inte föräldraaktiv inskolningsmetod att var att 
föredra, då barnet inte hinner knyta an till pedagogerna på tre dagar. Vidare menar opponenterna att 
föräldraaktiv inskolning istället bidrar till att separationen från föräldrarna blir ett större trauma för 
barnet och att det i slutänden tar längre tid än en traditionell inskolning.  
     Samtliga pedagoger ansåg att barngrupperna var för stora för att möta alla barns behov och 
respondenter vittnar om stora barngrupper och låg personaltäthet som avgörande hinder i 
anknytningsrelationerna och begränsningar att möta barnens trygghetsbehov. 
Samtliga pedagoger såg även en trygg anknytning som centralt för utveckling och lärande. 
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Diskussion 
Syftet i föreliggande studie var att undersöka hur pedagoger i förskolans verksamhet upplever och 
uppfattar barns trygghetsbehov, för att beskriva hur pedagogen som sekundär anknytningsperson 
kan tillgodose barns anknytningsbehov, med frågorna: Hur upplever pedagoger att de identifierar och 
möter barnens trygghetsbehov? Hur beskriver pedagoger sina upplevelser av strukturella faktorer 
som utmaningar för att skapa goda anknytningsrelationer i förskolan? Hur upplever pedagoger att 
anknytning påverkar barns utveckling och lärande? 
 

Inskolning 
Samtliga pedagoger upplevde inskolningen som den viktigaste tiden för anknytningen. Om vi ska se 
till föräldraaktiv inskolning ur anknytningssynpunkt så kan vi se det blir svårt för barnet att knyta an 
till pedagogerna på tre dagar, mer tid krävs för att anknytningssystemet ska försättas i viloläge 
(Broberg et al., 2012). Niss (2009b) menar likaså att det tar tid för ett litet barn att vänja sig vid den nya 
miljön, nya rutiner och att skapa relationer till barn och knyta an till pedagogerna, därför ska denna 
process inte påskyndas. För Niss (2009b) är det en självklarhet att inskolningen sker successivt under 
en längre tid, barnet lär sig regelbundenheten i verksamheten och det blir en trygghet i sig.  
     Flera pedagoger beskriver trygghetscirkeln på samma sätt som Brandtzaeg et al., (2016) när de talar 
om hur de arbetar kring att skapa trygga anknytningsrelationer till barnen. Flera beskriver den trygga 
basen som gör att barnet vågar utforska förskolan och kan återvända till en säker famn för att tanka 
trygghet och de nämner, en kram, ett varmt leende, några vänliga ord eller en stund i knäet när barnet 
känner sig otrygg. Flera beskriver även affektintoning, när de förmedlar sin medkänsla genom 
ansiktsuttryck, kroppsspråk, tonfall eller fysisk kontakt som ett sätt att möta och tillgodose barnets 
behov av trygghet (von Tetzchner, 2016). 
     Flera inskolningsmetoder utgår från en ensam pedagog som sekundär anknytningsperson, det är 
denne som knyter an till barnet och föräldrarna och blir därför familjens kontaktperson. Det framkom 
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under intervjuerna att flera pedagoger ansåg att en pedagog som ensam anknytningsperson inte är att 
föredra, utan att det ur anknytningsperspektiv bör finnas minst två sekundära anknytningspersoner 
tillgängliga redan vid inskolningen. Detta för att inte barnet ska uppleva otrygghet om den sekundära 
anknytningspersonen skulle bli sjuk eller byta arbetsplats. Även Niss (2009b) påvisar vikten av att 
barnet under inskolningen knyter an till mer än en pedagog, då det är ett svårt och viktigt arbete att 
hjälpa barnet med den komplexa uppgiften att hantera separation och anknytning parallellt. 
Hagström (2010) däremot anser att barnet endast ska knyta an till en pedagog som kan agera som 
kompletterande anknytningsperson och först när relationen är stark kan barnet skapa 
anknytningsrelationer till fler pedagoger. 

