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Förord 
Denna studie är vårt examensarbete på förskollärarprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall och 

har genomförts under hösten 2018. Arbetets omfattning är 15 högskolepoäng och har skrivits av 

Jennie Lindström och Malin Karlsson.  

 

Vi är två förskollärarstudenter som tillsammans har skrivit denna studie som handlar om att 

synliggöra åtta pedagogers uppfattningar om barns anknytning och dess eventuella betydelse för 

barns utveckling och lärande samt anknytningsarbetets praktiska utformning och vad som kan 

möjliggöra och påverka detta arbete i förskolan. Vi vill tacka alla pedagoger som har gett oss ett 

fantastiskt material att fördjupa oss i för att på ett relevant samt trovärdigt sätt försöka tolka samt 

förstå pedagogernas uppfattningar utifrån vårt syfte.  

 

Arbetet har skett gemensamt under hela arbetsprocessen vilket för oss har känts självklart då vi under 

arbetets gång tillsammans reflekterat och diskuterat studiens uppbyggnad, innehåll, resultat och 

slutsats. Vi har genomfört fyra intervjuer var samt transkriberat dem enskilt i två olika delar av landet 

men därefter gemensamt analyserat insamlad data och utifrån detta sammanställt det slutgiltiga 

resultatet. Vi upplever att vi har varit varandras största stöd där rak kommunikation och en lustfylld 

stämning har genomsyrat arbetsprocessen och gjort att vi motiverat varandra vilket fört arbetet framåt 

även när vi antingen individuellt eller gemensamt upplevt processen som svår. 
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Abstrakt  
Vi har erfarit en forskningslucka i och med att fler barn vistas i förskolan större delen av dagen samt att 

samhället har förändrats till att barns känslomässiga behov, att bli förstådda, sedda samt att få uppleva 

närhet och stimulans ofta kan bli försummat vilket även kan synas i förskolan. Detta medför ett större 

krav på pedagogens kompetens att kunna etablera en trygg anknytning då tidigare forskning påvisar 

att barnets möjlighet till en trygg anknytning har stor betydelse för barnets vidare utveckling samt 

lärande. Syftet med denna studie har varit att synliggöra åtta pedagogers uppfattningar om barns 

anknytning och dess eventuella betydelse för barns utveckling och lärande samt anknytningsarbetets 

praktiska utformning och vad som kan möjliggöra och påverka detta arbete i förskolan. Utifrån vårt 

syfte har en problemställning synliggjorts i hur förskolepedagoger, genom ett arbete med anknytning, 

kan bidra till att alla barn erhåller en trygg och meningsfull tillvaro i förskolan? Vikten av att 

pedagogerna har god kunskap om anknytning, relationskompetens samt ges goda förutsättningar anses 

vara avgörande komponenter för att kunna ge alla barn en trygg anknytning. Genom kvalitativa 

intervjuer genomförda utifrån en intervjuguide har vi samlat data gällande vårt valda forskningsobjekt 

som därefter tematiskt analyserats. Resultatet visar att det finns många avgörande faktorer som 

möjliggör och påverkar anknytningsarbetet och att pedagogerna menar att detta arbete har stor 

betydelse för barnets utveckling och lärande. Resultatet visar även att det finns olika uppfattningar av 

vikten av anknytningsarbetet i förskolan och att det har uppmärksammats mer under de senaste åren 

och då främst för barn i de yngre åldrarna. I vår diskussionsdel framkommer det att lärande får större 

utrymme än anknytning i förskolan trots att både forskning och pedagogerna själva anser det beklagligt 

då grunden för allt lärande är trygghet enligt dem. 
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Introduktion 

Inledning 

I Nationalencyklopedin beskrivs ordet anknytning som att stå i förbindelse med något större men då 

begreppet anknytning används inom pedagogiken är det en svensk översättning från det engelska ordet 

attachment och tolkas då som något mindre som hänger ihop med och är beroende av något större enligt 

Broberg (2008). Upphovsmakaren till begreppet anknytning var John Bowlby som i grund och botten 

var psykoanalytiker men under de senaste åren har man även insett vikten av anknytning inom 

pedagogiken poängterar Broberg, Hagström och Broberg (2012). I vardagligt tal pratar man mer om 

relationer i förskolan än om anknytning då det upplevs som svårbegripligt och akademiskt. Detta gör 

att vi i vissa av studiens avsnitt kommer att använda begreppet anknytning synonymt med begreppet 

relation. 

 

Sverige har åtagit sig att göra sitt yttersta för att barns rättigheter ska respekteras samt följas och i artikel 

26 och 27 i barnkonventionen står det att alla barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets 

sociala trygghet, sociala utveckling samt för barnets psykiska, andliga och moraliska utveckling enligt 

UNICEF (2009). Just detta förtydligas även i förskolans styrdokument där det står att: 

 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla 

barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla förskolan. 

Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2016, s. 5). 

 

Vi har själva erfarit samt läst om vikten av att barn får en trygg grund både i hemmet men även i 

förskolan där 95 % av alla barn i Sverige spenderar en stor del av sin vardag enligt Skolverket (2017). 

Vårt valda forskningsobjekt är att synliggöra åtta pedagogers uppfattningar om barns anknytning och 

dess eventuella betydelse för barns utveckling och lärande samt anknytningsarbetets praktiska 

utformning och vad som kan möjliggöra och påverka detta arbete i förskolan. I och med det Killén (2014) 

skriver om att samhället har genomgått en stor förändring känns vårt forskningsobjekt väldigt relevant 

och intressant att studera då det ur vår synvinkel finns en forskningslucka gällande hur mycket 

pedagoger i förskolan har möjlighet, prioriterar och anammar arbetet med anknytning. Enligt 

författaren har dagens samhälle omdefinierat barns behov av engagerade och närvarande vuxna till att 

istället bli ett samhälle där barns behov glöms bort och materiella behov premieras vilket även innefattar 

dagens förskola. Barns känslomässiga behov av att bli förstådda, sedda samt att få uppleva närhet och 

stimulans utifrån sina egna unika förutsättningar försummas idag, vilket även kan synas i förskolan där 

fokus ofta ligger på lärandeaktiviteter istället för att prioritera relationer menar Killén (2014). Edfelt 

(2017) och Killén (2014) skriver även att den negativa stress som idag genomsyrar många familjers samt 

förskolans vardag har en stor påverkan på pedagogernas möjlighet att arbeta för en trygg anknytning 

vilket i sin tur kan komma att påverka förskolebarnets framtid. 

 

Vi upplever utifrån nämnd forskningslucka att det är intressant att undersöka och ta del av verksamma 

pedagogers uppfattningar då Kihlbom (2004) beskriver att förskolepraktiken har tappat bort det så 

viktiga uppdraget att ge alla barn en trygg anknytning vilken i sin tur med fördel kommer att verka 

som bas för att därefter kunna ge goda förutsättningar för barns sociala, kognitiva och emotionella 
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utveckling. Kihlbom (2004) ser ett problem i att kompetensen samt utbildningsnivån bland pedagoger 

i förskolan ofta kan vara bristfällig och att ett allt större fokus läggs på ekonomiska besparingar vilket 

kan resultera i allt större barngrupper med färre pedagoger. Vidare kan funderingar kring att man i stor 

utsträckning i dagens förskola samtalar och fokuserar på pedagogiskt och skolförberedande arbete 

utifrån läroplanens krav på lärande istället för omsorg. Detta kan medföra att vi glömmer bort barnets 

behov av en trygg anknytning för att kunna utvecklas samt erövra lärande enligt Broberg et al. (2012). 

