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Förord 
 

Detta självständiga arbete har framställts av Beatrice Papaztcheva och Susanna Löfstedt. Det utgör 

vårt examensarbete under våra studier på Förskollärarprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall. 

 

Då vi inte bor på samma ort har vi planerat studien noga och genom detta möjliggjort att ha fysiska 

träffar med jämna mellanrum där vi har samarbetat genom diskussion, reflektion samt bearbetning av 

insamlat material och litteratur för att genomföra det självständiga arbetet. Studier och forskning som 

används i vårt arbete har vi sökt tillsammans och bearbetningen har skett på varsitt håll men med 

gemensam reflektion om innehåll och urval till arbetet. Intervjuerna genomförde vi både enskilt och 

gemensamt. De transkriberades enskilt och därefter lyssnade vi igenom dem tillsammans för att 

diskutera våra uppfattningar. Därefter analyserade vi resultatet av intervjuerna tillsammans. Vi har 

gemensamt enats om innehållet i detta arbete och har tillsammans analyserat och bearbetat materialet. 

Skrivandet har genomförts både individuellt och gemensamt via ett delat dokument i Google Drive.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till de förskolechefer som hjälpte oss att finna intervjupersoner till vår studie. 

Vi vill också rikta ett ännu större tack till de förskollärare som deltagit i intervjuerna, utan er vilja att 

svara på våra frågor och dela med er av era kunskaper kunde vi inte slutföra detta examensarbete. Vi 

vill även tacka vår handledare Anders Lindqvist för bra feedback i färdigställandet av uppsatsen och 

slutligen ett varmt tack till våra familjer som ställt upp med en fungerande vardag och visat förståelse 

för det engagemang vi avsatt till denna studie.  
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Abstrakt 
 

Studien handlar om att studera förskollärares uppfattningar om trygg anknytning och hur den kan 

anses leda till barns utveckling. Problemområdet i denna studie är att omsorgen, som barn ska ges 

förutsättningar till inom förskolans verksamhet, riskerar att osynliggöras eftersom en stark betoning 

ligger på lärande och utveckling. Omsorg och utveckling kan ses som oskiljbara inom pedagogik, och 

anknytning kan skapa ett sammanhang mellan dessa. Studien är samhällsvetenskaplig med en 

hermeneutisk forskningsmetod där intervjuer med förskollärare genomfördes på olika förskolor 

belägna i en kommun i mellersta Sverige. Totalt har åtta kvinnliga förskollärare deltagit i studien där 

de har berättat om sina uppfattningar och vad de anser är viktigt kring trygg anknytning för barns 

utveckling. Resultatet visar att förskollärare anser att trygg anknytning leder till barns utveckling och 

att barnets omgivning bär ansvaret för att tillgodose barn en trygg anknytning. Det framgår skillnader 

i förskollärarnas uppfattningar som består av omgivningens bemötande till barn, inta barns perspektiv, 

vårdnadshavares trygghet samt barns första kontakt med förskolan. Slutsatsen av studien är att barns 

omsorg och utveckling kan understödjas genom att förskollärare synliggör delkomponenter som finns 

i deras relationskompetens. 

 

Nyckelord: Barns utveckling, Förskolan, Förskollärare, Pedagogik, Relationskompetens, Trygg anknytning. 
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Inledning 
Vi som har skrivit detta examensarbete finner ett stort intresse för relationsskapande inom förskolan 

och hur det kan skapa goda förutsättningar för barns utveckling. Detta intresse har skapats av tidigare 

kunskaper om att anknytning kan användas som ett redskap för att stötta barn i deras utveckling. 

Därför har vi genomfört denna undersökning med förhoppning om att bidra med nya kunskaper som 

kan skapa förståelser om hur arbetet med anknytning inom förskolan kan bedrivas. Studiens syfte är 

att studera beskrivningar av förskollärares uppfattningar om trygg anknytning och hur den kan anses 

leda till barns utveckling.  

 

Vi finner det angeläget att undersöka förskollärares uppfattningar om trygg anknytning och hur den 

kan anses leda till barns utveckling då omsorg och utveckling för barn inom förskolan är oskiljbara 

när det gäller pedagogik för barn. Det ligger en stark betoning på lärande och barns kompetens i 

styrdokument för förskolan och kan medföra att barns omsorg riskerar att osynliggöras (Halldén, 

2016). Hagström (2016) förklarar att det bör finnas en ständig strävan, både på en strukturell nivå och i 

förskolans praktiska vardag, att omsätta kunskapen om anknytningens betydelse för barns utveckling 

för att denna kunskap ska överföras praktiskt. Detta då barnen vistas många timmar på förskolan och 

näst efter vårdnadshavare, så kan förskollärarna vara de som barnen träffar mest. I förståelse av detta 

finner vi en tolkning om att denna eftersträvan Hagström (2016) nämner inte alltid finns. I Läroplan 

för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs att förskolan ska erbjuda en trygg omsorg och stimulera 

barns utveckling. Vidare ska verksamheten: “utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Skolverket, 2016, s.5). 

Styrdokumentet ger beskrivning till en helhetssyn på barnet och dess behov vilket vi ser som viktigt 

att undersöka för att skapa förståelse om att en helhet för barns trygga anknytning och utveckling 

infinns hos förskollärare vilket kan uppfylla läroplanens målbeskrivning. 

 

I vår studie beskriver vi inledande anknytning och hur den kan förstås utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv på omsorg och utveckling inom förskolan. Sedan beskrivs mönster som framträder i 

anknytning och hur förskollärare kan synliggöra dessa mönster och vidare beskrivs anknytning i 

förhållande till relationsskapande och hur den kan skapa sammanhang mellan omsorg och utveckling. 

Avslutningsvis beskriver vi omsorg i förhållande till relationskompetens och beskrivs utifrån en 

pedagogisk förståelse kopplat mot förskolan och dess verksamma förskollärare. Begreppet 

anknytning handlar i vår studie om relationer mellan barn och förskollärare och hur detta kan bidra 

till barns trygghet och därmed skapa förutsättningar för barns utveckling, utifrån förskollärares 

perspektiv. 

 

Undersökningen vi genomfört tar ansats i en hermeneutisk kvalitativ forskning. Detta då vi 

undersöker förskollärares uppfattningar om trygg anknytning genom våra tolkningar kan anses leda 

till barns utveckling. För insamling av data har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer, vilket 

sedan sammanställdes till en empiri för analys mot våra frågeställningar som vi kommer att 

presentera längre ned i detta arbete. Frågeställningarna är kopplade mot att besvara vårt syfte för 

denna undersökning, som vidare kommer att förklara vilken uppfattning förskollärare har om trygg 

anknytning samt om den ses leda till barns utveckling. 
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Problemområde 

Problemområdet i denna studie är att omsorgen, som barn ska ges förutsättningar till inom förskolans 

verksamhet, riskerar att osynliggöras eftersom en stark betoning ligger på lärande och utveckling. 

Omsorg och utveckling kan ses som oskiljbara inom pedagogik, och anknytning kan skapa ett 

sammanhang mellan dessa.  
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Bakgrund 
För att skapa en förståelse om vad anknytning kan vara i ett pedagogiskt sammanhang där 

förskollärare kan ha en betydande roll för barns utveckling genom att skapa trygg anknytning till barn 

redogör vi nedan det teoretiska perspektivet av anknytning, anknytningens mönster och 

relationskompetens. Vår studie har förskollärare som fokus och för att skapa tydlighet för läsaren 

innehåller detta avsnitt benämningar om både förskollärare, lärare, omsorgsgivare och pedagog men 

avsikten är att det ska förstås utifrån ett sammanhang av förskolan och dess verksamma förskollärare. 

Beskrivningar nedan tar grund i nutida forskning och studier där vi inledningsvis beskriver hur 

begreppet anknytning kan förstås mot förskolans verksamhet, anknytningens beståndsdelar utifrån 

omgivningens bemötande och avslutningsvis hur förskollärares relationsskapande kan komma till 

uttryck och utvecklas. Anknytning ska alltså förstås i vår studie i förhållande till det som ofta 

benämns som relationsskapande. 

Anknytning som begrepp och dess uttryck inom pedagogiken 

Det har länge forskats kring anknytning vilket har resulterat i något som benämns anknytningsteori. I 

ett historiskt perspektiv är anknytning ett begrepp som uppkommit genom studier om hur hemlösa 

barns situation kunde förbättras och betonade den betydelse vårdnadshavare har för barns utveckling 

(Broberg, Hagström och Broberg, 2012). Anknytningsteorins två förgrundsfigurer var John Bowlby 

(1907-1990) och Mary D. Salter Ainsworth (1913-1999). John Bowlby var en psykoanalytiker som var 

upphovsman till anknytningsteorin och har bidragit bland annat med betydelser i anknytningen för 

människans utveckling. Hans intresse låg i att försöka förstå hur det känslomässiga bandet mellan 

barn och vårdnadshavare byggs upp. Mary Ainsworth var utvecklingspsykolog och myntade 

begreppet trygg bas och gav anknytningsteorin stadga och empiriskt underlag. Hon fann att barn 

utvecklar olika typer av anknytning till olika omvårdnadspersoner (Broberg et al., 2012). 

 

Under förskolans framväxt har anknytning även börjat skapa betydelse för det pedagogiska och 

omsorgsfulla arbetet förskollärare ska tillgodose barn. Detta då förskolans verksamhet präglas av en 

dubbel roll. Dels ska den vara pedagogisk och stödja barns utveckling, samt omsorgsmässigt då barn 

har ett behov av tillsyn och omvårdnad när vårdnadshavare arbetar (Broberg et al. 2012). För att se 

pedagogiken och omsorgen i en helhet förklarar Aspelin (2016) pedagogisk omsorg och definierar 

detta som ett tvådimensionellt relationsbegrepp. Det betecknar fortsatta eller framtida 

relationsprocesser och det relationsflöde förskolläraren är involverad i här och nu. Detta innebär att 

man som förskollärare accepterar barnet så som denne träder fram, men agerar även så att det bästa 

hos barnets medvetande framkallas. Man upplever världen utifrån barnets horisont och svarar mot 

upplevelsen i syfte att påverka barnet. Omsorg ska alltså förstås i ett sammanhang av 

relationsskapande (Aspelin, 2016). 

 

Halldén (2016) förklarar utifrån läroplanstexterna att det betonas att omsorg och lärande är oskiljbara 

när det gäller pedagogik för yngre barn och problematiserar tänkandet om omsorgens mål. Detta då 

det ligger stark betoning på lärande och barns kompetens i dagens styrdokument för förskola och 

skola och att en bild kan konstrueras där barnets behov av omsorg riskerar att osynliggöras. Hagström 

(2016) förklarar att det finns goda skäl att använda kunskap om anknytning i förskolans vardag då 

anknytning har en grundläggande betydelse för barns utveckling på både kort och lång sikt. 

Anknytning kan skapa ett sammanhang mellan lärande och omsorg där förskolläraren har möjlighet 



 

10 

 

att skapa förutsättningar till barns utveckling i en pedagogisk förståelse likt det Halldén (2016) 

problematiserar.  

Sammanfattning 

Anknytningens uppkomst tar grund i studier om barns bristande närhet till vuxna och att 

vårdnadshavare har en avgörande roll för barns utveckling (Broberg et al., 2012). Nutida studier visar 

att anknytning har betydelse för pedagogiskt arbete då omsorg och lärande är oskiljbara (Halldén, 

2016). En kunskap hos förskollärarna om anknytning kan skapa möjligheter till en god omsorg och 

bidra till barns utveckling. För att förskollärare ska kunna använda anknytning i ett pedagogiskt 

arbete krävs en förståelse om omsorg och den relationsprocess de ingår med barnen. Detta leder 

vidare till deras förståelse och förmåga av relationsskapande (Hagström, 2016). Här nedan förklaras 

de mönster anknytning består av, för att skapa en förståelse om hur relationsskapande och omsorg i 

förskolan kan användas utifrån en medvetenhet om anknytning. 

Fyra anknytningsmönster och dess centrala begrepp 

En medvetenhet hos förskollärarna om anknytning kan enligt Hagström (2016) skapa förutsättningar 

för barn att utvecklas och hur vuxna bidrar med anknytning till barn avgör kvaliteten i anknytningen. 

Anknytning innehar fyra olika mönster som är av vikt för förskollärare att förstå i bemötandet till 

barn och kan då skapa betydelse, både kort- och långsiktigt för barns utveckling. Dessa mönster ingår 

i något som benämns anknytningssystem och aktiveras när en fara hotar. Utifrån vilket 

anknytningsmönster barnet har erfarenhet av reagerar barnet olika. Anknytningsmönstren som 

beskrivs nedan består av trygg anknytning, otrygg/undvikande anknytning, otrygg/ambivalent anknytning 

och desorganiserad anknytning (Hagström, 2016; Broberg et al., 2012). 

Trygg anknytning 

Barn som utvecklat en trygg anknytning har upprepade erfarenheter av att få sin röst hörd och hjälp 

när de behöver. När anknytningssystemet är i viloläge kan barnet kan koppla av och ägna sig åt lek 

och utforskande. Om det uppstår en skrämmande situation för barnet söker barnet skydd eller tröst 

och låter sig tröstas. Anknytningssystemet fungerar som en termostat som slår av när barnet känner 

sig tryggt och kan då ägna sig åt utforskande. När barnet upplever en minskad trygghet slås 

anknytningssystemet på och hämmar barnets utforskande (Broberg et al. 2012). En förutsättning för 

att ett barn ska lära känna och ta hjälp av andra är att förskolläraren erbjuder tillräckligt mycket hjälp i 

anknytningssituationen genom att förskolläraren innehar förmåga att möta barnet och är pålitlig och 

lyhörd för barnets behov (Hagström, 2016). 