 

Efterfrågan av en universell arbetsmetod.  
I intervjuerna framkom det att många av pedagogerna såg vissa svårigheter med att identifiera om ett 
barn är tryggt eller otryggt i sin anknytning. De efterfrågade en universell och gångbar 
utredningsmetod likt Ainsworths Strange Situation Procedure (SSC), för att snabbt kunna avgöra 
vilka anknytningsrelationer och behov barnet har med sig. En av pedagogerna liknade SSC med 
inskolningen och menade att hen ibland tycker sig kunna se anknytningsrelationen mellan barnet och 
föräldern redan när hen närmar sig barnet under första dagen. Under intervjuerna talas det mycket 
om anknytningsmönster och hur dessa ger sig uttryck. Än en gång poängteras det av respondenterna 
att outbildad personal kan göra mer skada än nytta, då kunskapen kring de olika 
anknytningsmönstren saknas. Många av respondenterna identifierade otrygg anknytning som 
ytterligheter och ansåg det lätt att identifiera i aggressivt och utåtagerande eller introvert och känsligt 
beteende. Bowlby (1988) menar däremot att det inte alltid är så lätt att identifiera, utan otrygg 
anknytning kan också ge sig uttryck i bekräftelsesökande genom ”duktighet”. Det vi även vet från 
Ainsworths (1978) resultat av strange situation procedure, är att en otrygg anknytning kan visa sig 
genom inkonsekventa beteendemönster och växla mellan närhetssökande och aggression vilket kan 
göra att barnet uppfattas som oförutsägbart. Då det är samspelet mellan barnet och hens 
anknytningspersoner som skapar de inre arbetsmodeller och ligger till grund för 
personlighetsutvecklingen samt den fortsatta utvecklingen, och känslomässiga relationer till andra 
människor. Krävs det mycket kunskap och tålamod från pedagogen för att kunna se igenom 
ambivalensen och ge barnet trygg anknytning för att bryta mönstret av otrygga anknytningsrelationer 
och förändra barnets inre arbetsmodeller. (Bowlby, 1988).  
     Både Broberg et al. (2012) och Belsky et al. (2007) menar att tidigare forskning tyder på att barn som 
har osäker anknytning till sina primära anknytningspersoner, ofta även har en otrygg anknytning på 
förskolan. Därför kan det vara av stor vikt att använda barnomsorgskontexten som en korrigerande 
känslomässig upplevelse för otrygga barn och på så sätt kan en trygg anknytning till en sekundär 
anknytningsperson möjligtvis ersätta den otrygga anknytningen till föräldrarna och leda till en positiv 
utvecklingsbana för barnet (Belsky et al., 2007; Howes & Spieker, 2008) 

 

Barngruppens storlek och personaltäthet 
Enligt Skolverket (2016c) går det 5,2 barn per årsarbetare i förskolan, ett genomsnitt på lite under 13 
barn per avdelning. Något som antagligen varierar lite beroende på om förskolan ligger i en tätort 
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eller glesbygden. Min uppfattning av barnantalet från de sju förskolor jag har besökt är att barnantalet 
i genomsnitt är mycket högre än det nationella. Av de sju förskolor jag besökt fanns 17,4 barn per 
småbarnsavdelning. En möjlig faktor till att detta skiljer sig så mycket från det nationella snittet skulle 
kunna vara att vissa barn inte räknas som en hel person då de vistas vid förskolan på deltid. Men när 
jag pratar med pedagogerna så bekräftar alla att stora delar av dagen, som vid lunch och vila så är 
dem oftast full barngrupp. Vad gäller barn per pedagog så låg det på 5,5 barn per pedagog, även detta 
lite högre än det nationella snittet. Något som enligt Vermeer och van Ijzendoorn, (2006) påverkar 
anknytningskvalitén negativt och hämmar barnens utveckling på förskolan. 
     I Lpfö 98 (2016:8) står det att ”Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och 
tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” om vi då ser till att det i genomsnitt går en utbildad 
förskolelärare på 13,1 barn så menar pedagogerna att det kan vara svårt att utföra utan att delegera 
detta ansvar till övrig personal som helt eller delvis saknar kunskap i anknytningsteori. 
     Små barn betraktas som särskilt utsatta i relationen till pedagoger, på grund av den takt som de 
utvecklar sociala, känslomässiga och kognitiva kompetenser (Timmerman, 2006), och har visat sig ha 
en ökad risk att utveckla osäker anknytning i en stressad miljö (Deklyen & Greenberg, 2008; Sagi et al., 
2002). Flera av respondenterna talar om barnens stress och dess inverkan på anknytningen. De menar 
att det är självklart att anknytningen blir sämre när pedagogen delas på så många som nio barn, detta 
inte bara stressar barnen men det stressar även pedagogerna.  
     Hagström (2010) menar att stress har en mycket negativ inverkan på anknytningen. Det vill säga att 
mycket stress minskar den känslomässiga kvalitén i relationen mellan ett barn och dess primära 
anknytningsperson. Vermeer och van Ijzendoorn (2006) menade att likaså gäller för relationen mellan 
barnet och den sekundära anknytningspersonen, pedagogen. Om vi istället vänder på det så menar 
Brandtzaeg et al. (2016) att trygg anknytning till en sekundär anknytningsperson minskar stressen för 
barnet. 
 