 

Fortsättningsvis menar Niss (2009) att det är av stor vikt att det centrala inom förskolan bör vara att 

arbeta med att skapa trygg anknytning vilket förutsätter relationskompetenta pedagoger och barn som 

därigenom blir bekräftade samt sedda. Just detta innebär enligt Brandtzaeg, Torsteinson och Oiestad 

(2016) att det är av stor vikt att pedagoger inom förskolan inser, har kunskaper och kan ta hänsyn till 

barns anknytningsbehov vilket i sin tur hjälper barnen vidare mot utveckling och lärande. Broberg et 

al. (2012) och İlhan Ildiz och Ahmetoglu (2016) menar att en trygg anknytning med pedagogerna är 

oumbärligt för att barn ska kunna utvecklas, uppnå nytt lärande samt fungera i en förskolemiljö. Just 

detta gör vår studie intressant och behövlig då våra intentioner blir att försöka synliggöra aktiva 

pedagogers uppfattningar om anknytningsarbetets vikt samt dess eventuella betydelse för barns 

utveckling och lärande. 

 

Vi anser även att det är intressant att undersöka det tidigare forskning belyser angående yttre faktorer 

i förskolan som kan påverka anknytningsarbetet då Barlow et al. (2016) utifrån sin studie synliggjorde 

att verksamma pedagoger oftast inte prioriterar, har verktyg eller kunskap om vikten av deras 

kontinuerliga arbete med anknytning under barnets hela uppväxt. Vi anser det därför intressant att få 

möjlighet att fördjupa oss i pedagogernas uppfattningar kring de yttre faktorernas påverkan med 

utgångspunkt i Hagström (2010) och Ahnert, Pinquart och Lamb (2006) studie som påvisade att 

personaltäthet och barngruppernas storlek påverkade barnens möjligheter till en trygg anknytning. 

Detta känns relevant att undersöka då det i studien även framkom att det från och med 1990-talet och 

framledes synliggörs en minskning av barn med trygg anknytning. Studien påvisar även att ett större 

fokus läggs på läroplanen, barns läs- och skrivutveckling samt skolförberedande kunskaper istället för 

på barns känslomässiga utveckling samt dess omsorg. Forskning tyder enligt İlhan Ildiz och Ahmetoglu 

(2016) och Zhang och Sun (2011) att en trygg anknytning är av stor vikt för barnets nyfikenhet och 

utforskarlust men framför allt för deras fortsatta sociala utveckling och kompetens vilket i sin tur 

kommer att påverka barnets kommande sociala relationer bland annat i förskolan och med pedagoger. 

 

Svaret på varför vi vill utföra denna studie är att vi på grund av samhällets förändringar, läroplanens 

krav, inläst aktuell och relevant forskning, egna erfarenheter samt en personlig uppfattning om vikten 

av pedagoger som besitter goda kunskaper om betydelsen av en trygg anknytning samt att kunna arbeta 

med detta i praktiken. Detta kan styrkas mot tidigare forskning där det poängteras om vikten av en 

trygg anknytning mellan pedagogen och barnet samt ett kontinuerligt anknytningsarbete (Commodari, 

2012; Hostettler Schärer, 2018; İlhan Ildiz och Ahmetoglu, 2016; McNally och Slutsky, 2018; Lee, Shin 

och Recchia, 2016). För oss mynnar detta ut i en problemställning om hur pedagoger, genom arbetet 

med anknytning, kan bidra till att alla barn erhåller en trygg och meningsfull tillvaro i förskolan vilken 

kommer att löpa som en röd tråd genom hela vårt arbete. 
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Bakgrund 

I bakgrunden kommer vi att redogöra aktuell forskning och litteratur som är relevant utifrån hur 

pedagoger, genom arbetet med anknytning, kan bidra till att alla barn kan erhålla en trygg och 

meningsfull tillvaro i förskolan. Härmed följer ett inledande stycke som handlar om barndomens 

pedagogisering. 

Barndomens pedagogisering 

Hagström (2010) är en forskare som har skrivit en avhandling om kompletterande anknytningsperson 

i förskolan och hon beskriver att den allt mer institutionaliserade barndomen orsakar att barn vistas en 

stor del av sin tid i förskolan vilket enligt författaren kan innebära ett antagande om att anknytningen 

mellan pedagoger och barn blir jämbördig med anknytningen till vårdnadshavarna. Just därför menar 

författaren att pedagogens förmåga att förmedla såväl känslomässig som fysisk omsorg är av yttersta 

vikt. Som vi skrev i inledningen tillbringar 95% av alla barn i Sverige en stor del av sin vardag i någon 

form av barnomsorg vilket föranleder ett allt större krav på de verksamma pedagogerna inom 

barnomsorgen (Skolverket, 2017). I förskolans styrdokument har de pedagogiska målen med fokus på 

matematik, språk, vetenskap samt teknologi förtydligats vilket ibland kan innebära att omsorgsbiten 

kan komma i skymundan i den nuvarande läroplanen som styr pedagogernas arbete i förskolan. 

Broberg et al. (2012) är tre forskare som tillsammans har skrivit en avhandling om anknytning i 

förskolan och de menar att det idag finns gott om vetenskapligt stöd för att “trygghet är grunden för 

utforskande och därmed för lek och lärande” (s. 14) vilket motsäger uppfattningen om att lärande samt 

omsorg står i kontrast gentemot varandra. I förskolans styrdokument anges det att lärande, fostran och 

omsorg ska bilda en helhet i förskolans verksamhet men enligt Hagström (2010) påvisar gjorda 

utvärderingar av skolverket att lärandeperspektivet är det som mest framträdande och på bekostnad 

av omsorgs samt fostrans perspektivet. Utifrån det Hagström (2010) skriver blir det relevant att 

synliggöra kommande citat: 

 

Trygghet och tillit är viktigt för att våga utforska. För det lilla barnet är det en förutsättning för lärande. Förskolan 

har en dubbel roll genom att stå för både omvårdnad och lärande. För de yngsta barnen är omvårdnaden helt central 

för utforskande och lärande. När barnet blir äldre kommer lärandet att ta en större del av dagen i anspråk, men det 

kräver en grundtrygghet som god omsorg utgör (Edfelt, 2017, s. 68). 