Otrygg/undvikande anknytning 

Barn med otrygg/undvikande anknytning kan enligt Hagström (2016) utveckla detta på grund av 

bristande närvaro till barnet från anknytningspersonen. Detta uppstår när den vuxne inte stöttar 

barnets utforskande till sin omvärld eller finns närvarande när barnet behöver annan form av 

stöttning. Barn som upplever denna form av anknytning utvecklar en otrygg/undvikande anknytning 

när barnets närmaste anknytningsperson inte har gett barnet den närhet som behövs i 

anknytningssituationen. Barnet införskaffar återkommande erfarenheter av signaler från 

anknytningspersonen att det är bra att vara stor och självständig. Dessa barn lär sig att inte visa sitt 

behov av tröst och skydd, och kan bete sig som att de klarar sig själva. Utåt sett kan de framstå som 

självständiga, dock behöver de samma hjälp som andra små barn för att reglera sina känslor. Denna 
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form av anknytning kan vara utmanande för förskollärare att se då barnet kan ha erfarenheter av att 

de vuxna inte ser behovet av stöd i sitt utforskande och därför inte söker hjälp, utan istället drar sig 

undan från det som kan upplevas skrämmande (Hagström, 2016). 

Otrygg/ambivalent anknytning 

I en otrygg/ambivalent anknytning är barn ofta osäkra, dels för att barnet inte vet när eller om 

vårdnadshavare är tillgängliga för dem och finns där när barnet behöver trygghet. När ett barn 

utvecklar en otrygg/ambivalent anknytning visar det sig genom starka och överdrivna känslouttryck 

när barnet känner sig hotat. I denna anknytning är utforskande för barnet väldigt begränsat och 

barnet försöker få uppmärksamhet från sina närmaste anknytningspersoner och har ständigt koll på 

dem, men samtidigt är konflikten stor från barnets sida gentemot anknytningspersonerna. Vid avsked 

och hämtning på exempelvis förskolan upplevs barnet väldigt ledsen och otröstligt. Detta kan ses som 

att barnet “skruvar upp” sitt anknytningsbeteende, även i situationer som är lugna och trygga, barnet 

är bevakande och har svårt att släppa taget om anknytningspersonen. Dessa barn blir lätt 

missförstådda och inom förskolan kan de ofta beskrivas som osjälvständiga. Därför är det ofta vanligt 

att förskollärare försöker uppmuntra dessa barn till självständighet i stället för att erbjuda närhet och 

tillförlitlig omsorg. Likt den otrygga/undvikande anknytningen behöver barn med dessa erfarenheter 

få kontinuerlig uppmärksamhet för att skapa en tillförlitlighet till förskolläraren (Hagström, 2016; 

Broberg et al., 2012). 

Desorganiserad anknytning 

I en desorganiserad anknytning kan barn bete sig olika men oftast söker barnet kontakt med deras 

närmaste anknytningsperson, dock visar anknytningspersonen inte en tillgänglighet för barnet. I 

anknytningssituationer är anknytningspersonen oförutsägbar och kan upplevas skrämmande. Trots 

denna rädsla söker sig barnet ändå till anknytningspersonen när anknytningssystemet aktiveras. 

Eftersom anknytningspersonen uppvisar en bristande tillgänglighet och barnet har erfarenhet av att 

vara ombytlig i sitt bemötande kan barnet inte förutse vad som ska hända. Vanliga reaktioner hos 

barn med denna form av anknytning är starka känslouttryck i vardagliga och ofarliga situationer. 

Andra reaktioner kan vara att barnet utvecklar en uppmärksamhet mot sin omgivning och kan 

framstå som kontrollerande. De blir skickliga på att ligga steget före för att undvika att svåra 

situationer för dem uppkommer. Inom förskolan kan dessa barn vara svåra att förstå och att inneha 

kunskap om anknytning kan hjälpa förskollärare att bemöta dessa barn. I denna form av anknytning 

behöver förskollärare visa en tillgänglighet till barnen för att stödja deras förmåga till anknytning 

(Hagström, 2016). 

Sammanfattning 

I förskolans vardag har barnet olika erfarenheter av anknytning som kan vara någon av dessa ovan 

nämnda anknytningsmönster. Från den tidigare erfarenhet barnet har av anknytning finns 

förväntningar på hur förskollärare kommer att bete sig i olika anknytningssituationer och barnet 

kommer att reagera utifrån denna erfarenhet. Förskollärare kan vägledas av dessa reaktioner när de 

planerar och arbetar för en tillräckligt trygg vardag i förskolan, då förskollärare behöver inneha 

kunskap om anknytning och förstå barnets känslomässiga språk. Då kan anknytning användas i ett 

pedagogiskt arbete och skapa ett sammanhang mellan lärande och omsorg (Hagström, 2016). För att 

förskollärare ska kunna arbeta med omsorg där det ses avhängigt med lärande och utveckling krävs 
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att förskolläraren har förmåga att bygga förtroendefulla relationer, då behöver i sin tur förskollärare 

inneha förmåga och kunskap om relationskompetens (Aspelin, 2016). 

Förskollärares relationskompetens och förmåga till relationsskapande 

För att skapa ett sammanhang mellan omsorg och utveckling med anknytning som medvetenhet 

behöver förskolläraren skapa förtroendefulla relationer till barnet. Detta kan göras genom att se 

utifrån en pedagogisk omsorg (Aspelin, 2016). Omsorg är ett värde som existerar människor emellan 

och omsorgsrelationen utgör ett mänskligt grundvillkor, detta grundvillkor är att människan föds in i 

världen och är helt och hållet beroende av andra människors omsorg. Tack vare att andra människor 

bland annat bryr sig om, ger värme, trygghet, mat och kärlek kan mottagaren överleva, må bra och 

växa. Omsorg är ett allmänmänskligt behov som gäller för alla människor, barn som vuxen och har 

alltid existerat, men behovet har olika karaktär beroende på tider, kulturer, ålder, samhällen och 

verksamheter (Aspelin, 2018).  

 

Aspelin (2018) diskuterar om pedagogisk omsorg och resonemanget tar grund i Nel Noddings (2013) 

teori om etisk och naturlig omsorg. Naturlig omsorg kan ses som ett ursprungligt sätt att vara på i 

världen och förknippas främst med kärleksfulla relationer till människor. Karaktäristiskt för naturlig 

omsorg är att en naturligt omsorgsam person agerar spontant, man ifrågasätter inte om, varför eller 

hur man ska hjälpa utan detta är något man bara gör. Etisk omsorg kommer till uttryck när naturlig 

omsorg inte infinner sig eller den omsorgen riktas mot inte är mottaglig för omsorgshandlingar. Detta 

kommer ofta till uttryck inom situationer i pedagogiska verksamheter, exempelvis när ett barn utför 

en handling som kan skada ett annat barn. Dessa situationer skapar ett resonemang där etisk omsorg 

övervägs mellan det etiska ideal omsorgsgivaren innehar och utgör en moralisk kompass med avsikt 

att händelseförloppet ska sluta i goda konsekvenser. Detta innebär att en omsorgsperson engagerar 

sig att handla omsorgssamt för att omsorgsrelationer ska skapas (Nel Noddings, 2013). Enligt Aspelin 

(2018) har pedagogisk omsorg karaktären av etisk omsorg då verksamma inom pedagogiska 

verksamheter ofta ansvarar för ett stort antal barn och dagligen ställs inför komplicerade situationer. 

Dock är naturlig omsorg det fundamentala värdet och ledstjärna i mänskliga relationer och det är en 

balansgång där omsorgsgivaren ofta behöver reflektera utifrån sitt etiska ideal utan att bli allt för 

upptagen av sådana reflektioner då den direkta förbindelsen till barnet kan gå förlorat. 

 

En pedagogisk omsorg avgränsas enligt Aspelin (2016) till relationen mellan pedagogen och barnet då 

den ses som navet i den pedagogiska verksamheten. Frelin (2012) förklarar att relationsarbete avser 

allt arbete som lärare utför tar grund i att förbättra de relationella förutsättningarna för undervisning. 

Detta innebär att ha ansvar för de här förutsättningarna då de är viktiga för elevers möjligheter till 

utbildning. I vår studie härleds detta till förskollärare och den lärande och utveckling barn ska ges 

förutsättningar till. Frelin (2010) har genomfört en studie om den relationella dimensionen av 

pedagogers arbete där resultatet visar att om relationer inom förskolan ska bli pedagogiska krävs ofta 

en medveten uppmärksamhet, mycket arbete och försiktighet hos pedagoger. Vidare så kräver detta 

särskild yrkeserfarenhet och förståelse att hantera dessa förutsättningar.  

 

Relationen mellan förskollärare och barn beskrivs av Lippard, La Paro, Rouse och Crosby (2017) som 

viktigare för barnets utveckling än det vardagliga samspelet i barngruppen. En konfliktfylld relation 

leder till ett mer negativt beteende, och omvänt, en positiv relation leder till ett positivt samspel. 

Lippard et al. (2017) beskriver att ett positivt samspel från förskollärarna stödjer barns kognitiva, 
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sociala och känslomässiga utveckling. McNally och Slutsky (2018) för ett liknande resonemang. Inom 

relationsskapande mellan förskollärare och barn kan konflikter mellan dem förhindra barns sociala 

och kognitiva utveckling. För att barnen ska få en god relation behöver förskollärarna bygga upp 

relationerna mellan förskollärare-barn i verksamheten. 

 

En pedagogisk verksamhet kan påverkas av olika faktorer när det gäller relationsskapandet mellan 

förskollärare och barn. För att förskollärarna ska skapa positiva relationer till barnen i förskolan 

behöver förskollärarna ha fördjupade uppfattningar om hur man ska tänka och arbeta kring 

relationsskapande i förskolan. Det behövs att förskollärarna som arbetar kring barnen kan se barnens 

behov och ge bekräftelse. Detta kan bli ett problem då den trygga punkten i barnets liv på förskolan, 

som är förskolläraren, kan bli exempelvis bli sjukskriven och på så vis påverka barnets trygghet 

(McNally & Slutsky, 2018). 

 

McNally och Slutsky (2018) beskriver i sin studie att förskollärarna genom utbildning och 

medvetenhet får förståelse för vad de ska fokusera på för att etablera relationer med barn. I studien 

framkom att det inte räcker med att förskollärarna har en lång och bred arbetslivserfarenhet genom 

arbete med barn i förskolan. Verksamma inom förskolan behöver mer tillgång till professionell 

utveckling som har stor betydelse för förskollärares arbete kring relationer och därigenom leder till 

mer positiv respons till barnen. McNally och Slutsky (2018) menar även att förtroendet mellan 

förskollärare och barn är viktigt och bidrar till en känslomässigt trygg eller otrygg atmosfär. En 

atmosfär och miljö med lyhörda förskolläre är viktig för att de ska kunna skapa en trygg miljö där 

barnen blir bekräftade och på så sätt skapas en trygghet. Lippard et al. (2017) beskriver att relationer 

av positiv karaktär mellan förskollärare och barn har betydelse för barns utveckling. Förskollärare 

behöver ha en uppfattning om hur relationer av positiv karaktär skapas. 

 

Förskollärare behöver inneha förmåga och kunskap om relationskompetens när de ska bygga 

förtroendefulla relationer till barn (Aspelin, 2016). Relationskompetens innehåller tre delkompetenser 

som består av kommunikativ kompetens, differentieringskompetens och socioemotionell kompetens. 

Kommunikativ kompetens innebär att läraren använder ett språk som är begripligt, relevant och 

bidrar till meningsskapande och innehållslig progression. Det finns även en betydelse hur läraren 

talar, både muntligt och kroppsligt. Barnet ska visas respekt och språket ska vara inbjudande och 

hänsynsfullt. När detta kommunikationssätt utgör mönster i lärarens praktik kan förutsättningar till 

att relationer fördjupas på sikt och understödja verksamhetens syften. Differentieringskompetens 

visar på lärarens förmåga att agera så att inte relationerna blir för nära eller distanserade till varandra. 

Om läraren är för upptagen av sig själv eller sitt uppdrag förlorar den direktkontakt med barnet, och 

är läraren allt för upptagen av barnet förlorar läraren viktiga sidor av sig själv och sitt uppdrag. 

Förmåga att reglera graden av närhet och distans gör att avståndet mellan lärare och barn blir 

produktivt, både för relationen och verksamhetens syften. Socioemotionell kompetens innebär att 

läraren är lyhörd för emotionella signaler i samspel med barnet. Stolthetskänslor främjas av den 

relationskompetente och skamkänslor erkänns i en positiv riktning för den pedagogiska aktiviteten. 

Dessa tre är analytiska verktyg som kan hjälpa att upptäcka och urskilja viktiga drag i pedagogiska 

relationer (Aspelin, 2018). 
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Sammanfattning 

Förskollärare behöver skapa förtroendefulla relationer till barnet och det kan göras genom omsorg, 

vilket innebär ett värde som existerar människor emellan och omsorgsrelationen utgör ett mänskligt 

grundvillkor. Pedagogisk omsorg har en karaktär av etisk omsorg då pedagogiska verksamheter ofta 

ansvarar för ett stort antal barn och omsorgsgivare ställs dagligen inför komplicerade situationer där 

de måste använda sina etiska ideal som utgör en moralisk kompass. Omsorgspersonen engagerar sig 

omsorgsamt för att omsorgsrelationer ska skapas men naturlig omsorg ligger dock ändå till grund i 

mänskliga relationer. Pedagogisk omsorg avgränsas till relationen mellan pedagogen och barnet och 

relationsarbetet avser att förbättra de relationella förutsättningarna för undervisning (Aspelin, 2016; 

2018). Ska relationer inom förskolan bli av pedagogisk karaktär krävs ofta en medveten 

uppmärksamhet, mycket arbete och försiktighet hos pedagogerna. För att förskollärarna ska skapa 

positiva relationer till barnen i förskolan behöver förskollärarna ha fördjupade uppfattningar om hur 

man ska tänka och arbeta kring relationsskapande i förskolan. Det räcker inte med att förskollärarna 

har en lång och bred arbetslivserfarenhet då de behöver mer tillgång till professionell utveckling som 

har stor betydelse för förskollärares arbete kring relationer och därigenom leder till mer positiv 

respons till barnen. Förskollärare behöver inneha förmåga och kunskap om relationskompetens i 

skapandet av förtroendefulla relationer till barn (McNally & Slutsky, 2018; Lippard et al., 2017). 