 
Läroplanens inflytande över verksamheten 
När förskolans läroplan reviderades 2010 fick ämnen som språk, matematik och naturvetenskap ett 
större fokus, samtidigt som dokumentation och utvärderingskraven ökade (Skolverket, 2010). Något 
som pedagogerna upplevt ökat kravet på planering vilket i sin tur öka stressen men det innebär också 
minskad tid för samspelet med barnen. Broberg et al. (2016) menar att skaparna av läroplanen inte 
verkar ha tänkt på är att trygghet föregår lärande. En anledning till det, kan tänka sig vara att 
tryggheten har setts som en självklarhet och därför inte fått fokus i läroplanen. I den senaste 
revideringen av läroplanen 2016, fick trygghet en större plats, ”verksamheten ska präglas av omsorg om 
individens välbefinnande och utveckling” (Skolverket, 2016a:5). Då det fortfarande är svårt att hitta ordet 
trygghet kan det ändå synas att tonen av trygghet genomsyra den senare upplagan av läroplanen.  

… Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande 
ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och 
behov. (Skolverket, 2016a:4) ...Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet 
och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet (Skolverket, 2016a:5) 

Trygghet har fått en större roll förskolans läroplan vilket för övrigt kan märkas i att större fokus läggs 
på samarbetet mellan förskolans pedagoger och föräldrar. 
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...Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med 
barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen... 
(Skolverket, 2016a:13) 

Föräldrarnas trygghet med pedagogerna var något som framgick hos respondenterna. Då många 
ansåg att dem primära förutsättningarna för barnets trygghet ligger i föräldrarnas trygghet att lämna 
barnet till personal som de litar på. Om föräldrarna är trygga, smittar det av sig på barnet. 

 
Kunskap är nyckeln till allt 
Då det i föreliggande studie framkom att pedagogerna uppfattar att det finns en viss kunskapslucka 
kring anknytningens betydelse för utveckling och lärande dels mellan olika yrkesroller i förskolan 
men dessutom mellan förskolelärare beroende på när de utbildade sig. Det bör därför vara av intresse 
för förskolan med stöd från aktuell forskning, att erbjuda samtlig personal fortbildning i 
anknytningsteori för att öka möjligheten till att möta barnens behov. Brandtzaeg et al (2016) menar att 
det är värdefullt att känna till skillnaden mellan hur trygg och otrygg anknytning ger sig uttryck. 
Eftersom det kan vara svårt att bedöma, måste pedagogerna se bortom barnets beteende, varför 
kunskapen är viktig, ”Kunskapen om otrygg anknytning ska alltså användas som en påminnelse om 
att barn inte alltid ger uttryck för vad de egentligen behöver.” (2016:102) Hagström, (2010) talar i sin 
avhandling om vikten av fortbildning som erbjudits pedagoger för att dessa skulle kunna öka sin 
kompetens som kompletterande anknytningspersoner. Något som även välkomnas av de pedagoger 
som verkade väl pålästa och kunniga inom anknytningsteori.  