 

Edfelt (2017) är utbildad psykolog med arbetserfarenhet av barn och ungdomar med bland annat 

inlärningssvårigheter. Idag handleder och utbildar han vid specialpedagogiska institutionen vid 

Stockholms universitet. Det är enligt oss viktigt att belysa pedagogiseringen i förskolan med tanke på 

vår fortsatta bakgrundsdel samt vårt syfte då kraven i dagens förskola har höjts gällande barnens 

lärande vilket Edfelt (2017) anser kan medföra att det skapas en vardag där alla barn inte kan hänga 

med på grund av att de saknar de färdigheter och förmågor som krävs. Enligt författaren finns det risk 

att dessa barn får uppleva upprepade misslyckanden vilket ofta leder till att barnets tillvaro kommer 

att präglas av negativ återkoppling och tillkortakommanden från pedagoger och att dessa överkrav 

oftast leder till dåligt självförtroende samt problemskapande beteende vilket även Zhang och Suns 

(2011) studie tyder på där de undersökt hur pedagogernas barnsyn och förhållningssätt inverkade på 

relationen till barnet samt barnets beteende. Utifrån det Edfelt (2017) belyser blir det än viktigare i 

förskolan att reflektera samt handla utifrån tanken att som pedagog försöka ge alla barn en trygg 

anknytning som i sin tur ger goda förutsättningar för alla barn att erövra en trygg plattform att stå på 

för att därefter kunna utvecklas samt ta in ny kunskap. I kommande avsnitt kommer vi att kort redogöra 
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kunskap som kan vara av betydelse för pedagogernas möjlighet att genom ett anknytningsarbete bidra 

till att alla barn erhåller en trygg och meningsfull tillvaro i förskolan vilken kommer att löpa som en röd 

tråd genom hela vårt arbete.  

Betydelsefull kunskap för pedagoger i deras anknytningsarbete 

Inledningsvis kommer vi att förklara Bowlbys (2010) anknytningsteori som enligt Broberg et al. (2012) 

är den viktigaste teorin då det kommer till “hur såväl barn som vuxna förhåller sig till närhet, beskydd och 

omsorg å ena sidan, och självständighet, upptäckarglädje och betoning av egen styrka och förmåga å den andra” 

(s. 33). Enligt anknytningsteorin har barnets anknytning under sina första levnadsår stor betydelse för 

barnets fortsatta utveckling enligt Broberg (2008). Författarna menar även att pedagoger med fördel bör 

ha kunskap kring denna teori för att kunna tillämpa ett anknytningsarbete i förskolans verksamhet. 

Detta kan styrkas mot Sheridan och Pramling Samuelssons (2016) som poängterar att förskolans 

verksamhet enligt lag ska vila på en vetenskaplig och beprövad grund. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2016) är två forskande arbetskollegor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och 

lärande vid Göteborgs universitet och har tillsammans skrivit en avhandling som handlar om barns 

tidiga lärande.  

 

Utifrån anknytningsteorin vill vi uppmärksamma begreppen trygg bas och säker hamn vilket innebär 

att barnet har möjlighet att utgå från den vuxnes famn som en bas när det utforskar samt ha en säker 

hamn att återvända till, vilket utgör den så kallade trygghetscirkeln skriver Bowlby (2010) och 

Brandtzaeg et al. (2016). Brandtzaeg et al. (2016) är tre psykologer där två av dem föreläser om 

trygghetscirkeln på förskolor runt om i Skandinavien medans den tredje även arbetar som 

universitetslektor i Norge. I Bowlbys (2010) anknytningsteori lyfts olika anknytningsmönster fram och 

de mest omtalade är trygg och otrygg anknytning. Dessa begrepp kan förklaras genom det Broberg et 

al. (2012) skriver: “om barnet får trygghet och beskydd, när det söker den vuxnas närhet, kallas anknytningen 

trygg, medan den kallas otrygg, om närhetssökandet inte leder till ökad känsla av trygghet och beskydd” (s. 36). 

Alla barn oavsett behov och förutsättningar erhåller någon slags anknytning men den variera utifrån 

den vuxnes förmåga att ge omsorg och att vara lyhörd för barnets behov skriver Edfelt (2017). Killén 

(2014) är fil. doktor och forskare vid Barnevernets Utviklingssenter i Oslo och undervisar och handleder 

både i Norge och internationellt. Hon har skrivit flera avhandlingar om utsatta barn samt boken vi 

refererar till som handlar om hur pedagoger praktiskt kan arbeta för att etablera relationer med alla 

barn oavsett deras behov och förutsättningar. Killén (2014) och Broberg et al (2012) förklarar att det är 

viktigt att barn möter vuxna som kan tillgodose barns olika behov vilket enligt författarna har en 

väsentlig betydelse för om barnet kommer att utveckla en otrygg eller trygg anknytning. I västvärlden 

är det enligt Edfelt (2017) cirka 60–70 procent av barnen som är tryggt anknutna vilket gör att det är 

många barn som inte har en trygg anknytning vilket tydliggör vikten av pedagogers anknytningsarbete 

i förskolan. 

 

I anknytningsteorin delar Bowlby (2010) upp det otrygga anknytningsmönstret i tre underliggande 

mönster vilka är undvikande, ambivalent samt desorganiserad. I dessa mönster använder barnet enligt 

Broberg (2008) exempelvis ingen vuxen som en trygg bas, försöker skydda sig själv från otrygghet och 

stress genom att distansera sig från omgivningen.  Det är också vanligt att dessa barn har svårt att lita 

på sina egna känslor menar Bowlby (2010) och Hagström (2010) skriver att barn med detta mönster ofta 

bevakar sin omgivning, följer efter de vuxna samt kan bli sittande passivt utan att göra någonting alls. 

Vissa barn drabbas av svår separationsångest vilket resulterar i ett klängigt, efterhängset beteende 



 

 

8 

poängterar Bowlby (2010). Ett otryggt barn försöker ibland distansera sig från sin omgivning och både 

Bowlby (2010) och Edfelt (2017) menar att detta till exempel kan leda till att barnet blir oroligt, tystlåtet, 

lägger band på sina egna känslor och inte efterfrågar någon tröst. Hagström (2010) menar att ett typiskt 

otryggt anknytningsbeteende är när barn har ett motsägelsefullt beteende där de pendlar mellan att 

vara kontrollerande, aggressiva, undvikande och efterhängsen. Enligt Zhang och Sun (2011) har barn 

med trygg anknytning mindre beteendeproblem både i form av internaliserande (oro, inåtvändhet, 

depression) och externaliserande (utåtagerande) problem, än de med otrygg anknytning. Både Broberg 

(2008) och Hagström (2010) menar att särskilt barn med desorganiserad anknytning visar tendenser till 

externaliserande beteende vilket ofta resulterar i att de kommer i konflikt med vuxna men framför allt 

pedagoger både i förskolan och senare i skolan. I förskolan förklarar Edfelt (2017) att barn med otrygg 

anknytning ofta missuppfattas och då ofta uppmuntras till självständighet eller redan anses vara 

självständiga då pedagoger upplever att de klarar sig på egen hand. Författaren poängterar dock att 

dessa barn har samma behov som andra barn och inte allt för sällan ett större behov av omsorg och 

uppmärksamhet än andra barn. 