Relationskompetens består av tre delkompetenser som är kommunikativ kompetens, 

differentieringskompetens och socioemotionell kompetens, dessa kan upptäcka och urskilja viktiga 

drag i pedagogiska relationer (Aspelin, 2018). 
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Syfte 

Studiens syfte är att studera förskollärares uppfattningar om trygg anknytning och hur den kan anses 

leda till barns utveckling. 

Frågeställningar 

● Hur beskriver förskollärare trygg anknytning i förhållande till barns utveckling? 

● Vilka skillnader finns i förskollärares uppfattningar om att trygg anknytning kan leda till 

barns utveckling? 
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Metod 
Här nedan beskrivs den kvalitativa metod vi använt oss av och motivering till varför vi genomfört en 

hermeneutisk studie för insamling av den empiri som ligger till grund för vår kommande diskussion. 

Följande beskriver vi urvalet, genomförandet av studien, analysmetod och etiska överväganden. 

Avslutande kommer vi att beskriva en metoddiskussion där vi diskuterar valen av metod, urval och 

analysmetod och hur de kan påverka studiens validitet och reliabilitet. 

Ansats 

Vår avsikt och studiens syfte är att studera förskollärares uppfattningar om trygg anknytning och hur 

den kan anses leda till barns utveckling. Detta för att införskaffa kunskap om förskollärares eventuella 

skilda uppfattningar om trygg anknytning kan vara en brist eller tillgång till barns utveckling. För att 

finna detta har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med förskollärare. Vår studie har 

anknytning och barns utveckling som forskningsobjekt, och förskollärare och deras uppfattningar är 

vårt studieobjekt. För att införskaffa empiri inom området trygg anknytning och hur den kan ses som 

utvecklande för barn utifrån förskollärares uppfattningar har vi använt oss av hermeneutisk 

forskningsmetod. Detta är en så kallad kvalitativ metod som ofta används i samhällsvetenskapliga 

undersökningar. Kvalitativ metod används när det undersökta inte mäts genom statiska metoder. 

Exempel på kvalitativ metod är intervjuer, observationer och analys av text (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Inom hermeneutisk forskning förklarar Bryman (2011) att man försöker förstå och tolka ett fenomen, 

som i vår undersökning består av uppfattningar hos förskollärare. Brinkkjær och Høyen (2013) 

förklarar att hermeneutiken har som mål att förstå den kulturella värld som fenomenet befinner sig 

inom. I vår studie består den kulturella världen av trygg anknytning och barns utveckling. Inom 

hermeneutiken ligger det en utmaning i att dess ideal, att förstå den kulturella värld som fenomen 

frambringas i, aldrig kan uppnås då människor ses som självständiga individer vilket innebär att vi 

var för sig har våra unika kulturella referensramar. Tolkningsarbetet blir desto mer krävande ju längre 

avstånd det är mellan oss i kulturell eller historisk synvinkel (Brinkkjær & Høyen, 2013). För oss har 

det inneburit en utmaning i dels att vi inte på förhand kunde veta om våra referensramar var 

samstämmiga med förskollärarna, och dels att vi inte skulle kunna skapa oss en definitiv sanning från 

vår empiri. Dock är vårt mål med undersökningen inte att bekräfta eller förkasta teorier, målet består 

av att försöka finna nya förklaringar om fenomenet vi undersöker, så kallad induktiv metod (Bryman, 

2011). 

 

Likt hermeneutiken så intresserar fenomenologin sig för fenomen men skillnaden består av att inom 

fenomenologin vill man beskriva fenomenen så som de uppträder i människans medvetande. Om vi 

exempelvis hade undersökt de erfarenheter förskollärare utgår från i samband med skapande av trygg 

anknytning till barn, har vår undersökning utgått från fenomenologisk forskningsmetod (Brinkkjær & 

Høyen, 2013). Hermeneutik består av tolkningar av ett fenomen och är en fungerande metod till vår 

studie då den kan synliggöra förskollärarnas uppfattningar (vårt fenomen). Hermeneutiker letar i 

människors uttryck efter betydelser (Hyldgaard, 2008). Detta görs genom tolkning av det man ser, 

alltså att man intresserar sig för innebörden av handlingen, inte vad avsikten är med handlingen. Man 

kan även förstå världen på flera olika sätt (Ödman, 2017). Förskollärarnas uttalanden ska i ett 

hermeneutiskt perspektiv ses som viktiga att förstå, vår data i studien ska därför tolkas istället för att 
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granskas. För tolkning av det man ser närmar forskaren sig subjektivt mot det som undersöks 

(förskollärares uppfattningar om trygg anknytning och barns utveckling) utifrån sin egen 

förförståelse. Tankar, intryck, känslor och den kunskap forskaren besitter ses som en tillgång i 

tolkningsprocessen och kan även ställa sig själv som subjekt i relation till det undersökta, för att sedan 

pendla mellan att inta både objektets och subjektets synvinkel. För att tolka och förstå förskollärarnas 

uppfattningar om trygg anknytning och barns utveckling har vi reflekterat kring vår egen erfarenhet 

och kunskap om det undersökta. Vi har även försökt inta förskollärarnas synvinkel, när de beskriver 

vad trygg anknytning innebär för dem, för att försöka få syn på det som inte alltid framstår som 

uppenbart (Patel & Davidson, 2011).  

Datainsamlingsmetod 

För att införskaffa relevant datamaterial till vår studie som kan besvara hur förskollärare uppfattar 

anknytning i förhållande till barns utveckling har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med åtta 

förskollärare. En semistrukturerad intervju innebär att man har flera förutbestämda frågeställningar, 

dock kan intervjuaren ändå fördjupa sig när den intervjuade medger detta (Eliasson, 2013). Vi har 

använt fyra förutbestämda intervjufrågor (se bilaga 2) som hjälpte oss och de intervjuade att hålla 

fokus inom ramen för vår studie och vi använde oss av följdfrågor om tillfälle gavs. Patel och 

Davidsson (2011) beskriver att vid en semistrukturerad intervju kan forskaren använda sig av 

bestämda områden eller teman som berör ämnet, man kan antingen ställa frågorna i en bestämd form 

eller ställa frågorna utifrån hur samtalet fortlöper. Genom att vi under våra samtal använde oss av 

både fasta intervjufrågor, och när det behövdes av följdfrågor, medförde det för oss givande samtal 

där vi kunde fördjupa oss mer i deras beskrivningar och för det område vi studerar. Följdfrågor som 

ställdes gjordes i samband med att vi fann att förskolläraren visade intresse att samtala inom ett 

område som berörde deras uppfattningar om trygg anknytning och barns utveckling och hjälpte oss 

att fortsätta diskussionen eller fördjupa förskollärarnas svar. 

 

Valet av denna metod för datainsamling grundar sig i att vi genomfört en hermeneutisk studie där vi 

undersöker ett fenomen (förskollärares uppfattningar). Hermeneutikens grund är att människors tal, 

skrift och produkter har betydelse, och letar efter betydelser, i människors uttryck. Tal, skrift och 

produkter är handlingar utförda av människor, alltså intresserar hermeneutiken sig för betydelser i 

handlingar genom tolkning och därav lämpar sig semistrukturerad intervju som en bra metod för att 

insamla ett underlag att tolka (Hyldgaard, 2008). Handlingar består i vår studie av diskussioner med 

förskollärare, alltså handlingar genom talat språk. Språk i en hermeneutisk ansats betraktas inte 

enbart som en hjälp att uttrycka sig, utan något görs i och med att man uttrycker sig. Tala är att göra 

något vilket är mer än att förmedla sin kunskap eller uttrycka en tanke (Hyldgaard, 2008). 

Urval och genomförande 

För att vår studie ska kunna besvara vad förskollärare har för uppfattningar om trygg anknytning och 

dess betydelse för barns utveckling behövde vi ett urval som består av förskollärare och är ett 

målinriktat urval då vi avser att besvara en studie som är beroende av förskollärares uppfattningar. 

Detta urval kan ha en viss så kallad snöbollseffekt då vi kan ha givits rekommendationer från 

förskolechefer till medverkande förskollärare (Bryman, 2011). Urvalet består av åtta stycken kvinnliga 

förskollärare som arbetar med barn i åldrarna ett till sex år och är verksamma inom en och samma 

kommun som är belägen i mellersta Sverige. Vid införskaffande av data inom kvalitativ forskning 

med intervjuer som metod är det viktigt att genomföra tillräckligt många intervjuer för att öka 
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chansen att den insamlade datan ska vara oberoende av varandra och enskilda personers 

uppfattningar. Denna risk kan undvikas genom att genomföra sex till åtta genomförda intervjuer 

(Eriksson-Zettterquist & Ahrne, 2015). 

 

Vi använde oss av semistrukturerad intervju som metod för insamling av data. En utmaning enligt 

Eliasson (2013) i denna metod är, i jämförelse med ostrukturerad intervju, att det kan vara svårt att 

fullständigt gå igenom varje fråga. För att skaffa oss en erfarenhet om hur semistrukturerad intervju 

kan fungera för insamling av data med inspelning, anteckningar och frågornas utformning till vår 

undersökning har vi genomfört varsin pilotstudie där semistrukturerad intervju testats och 

utvärderats av oss. I den ena intervjun spelades samtalet in och i den andra fördes endast 

anteckningar. Bryman (2011) förklarar att det är bra att genomföra en pilotstudie och testa hur 

instrumenten fungerar för att undvika insamling av data som inte besvarar studiens syfte.  För att 

undersöka om frågorna kunde besvara syftet har vi skapat oss en uppfattning om resultatet och den 

förståelse som skapats av resultatet har vi jämfört mot studiens syfte, så kallad induktiv metod 

(Bryman, 2011). Vi fann det även viktigt för analys av data mot vår studies syfte att inspelad intervju 

ger djupare reflektioner i jämförelse med endast anteckningar. Patel och Davidson (2011) förklarar att 

verkligheten som undersöks kan lagras med hjälp av inspelningsbar teknik och på så sätt lagra 

verkligheten för att göra registreringar i efterhand, alltså att man granskar sitt datamaterial mot 

studiens syfte, vilket även öppnar upp möjligheten att göra detta så pass många gånger som behövs 

för att försäkra oss om att vi uppfattat allt korrekt. Efter utvärdering av pilotstudien fann vi att denna 

metod lämpar sig väl för att finna uppfattningar hos förskollärare och en av dessa pilotstudier har, 

efter förfrågan till medverkande intervjuperson (se bilaga 3), använts till vårt resultat då den kunde 

bidra till vår studies syfte. 

 

Vi önskade att träffa intervjupersonerna personligen då vi i vår hermeneutiska ansats söker tolkningar 

av språket. Språk kan vara uttryckt genom tal men även kroppsligt och att genomföra intervjuer till 

exempel genom telefon där vi inte kan se eventuellt kroppsspråk, som kan ge viktiga beskrivningar av 

förskollärares uppfattningar om det undersökta, såg vi kan medföra en brist i vårt tolkningsarbete 

(Hyldgaard, 2008). Vi började med att undersöka inom vilken kommun det skulle kunna vara möjligt 

för oss att genomföra intervjuer genom att titta på olika kommuners hemsidor för att se hur många 

förskolor som fanns att skicka förfrågan till. Vårt beslut av kommun grundar sig i vår tillgång till tid, 

lägesavstånd och flest antal förskolor inom kommunen att tillgå för vår studie. När vi beslutade oss 

för en kommun som uppfyllde våra kriterier för att genomföra studien i skickade vi ut ett missiv (se 

bilaga 1) till tre olika förskolechefer för förfrågan att genomföra vår studie och för vidareförmedling 

till anställda förskollärare. I missivet presenterade vi studiens syfte och vad vi önskade i mötet med 

förskollärarna. Inom en vecka hörde samtliga förskolechefer av sig med kontaktuppgifter till 

förskollärare som visat intresse för vår studie. Vi skickade sedan ut missivet (se bilaga 1) till 

förskollärarna för att de skulle ges möjlighet att fundera och ta ställning till deltagande i vår studie. 

Efter en vecka hörde vi av oss via e-post eller telefon för att höra deras intresse av deltagande, frågor 

de hade om studien och bokning av tid för intervjun. Samtliga tillfrågade förskollärare deltog i 

intervjun. 

Databearbetning och analys 

Vår insamlade data har analyserats och bearbetats genom att vi har läst igenom de transkriberade 

intervjuerna flera gånger för att finna förskollärarnas uppfattningar om trygg anknytning och barns 
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utveckling. Resultatet har sedan vuxit fram från de tolkningar vi gjort av datan. För analysen och 

framställningarna av våra tolkningar har vi använt induktiv metod (Bryman, 2011). Detta innebär 

enligt Bryman (2011) att forskaren skapar sig en uppfattning om det som uppstår av resultatet och 

vidare skapar nya förståelser som uppkommer kring det undersökta fenomenet. Hermeneutisk 

forskning innebär att inte bekräfta, förkasta eller skapa ny teori, utan förstå det undersökta på nya sätt 

vilket kan göras med induktiv metod (Bryman, 2011). I en induktiv analysmetod utgår forskaren från 

att härleda en utsaga till andra utsagor, alltså i vår undersökning samlar vi förskollärarnas utsagor och 

det vi finner i deras svar och bildar en ny utsaga. Induktiv analysmetod medför vissa problem att 

falsifiera vetenskap då det inte går att dra slutsatser av att vissa fall även gäller för alla fall och vanan 

att anta att det alltid har varit på ett specifikt sätt leder till att svaret bli detsamma. Detta ses inte som 

en tillfredsställande grund att framställa vetenskap (Hyldgaard, 2008). Dock är inte vårt mål med 

undersökningen att ge ny vetenskap i form av absoluta sanningar utan öppna upp för nya förståelser 

om förskollärares uppfattningar i förhållande till trygg anknytning och barns utveckling. 