 
Otrygg anknytning som riskfaktor för mentala problem 
Några av de pedagoger jag talade med kom in på dålig anknytning till sina primära 
anknytningspersoner som riskfaktor för allt från kriminalitet till mentala problem senare i livet och 
såg sin roll som sekundära anknytningspersoner viktigare än vad jag kunde förutspå. 
När Main och Solomon (1986; 1990) utvecklade Anknytningsmönster D såg de att barn kunde ha 
olika anknytningsmönster till sina primära anknytningspersoner. Till exempel kunde ett och 
samma barn ha en otrygg anknytning till fadern men en trygg anknytning till modern. Detta såg 
man som ett resultat för att anknytningsmönster inte alltid är ett fast mönster utan beror på 
relationerna till olika människor i den enskilda situationen (Tetzchner, 2016). Det betyder att en 
trygg anknytning till en pedagog kan ersätta en otrygg anknytning till en förälder eller 
vårdnadshavare och bli barnets kompletterande anknytningsperson, det vill säga en person som 
ersätter den närstående hierarkiskt (Hagström, 2010). Då otrygg desorganiserad anknytning idag 
ses som en riskfaktor för utvecklandet av en rad olika mentala problem (Sroufe et al., 1999; van 
IJzendoornet al., 1999; Allen et al., 2007; MacDonald et al., 2008), kan förskolorna hjälpa 
pedagogerna att möta barnens behov genom, mer resurser i form av mer kompetent personal och 
mindre barngrupper. Vilket i sin tur kan vara en stor del i att lösa problemet. En av respondenterna 
var inne på detta under intervjun, och menade att god anknytning till pedagogerna i förskolan 
gynnar alla. ”Pedagogerna är jätteviktiga, oavsett om man har en bra eller dålig anknytning 
hemma så tänker jag att det kan ju inte skada att ha fler trygga anknytningspersoner.” (Alpha) Det 
borde därför ses som samhällets angelägenhet att se till att möta barnens anknytningsbehov. 
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Slutsatser 
Underlaget i föreliggande studie svarar för hur medvetenheten om anknytningsteori bland pedagoger 
påverkar anknytningen positivt, men strukturella faktorer som stora barngrupper, personaltätheten, 
ledningens inställning och politisk styrning inverkar på kvalitén på verksamheten och tiden med 
barnen, vilket i sin tur påverkar anknytningen negativt. Många respondenter hade önskat en 
kompetensutveckling eller fortutbildning i anknytningsteori för verksamma pedagoger för att förnya 
kunskapen och därmed öka pedagogens förmåga att anpassa sitt beteende baserat på barnets behov 
och känslomässiga signaler. Respondenterna menar att förskolan skulle kunna förbättra kvaliteten på 
strukturell nivå genom en medveten minskning i barngruppernas storlek och en ökad personalvård. 
En ökning av kunskap hos personalen skulle dessutom möjligen bidra till en minskning av missnöje 
kring de faktorerna med det pedagogiska arbetet som förskolorna bedriver, som inte i nuläget inte går 
att förändra. Delar av den pedagogiska personalen saknar helt eller delvis utbildning vilket lägger ett 
större pedagogiskt, men också konstruktivt ansvar på förskolelärarna. Likaså finns där en stor 
medmänsklig och affektiv kompetens som ofta inte synliggörs eller premieras, bland de pedagoger 
som inte är förskolelärare. Barnskötare har inte det pedagogiska ansvaret som en förskolelärare har 
och har därför mer tid, och med det, större möjlighet att bekräfta och knyta an till barnen. Tyvärr 
upplevde de barnskötare jag talade med att de ses som andra klassens kollegor, dels av 
förskolelärarna men också av ledningen. Det är beklagligt att barnskötarna upplever att deras 
kompetenser inte ”väger lika tungt” som förskolelärare, men det är ännu bevis för att anknytning inte 
får tillräckligt stort fokus i förskolans verksamhet. Kihlboms (2004) kritik mot förskoleverksamheten 
känns därför tyvärr fortfarande aktuell.  
     Min mening är att det inte nödvändigtvis är pedagogerna i sig som behöver mer kunskap om 
anknytningsteori utan denna fortbildning borde reserveras främst för politiker och beslutstagare. 
Först när kunskapen om anknytningens betydelse för utveckling och lärande finns på högre nivå, kan 
utvecklingen mot tryggare anknytningsrelationer fortgå.  
     När det gäller denna studie anser jag att det inte går att dra några definitiva slutsatser om hur alla 
pedagoger ser på sin roll som anknytningspersoner eller peka på generella strategier som idag 
används för att knyta an till ett barn vid inskolning. Däremot anser jag att studien kan ge en 
fingervisning om betydelsen av teoretisk bakgrund, reflektion, personlig lämplighet och vilka 
arbetsmetoder som förespråkas i arbetet för hur pedagoger bemöter barn. Jag anser även att studien 
synliggjort hur duktiga pedagoger motarbetas av den politiska styrningen på barnens bekostnad. 
Samtidigt erkänner jag att min studie är för liten för att några generella slutsatser omkring 
förhållandet mellan politisk styrning, teori och arbetsmetoder som förespråkas, ska kunna göras.  
 