 

Beroende på vilket anknytningsmönster barnet har skriver Broberg et al. (2012) och Hagström (2010) att 

olika föreställningar och inre bilder om sig själv bildats vilket benämns som inre arbetsmodeller. Dessa 

modeller får stor betydelse för barns personlighetsutveckling och enligt Broberg et al. (2012) och 

Hagström (2010) vad barnet har för förväntningar på sin omvärld och individer de möter. Enligt 

författarna kan det som pedagog i förskolan var viktigt att uppmärksamma barns inre arbetsmodeller 

då “under svåra perioder kan goda inre arbetsmodeller vara tröstande och stärkande för barnet, likväl som det 

motsatta förhållandet kan leda till svårigheter” (Hagström, 2010, s. 57). Barnet kommer alltså inte nollställt 

till förskolan utan har redan modeller och förväntningar på hur pedagoger kommer att bemöta dem 

och enligt Broberg et al. (2012) tänker barnet att “jag är van att bli bemött så här, när jag känner mig liten 

och orolig, så jag utgår från att du också kommer att bemöta mig på samma vis” (s. 74). Enligt Bowlby (2010) 

och Hagström (2010) är det vanligt att anknytningsmönster och därmed inre arbetsmodeller kvarstår 

och har en förmåga att bli självförlängande. Detta är inget problem för tryggt anknutna barn men värre 

för de otryggt anknutna då dessa mönster ofta leder till en ond cirkel och deras beteende gör att vuxnas 

reaktioner stärker de inre arbetsmodellerna menar Edfelt (2017) och Zhang och Sun (2011). Exempelvis 

kan ett undvikande barn uppfattas som självständigt och som att det klarar sig själv vilket gör att vuxna 

låter det vara medan ett ambivalent barn kan vara klängigt eller utåtagerande och får då en reaktion av 

vuxna som präglas av irritation och ilska vilket stärker barnets förväntningar om hur det kommer bli 

bemött av andra (Broberg et al., 2012). Broberg et al. (2012) menar att “otrygga inre arbetsmodeller leder 

däremot ofta till negativa samspel med vuxna och jämnåriga, vilket ytterligare förstärker barnets föreställningar 

om hur andra är” (s. 48) vilket gör att denna kunskap har betydelse för pedagoger i deras 

anknytningsarbete i förskolan. Driscoll, Wang, Mashburn och Pianta (2011) har genomfört en studie där 

resultatet visar att pedagoger upplever att anknytningen och relationen mellan pedagog och barn är 

mycket viktig då den kan ha stor betydelse för barnet senare i livet. Just detta tar oss vidare in i nästa 

avsnitt där vi kommer att redogöra varför en trygg anknytning är viktig för barnets utveckling och 

lärande vilket i vår studie blir en relevant och intressant bas för pedagogerna och dess kunskap för att 

kunna bidra till samt arbeta för att ge alla barn en trygg och meningsfull tillvaro i förskolan. 

Anknytning, en viktig del i pedagogers möjliggörande av barns utveckling och lärande 

Brandtzaeg et al. (2016) beskriver anknytning, nyfikenhet samt utforskande som tre begrepp som 

hänger ihop och är dessutom tre grundläggande behov som alla barn innehar. De menar vidare att dessa 
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tre behov är beroende av varandra då barnet måste känna sig beskyddat samt tryggt för att kunna samt 

våga ge sig ut för att utforska världen. Bowlby (2010), İlhan Ildiz och Ahmetoglu (2016), Zhang och Sun 

(2011) och Hagström (2010) beskriver vikten av att barn behöver få bekräftelse på att deras 

anknytningsperson finns tillgänglig och att den är sensitiv och tillåter barnet att uttrycka känslor vilket 

ger barnet den viktiga tryggheten som i sin tur är förutsättningen för att barnet ska våga utforska sin 

omvärld. Broberg (2008) förtydligar detta med att om barnets anknytning till vårdnadshavare och 

pedagoger utmärks av otrygghet kommer barnets möjligheter att utforska världen att påverkas negativt 

men om anknytningen istället utmärks av trygghet kommer barnet att utforska världen och bara 

återvända till sin trygga bas vid behov av närhet och omsorg. Författaren menar att de barn som har 

tillgång till en trygg bas och säker hamn har bättre förutsättningar att utveckla en trygg anknytning 

vilket resulterar i att de kan ha lättare att skapa gynnsamma relationer till andra individer medan ett 

barn som inte har möjlighet att nyttja trygghetscirkeln ofta resulterar i att ha en otrygg anknytning som 

präglas av oro och ångest som i sin tur kan komma att hindra deras utveckling samt relationer. 

Commodari (2012) och İlhan Ildiz och Ahmetoglu (2016) har gjort varsina studier vars syfte var att 

undersöka betydelsen av barns anknytning med pedagogerna i förskolan och dess betydelse för barns 

lärande och utveckling. I dessa studier framkom det att en trygg anknytning med pedagogerna är en 

väsentlig pusselbit för att främja barns kognitiva och emotionella utveckling, sociala kompetens samt 

framtida skolgång. “Trygghet skapas när man blir förstådd inifrån” (Brandtzaeg et al., 2016 s. 31) och enligt 

både Brandtzaeg et al. (2016), İlhan Ildiz och Ahmetoglu (2016) och Zhang och Sun (2011) är det mest 

grundläggande för barns utveckling och lärande att de får känna sig viktiga samt värdefulla och att 

pedagoger bemöter barn så att de känner sig sedda och förstådda vilket leder till barnets känslomässiga 

trygghet. Brandtzaeg et. al (2016) skriver vidare att begreppet känslomässig trygghet innebär inre lugn 

samt avsaknad av obehag och inre stress. 

 

För de barn som åstadkommit en trygg anknytning utvecklas barns kognitiva och därmed 

mentaliseringsförmåga bättre än för otryggt anknutna barn skriver Killén (2014) och Broberg (2008). 

Mentaliseringsförmåga innebär enligt författarna förmågan att kunna förstå andras känslotillstånd samt 

sina egna känslor och tankar och är viktig för att kunna känna empati och den fungerar som en 

självreglerande spärr för utåtagerande beteende som kan uppfattas som en uppförandestörning. Detta 

innebär enligt Broberg (2008) att det är viktigt att pedagoger i förskolan gör sitt yttersta för att de otryggt 

anknutna barnen ska en möjlighet att upprätta ett tryggt anknytningsmönster. 

Varför förskolan är viktig för barns möjlighet till en trygg anknytning 

Utifrån det vi tidigare berört i vår bakgrund tydliggörs att det finns bra med vetenskaplig litteratur 

samt studier angående varför förskolan är viktig för barns möjlighet till anknytning. Detta känns viktigt 

samt behövligt då verksamheten som bedrivs i förskolan enligt Skolverket (2016) ska vila på beprövad 

erfarenhet samt på en vetenskaplig grund. Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) menar att det är 

under de första fem åren av ens liv som människan utvecklas och lär sig som allra mest vilket kräver ett 

ständigt pågående anknytningsarbetet för att ge barnen en trygg grund för detta. Utifrån detta menar 

Edfelt (2017) att ansvaret för barnets utveckling samt lärande delas mellan vårdnadshavare och 

pedagoger. Detta innebär att förskolan tillsammans med vårdnadshavare erhåller ett ansvar att stödja 

barnets viktiga anknytningsprocesser. Författaren menar därför att förskolan har en nyckelroll då det 

gäller barnets så viktiga anknytning för att sedan utifrån den kunna hjälpa barnet i sin utveckling samt 

lärande oavsett barnets behov och förutsättningar menar Sheridan och Pramling Samuelsson (2016). 