 

Vår förförståelse har varit en viktig del för analysen av data. Vi har försökt att synliggöra den kunskap 

vi har inom området trygg anknytning och hur den kan stödja barns utveckling för att vi ska kunna 

bemöta förskollärares förståelser om detta. Det kan finnas svårigheter att distansera sig från sina 

tidigare erfarenheter för att skapa en överblick av insamlade data, men det är även genom tidigare 

erfarenheter som svårtillgängliga insikter kan nås (Dalen, 2015). För att skapa oss de insikter som kan 

ge svar på vår insamlade data har vi gjort en djupgående inläsning om barns anknytning och 

utveckling för att tillägna oss erfarenheter. Våra tankar, intryck, känslor och tidigare kunskap har varit 

en viktig tillgång i den tolkningsprocess vi genomgått i analys av resultatet. Detta då det gav 

reflektioner både enskilt och tillsammans som lett till att vi sett nya förståelser av förskollärares 

uppfattningar om trygg anknytning och barns utveckling som vid en första anblick har framstått som 

uppenbart (Patel & Davidson, 2011).  

 

I en hermeneutisk ansats görs tolkningar av det man ser och att vara två som tolkar samma material 

öppnar upp möjligheten att se olika saker (Hyldgaard, 2008). Då vi var för sig har unika kulturella 

referensramar som Brinkkjær och Høyen (2013) beskriver, vilket vi har både till de intervjuade och 

varandra, gavs det möjlighet att synliggöra olika saker under intervjuerna. Detta har lett till 

fördjupade diskussioner om resultatet transkriberingen gav. Därav såg vi fördelen med att intervjua 

tillsammans för att se intervjusituationen så som den uppenbarade sig. I de intervjuer som vi inte 

kunde genomföra tillsammans har vi delat transkriberingarna och inspelningarna med varandra för 

att även då försöka få syn på nya saker i datamaterialet. Våra tolkningar har genom induktiv 

analysmetod skapat ett resultat som visar förskollärares uppfattningar om trygg anknytning och barns 

utveckling. För att finna eventuella skillnader eller likheter har vi gjort en kodning av materialet, detta 

utgör ofta startpunkten för kvalitativa analyser. Kodningen har vi gjort genom att dela upp de 

transkriberade intervjuerna i enheter där varje enhet står för en kod. Då kan man få syn på samband 

mellan olika koders egenskaper (Bryman, 2011). Denna kodning har resulterat i nedanstående 

rubriker för att skapa en tydlighet för läsaren mot vad förskollärare förankrar sina uttalanden i 

skapandet av trygg anknytning: 
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● Omgivningens bemötande till barn 

● Inta barns perspektiv 

● vårdnadshavares trygghet 

● Barns första kontakt med förskolan 

Forskningsetiska överväganden 

Inför varje intervju har vi skickat ut ett missiv till intervjupersonerna där vi förklarat syftet med vår 

undersökning och information om de fyra forskningsprinciperna; Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). För 

deltagande intervjupersoner har det inneburit att deras deltagande är frivilligt, att de har möjlighet att 

avbryta intervjun och avgöra vilken information de vill delge oss samt att vi endast kommer att 

använda den information som är relevant till vår studie.  

 

Insamlat datamaterial har endast använts till denna studie och består av, med tillåtelse av 

medverkande intervjupersoner, svar från inspelade intervjuer och anteckningar. Denna data har 

förvarats av oss på ett säkert sätt och kommer att destrueras av oss när kursen är avslutad. Allt 

datamaterial har hanterats konfidentiellt vilket innebär att medverkande personer har avidentifierats i 

vår undersökning och namngetts med fiktiva namn. Vi har valt att ta med hur länge de har haft 

uppdraget som förskollärare samt vilken åldersgrupp de arbetar med för att skapa en uppfattning för 

läsaren om deras erfarenheter.  

 

Intervjupersonerna med fiktiva namn: 

Fiktiva namn Sofia Amanda Märta Karin Therese Mariette Åsa Ellinor 

Verksamma år: 1,5 år 8 år 26 år 16 år 9 år 4 år 10 år 6 år 

Arbetar med 

åldersgrupp:  

1-5 år 1-3 år 1-3 år 1-3 år 1-3 år 1-3 år 3-5 år 1-3 år 

Datum för intervjun: 11.10.2018 18.10.2018 22.10.2018 22.10.2018 22.10.2018 22.10.2018 25.10.2018 1.11.2018 

 

Metoddiskussion 

Hermeneutiken vill försöka förstå och tolka ett fenomen. Då vi inte vill skapa ny teori utan tillägna oss 

nya förståelser om det vi undersöker ska vår studie ses som ett bidrag att öppna upp för nya tankar 

om förskollärares uppfattningar om trygg anknytning och hur den kan leda till barns utveckling. För 

att vår studie ska kunna prövas i sin reliabilitet och validitet förklarar vi nedan hur vårt val av metod, 

urval och analysmetod kan ha skapat påverkan för resultatet i vår studie.  

 

Vi undersöker i vår studie uppfattningar hos förskollärare vilket innebär att vi letar efter betydelser i 

människor uttryck. Hermeneutisk forskning försöker förstå och tolka ett fenomen (Bryman, 2011) och 

därav är denna forskningsmetod motiverad för vår studie. Vår avsikt med studien är att höra 

förskollärares uppfattningar om trygg anknytning och hur de anser att den kan leda till barns 

utveckling vilket betyder att vårt intresse ligger i innebörden av deras uttalande och inte deras avsikt. 

Vår undersökning har bedrivits kvalitativt då vi ämnar ha ett resultat som kan besvara människors 

uttryck vilket inte kan mätas genom en kvantitativ metod (Ahrne & Svensson, 2015).  
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I vår studie har vi närmat oss vårt forskningsobjekt (anknytning och barns utveckling) subjektivt 

utifrån vår förförståelse om detta objekt. Att närma sig subjektivt förklarar Ödman (2017) är att man är 

infälld i sig själv och hermeneutiker ser alltid från aspekter och när vi studerar verkligheten kan vi 

aldrig ställa oss utanför oss själva. Vi har samlat material, data och läst tidigare studier och forskning 

för att öka vår förståelse om trygg anknytning och barns utveckling, men vi kan aldrig komma i en 

position utanför våra liv och föreställningar. Detta innebär att när vi försökt inta förskollärares 

synvinkel har vi vår egen förförståelse med oss. För att tolka och förstå trygg anknytning och hur den 

kan leda till barns utveckling ses våra tankar, intryck och känslor som en styrka i tolkningsarbetet 

(Patel & Davidson, 2011). Enligt Dalen (2015) är det genom tidigare erfarenheter som svårtillgängliga 

insikter kan nås.  

 

Vårt urval för studien består av förskollärare. Vi har skickat ut förfrågan om deltagande genom tre 

olika förskolechefer och vi kan inte veta om urvalet kan vara påverkat av att förskolecheferna kan ha 

tillfrågat några förskollärare istället för alla inom sina verksamheter, så kallad snöbollseffekt (Bryman, 

2011). I och med att förskolecheferna har tilldelats vårt missiv har de även en förförståelse om vad vi 

undersöker. En möjlighet kan finnas att förskolecheferna har tilldelat oss förskollärare de anser har 

god erfarenhet om området vi undersöker för att visa upp en önskvärd verksamhet. Om så är fallet 

kan vårt resultat vara påverkat i sin validitet genom en erfarenhetsmässig karaktär. Dock har vi till 

syfte att höra förskollärarnas egna åsikter om trygg anknytning och barns utveckling, inte om deras 

erfarenhet kan ge betydelse för trygg anknytning och barns utveckling. Denna aspekt av 

förskollärares erfarenhet kan vara en del av resultatet men inte det vi undersöker. För en liknande 

framtida studie och ett undvikande av att förskolechefer eventuellt kan tilldela ett urval som kan 

påverka resultat utifrån erfarenhet ser vi att en förfrågan till förskolechefer kan formuleras att de som 

undersöker ges tillåtelse att gå ut på avdelningar personligen och fråga förskollärare den vägen 

istället. 

 

Vår studie har haft ett smalt geografiskt område när vi genomfört intervjuerna. Detta då det för oss 

fanns kriterier som bestod av tid, lägesavstånd och flest antal förskolor att uppfylla i ett 

genomförande. Tiden vi har varit tilldelad att planera, genomföra och skriva samman denna studie 

har haft stor betydelse för de två kriterierna lägesavstånd och flest antal förskolor. Då vi genomfört en 

hermeneutisk studie med tolkningar av det undersökta ansåg vi det viktigt att få träffa förskollärarna 

personligen. Detta för att vi ska kunna göra tillförlitliga tolkningar som resultatet kräver och för att 

minska de unika kulturella referensramar som kan finnas mellan oss intervjuare och informanterna 

(Brinkkjær & Høyen, 2013). Detta innebar i sin tur att vi behövde ha möjlighet att resa till 

informanterna. Då detta begränsade vårt geografiska område fann vi det viktigt, för att undvika 

gemensamma uppfattningar hos förskollärarna, att det fanns ett stort område i det avgränsade 

geografiska området att hitta personer som är oberoende av varandra inför en intervju. Därav motivet 

för flest möjliga förskolor att skicka ut förfrågan till deltagande inom kommunen. 

 

Totalt har åtta kvinnliga förskollärare deltagit i intervjuer med oss. Intervjuerna har genomförts med 

en förskollärare åt gången för att vi ska kunna göra tolkningar mot studiens syfte. Tolkningar av deras 

uttalande kunde ha blivit missvisande för studiens syfte om vi exempelvis genomfört gruppintervju 

då förskollärarna i sådant fall hade kunnat skapa diskussion med varandra för att komma fram till 

gemensamma uppfattningar innan eller under intervjun. Vi undersöker med en hermeneutisk ansats 
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och söker betydelser i människors handlingar då är det viktigt att förskollärarnas handlingar, alltså 

diskussionerna, inte blir påverkade av varandra (Hyldgaard, 2008). 

 

Under samtliga intervjuer upplevde vi att förskollärarna hade kännedom gällande barns anknytning 

och utveckling, och samtliga öppnade upp för samtal kring vårt valda område. Vi upplevde att vi fick 

svar på de intervjufrågor vi ställde under intervjuerna. Vid några tillfällen upplevde vi att 

intervjupersonen behövde fundera över begreppet trygg anknytning men under samtalets gång blev 

de mer säkra på betydelsen av begreppet. Ju fler intervjuer vi genomförde desto fler likheter 

uppmärksammade vi att förskollärarna hade i det som sades. Däremot upplevde vi en skillnad i 

förskollärarnas sätt att öppna upp sig för oss samt en olikhet i deras intresse av området trygg 

anknytning och barns utveckling. Våra tankar är att det kan bero på att deltagande i en intervju kan 

vara en ovan situation och Bryman (2011) förklarar att intervjupersonerna kan tappa fokus, bli oroade 

eller självmedvetna om att deras ord kommer att bevaras till eftervärlden. När vi uppfattat att 

intervjupersonerna kan ha upplevt detta har vi försökt att lyssna in, att vara lyssnande, som innebär 

att den som intervjuar är uppmärksam på både det som sägs och inte sägs genom att vara aktiv utan 

att vara påträngande (Bryman, 2011).  

 

Induktiv metod ligger till grund för vår analys av resultatet vilket innebär att vi skapat oss en 

uppfattning om det vi sett av resultatet och vidare skapat nya förståelser som uppkommit kring 

fenomenet vi undersöker (Bryman, 2011). Induktiv metod används vid framställande av resultat i 

kvalitativa forskningsmetoder då det kan i en hermeneutisk ansats få forskaren att skapa nya 

förståelser om det undersökta vilket vi avser med vår studie. 

 

Vår insamlade data har analyserats och bearbetats genom att vi har läst igenom de transkriberade 

intervjuerna flera gånger för att finna förskollärarnas uppfattningar om trygg anknytning och barns 

utveckling. Resultatet har sedan vuxit fram från de tolkningar vi gjort av datan. För analysen och 

framställningarna av våra tolkningar har vi använt induktiv metod. Detta innebär att man skapar sig 

en uppfattning om det man ser av resultatet och vidare skapas nya förståelser som uppkommer kring 

fenomenet vi undersöker (Bryman, 2011). Hermeneutisk forskning innebär att man inte ska bekräfta, 

förkasta eller skapa ny teori, utan man ska förstå det undersökta på nya sätt. 

 

Vid analys av data från kvalitativ forskning kan utmaningar uppstå såsom att inneha ett hanterbart 

material. Då det lätt kan bli många sidor av att bara transkribera en enda intervju ställer det krav på 

att det rent tidsmässigt ska vara möjligt att genomföra (Rennstam & Wästerfors, 2015). Därav 

meddelade vi inför intervjuerna en beräknad tidsåtgång på cirka en timme för att öka vår möjlighet att 

genomföra sex-åtta intervjuer som Eriksson-Zettterquist och Ahrne (2015) förklarar kan öka chansen 

till insamlade data som inte påverkar varandra. Även Bryman (2011) nämner att en av de största 

svårigheterna inom kvalitativ forskning är att det snabbt ger ett stort och otympligt material. Detta 

gav motiv för oss att inte genomföra för många eller för långa intervjuer då det kunde skapa problem 

att hantera empirin inom undersökningens tidsram. I sin tur har vi, för att skapa relevant data, haft en 

noggrannhet vid framställandet av intervjufrågor så de berör det undersökta området. Detta för att 

undvika ett datamaterial som kan skapa mycket arbete att sortera ur mot studiens syfte. 