 
Framtida studier 
Då forskning om anknytning tenderar att koncentrera sig på barnets relation till sina primära 
anknytningspersoner som moder och fader, finns det inte mycket samtida forskning kring sekundära 
anknytningspersoner. Små barn spenderar stora delar av dagarna på förskolan, det hade därför varit 
av intresse att utforska anknytningsrelationen mellan barn och pedagog mer. 
     Något som även varit av nytta för vetenskapen kring anknytningsrelationer, hade varit att utföra 
en longitudinell studie där man kan följa en hel årskull med barn från kring nio månaders ålder då 
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anknytningssystemet är fullt utvecklat och sen i inskolning först på förskola sen i skolan och vidare 
genom tonåren för att avsluta runt 20-års ålder.  
     Då jag under mina intervjuer märkt av ett allmänt missnöje med de politiska och en del strukturella 
faktorer som bidrar till stress och sjukskrivningar bland många pedagoger så anser jag att det är 
viktigt att undersöka hur man kan hjälpa pedagogerna att uppleva större tillfredsställelse med sina 
jobb. 
     Sist vill jag belysa den stora lucka i forskningen kring anknytning i förskolans vad gäller olika typer 
av inskolnings metoder. Som det ser ut i skrivande stund, så existerar ingen forskning kring olika 
typer av inskolning, dess effektivitet och långvariga följder i samband med ökad eller minskad 
trygghet och anknytning. Föräldraaktiv inskolningsmetod har fått mycket kritik i föreliggande studie 
och all forskning jag studerat tyder på att metoden inte är hälsosam för barnet. Då metoden just nu är 
den mest använda i Malmö kommun så ställer jag mig frågande till varför förskolorna väljer att 
använda en metod med uppenbara brister och långvariga negativa konsekvenser för barnet. 
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Bilaga 1 
 

Missiv  
Du får denna information i egenskap av förskolechef. Syftet är att informera om den studie jag 
planerar att genomföra på olika förskolor inom ramen för mitt examensarbete i pedagogik på 
Beteendevetenskapliga programmet. Studien handlar om anknytningens betydelse för mänsklig 
utveckling och fokuserar pedagogens syn på barns anknytning i förskoleverksamhet. På din 
förskola tror jag att ni har värdefull kunskap om barns anknytning som inte minst har betydelse för 
att förstå anknytning kopplat till barnets utveckling och integration i samhället. 

Jag skulle därför vilja komma i kontakt med en eller fler pedagoger som har erfarenhet av arbete på 
småbarnsavdelning som kan tänka sig att dela med sig av sina upplevelser och tankar om små 
barns anknytning till pedagogen i en intervju. 

Eftersom intervjuerna är planerade att genomföras under vecka 16 - 18 anser jag det angeläget att 
du ger ditt godkännande. Om du godkänner är första steget att jag får komma och informera 
pedagogerna både om studien och deras möjlighet att medverka. Steg två är att jag får möjlighet att 
intervjua intresserade pedagoger på förskolan. Varje intervju beräknas ta 20 minuter i anspråk och 
om möjligt genomföras i ett avskilt rum. 

Alla uppgifter inklusive uppgifter om förskolan och kommunen kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att vare sig verksamheten eller intervjupersonerna kommer att kunna 
identifieras i den färdiga rapporten. Materialet kommer endast att används i detta examensarbete. 
Nedanstående information kommer att lämnas till pedagogerna vid din förskola. 

Jag tar tacksamt emot ditt besked om hur du ställer dej till möjligheten att få genomföra studien på 
förskolan via mail alternativt telefon senast fredagen den 28:e April.                

 Har du ytterligare frågor kring studien kontakta gärna mig eller min handledare. 

Med vänlig hälsning 

Samiramis Waychester 

 
 

Samiramis Waychester   Catharina Höijer 

Studerande    Handledare / Universitetslektor 

Telefon: 07**-****** Avdelningen för Utbildningsvetenskap Mittuniversitetet 

sawa1209@student.miun.se   catharina.hoijer@miun.se 
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Bilaga 2 
 

Missiv  
Information om planerad studie om barns anknytning i förskoleverksamhet 

Den studie jag planerar att genomföra på olika förskolor görs inom ramen för mitt examensarbete i 
pedagogik på Beteendevetenskapliga programmet. Studien handlar om anknytningens betydelse 
för mänsklig utveckling och fokuserar pedagogens syn på barns anknytning i förskoleverksamhet. 
Jag tror att du har värdefull kunskap om barns anknytning som inte minst har betydelse för att 
förstå anknytning kopplat till barnets utveckling och integration i samhället. 

Jag skulle därför vilja komma i kontakt med dej som är pedagog och har erfarenhet av arbete på 
småbarnsavdelning och kan tänka dig att dela med dig av dina upplevelser och tankar om små 
barns anknytning till pedagogen i en intervju. 