Killén (2014) betonar den betydelsefulla roll som förskolan har för att ge utsatta barn möjlighet till en 
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trygg anknytning vilket har en väsentlig betydelse för barns senare utveckling samt lärande enligt 

Hagström (2010). Vilket även Edfelt (2017) betonar med att “när det blåser hårt är trygghet i form av en eller 

flera stabila vuxna, en god struktur över dagen, tydliga rutiner och en anpassning till den enskilda individens sätt 

att fungera på helt nödvändig” (s. 74). 

 

Zhang och Sun (2011) menar att barns övergång mellan hemmet och förskolan är en stor förändring 

med både sociala, fysiska och kognitiva svårigheter och utmaningar. Barnen blir tvingade till att 

navigera sig i den nya sociala miljön vilket betyder att de måste skapa nya relationer samt anpassa sig 

till de förväntningar och krav som hör förskolan till. Förutsättningen för att barnet ska klara av detta är 

att det finns trygga och relationskompetenta pedagoger som kan vägleda barnet i sin nya tillvaro i 

förskolan. Vidare framkommer det i Zhang och Sun (2011) om hur viktigt det är med tillgängliga 

pedagoger. Detta förtydligar vikten av att alla barn får tillgång till en eller flera anknytningspersoner 

även i förskolan vilket tar oss vidare in i nästa stycke där vi kommer att fördjupa oss i vikten av att det 

finns trygga samt relationskompetenta anknytningspersoner i förskolan. 

Vikten av kompletterande anknytningspersoner i förskolan 

Naturligtvis vet pedagoger att det är vårdnadshavarna som är barnets primära anknytningsperson men 

Edfelt (2017), Hagström (2010) och Killén (2014) betonar också vikten av att barnet möter tålmodiga, 

relationskompetenta och kompletterande anknytningspersoner under tiden de vistas på förskolan. 

Brandtzaeg et al. (2016) tar vid och menar att de pedagoger som barn möter har en nyckelroll då det 

gäller att ge barn erfarenheter om en god omvårdnad som i sin tur ger en trygg anknytning vilket är en 

gåva som barn har nytta och glädje av långt fram i livet. Detta är extra viktigt enligt Broberg et al (2012) 

då de flesta barnen i Sverige redan mellan ett och två års ålder börjar i förskolan vilket är den perioden 

då anknytningen är barns viktigaste utvecklingsuppgift. Detta förtydligar vikten av att barnet möter 

trygga samt relationskompetenta pedagoger för att få möjlighet att erhålla en trygg och meningsfull 

tillvaro. Hagström (2010) och Killén (2014) hävdar att relationskompetens är den viktigaste 

kompetensen som en pedagog behöver besitta för att kunna stötta alla barn i deras utveckling samt ge 

extra stöttning till de barn som behöver mera stöd. Edfelt (2017) och Zhang och Sun (2011) skriver att 

då barnet vistas på förskolan behöver pedagogerna utgöra den trygghet som annars vårdnadshavarna 

erhåller vilket Killén (2014) beskriver med att pedagogernas uppgift är att kompensera för en otrygg 

anknytning, stärka och komplettera en trygg anknytning. Forskaren benämner dessa pedagoger för 

kompletterande anknytningsperson vilka enligt Hagström (2010) måste kunna “sörja för kontinuitet och 

konsekvens i barnets liv, samt att ha ett positiv känslomässigt engagemang i barnet” (s. 61). Edfelt (2017) menar 

också att det är av stor vikt att dessa pedagoger förstår alla barns behov oavsett deras grad av trygghet 

samt att de står pall när det kan vara jobbigt för vissa barn. 

 

Broberg et al. (2012) anser att om pedagogen ska kunna verka för att barnet ska utvecklas optimalt i 

förskolan är det viktigt att det yngre barnet har tillgång till dem i en så kallad anknytningsrelation vilket 

innebär att barnet får tillgång till en varaktig känslomässig relation till en viss pedagog som därigenom 

lätt kan ge beskydd och tröst. Det är av stor fördel enligt författaren om pedagogen kan stärka samt ge 

trygghet till barnet så att det även kan känna sig komfortabel med att rikta anknytningen till övriga 

pedagoger vilket underlättar om deras närmaste anknytningsperson inte finns tillgänglig. Just detta 

belyser Brandtzaeg et al. (2016) då de menar att för barn som befinner sig på förskolan innebär kvalitet 

att de får möjlighet att skapa en sekundär anknytningsrelation. Sekundär anknytningsrelation innebär 

enligt författarna de pedagoger som barnet möter i förskolan samt att dessa kommer som nummer två 
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i hierarkin där föräldrarna representerar nummer ett vilket även Broberg et al. (2012) och Edfelt (2017) 

beskriver. Brandtzaeg et al. (2016) belyser vikten av pedagogernas medvetenhet om att vårda, bevara 

samt vara barnets sekundära anknytningsperson då nummer ett inte finns tillgänglig. De sekundära 

anknytningsrelationerna får gärna innefatta flera olika pedagoger vilket enligt tidigare nämnd författare 

minskar barnets stress samt att de känner sig tryggare. Hagström (2010) åskådliggör också vikten av att 

barnets anknytningspersoner det vill säga pedagogerna måste kunna svara upp till att det yngre barnet 

oftast kommunicerar genom att uttrycka sina känslor vilket ställer höga krav på det vi skrivit tidigare 

om pedagogernas relationskompetens. Enligt författaren är det viktigt att pedagoger är villiga samt 

erbjuds att gå fortbildning inom området för att ge alla barn de möter förutsättningar för ett tryggt 

anknytningsmönster som barnet behöver för att kunna utvecklas samt erövra lärande. 

 

Killén (2014) tar upp flera viktiga, möjliga och användbara punkter som till exempel att göra livet mer 

begripligt och förutsägbart, att göra barnet medvetet om sina rättigheter och om hänsyn till andra 

människor. Vilket med hjälp av relationskompetenta pedagoger kan bekräfta och få barnet att känna 

trygghet. Detta blir till stor hjälp för pedagogerna för att kunna stärka barnets relationer samt hjälpa 

dem att hantera sina känslor vilket i det flesta fallen medför att pedagogen kan bidra till att alla barn 

erhåller en trygg och meningsfull tillvaro enligt forskaren. McNally och Slutsky (2018) har genomfört 

en studie om pedagogers uppfattningar om hur man som pedagog kan gynna en trygg relation av 

kvalitet mellan sig själv som pedagog och barnet. Både McNally och Slutsky (2018) och Killén (2014) vill 

göra läsarna uppmärksamma på att pedagogerna med stor fördel kan använda sin relation med barnen 

som ett didaktiskt verktyg för att öka barnens sociala, kognitiva och emotionella utveckling. Killén 

(2014) belyser vidare att pedagoger också via hjälpmedel det vill säga didaktiska verktyg som bilder, 

barnböcker, berättelser och teckningar kan stärka och utveckla barns sociala, kognitiva och emotionella 

utvecklingen vilket ger barnet en trygg bas för vidare utveckling samt lärande. 