 

Intervjuerna har med tillåtelse av deltagarna spelats in med hjälp av våra telefoner och vi har 

kompletterat med anteckningar när det krävts. Samtliga intervjuer spelades in vilket medförde att vi 
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kunde ha fokus på samtalet och skapa fördjupade diskussioner när tillfälle gavs. Genomförandet av 

intervjuerna tog i genomsnitt cirka 20–30 minuter beroende på de diskussioner som skapades. Att 

några intervjuer blev kortare berodde på en mättnad i insamlingen vi fann under datainsamlingens 

gång. Vid insamlandet av material kring ett fenomen så når man till slut en punkt där nya data inte 

längre ger någon ny information (Bryman, 2011). De kortare intervjuerna kan ha påverkat resultatet i 

sin tillförlitlighet mot vår studies syfte, dock förklarar Bryman (2011) att intervjuer som är kvalitativa 

ofta innehar en stor variation i tid och kortare intervjuer behöver inte vara irrelevanta. Det viktiga är 

om insamlade data kan besvara studiens syfte. Intervjuerna ägde rum i personalrum eller kontor 

belägna på förskollärarnas arbetsplats. Vi upplevde att omgivningen i rummen var lugna och inga 

störande moment fanns såsom andra personer eller ljud som kunde avbryta vår intervju. Under fyra 

intervjuer hade vi möjlighet att intervjua tillsammans vilket hjälpte oss i arbetet med att transkribera 

intervjuerna. Vårt önskemål var att kunna intervjua tillsammans under alla intervjuer men tidsmässigt 

var detta inte genomförbart då tidsramen för undersökningen har varit en viktig del för vårt färdiga 

arbete. 

 

I resultatet presenteras förskollärarnas uttalanden utbruten ur sitt sammanhang för att understödja 

den tolkning vi gjort av insamlade data. Detta har krävts för att tydliggöra studiens syfte att finna 

förskollärares uppfattningar om trygg anknytning och hur de anser att den kan leda till barns 

utveckling. Genom denna utbrytning går det att se skillnader som framstår hos förskollärarnas 

uttalanden, vilket inte har gjorts synligt om uttalanden stått kvar i dess sammanhang. Resultatet 

består av citat från de intervjuade förskollärarna tillsammans med våra kommentarer av det vi 

synliggör (Patel & Davidson, 2011). 
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Resultat och analys 
Resultatet av vår analys består av intervjuer med totalt åtta förskollärare. Detta resultat besvarar vad 

dessa förskollärare anser är viktigt i skapandet av trygg anknytning för barns utveckling. Det 

framkommer även skillnader i deras beskrivningar. Beskrivningarna återger deras personliga 

uppfattning och har av oss analyserats i nedanstående rubriker för att skapa tydlighet kring vad dessa 

uppfattningar kan ses som avgränsat till trygg anknytning och barns utveckling. De skillnader som 

framkommer har sedan kategoriserats för att smalna av och tydliggöra vad skillnaderna består av. 

Resultatet kommer sedan att bilda empirin som ligger till grund för vår diskussion. 

Intervjupersonerna har tilldelats fiktiva namn och deras svar från intervjuerna är kursiverade i texten 

för att tydligt kunna se vad deras egna ord är. 

● Förskollärares beskrivning av trygg anknytning i förhållande till barns utveckling 

● Skillnader i förskollärares uppfattning om trygg anknytning och barns utveckling 

 

Förskollärares beskrivning av trygg anknytning i förhållande till barns 

utveckling 

Från intervjuerna med förskollärarna går det att finna en samstämmighet kring deras uppfattningar 

om att barn behöver vara trygga för att de ska utvecklas. Anknytning för många av de intervjuade 

förskollärarna beskrivs som trygghet och utveckling, vilket kan relateras till lärande. Karin beskriver 

följande;

För jag anser att så här att, alltså att är inte barnen är trygg, då går det inte och jobba med lärande 

heller utan barnen måste känna trygghet, att det här är ett bra ställe att vara på. Här finns barn 

och vuxna jag kan lita på, för annars så tror jag inte det går att nå dom överhuvudtaget. 

I frågan om barns utveckling och trygg anknytning så beskriver Karin att det inte finns möjlighet att 

arbeta med lärande om inte tryggheten hos barnet finns först. Här relaterar Karin barns utveckling till 

lärande och att det är trygg anknytning som kan ge barn ett lärande. Hon ger en beskrivning om att 

har barn ingen trygghet går det inte att nå barn överhuvudtaget, alltså att de blir avskärmade för all 

form av inlärning. Här ger Karin en förståelse för oss att omgivningen är den som påverkar barnets 

trygghet och utveckling. Hon beskriver att barn behöver lita på sin omgivning bestående av barn och 

vuxna. Tilliten från barnet till omgivningen utgör alltså Karins beskrivning om barns utveckling och 

att den krävs för att barn ska utvecklas. Karin nämner även på frågan om hur barn kan ges 

förutsättning till utveckling, där svarar hon; Men har du ett lugn och känner att här är jag lugn och känner 

att här trivs jag. Då kan du ta in allt. Trivsel och lugn är något som Karin ger uttryck för vad som krävs 

för intagande av “allt”, alltså i vår tolkning, den utveckling barn genomgår i förskolans verksamhet. 

 

Therese berättar att tryggheten måste etableras först hos barnen innan de kan tillägna sig något av det 

verksamheten består av och att trygghet har en stor betydelse för barnen;  

När de kommer hit och är små, känns det som att.. är de inte är trygga då kan de inte ta sig till 

något heller av verksamheten. Det känns som att om jag sitter på golvet och har dom i knät så, kan 

de ta små steg och upptäcka saker och komma tillbaka om man känner att man behöver det. Men 

kör man på och är överallt och är yrig själv då tror jag inte att de kan ta sig till något lärande 
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heller. Dom är bara orolig vart man är och inte alls trygg. Det tror jag har en väldig stor 

betydelse, att man behöver få in tryggheten först innan man kan börja. 

Av Thereses svar kan vi finna att hon ser omgivningen som ansvarig för att denna trygghet ska 

tillägnas barnen. En utgångspunkt i Thereses svar om hur anknytning kan leda till barns utveckling är 

att de vuxnas beteende avspeglas på barnen. Är de vuxna ofokuserade på den verksamhet de befinner 

sig inom skapar det en otrygghet för barnen. En strategi som Therese beskriver är att finnas till för 

barnen genom att inta barnens nivå på golvet och att de får sitta i knä för att på så sätt utforska sin 

omvärld och återvända till tryggheten när de behöver. Här beskrivs förskollärarens knä som ett 

verktyg till barns trygghet som leder vidare till möjliggörande av utforskande och utveckling. 

 

Ellinor beskriver att barn behöver ha trygg anknytning innan det kan ske ett lärande vilket ger oss en 

tolkning av att Ellinor utgår från att anknytning går före lärande, alltså det som står för barns 

utveckling i vårt arbete. Med trygghet så relaterar hon till den värdegrund avdelningen arbetar 

utifrån och i arbete med denna kan de skapa den trygghet som krävs för att barn ska utvecklas.  

Det är ju också hela den biten, jag tänker innan det sker ett lärande hos barnet så måste dom ha en 

trygg anknytning, är barnet ledsen, otrygg, då kan inte barnet ta in någonting heller för att lära 

sig utvecklas. [...] Jag tycker att vi jobbar mycket med värdegrund för att få en trygg barngrupp, 

hur man är en bra kompis, klappa snällt, säga stopp, alltså den biten, att dom ska känna 

tryggheten. Först trygghet och sen kommer lärandet. 

Ellinor utgår från att barnets omgivning ska ge barnet förutsättningar för en trygg anknytning då hon 

förklarar värdegrundsarbetet. När Ellinor funderar kring vad som skapar grunden för en trygg 

anknytning till förskollärarna landar hennes tankar i inskolning och hon förklarar; Kommer inte 

föräldrarna känna sig trygga, om inte barnen är trygga, om man tänker på lärande. Det är hela grunden innan 

man kan börja bygga någonting annat. Hennes uttryck visar att lärandet, beskrivningen av barns 

utveckling, börjar redan hos vårdnadshavare och att det kommer först i byggande av trygghet hos 

barnet. vårdnadshavare ska känna sig trygga för att barn ska känna sig trygga, att en helhet finns med 

vårdnadshavare, barn och verksamhet. 

 

Märta förklarar att för att känna sig trygg, alltså inneha en trygg anknytning för att skapa god 

utveckling för barn, är omgivningens bemötande viktigt. Kan omgivningen ge ett bemötande till 

barnet som är av konstruktiv karaktär, vara snäll, trevlig och tydlig med gränser, då skapas trygghet 

för barn som leder till barns utveckling; 

 

Är man trygg, då lär man sig mycket lättare, och mer! Och det är ju likadant med oss vuxna. 

Alla... är vi trygga och vi känner oss... att dom här människorna runt omkring… att jag kan 

känna mig bekväm. Alla är snäll och trevliga… Kanske är bestämd och säger ifrån, men på ett bra 

sätt, och varför… Då känner man sig trygg. Och då lär man sig mycket, mycket mer. 

Märta relaterar barnets trygghet till vuxna och menar att det är likadant för vuxna, att trygghet skapar 

mer och lättare inlärning. Märta nämner även att trygg anknytning innebär för henne att både barn 

och vårdnadshavare ska känna sig trygga på förskolan och att inskolningen av barnen är viktigt; [...] 

Att det är nästan så att man skolar in föräldrarna mer än barnen. För får man föräldrarna trygga, och dom hör 

och ser hur vi gör. Hur vi bemöter barnen. Så känner dom sig trygg… och det speglar av på deras barn också. 
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Märta ser här en vikt i att både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och att stort fokus 

ligger på att vårdnadshavare måste bli trygga för att barnen också ska bli det. Tryggheten börjar hos 

vårdnadshavare och sedan överförs den till barnen. 

 

Enligt Mariette går det inte att ta in lärande (utveckling) för barn om de inte har en trygghet. Hon 

förklarar otrygghet och att det skapar svårigheter för utvecklingen hos barnet. Det beror på, i vår 

tolkning, att det krävs ett sökande av balans inom sig själv om man inte känner sig trygg i den miljö 

som utvecklingen ska ske; 

[...] anknytning handlar om att, det är en slags trygghet. Och är du inte trygg och känner att du 

har tillit till den vuxne då kan du inte ta in lärandet heller, det går inte. [...] Men är du inte trygg 

så har du så svårt och koncentrera dig på vad som händer. Då måste du koncentrera dig bara, och 

försöka vara, och försöka hitta någon balans på något vis i dig själv, tror jag. Så därför går det 

inte, det går inte att ta in bara. 

Vid otrygghet beskrivs det som en brist på tillit till den vuxne vilket leder till en omöjlighet att 

utvecklas. Mariette förklarar även hur rutiner kan skapa möjligheter för barn att utvecklas; För rutiner 

skapar också trygghet och då klarar man också av, för då känner man sig trygg i att då vet jag vad som förväntas 

av mig. Här är förväntningar som barn kan uppleva en grund för att skapa trygghet och att rutiner kan 

synliggöra för barn vilka förväntningar som kan väntas av dem. Det ger oss även en förståelse att 

Mariette ser förväntningar som något som finns på barn och när barn upplever att de inte kan 

uppfylla dessa så skapas en otrygghet som i sin tur hämmar barns utveckling. 

 

Åsa beskriver vad hon anser att anknytning har för betydelse för barns utveckling och förklarar att all 

form av utveckling blir påverkad av den anknytning barnet har till förskolans personal; 

Allt! Ja, har inte barnet knutit an till oss och är trygg med oss personal, då är det alltså jätte, 

jättesvårt och jobba med någon form av lärande och intressen och allting… alltså det (barnet) 

måste vara tryggt i den här miljön och oss om man ska kunna jobba med dom mål vi har i 

förskolans läroplan. 

Åsa relaterar i vår tolkning att det som bidrar till barns utveckling tar grund i förskolans läroplan och 

den måluppfyllelse personalen arbetar med. Under intervjun förklarar Åsa tidigare erfarenheter om 

anknytning; Alltså jag har ju jobbat från småbarnsavdelning till större barn och fem och sex årsgrupper, så 

man har sett det i många olika steg. Och det enda jag kan konstatera är att det är exakt lika viktigt oavsett om 

det är ett litet barn eller ett större barn, men man får göra det på olika sätt. Åsa visar på en reflektion under 

sina verksamma år som förskollärare att barns ålder inte har någon betydelse för den viktiga del 

anknytning utgör för barns utveckling. Denna reflektion skapar även förståelse för den 

anpassningsförmåga förskollärarna måste ha för att skapa en trygg anknytning till barn för att de ska 

tillägna sig en god utveckling. 

 

På frågan om hur Sofia tänker om anknytning och hur det kan bidra till barns utveckling uttrycker 

hon en vikt i att se det kompetenta barnet;  

Låta barnen vara på golvet och leka, det är viktigt, att tro på det kompetenta barnet, det är något 

vi pratar ofta om på vår förskola. Att verkligen tro på att de kan liksom, inte bara tänka på att dom 
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måste bli buren och ha närhet. Det behöver dom också, men de behöver också det här att visa vad 

man utforska mer. 

I vår tolkning ser hon det viktigt med leken och att den kan användas som ett redskap för att bygga 

anknytning, barnen behöver närhet men det krävs någonting mer än bara det. Vi ser en förståelse om 

att Sofia ser anknytning som dels att barn behöver närhet från förskolans personal, dels att barn även 

behöver hjälp i sitt utforskande, vilket leken kan vara till en hjälp; Man måste gå ner och släppa ifrån sig 

dom och vara där och leka, och vara trygg, utan att man sitter med och uppmuntrar dom att se och använda det 

som finns runt barnet i verksamheten. När förskollärarna är med och utforskar med barnen tolkar vi att 

de skapar utveckling för barnen. 

 

Amanda beskriver att man måste bli trygg för att undvika att barnet hämmas i hela 

utvecklingsprocessen, för att barnet ska kunna komma vidare; 

Ja men utvecklingsmässigt, så behöver man ju bli trygg, för att komma vidare, för att om man inte 

är trygg så tror jag att man hämmas lite av det, i hela utvecklingsprocessen. [...] man måste se 

utifrån individen. Men helheten måste ju bli trygg, det är ju bara så, det måste man jobba med, 

trygg grupp. 