Intervjuerna är planerade att genomföras under vecka 16 - 18 på din arbetsplats. Intervjun beräknas 
ta 20 minuter i anspråk och om möjligt genomförs den i ett avskilt rum. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbrytas utan närmare motivering (dock senast 
den 1:e juni). Allt du berättar inklusive uppgifter om förskolan och kommundelen kommer att 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att vare sig du eller din arbetsplats eller kommundel kommer 
att kunna identifieras i den färdiga rapporten. Materialet kommer endast att används i detta 
examensarbete. 

Om Du skulle kunna tänka dig att medverka i studien, lämna besked om ditt deltagande via mail 
alternativt telefon senast fredagen den 28:e April till Samiramis Waychester. 

Har du ytterligare frågor kring studien kontakta gärna mig eller min handledare. 

Med vänlig hälsning, 

Samiramis Waychester 

 

Samiramis Waychester   Catharina Höijer 

Studerande    Handledare / Universitetslektor 

Telefon: 07**-******  Avdelningen för Utbildningsvetenskap Mittuniversitetet 

sawa1209@student.miun.se  catharina.hoijer@miun.se 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

som utgår från respondentens upplevelser kring tre teman. (förslag på möjliga följdfrågor ses under 
varje tema om respondenten skulle vara fåordig) 

Tema Bakgrund:  

• Vad är din yrkestitel? / Hur länge har du arbetat som pedagog? 

• Har du fått någon vidareutbildning/fortbildning i anknytningsteorier och anknytningens 
betydelse sen du började arbeta som pedagog? 

• Vad skulle du ge för råd till en nyutexaminerad Pedagog. 

Tema Anknytning - Hur tänker du om jag säger anknytning respektive otrygg anknytning? 

• Vilka egenskaper anser du att en trygg anknytningsperson ska ha? 

• Vilken betydelse tror du att din roll har för barns anknytning? 

• Och hur påverkar den praktiskt ditt arbetssätt? 

• På vilket sätt kan du se att ett barn är tryggt? 

• På vilket sätt kan du märka av en otrygg anknytning hos ett barn? 

• Kan du ge praktiska exempel på arbetet med att skapa trygghet i gruppen? 

• Hur tror du att anknytning påverkar utveckling och lärande? 

• Kan du komma på några upplevelser som du haft som du kan tänka dig har inneburit hinder i 
anknytning eller utveckling? 

• Tror du att ett barn med otrygg anknytning i hemmet, kan utveckla trygga 
anknytningsrelationer i förskolan? 

• Kan du tänka dig några faktorer som skulle kunna försvåra anknytningen till ett barn? 

• Kan det finnas strukturella faktorer som försvårar er anknytning till barnen? 

Tema inskolning – Berätta om hur en inskolning går till. 

• Använder ni er av Föräldraaktiv, eller Traditionell inskolning? 

• Om du fick helt fria händer hur skulle du vilja göra då? 

• Vad tycker du krävs för ett barns upplevelse av trygghet i förskolan? 

• Kan de andra barnen bli otrygga i samband med att ett nytt barn inskolas? 

• Hur jobbar ni då? 
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Bilaga 4 

Frågeschema  
till intervjuerna med Delta, Kappa, Lambda, Sigma, Tau och Zeta 

 

• Vi börjar med en genomgång av barngruppernas storlek, personaltäthet, och yrkesgrupperna 
på förskolan. 

• Vad är din yrkestitel/ utbildning? 

• Vad tänker du om jag säger ordet Anknytning? 

• Vilka egenskaper anser du att en trygg anknytningsperson i förskolan ska ha? 

• På vilket sätt kan du se om ett barn är tryggt? 

• På vilket sätt kan du märka av en otrygg anknytning hos ett barn? 

• Kan du ge praktiska exempel på hur du arbetar för att öka tryggheten hos ett otryggt barn 

• Hur tänker du att anknytning påverkar utveckling och lärande? 

• Kan du komma på några upplevelser som du haft som du kan tänka dig har inneburit hinder i 
anknytning eller utveckling? 

• Kan du se några faktorer som skulle kunna försvåra i anknytningen mellan dig och ett 
förskolebarn? 

• Vilken typ av inskolningsmetod använder ni er av? 

 

 

Om tid återstår och kunskapen verkar finnas hos respondenten, samtala om Anknytningsteorin. 

 
 