 

Barlow et al. (2016), McNally och Slutsky (2018) och Zhang och Sun (2011) beskriver utifrån sin 

forskning om vikten av att pedagogen etablerar en trygg och positiv relation mellan sig själva och barnet 

i förskolan. McNally och Slutsky (2018) beskriver vidare att under barns tidiga år sker den så viktiga 

sociala, kognitiva och emotionella utvecklingen vilket enligt deras studie synliggör vilken avsevärd 

påverkan relationen som pedagogen har med barnet kommer att påverka barnets vidare utveckling 

samt lärande. Detta förtydligar även hur viktig relationens kvalitet är för barnet som tillbringar en stor 

del av sin vardag i förskolan. McNally och Slutsky (2018) benämner just detta med att om pedagogen 

verkar för en trygg och bra relation till barnet så ger det barnet en trygg samt säker bas att stå på för att 

utifrån det både våga samt ta till sig nytt lärande som i sin tur ökar barnets utvecklingskurva inför den 

kommande skolstarten. Enligt Barlow et al. (2016) visar redan känd forskning att just relationen med 

pedagogen har en stor påverkan på barnens kommande skolgång då just detta påverkar så många 

färdigheter som ett barn behöver för att sedermera lära sig att läsa, skriva samt räkna vilket än en gång 

befäster hur viktig pedagogens relationsarbete med barnet är. I McNally och Slutsky (2018) studie blir 

det synligt att pedagogens medvetna arbete med samt prioritering av trygga relationer redan i förskolan 

generera i att man skulle kunna undvika många svårigheter som ofta uppkommer under barnets vidare 

skolgång. Just detta synliggör även vikten av att som pedagog kunna uppmärksamma barnens signaler 

och kunna besvara dessa hela tiden vilket i sin tur kräver både intresse, kompetens samt tid av 

pedagogerna enligt Hostettler Schärer (2018) och Broberg et al. (2012).  
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Hostettler Schärer (2018) studie handlar om några pedagogers uppfattningar om sin egna roll i att skapa 

en relation med de barn som kommer till förskolan där professionalism, struktur i verksamheten samt 

relationsarbete framkom som tre huvudteman. I författarens studie synliggörs det att ett barn lika ofta 

knyter an till en eller flera pedagoger som till sina föräldrar vilket hon menar gör detta forskningsobjekt 

väldigt aktuellt och viktigt då det blir synligt hur viktig pedagogens roll kan vara för de barn de möter 

i förskolan. Hostettler Schärer (2018) och McNally och Slutsky (2018) får bekräftat i sina studier att 

pedagogerna själva menar att deras egna kunskap om anknytningsteorin som handlar om nära och 

känslomässiga relationer samt dess betydelse för barnets utveckling och lärande är en viktig del i att 

kunna ge alla barn en så jämlik start i livet utifrån deras unika samt enskilda förutsättningar.   

 

Det visar sig enligt Driscoll et al. (2011) att om pedagogen kan skapa en trygg relation till barnet under 

dess första år i barnomsorgen så resulterar detta i att barnet ofta når goda resultat i senare skolår. Detta 

betyder enligt författaren att pedagogens medvetenhet och förmåga att skapa en trygg relation med 

barnet har en långsiktig inverkan på barns akademiska framgång. I Lee et al. (2016) studie har de forskat 

kring hur lärarstudenter anser att de får den teoretiska och praktiska kunskap som behövs för att på ett 

bra sätt kunna arbeta med anknytning i förskolan. Utifrån studien framkommer det åsikter om vikten 

av att det producera mer forskning kring hur pedagoger skapar en trygg anknytning till små barn och 

det blir även synligt att det är bekymmersamt att forskning, utlärda strategier samt läroplaner ofta riktar 

sig mot barn i äldre åldrar.  

 

Barlow et al. (2016) skriver att det framkommer i deras studie att pedagogerna till stor del har medverkat 

till att två tredjedelar av barnen i tidig ålder innehar en trygg anknytning till en eller flera pedagoger 

på de förskolor som medverkade i studien. McNally och Slutsky (2018) skriver att pedagogerna tror och 

önskar att alla barn får en trygg relation med dem i förskolan men att deras forskning däremot visar att 

det i verkligheten inte ser ut så. Utifrån detta kan man reflektera över det Hagström (2010) skriver att 

“inom lärarutbildningen har det inte varit tradition att fokusera pedagogens egen betydelse i interaktionen med 

barnen, utan barnens beteende har stått i fokus” (s. 38). Detta kan förklara det som framkom i McNally och 

Slutsky (2018) studie om att pedagogerna inte etablerar trygga relationer i lika stor utsträckning med 

pojkar, barn med avvikande och annorlunda beteende, låg status med mera vilket innebär att alla barn 

inte får samma chans till just detta. Forskningsläget visar också att de grupper av barn som oftast 

behöver mest stöd inte är på förskola i samma utsträckning som de som inte behöver det lika mycket 

vilket ger pedagogerna ännu större anledning till att prioritera relationer under den del av dagen då de 

flesta barnen är på förskolan. Hostettler Schärer (2018) förtydligar pedagogens vikt i arbetet att nå så 

många barn som det är möjligt för att dessa barn inte redan vid skolstarten ska befinna sig i underläge 

jämfört med andra barn som fått och erfarit trygga relationer med sina pedagoger. Tidigare forskning 

tyder på att barn som har en trygg anknytning har fler positiva interaktioner och relationer med andra 

barn vilket i sin tur leder till att de tränar sina sociala färdigheter menar İlhan Ildiz och Ahmetoglu 

(2016). 

 

Utifrån detta avsnitt blir det synligt om vikten av pedagogens förmåga till relationskompetens, trygghet 

och tålmodighet då de gäller dess relation med barnen de möter i förskolan vilket tydliggörs i det 

Hagström (2010) skriver att “även om ny kunskap om anknytningens betydelse integreras i lärarutbildning är 

det troligen inte lämpligt för alla pedagoger att arbeta med barn i utsatta livssituationer” (s. 196). Avslutningsvis 

visar detta hur viktigt det är med pedagogens egna kapacitet samt förståelse för anknytningens 

betydelse för de barn de möter i förskolan. I de kommande avsnitten kommer vi att fördjupa oss i de 
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yttre faktorer som möjliggör och påverkar pedagogernas möjlighet till att arbeta anknytning i förskolan 

med hjälp av relevant tidigare forskning. Det första avsnittet kommer att handla om betydelsen av 

personaltäthet och barngruppernas storlek. 