Amanda menar att ett synsätt som utgår från individen är nödvändigt under arbetet med anknytning, 

vilket gör att barn kan utvecklas. Det är ett fokus utifrån individen men resultatet av hennes 

arbetsinsats ska leda till att hela gruppen blir trygg. Hon fortsätter förklara vad hon tror kan skapa 

utveckling för barn; [...] jag tror som sagt att utveckling kommer i och med att man är trygg. Trygghet föder 

utvecklande barn. Amanda sätter med detta citat ord på vad hon anser ger utveckling för barn och att 

“trygghet föder utvecklande barn” visar på att hennes förståelse om barns utveckling, relaterat till 

anknytning, är att barn kan utvecklas när de är trygga.  

Sammanfattning 

I intervjuerna med förskollärarna så finner vi att de har utgångspunkt i att omgivningen påverkar 

barns anknytning och att trygg anknytning krävs för barns utveckling. Att barnens omgivning 

påverkar den anknytning barn skapar till sina omsorgsgivare, förskollärare och vårdnadshavare, går 

det att finna en enighet om i resultatet. Vad som påverkar barn i deras trygga anknytning från 

omgivningen har vi funnit skilda uppfattningar om, dessa skillnader i förskollärarnas uppfattningar 

om anknytning och barns utveckling är: bemötande till barn, vårdnadshavares trygghet, rutiner, tillit 

till de vuxna, inta barns nivå, utforskande, värdegrund, läroplan, inre balans, trivsel och lugn, vuxnas 

avspegling samt inskolning. 

Skillnader i förskollärares uppfattning om trygg anknytning och barns 

utveckling 

Förskollärarna i vår studie förklarar att personerna i barnets omgivning påverkar barns anknytning 

samt att förskollärarna ser denna omgivning som påverkande för barns utveckling. I förskollärarnas 

beskrivningar framgår det skillnader som vi redogör för här nedan. Skillnader som framställs här 

ovan har kodats och delats upp i enheter där varje enhet står för en kod. Dessa enheter har sedan 

framställts i följande rubriker där vi funnit samband eller liknande egenskaper: 
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● Omgivningens bemötande till barn 

● Inta barns perspektiv 

● Vårdnadshavares trygghet 

● Barns första kontakt med förskolan 

Omgivningens bemötande till barn 

Det framstår skillnader som finns i förskollärarnas diskussioner om trygg anknytning och barns 

utveckling och en av dessa är det vi kallar för omgivningens bemötande till barn. Skillnaderna består 

av uttalanden som bland annat berör hur vuxna kan påverka barn, hur vuxnas beteende kan 

avspeglas till barn och att det skapas en trivsam och lugn miljö för barnen. 

 

Vuxnas beteende och dess påverkan på barn nämns under flera av intervjuerna, Karin förklarar i ovan 

framskrivet resultat att det krävs en trivsam miljö och ett lugn hos barnet för att det ska kunna 

utvecklas. Hon förklarar även att barn innehar förmåga att läsa av de vuxnas beteenden och att 

beteendet de ser hos den vuxne förs över till barnet;  

[...] får föräldrarna en positiv inblick, insyn ja alltså en känsla av att allt är bra här, så smittar det 

av sig på barnet, för känner sig föräldern orolig så känner… barnen är ju otrolig på att läsa av.  

Karins beskrivning ger oss en tolkning av att vårdnadshavare behöver få ett bra intryck av förskolan 

deras barn går på, då förs vårdnadshavarnas känslor vidare över till deras barn, likaså om 

vårdnadshavarna har en oro inför förskolans personal och miljö förs även den känslan över till barnet. 

Märta resonerar liknande och anser att det är viktigt att få vårdnadshavarna trygga och att de får ett 

positivt intryck av hur förskollärarna bemöter deras barn; För får man föräldrarna trygga, och dom hör 

och ser hur vi gör. Hur vi bemöter barnen. Så känner dom sig trygg, och det speglar av på deras barn också. Här 

ger Märta ord för den avspegling vuxna kan ha på sina barn och att en trygghet hos de vuxna kan 

föras vidare till deras barn när de vistas på förskolan. 

 

Att vårdnadshavare behöver känna sig trygga och ha en positiv uppfattning om förskolan och att 

deras känslor kan föras över på barnen framgår från intervjuerna med förskollärarna. Barns 

omgivning och hur den bemöter barnen är även något som framgår i förskollärarnas uppfattningar. 

Mariette berättar; Och är barnet nyfiket så följer man ju med det, men oftast så är det bara att man tar det 

lugnt. Att man är tillsammans. Men det är viktigt att trygghet, det är jätteviktigt. Hon anser att trygghet är 

av stor vikt för barnet och förklarar att när barn visar på en nyfikenhet så följer förskolläraren med för 

att, i vår tolkning, stötta barnet. Här ger hon en beskrivning som visar att barnets omgivning ska 

stötta barnet när det visar nyfikenhet och på så vis skapa trygghet för barnet, att man skapar en 

gemensamhet med barnet. Märta förklarar också att förskollärarna är tillsammans med barnet för att 

skapa trygg anknytning; 

Ja det är ju det här att du måste sätta dig ned, du måste göra något tillsammans med barnet. 

Bjuda in! På spännande saker. Eller att man bara är tillsammans. Då får man ju också den där 

kontakten så man kan börja titta, lyssna in, kika. Barnet blir också tryggare, kanske tittar, 

bemöter. Det är ju det här lilla man måste göra. 
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Hennes uttalande har ett liknande perspektiv som Mariette, att det behövs en omgivning som 

bemöter barnet. Dock utgår Märta från att barnen ska bjudas in till aktiviteter som kan uppmuntra till 

nyfikenhet. 

 

Några av förskollärarna diskuterar värdegrunden när de förklarar trygg anknytning och hur den kan 

bidra till barns utveckling. Mariette berättar att de ser utifrån barngruppen och att de behöver få ihop 

den för att kunna arbeta med verksamheten;  

[...] allt handlar ju om att få ihop barngruppen, trygg barngrupp. Innan man sätter igång med 

själva verksamheten. [...] Jag tycker att vi jobbar mycket med värdegrund för att få en trygg 

barngrupp [...].  

 

Här beskriver Mariette barngruppen och den tolkar vi som viktig utifrån barns omgivning, att den 

fungerar, och att fokus finns på att värdegrunden ska finnas med i skapandet av en trygg omgivning 

till barnet. Åsa resonerar liknande kring läroplanen; [...] alltså det (barnet) måste vara tryggt i den här 

miljön och oss om man ska kunna jobba med dom mål vi har i förskolans läroplan. Vår tolkning av detta är att 

barnet ska ges trygghet från omgivningen och att detta ska leda vidare till den måluppfyllelse de 

strävar efter att uppnå i styrdokumenten. 

 

Ellinor resonerar också kring omgivningens betydelse och vi finner att hon förklarar ett behov av att 

se utifrån den enskilda individen förskollärarna möter i förskolans verksamhet; 

Men alltså, man märker ju ganska snabbt om ett barn kommer direkt in i verksamheten och tycker 

a men det här okej, släpper pedagogen och går själv och utforskar och sätter sig själv in i 

aktiviteter. Sen ser man de barnen som har det jobbigt när dom lämnar, dom vill inte släppa 

pedagogen, dom vill ha den tryggheten. Det är där man måste avväga och se vart behövs jag mest, 

behöver jag hålla handen med ett barn lite extra, då får man göra det. 

Ellinor förklarar ett övervägande som förskolläraren kan ställas inför, visar barnet en otrygghet 

behöver omgivningen (förskolans personal) blicka över situationen och avgöra vad som blir bäst för 

barnet. Det vi upplever av hennes svar är även att hon försöker se utifrån barnets perspektiv, uppvisar 

barnet att det är otryggt så behöver förskolläraren fundera kring hur de kan skapa trygghet utifrån 

barnets behov. Här nedan kommer vi fortsätta barns perspektiv och hur några förskollärare beskriver 

det som viktigt för att bygga en trygg anknytning till barn för att barn ska utvecklas. 

Inta barns perspektiv 

I vår analys av resultatet finner vi beskrivningar om att inneha förmåga till att inta barns perspektiv. 

Under intervjuerna framställs bland annat lek och utforskande som en viktig del i anknytningen till 

barn. Tidigare när Sofia beskrev hur hon tänker på anknytning nämnde hon att det är viktigt att tro på 

det kompetenta barnet och tro att de kan göra saker självständigt. Detta tolkar vi som att Sofia intar ett 

barns perspektiv för att skapa en trygg anknytning till barnen. 
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Att inta barns perspektiv ser vi även att Mariette beskriver, hon förklarar att barngruppen inte kan ses 

som ett problem. Om det skulle vara svårigheter i barngruppen så behöver förskollärarna reflektera 

kring hur de kan göra annorlunda för att skapa trygghet; 

Ser vi att det är stökigt i barngruppen, så beror det inte på barnen. Utan vad är det som vi gör fel? 

Det är vi som signalerar någonting fel. Då måste vi tänka vad är det vi ska tänka, och ändra på i 

lärmiljön som uppmuntrar barnet till lek eller nyfikenhet och lärande. 

Mariette visar att förskollärare behöver ha förmåga till reflektion när utmaningar uppstår och att 

denna reflektion ska utgå från barnens perspektiv. Hon berättar även att det är viktigt att lyssna in 

barnen för att kunna reflektera kring hur de ska bemöta barnen; Lyssna in intresset, det är viktigt för då 

bygger man upp deras självförtroende också, att dom känner sig trygg. Att dom blir trygg liksom, i gruppen. I 

förskolan, med oss vuxna är ju faktiskt det viktigaste. Ett liknande resonemang om att inta barns 

perspektiv kan vi finna när Åsa förklarar barns anknytning. Hon tar utgångspunkt i sina erfarenheter 

och menar att det inte är någon skillnad mellan barn i olika åldrar; 

Alltså jag har ju jobbat från småbarnsavdelning till större barn och fem och sex årsgrupper, så 

man har sett det i många olika steg. Och det enda jag kan konstatera är att det är exakt lika viktigt 

oavsett om det är ett litet barn eller ett större barn, men man får göra det på olika sätt. 

Vi kan finna av Åsas uttalande att trygg anknytning är viktigt oavsett vilken ålder barnet har och vi 

ser att hon tänker utifrån barnets perspektiv när hon nämner att olika arbetssätt krävs för varje barn 

då man vill skapa en trygg anknytning. Vidare menar Åsa att barn kan leka självständigt om de är 

trygga; 

Ja.. och det är ju så att endel barn är ju så trygga i sig själv på något sätt liksom… och de bryr sig 

inte så mycket om oss runt omkring, och då hittar de ju en massa saker ändå att lära sig och 

upptäcka. Men för de flesta så behövs det trygghet, och för en del behövs det extra mycket att man 

fokuserar på trygghet [...]. 

Utifrån Åsas resonemang förstår vi att det kan vara stor skillnad i en barngrupp, vissa barn är trygga 

och behöver inte alltid förskollärarens närhet och andra behöver få mer uppmärksamhet. Det ger oss 

en förståelse om att det krävs ett perspektiv utifrån varje enskilt barn för att synliggöra dessa 

skillnader som kan finnas i barngruppen. 

Förskollärares tydlighet är viktig för att inte skapa en otrygghet hos barnen, Mariette resonerar att, 

arbetslaget måste ha ett likvärdigt sätt att tänka när de bemöter barn; 

Ja.. Och sen att vi pedagoger också är tydlig med den, att.. För det är svårt om ett arbetslag inte är 

likvärdig, vid tänket och svävar ut. Då vet inte barnen att ena dagen ska jag följa den och nästa 

gång… Då vet dom inte heller.. Det är också en otrygghet som skapas. Och då är det också svårt 

att veta vad det är som förväntas av mig.  

Här beskriver Mariette vikten av att ha ett arbetslag som har ett gemensamt arbetssätt för att undvika 

otrygghet och för att barnen ska veta vad som förväntas av dem. Det tolkas av oss som om barnen 

behöver anpassa sig efter de olika förskollärarnas arbetssätt vilket leder det till en otrygghet hos 

barnen när de inte vet vad som förväntas av dem från dag till dag. Av detta skapar vi oss förståelsen 

om att de intar barns perspektiv genom att reflektera kring vad som kan anses tryggt för barn. För att 
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skapa en trygg miljö behöver arbetslaget ha ett gemensamt arbetssätt och följa tydliga rutiner. Åsa 

resonerar också om vikten av ett arbetslag som samverkar, hon menar att redan på morgonen är det 

bra att tänka på vem som tar emot barnet; 

Jaa… ofta vid ett sånt mönster så är det likadant vid princip varenda morgon, så man ser 

mönstret, att oj då! Så här reagerar det här barnet. Och då får man tänka sig för, att om jag tar 

emot på morgonen och slutar tidigt, då kanske det är personalen “mitt över dagen” som ska ta det 

barnet som är kvar längre än vad jag är. Och dom här som absolut inte vill gå till en... då har vi 

minimera känsliga moment för barnet. 

Av det Åsa beskriver finner vi att hon intar barnets perspektiv för att redan vid mottagandet kunna ge 

trygghet till ett otryggt barn. Av hennes svar upplever vi att det är viktigt att förskollärarna 

reflekterar över att vissa barn behöver ha samma trygga person under dagen barnet vistas på 

förskolan.  

Vårdnadshavares trygghet 

Vi har funnit att det finns en gemensam uppfattning från förskollärarnas beskrivningar att kontakten 

mellan vårdnadshavare och förskollärare är betydelsefull för barnets trygga anknytning i förskolan. 

Om vårdnadshavare är trygga förs det över till barnet som i sin tur känner trygghet. Bland annat 

förklarar Ellinor, i första avsnittet av resultatet, att grunden för en trygg anknytning mellan barn och 

förskollärare börjar hos vårdnadshavare och att de ingår i en slags helhet med barnets trygghet. När 

tryggheten finns hos både vårdnadshavare och barn leder det vidare till barns utveckling. 

 

Vi har även funnit vissa skillnader i vad som kan relateras till vårdnadshavares trygghet och Åsa 

förklarar att tydlighet mot dem, när det krävs, är viktigt för att barnet ska bli tryggt;  

Och just det här att prata med föräldrarna att, att det är så otroligt viktigt att man är tydlig vid 

lämning. För dom barn som är lite osäkra [...] Det är jätteviktigt att man är tydlig som förälder att 

“nu går jag”. Där får vi som personal försöka gå in och stötta de som har jobbigt i den situationen.  

Detta inger en förståelse hos oss, om att vårdnadshavare som kan ha en otydlighet mot sitt barn, att 

det då är viktigt att förskolläraren stöttar vårdnadshavaren. Alltså att bygga en trygghet genom 

tydlighet som ger förutsättningar för barn att utvecklas. Sofia visar på liknande tankegångar om 

vårdnadshavares svårigheter vid överlämning av barn till förskolans personal och förklarar att; Det 

här med snabb lämning av föräldrarna, att inte dra ut på det, det upplever jag mycket, att det gör barnet väldigt 

otryggt. Sofia ser likt Åsa att en utdragen lämning av barn på förskolan kan försvåra anknytningen för 

barn. Sofia förklarar hur det går att hjälpa vårdnadshavare genom reflektion mot sig själv och sina 

tankegångar: 

Man måste kunna se olika sätt och lösningar, man kan inte bara tänka att det där har vi testat, det 

fungerar inte. Just det här med lämning kan vara en svår sak, även för stora som små, men också 

hur man förhåller sig till det, och fungerar inte det, hur ska vi se på ett annat vis? Ska vi fråga 

föräldrarna, hur upplever ni det här och hur kan vi göra det annorlunda? [...] Det är ofta vid 

lämningar barnet är otryggt. 

Sofia ser lämning av barn som ett moment där barn kan vara otrygga och funderar över hur det går att 

göra om det är svårigheter vid lämning. Hon förklarar att det går att prova på olika vis och reflektera 

kring sitt förhållningssätt. Från hennes svar tolkar vi att vårdnadshavarna är en viktig del i att få 
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förståelse för vad som påverkar barnet och hur de kan medverka till att göra lämning mer tryggt för 

barnet. Sofia förklarar även att kontakten med vårdnadshavarna är viktig; [...] att man liksom har en bra 

föräldrakontakt tror jag på. Att dom kan känna tryggheten att berätta för oss att något har hänt.” Här lägger 

Sofia vikt vid att det ska finnas en dialog mellan förskollärare och vårdnadshavare. Kan förskolläraren 

skapa en tillit för vårdnadshavare att ta upp saker som annars kan ses som svåra byggs även en 

trygghet upp för deras barn. 

 

Resultatet av intervjuerna visar att både barn och vårdnadshavare behöver vara trygga, bland annat 

Therese förklarar att; Både barn och föräldrar är viktigt, det tror jag, känner sig föräldrarna trygg blir barnen 

trygg också. Therese utgår från att är vårdnadshavarna trygg så är barnet tryggt. Amanda beskriver 

liknande kring vårdnadshavares trygghet; [...] det där med trygg anknytning, det är ju till bägge kan jag 

tycka. Både till barn och till förälder. Men vi lägger väl mest fokus på barnet, för vi vet att föräldern kommer på 

köpet. Amanda utgår från att båda parter ska vara trygga men har en annan infallsvinkel än Therese 

som inger oss förståelse av att trygg anknytning hos barn börjar hos vårdnadshavare. Den 

infallsvinkel som Amanda visar utgår från att anknytning börjar hos barnet och att föräldern följer 

med i den anknytningen. 

Barns första kontakt med förskolan 

Vi har beskrivit denna del som barns första kontakt med förskolan då flertalet förskollärare diskuterar 

om barn som kommer till förskolan första gången och nämner inskolning i diskussion om trygg 

anknytning. Som vi ovan skrivit fram, när Märta beskriver trygg anknytning menar hon att både barn 

och vårdnadshavare måste känna sig trygga i förskolan för att få en trygg anknytning vid 

inskolningen. Märta lägger stort fokus på inskolningen vårdnadshavarna gör med sina barn och 

beskriver att den är en viktig del av verksamheten för barns trygga anknytning; 

Trygg anknytning för mig är att barnet ska känna sig trygg, föräldrarna ska känna sig trygga att 

lämna sina barn här. Att kunna lugnt gå till jobbet, veta att mitt barn har det bra. Och det 

handlar ju just om det här med att inskolning är så viktigt. 

Karin för liknande resonemang som Märta och förklarar att den första kontakten med vårdnadshavare 

är betydelsefull för både barn och vårdnadshavare; Man ska ju vara lång tid på förskolan, första kontakten 

här är superbetydelsefull både för barnet och föräldrarna, [...]. Karins resonemang om barns trygga 

anknytning tar grund i inskolningen och hon lägger vikt vid att den första kontakten är av stor 

betydelse för barnen då de kommer att tillbringa en lång period på förskolan. Hon för även 

resonemang kring att inskolningen kan vara det viktigaste för vårdnadshavarna, hon beskriver; Ibland 

så kan man behöva rikta inskolningen mot föräldrarna också, att det är dom man behöver skola in så att dom 

känner sig trygg. Vår tolkning av detta är att vårdnadshavarna kan behöva en stor del av inskolningen 

för att förskollärarna ska knyta an en trygg anknytning till barnen. Ellinor är inne på liknande 

resonemang om att vårdnadshavarna kan vara lika viktiga att skola in vid en inskolning; Ja dom är 

minst lika viktig. Jag tänker på en inskolning så är det nästan föräldrarna som ska skolas in mest. För att dom 

ska känna, det är det som dom för över på barnen, det är ju det som formar barn också. Ellinor har en ansats i 

detta uttalande att vårdnadshavarnas trygghet förs vidare över till barnen. 

 

När Åsa beskriver trygg anknytning berättar hon att vid inskolningen när barnen börjar våga visa; 
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Hela registret med känslor, det vågar vara glatt och skratta med oss. Det vågar bli ledset, 

förhoppningsvis ta tröst i det läget, för annars är de inte heller trygg om dom inte vågar ta emot 

trösten.  

Hon fortsätter förklara att barnet även ska ha tryggheten att våga bli argt och att då kan barnen ses 

som trygga med förskollärarna;  

[...] dom ska våga faktiskt att bli arg med oss också. Det är först då som man tycker att barnet är 

riktigt tryggt, de vågar visa sina känslor som de visar när de är trygg med mamma och pappa. Att 

de vågar göra samma sak med oss.  

Vår tolkning av Åsas förklaring till hur hon ser på trygg anknytning tar grund i att barn ska våga visa 

känslor på samma sätt till förskollärarna som barnet gör till sina vårdnadshavare. Att barnet börjar 

visa alla dessa känslor kan ses som en bekräftelse på att inskolningen ger ett, för förskollärarna, 

gynnsamt resultat i anknytningen till barnen. Åsa fortsätter att beskriva vikten av att ha en god 

inskolning och utgår, likt tidigare nämnda förskollärare, från vårdnadshavarna; 

För det första så är ju det att skapa en kontakt med barnet, egentligen så gäller det ju även 

föräldrarna, för vi skolar ju in både barn och föräldrar. Det är ju samma sak. För föräldrarna ska ju 

också bli trygga och våga ta upp saker som är jobbiga, och ge både positivt och negativt, och känna 

sig trygg med oss. Så det handlar ju om båda parterna. 

Resultatet visar att flera förskollärare kopplar barns trygga anknytning till det första mötet och 

inskolningen barnen gör med sina vårdnadshavare. Vi finner vissa skillnader i förskollärarnas 

beskrivningar av inskolning, bland annat när det gäller vikten av ansvarspersoner vid inskolning. 

Sofia anser det viktigt att barnet alltid har en person som har huvudansvaret vid inskolning; Någon 

man tyr sig till lätt tycker jag. Alltså att den personen får vara närmast barnet under den tiden. Ellinor 

beskriver att de använder sig av en föräldraaktiv inskolning där inte en specifik person är ansvarig för 

inskolningen utan att de turas om under inskolningstiden;  

På inskolningen har ju vi en föräldraaktiv inskolning, egentligen har vi ingen som ansvarig för 

inskolningen, men det blir ändå att vi turas om. Det är ju ganska sårbart under en inskolning om 

det är jag som är ansvarig säger vi och så blir jag sjuk eller är hemma och vabbar.  

Med Ellinors resonemang skapar vi oss förståelse för att hon ser att en sårbar situation kan skapas för 

barnet om personen som har huvudansvaret för inskolningen blir sjuk och att det inte skulle funka 

med de andra förskollärarna på avdelningen. Därför turas personalen på avdelningen om under 

inskolningen och att alla visar sig för barnet under inskolningstiden för att barnet ska få en trygghet, 

eller det som kan ses som trygg bas, hos samtliga förskollärare. Märta förklarar i samband med 

inskolning att; Sen att barnen ska ha en anknytningsperson är ju jätteviktigt i början. Hennes förklaring 

liknar det som Sofia nämner och menar att det ska finnas en person som barnet kan knyta an till i 

första mötet med förskolan för att sedan utöka barns trygga anknytning till fler förskollärare på 

avdelningen; 

Känna att det är den här personen jag kan komma till. [...] Sen så gäller det att hela arbetslaget 

kommer in så att man hjälps åt och det här barnet blir trygg med alla. Så det är jätteviktigt. 
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Resultatet vi funnit om barns första möte berör inskolning och där finns det skillnader i 

förskollärarnas uppfattningar om hur de ser barns trygga anknytning. Det framgår att inskolning är 

viktigt för barns anknytning och att vårdnadshavarna kan behöva skolas in. Det ska dels finnas en 

ansvarig person vid barnets första möte med förskolan och dels ska arbetslaget ses som en helhet i 

anknytningen till barnet. 

Sammanfattning 

Av resultatet finner vi att omgivningens bemötande till barn är viktigt för att de ska tillägnas en trygg 

anknytning och för att det ska leda vidare till barns utveckling. Detta kan göras genom att skapa en 

miljö där vårdnadshavarna känner sig trygga då deras trygghet eller oro kan föras över på barnet, att 

bemötandet görs av förskollärarna till barnet genom vårdnadshavarna. Detta då barn har förmåga till 

att läsa av de vuxnas beteenden som sedan kan föras vidare till barnet. Nyfikenhet hos barnet ses även 

som något omgivningen ska stötta för att skapa gemensamhet med barnet då detta skapar trygghet. 

Det finns skilda uppfattningar om barns nyfikenhet och hur den ska stöttas, dels att följa barnets egna 

nyfikenhet och dels att bjuda in barnet till aktiviteter som kan locka till nyfikenhet. Det finns 

uppfattningar hos förskollärarna kring hur deras arbete ska bottna i värdegrund och styrdokument 

för att bemöta barn och att hela barngruppen ska bli trygg. Barnets omgivning (förskollärarna) 

behöver även ha förmåga till att ta beslut som blir bäst för barnet. 

 

Att inta barns perspektiv beskrivs som att reflektera kring sitt förhållningssätt, att lyssna in barn och 

se utifrån varje enskilt barns anknytningsbehov och att inte enskilda barn eller barngrupp kan ses som 

ett skapande av problem. Finns det något som skapar bekymmer för förskollärarna relaterat till 

barnen så ligger problemet hos förskollärarna och det är de som behöver reflektera kring hur det går 

att göra det annorlunda för att barnen ska bli trygga. Resultatet visar även att arbetslaget behöver ha 

en gemensam tydlighet genom ett likvärdigt bemötande till barn. 

 

Vårdnadshavares trygghet beskrivs som en överföring till barnet, kan vårdnadshavare känna sig 

trygga kan barnet känna trygghet. Det finns beskrivningar om vårdnadshavares trygghet och hur den 

kan skapas och att det kan krävas tydlighet från förskollärarna till vårdnadshavare. Det finns skilda 

uppfattningar om vart fokus för tryggheten börjar, antingen beskrivs det som att vårdnadshavarna 

kommer först i skapandet av trygg anknytning till barn, eller att fokus för trygg anknytning ligger på 

barnet och vårdnadshavaren följer med. Att skapa trygghet hos vårdnadshavarna kräver att man 

reflekterar kring sitt förhållningssätt och kan tillit skapas mellan förskollärare och vårdnadshavare 

skapas trygghet till deras barn. Resultatet visar att både vårdnadshavare och barn behöver känna 

trygghet för att barn ska kunna utvecklas. 

 

Barns första kontakt med förskolan berör inskolning och innehar skillnader i förskollärarnas 

uppfattningar om vad det kan leda till hos barns trygga anknytning och utveckling. Bland annat att 

det ska finnas en speciell anknytningsperson eller att hela arbetslaget ska kunna knyta an till barnet. 

Inskolning ses som viktig för trygg anknytning hos barnet och det ges även beskrivningar på att 

vårdnadshavare kan behöva skolas in. 
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Diskussion 

I följande avsnitt presenterar vi resultatet i en diskussion om vad vi funnit i förhållande till tidigare 

studier och forskning. Syftet med vår studie är att studera förskollärares uppfattningar om trygg 

anknytning och hur den kan anses leda till barns utveckling. Problemområdet i denna studie är att 

omsorgen, som barn ska ges förutsättningar till inom förskolans verksamhet, riskerar att osynliggöras 

eftersom en stark betoning ligger på lärande och utveckling. Nutida forskning fokuserar på att 

anknytning har betydelse för barns utveckling gällande närhet till vuxna och vårdnadshavare och att 

anknytning har betydelse för pedagogiskt arbete då Halldén (2016) förklarar att omsorg och lärande är 

oskiljbara. Förskollärares förmåga till relationsskapande med barnen kan skapa goda möjligheter för 

barn att utvecklas (Hagström, 2016). 