Betydelsen av personaltäthet och barngruppernas storlek 

I en flygande granskning som genomfördes av Skolinspektionen (2015) valdes 196 slumpmässiga 

förskolor i hela landet ut där resultatet visar att fyra av fem förskolor kunde sörja för samt bemöta barns 

trygghetsbehov och bekräftelse. Under denna granskning synliggjordes det också att pedagogerna 

interagerade med barnen utifrån välvilja, empati samt närvaro. Granskningen via Skolinspektionen 

(2015) visade också att lägre personaltäthet samt stora barngrupper missgynnade pedagogernas tillsyn 

samt uppmärksamhet. Enligt Skolverket (2017) ökar barngruppernas storlek och personaltätheten blir 

sedermera lägre per barngrupp vilket enligt Kihlbom (2004) borde ifrågasättas. Kihlbom (2004) verkar 

som barnpsykiatriker och har skrivit och undervisat om barns psykiska hälsa samt har på senare tid 

skrivit flera artiklar om förskolans oroande låga kvalitet och om att barngruppernas storlek har ökat 

under de sista åren med för få pedagoger. I en av sina artiklar skriver Kihlbom (2004) att alla förskolor 

borde ha som minimistandard en pedagog per fyra barn på småbarnsavdelning och en pedagog per 

fem barn bland de äldre barnen. Viktigt enligt författaren att ge pedagogerna möjligheten att tillgodose 

alla barns behov av en trygg anknytning utifrån deras enskilda förutsättningar. 

 

Broberg et al. (2012) skriver att yttre faktorerna som till exempel om det finns tillräckligt med pedagoger, 

består barngruppen av en lagom blandning av olika barn med olika förutsättningar, är barngruppen 

rimligt stor med mera har en stor betydelse för pedagogernas möjlighet att vara en bra 

anknytningsperson. Hagström (2010) synliggör även pedagogers uppfattning om att då barngrupperna 

är mindre samt att personaltätheten är större blir arbetet som anknytningsperson mycket enklare samt 

bättre men det framkom även att detta arbete kräver mycket mera av hela arbetslaget än de räknat med. 

Just detta beskriver även Brandtzaeg et al. (2016) då de menar att forskare i olika vetenskapliga studier 

har synliggjort att mindre barngrupper gör att barn i allmänhet erövrar en tryggare anknytning 

gentemot varandra samt med pedagogerna i förskolan jämfört med de barn som vistas i större 

barngrupper. Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) befäster det vi redan skrivit med att “barn mår 

och lär bäst i små grupper tillsammans med erfarna vuxna som utmanar dem både kognitivt och socialt. Dessa 

små grupper ger möjlighet till ökad interaktion och samspel, ömsesidigt språkande, barninitierat lärande, 

utforskande och problemlösning” (s. 19). 

 

Personaltätheten och barngruppens storlek har under en längre tid varit ett hett diskussionsämne i den 

allmänna debatten men Hagström (2010) vill även göra oss påminda om att en förbättring av just detta 

inte alltid är en garanti för pedagogernas ska kunna tillfredsställa barnets anknytningsbehov. Vi 

kommer nu att fördjupa oss i både kvalitet i förskolan samt pedagogernas kompetens vilka båda kan 

ha en avgörande betydelse för pedagogernas anknytningsarbete för att möjliggöra att barnets kan 

erövra en trygg anknytning.  

Kvalitet som påverkar 

“Kvaliteten finns inte i sig utan skapas, gestaltas och utvecklas i interaktionen (mötet) mellan lärare och barn, och 

mellan barn och omgivningen” (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016, s. 22) skriver författarna och 

menar att kvalitet inte är något som kan tas för givet utan något alla som är verksamma i förskolan 

aktivt måste arbeta med genom reflektion och anpassning till en viss tid och kontext. Författarna menar 
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också att det som utgjorde god kvalitet förr inte betyder att det utgör god kvalitet idag och därför 

stannar aldrig arbetet om att eftersträva just detta. Enligt Edfelt (2017) tyder forskning på att en förskola 

av god kvalitet har en stor inverkan på pedagogernas möjlighet i att bidra och stötta barns utveckling 

och lärande och att detta särskilt gäller barn med mindre privilegierad socioekonomisk bakgrund. 

Brandtzaeg et al. (2016) beskriver en förskola med god kvalitet med att förskolan prioriterar relationerna 

i verksamheten samt tar tillvara på de samspel som pedagoger och barn ingår i varje dag. Både 

Brandtzaeg et al. (2016) och Edfelt (2017) anser att om detta ska kunna uppfyllas måste verksamheten 

innefatta kompetenta pedagoger med en hög kvalitet på deras relationer med barnen samt tydliga 

riktlinjer att arbeta efter för att stärka relationerna i förskolan. Även Barlow et al. (2015) och McNally 

och Slutsky (2018) poängterar hur viktigt det är med kvalitet i förskolan och menar att pedagogernas 

kunskap och kompetens har en väsentlig betydelse vid deras arbete med relationer för att kunna ge 

barnen de bästa förutsättningarna för deras utveckling samt lärande. Killén (2014) menar också att god 

kvalitet i förskolan och därmed en förskola med fokus på anknytning kan ses som en 

samhällsekonomisk investering då pedagogerna kan tillgodose barnets känslomässiga omsorgsbehov 

och därmed ge barnet bättre förutsättningar att utvecklas, erövra kunskap samt må bra.  

Förskolans kvalitet 

Många barn vistas i förskolan ungefär fem dagar i veckan i fem år vilket betyder att förskolan enligt 

Hagström (2010) kan vara av avgörande betydelse för utveckling och lärande för barn i allmänhet men 

särskilt för de som växer upp under omsorgsbrist. Detta menar författaren gör att förskolan har ett 

förebyggande ansvar gentemot barnets utveckling och lärande som dagligen vistas i verksamheten. 

Även Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) menar att forskning visar att förskolan bidrar positivt 

till barns allsidiga lärande och utveckling men framförallt bättre social och kognitiv utveckling men 

betonar att för att detta ska ske bör förskolans kvalitet vara hög. Även dessa författare påpekar att 

förskolan kan ha speciellt stor betydelse för de barn som kommer från sårbara och socioekonomisk 

dåliga förhållanden. Dessa barn mår, lär och utvecklas allra bäst i en miljö som består av barn från olika 

hemförhållanden och kompetenta och professionella pedagoger. Broberg et al. (2012) skriver om 

Phillips, McCartney och Sussman (2006) som menar att “forskningen visar också att en förskola av god 

kvalitet utgör ett bra komplement för barn i allmänhet (s. 22). Just detta betonar Broberg et al. (2012) då de 

menar att “för barn i behov av särskilt stöd - och för barn vars föräldrar balanserar på gränsen till att klara av att 

ta han om sitt barn – kan en väl fungerande förskola vara det som gör att barnet ändå utvecklas väl” (s. 25). Lee 

et al. (2016) har i sin studie tagit del av forskning där det framkommer att många barn befinner sig i 

förskolor där kvaliteten på verksamheten är mycket dålig och där anknytnings tryggheten prioriterats 

bort. De menar att barn som deltar i en sådan verksamhet får sämre förutsättningar till utveckling, 

lärande och allmänt välbefinnande än de som deltar i verksamhet där anknytningstrygghet prioriteras. 