 

Resultatet visar att samtliga förskollärare var eniga om att trygg anknytning anses viktigt för barnen 

och deras utveckling. Däremot har vi funnit skillnader i hur förskollärarna vår studie belyser vad som 

är viktigt för att barnen skulle känna trygghet på förskolan. Dessa skillnader är identifierade av oss 

genom de intervjuer vi genomfört med förskollärarna och resultatet som framgår visar att 

förskollärarna har olika föreställningar om vad som är viktigt i trygg anknytning. Hagström (2016) 

menar att om barnet har utvecklat en trygg anknytning kan det vara lättare för barnet att lära känna 

nya personer, till exempel förskollärare eller andra barn, under förutsättning att förskollärare erbjuder 

tillräckligt med god hjälp i anknytningssituationen. Vi fann att några förskollärare ansåg det som 

viktigt att förslagsvis att det ska finnas en anknytningsperson på förskolan, bland annat att det ska 

finnas en speciell anknytningsperson, men även att hela arbetslaget ska kunna knyta an till barnet 

kommer fram i resultatet. Det visar i vår analys att det finns olika föreställningar om huruvida barn 

ges möjlighet att skapa nya anknytningskontakter och den hjälp de kan behöva i 

anknytningssituationer. Detta ger ett resultat av att förskoleverksamheter inte har en likvärdig 

struktur med personer för barnen att knyta an till, vilket vi i sin tur ser kan skapa möjligheter till att 

barn erbjuds olika förutsättningar till relationsskapande. 

 

För att skapa förutsättningar och en god kvalité i anknytning och relationsskapande för att barn ska 

utvecklas behövs en medvetenhet hos förskollärarna. Förskollärarna behöver även inneha förmågan 

att möta barnets behov och vara lyhörda. En förutsättning, som vi ovan nämnt, är att förskollärare 

finns tillgängliga och erbjuder den hjälp som barnet i anknytningssituationen kräver (Hagström, 

2016). Barn som har en trygg anknytning har upprepade erfarenheter av att få sin röst hörd och hjälp 

när de behöver av vuxna och vårdnadshavare (Broberg et al. 2012). Som vi tidigare beskrivit i 

resultatet finns skilda uppfattningar om var fokus för tryggheten börjar. Förskollärarna i vår studie 

beskrev det både som att vårdnadshavare kommer först i skapandet av trygg anknytning till barn, 

eller att fokus för trygg anknytning ligger på barnet och att vårdnadshavaren följer med genom 

barnets anknytning. För att skapa en grund hos vårdnadshavarna tolkar vi det som att det krävs 

reflektioner över sitt eget förhållningssätt. Genom att förskollärarna tillsammans med 

vårdnadshavarna kan skapa tillit, så skapas en trygghet för barnen. Resultatet i vår studie visar att 

både vårdnadshavare och barn behöver känna trygghet för att barn kan få förutsättningar att 

utvecklas. 

 

Vi fann att begreppet trygg anknytning hade liknande innebörd för samtliga förskollärare i vår studie 

och de beskrev att trygg anknytning ses viktigt för barnens tillit och utveckling. Det finns en tolkning 
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från oss om ett samband mellan beskrivningarna från förskollärarna och det Aspelin (2016) beskriver 

om pedagogisk omsorg. När förskollärarna accepterar barnet, så som barnet träder fram och agerar, 

framkallas det bästa hos barnets medvetande. Förskollärarnas beskrivningar ger oss förståelse av att 

när barn söker närhet, visar intresse och nyfikenhet möter förskolläraren barnet och följer med barnet 

för att stötta utvecklingen. Förskollärarna försöker se utifrån barnets upplevelser för att påverka 

barnet mot positiva erfarenheter och upplevelser. Pedagogisk omsorg har karaktären av etisk omsorg 

eftersom verksamma inom pedagogiska verksamheter ofta ansvarar för ett stort antal barn och 

dagligen ställs inför komplicerade situationer. Dock är naturlig omsorg en grund i mänskliga 

relationer och innehar en balansgång där omsorgsgivaren ofta behöver reflektera utifrån sitt etiska 

ideal utan att bli alltför upptagen av sådana reflektioner då den direkta förbindelsen till barnet kan gå 

förlorat (Aspelin, 2018). Vi finner reflektioner hos förskollärarna i vår studie om sin roll i 

relationsskapandet där det beskrivs bland annat att reflektera kring sitt förhållningssätt och vad som 

kan anses tryggt för barn, genom att lyssna in barn och inta barns perspektiv. 

 

Resultatet visar att förskollärare anser att det är viktigt med trygg anknytning och vi ser en förståelse 

om att de värdesätter en trygg anknytning för att barn ska utvecklas. Det finns beskrivningar under 

intervjuerna om att ska barngruppen bli trygg behöver varje enskilt barn först bli tryggt och då kan 

utveckling skapas för barn. Detta resonemang liknar det Lippard et al. (2017) funnit i sin studie, att 

relationer mellan barn och förskollärare är viktigare för barns utveckling än vardagligt samspel i 

barngruppen. Förskollärarna i vår studie visar en medvetenhet och fokus på att om barn ska barn 

utvecklas så behöver de vara trygga och att då kan en trygg barngrupp skapas. Detta ger oss 

förståelsen om att relationen till barnen är viktigast för att skapa en trygg barngrupp. Det finns även 

beskrivningar om en oro att förskollärarna inte alltid kan finnas där för barnen när de behöver 

trygghet hos anknytningspersonen, på grund av till exempel sjukdom eller andra faktorer som 

påverkar barnets trygghet. Vi tolkar det som att det är viktigt att barn kan knyta an till flera 

förskollärare. Som McNally och Slutsky (2018) beskriver kan många faktorer påverka 

relationsskapandet mellan förskollärare och barn. Det är viktigt att förskollärarna har fördjupade 

uppfattningar om hur man ska tänka och arbeta kring relationsskapande i förskolan. Förskollärarna 

som arbetar kring barnen behöver se barnens behov och ge bekräftelse. Vi finner att förskollärarna i 

vår studie problematiserar barns trygghet när de inte kan vara nära barnen och försöker finna 

lösningar till barns fördel, vilket inger en förståelse om att de kan ha fördjupade uppfattningar om 

relationsskapande. 

 

Vi finner i vår studie att det finns uppfattningar hos förskollärarna att de kan vara medvetna om att 

ansvaret för en trygg anknytning ligger hos dem. Dock beskrivs det inte tydligt en förståelse om att 

det har med erfarenhet om anknytning och relationsskapande att göra. Det ser vi i sin tur kan medföra 

olika bemötanden från omgivningen, då förskollärarna inte visar ett synliggörande för sig själva om 

den erfarenhet de har av anknytning. Resultatet i Frelins (2010) studie om den relationella 

dimensionen av förskollärares arbete visar att om relationer inom förskolan ska bli pedagogiska krävs 

ofta en medveten uppmärksamhet, mycket arbete och försiktighet hos förskollärarna. Vi ser i vår 

studie en möjlighet att förskollärarna inte innehar en tydlig medveten uppmärksamhet mot relationer 

likt det Frelin (2010) nämner. Detta då resultatet i vår studie visar en otydlighet om förskollärares 

ansvar kopplat mot anknytning och relationsskapande. Om förskollärarna tillägnar sig kunskap om 

relationskompetens och dess delkomponenter; kommunikativ kompetens, differentieringskompetens och 

socioemotionell kompetens ser vi en möjlighet att den medvetna uppmärksamheten mot anknytning och 
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relationsskapande kan öka hos förskollärare då Aspelin (2018) förklarar att dessa delkomponenter kan 

användas för att upptäcka och urskilja viktiga drag i pedagogiska relationer. Om det går att göra 

upptäckter av sin relationskompetens ser vi att det kan skapa en djupare medvetenhet för ansvaret av 

trygg anknytning och relationsskapande, och även varför vuxna har ansvar för trygg anknytning och 

relationsskapande till barn. 

 

Intressant för oss är att förskollärarna i vår studie framställs alla anknytningsmönster var för sig i sina 

uttalanden, det är i en sammankoppling med varandras uttalanden som anknytningsmönster kan ses i 

sin helhet. Hagström (2016) förklarar hur anknytning kan ses och förstås hos barnet och hur 

omgivningen, i vårt fall hur förskollärare, kan bemöta barnen utefter deras behov och förutsättningar 

enligt de fyra mönster som finns i anknytning och består utav trygg anknytning, otrygg/undvikande 

anknytning, otrygg/ambivalent anknytning och desorganiserad anknytning. Förskollärare behöver enligt 

Hagström (2016) inneha förmåga att möta barnet genom att hjälpa barnet i olika 

anknytningsrelationer samt vara pålitlig och lyhörd för barnets behov. Av resultatet finner vi att 

omgivningens bemötande till barn är viktigt för att de ska tillägnas en trygg anknytning som leder till 

utveckling. Inom diskussionerna i intervjuerna fokuseras förskollärarnas svar mot trygg anknytning, 

detta var även vår avgränsning i arbetet. Dock har vi funnit vissa tolkningar som kan beröra de andra 

formerna av anknytning och benämns bland annat som att barnet hämmas i utvecklingen om det inte 

är tryggt, tydlighet för att barnet ska känna sig trygg samt att ett barn som är ledsen inte känner sig 

trygg. Även att enskilda barn eller barngruppen inte ska ses som problemskapande nämns i resultatet. 

Det ser vi visar på en viss medvetenhet hos förskollärarna, att de innehar en förståelse om 

konsekvenser för barnet vid bristande anknytning och vi finner att detta kan vara en viktig del för att 

förstå vad trygg anknytning innebär. Att förskollärare ser trygg anknytning som eftersträvansvärt för 

barn ser vi kräver reflektioner och kunskap om dess motsats, vad otrygg anknytning kan vara för 

barn, för att inneha möjligheter att skapa trygg anknytning till alla barn. 

Slutsatser och framtida studier 

Studien visar att förskollärare anser att trygg anknytning leder till barns utveckling och barnets 

omgivning bär ansvaret att tillgodose barn en trygg anknytning. När trygg anknytning skapats till 

barnet ges möjligheter för barnet att utvecklas i förskolans miljö. Förskollärare innehar olika 

föreställningar om vad som skapar trygg anknytning till barn. Detta innebär att det inte finns en 

gemensam föreställning hos förskollärare om hur arbete med trygg anknytning och relationsskapande 

genomförs vilket kan leda till olika möjligheter för barns omsorg och utveckling. Barns omsorg och 

utveckling kan understödjas genom att förskollärare synliggör delkomponenter som finns i deras 

relationskompetens. 

 

Trygg anknytning framstår inte som ett entydigt begrepp i förskollärarnas uttalanden, utan det 

framgår skillnader i deras föreställningar om vad trygg anknytning är och hur den skapas med barn. 

En intressant aspekt att undersöka vidare är om dessa skillnader kan ha en påverkan på barns 

utveckling, och i så fall hur. Kan en mångfald av skilda uppfattningar hos förskollärare om trygg 

anknytning ses som utmanande för barns utveckling, eller kan det till och med vara hjälpande för 

barns utveckling? 
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  Bilaga 1 

 

Bilagor 

Missiv  

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter från Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi går sista terminen på 

förskollärarutbildningen och ska skriva vårt examensarbete. Till detta arbete kommer vi att samla in 

empiri genom intervjuer med förskollärare. 

 

Vår studie har utgångspunkt i anknytning och utveckling, med avgränsning mot förskollärares 

uppfattningar om hur anknytning kan leda till en gynnsam utveckling för barn. Vår förhoppning är 

att du vill ställa upp på en intervju för att bidra med material till vår studie då du matchar vårt urval 

av förskollärare. Vi ser det som att du kan besitta värdefulla kunskaper om området vi undersöker. 

Du kommer att bli kontaktad under vecka (XX) för ett medgivande av deltagande. Vi beräknar att 

intervjun kommer att ta cirka en timme. 

 

Den som intervjuar dig är (namn) och jag har önskemål om att under intervjun, med ditt samtycke, 

spela in vårt samtal för att inte gå miste om viktig empiri för vår studie. Du avgör vilken information 

du vill dela med dig av och du kan när som helst avbryta intervjun. Jag avser även att endast använda 

mig av den information som är relevant för vår studie. Den insamlade empirin från intervjuerna 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att du som deltagit i en av våra intervjuer kommer 

att tilldelas ett fiktivt namn i vårt arbete för att svaren du ger mig inte ska kunna kopplas till en 

specifik person. 

 

För att trygga din integritet ytterligare kommer inspelade intervjuer och anteckningar förvaras av mig 

på ett tryggt sätt och kommer att elimineras efter avslutad kurs. 

 

Jag ser fram emot ett trevligt samtal där du har möjlighet att dela med dig av för oss givande 

erfarenheter och tankar om hur förskollärare kan skapa lärande och utveckling för barn genom 

anknytning. 

 

Kontakta oss gärna vid funderingar. 

 

 

Varma hälsningar 

 

Beatrice Papaztcheva                  Susanna Löfstedt 

BXXXXXXX@student.miun.se                     SXXXXXXX@student.miun.se 

07XXXXXXXX        07XXXXXXXX    

mailto:BXXXXXXX@student.miun.se
mailto:XXXXXXXX@student.miun.se
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

 

 

Intervjufrågor 

 

● Hur många år har du jobbat som förskollärare?  

● Vilken åldersgrupp jobbar du med?  

 

● Vad innebär begreppet Trygg anknytning för dig? 

● Vilken betydelse anser du att anknytning har för barns utveckling? 

● Hur kan du som förskollärare uppmärksamma bristande anknytning för 

att ge barnet förutsättningar för en god utveckling? 

● Hur uppmärksammar du som förskollärare, barn som behöver mer stöd 

för att stärka upp en trygg anknytning? 
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Bilaga 3 

 

Medgivande 

 

 

Medgivande om användande av pilotstudie och fortsatt kontakt efter 

deltagande i pilotstudie 

 

 

Jag samtycker härmed att Beatrice Papaztcheva och Susanna Löfstedt får kontakta mig för 

kompletterande frågor efter intervjun. Jag samtycker även till att det jag säger under vår 

intervju får användas i kommande studie som sedan kommer att publiceras i Digitalt 

Vetenskapligt Arkiv (DiVA). 

 

□  Jag samtycker 

□ Jag samtycker inte 

 

……………………………………….…….     ……………………………. 

Underskrift (Intervjuperson)       Datum 

 

……………………………………….……. 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

……………………………………….…….     ……………………………. 

Underskrift (Intervjuaren)       Datum 

 

……………………………………….……. 

Namnförtydligande 