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) menar att resultat av forskning visar att ett nära samarbete 

mellan förskolans pedagoger och vårdnadshavare samt tydliga mål för förskolans verksamhet är viktiga 

aspekter i kvalitetsarbetet. Dock menar Hagström (2010) att det idag är svårt att mäta kvaliteten i 

förskolan då det finns stor variation gällande förutsättningar såsom pedagogers utbildning och 

kunskaper, barngruppens storlek, resurser och personaltäthet. Kihlbom (2004) har sammanställt ett 

resultat utifrån dessa parametrar och ifrågasätter till och med om en förskola av låg kvalitet där 

pedagogerna har svårt att skapa en trygg och meningsfull tillvaro för alla barn till och med kan försvåra 

utvecklingen för vissa barn. 
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Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) anses svensk förskola utifrån internationella 

jämförelser vara av hög kvalitet men menar ändå att nyare sammanställningar tyder på att kvaliteten 

har försämrats. De menar också att det idag finns en stor variation gällande kvalitet i svenska förskolor 

och varför det ser ut så vilket vi har försökt att redogöra ovan. Det som både Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2016) och Hagström (2010) är överens om är att verksamhetens kvalitet oupplösligen hör 

ihop med pedagogernas kompetens och att detta är en fundamental del i kvalitetsaspekten. Hagström 

(2010) menar att för att förskolan ska kunna agera som en kompletterande omsorgsgivare måste den 

utgå från pedagoger som har ett gott förhållningssätt gentemot barnen och som grundar sig i kunskap 

om barns självutveckling, anknytningsteori och affektteori vilket stärks i att “själva navet i kvaliteten 

utgörs av förskollärares kompetens och förmåga att möta och förhålla sig till barnen utifrån deras egna premisser” 

(Sheridan & Pramling Samuelson, 2016, s. 18). 

Pedagogernas utbildning och kompetens 

I Hostettler Schärers (2018) studie framkom det att pedagogerna ansåg att de har ett stort ansvar för sin 

egna utveckling samt kunskap om relationer samt dess betydelse och att det är av stor vikt att 

pedagogerna själva reflekterar kritiskt samt funderar kring just detta. Brandtzaeg et al. (2016) 

förespråkar en reflekterande kultur som innebär att reflektion blir ett naturligt inslag i det så viktiga 

gemensamma arbetet i förskolan mellan pedagogerna för att säkerställa förskolans kvalitet samt deras 

egna kvalitet i frågor som berör relationer. Författarna menar också att pedagogerna genom en 

reflekterande kultur ger sig själva möjligheten att lättare tala om besvärliga relationer istället för 

besvärliga barn. Detta innebär att vuxna inte kan förvänta sig att barnen ska kunna ändra sitt beetende 

samt ha ansvar för att etablera en positivare relation med de vuxna utan detta ansvar vilar helt och 

hållet på de vuxna som arbetar i förskolan enligt Brandtzaeg et al. (2016). Broberg et al. (2012) och 

Brandtzaeg et al. (2016) synliggör också vikten av att pedagoger behöver kunna uppmärksamma barns 

signaler och kunna besvara dessa vilket i sin tur kräver både intresse, kunskap samt tid av pedagogerna 

vilket även poängteras i Commodari (2012) och Hostettler Schärers (2018) studier. 

 

Skolverket (2016a) skriver att 39% av förskolans personal har förskollärarexamen, 20% har en gymnasial 

utbildning för arbete med barn, 2% har en fritidspedagogs- eller lärarexamen vilket innebär att 39% av 

personalen på förskolor i Sverige saknar helt utbildning för att arbeta med barn som i sin tur påverkar 

förskolans kvalitet. Driscoll et al. (2011) och Lee et al. (2016) menar att det är viktigt att kommande 

pedagoger får en akademisk grund för hur en bra anknytning mellan pedagoger och barn uppstår och 

dess betydelse för barns framtida utveckling och lärande. Hagström (2010) poängterar även att om 

pedagoger ska ha möjlighet att stärka sin professionalitet gällande anknytning behöver de få tillgång 

till teoretisk kunskap och arbetssätt där denna kan omsättas i praktiken. Som vi tidigare nämnt anses 

bland annat pedagogernas förmåga till goda samspel och inkännande som en viktig del i förskolans 

kvalitet, en så kallad relationskompetens hos pedagogerna är enligt Hagström (2010) en central del i en 

förskola av god kvalitet och bör genomsyra hela verksamheten. I författarens studie framkom även att 

pedagoger som fått fortbildning och stöttning i sitt arbete om anknytning anser att det har varit mycket 

givande kunskaper inte bara för sin egen del utan också för de barn som varit i behov av exempelvis en 

kompletterande anknytningsperson. Vidare i nästa stycke kommer vi att belysa den stress som alla 

människor mer eller mindre känner av i ett samhälle som är i ständig förändring vilket även synliggörs 

och påverkar pedagogernas arbete i förskolan som vi genom Killén (2014) redan berört i vår inledning. 
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Stressens påverkan 

I vår inledning berör vi stress som en eventuell yttre faktor i förskolan som kan påverka förskolans 

arbete med anknytning. Stress är något som ofta påverkar oss alla på ett eller annat sätt och vi har erfarit 

genom tidigare forskning att just stress i förskolan kan påverka bland annat det arbete som krävs av 

pedagoger samt vårdnadshavare för att ge barn en trygg anknytning. Både Edfelt (2017) och Killén 

(2014) belyser detta med att de utifrån sin egen forskning anser att stressen som ofta idag genomsyrar 

förskolans samt familjers vardag. Detta kan vara en starkt påverkande orsak till att pedagogernas och 

vårdnadshavares möjlighet att bidra till en meningsfull och trygg tillvaro för barnet vilket är så viktig 

för deras fortsatta utveckling samt lärande. En viktig insikt för alla pedagoger är att barn som får ta del 

av ett givande samt pågående samspel och erhåller en trygg anknytning under sin uppväxt kommer att 

kunna hantera stress på ett bättre sätt än barn med sämre samspel samt anknytning enligt Killén (2014). 

Detta kan därför vara en användbar insikt då vi idag kan se ett samhälle som präglas av mycket stress. 

Författaren menar att pedagoger inom förskolan har en avsevärd möjlighet att utifrån detta försöka 

minska stressen hos barnet genom att prioritera ett arbete med relationer vilket i framtiden kanske kan 

leda till minskad stress och barn som har erhållit en trygghet samt meningsfull tillvaro genom sina 

pedagoger. 

 

I Vermeer och Ijzendoorn (2006) studie om barns kortisolnivåer framkom det att barns stress 

hormonnivåer överlag är högre i förskolan än i hemmet vilket ännu mera synliggör vikten av att barn 

möter lyhörda och trygga pedagoger som kan hjälpa barnet att sänka kortisolnivån med hjälp av en 

trygg anknytning i en lugn miljö. Genom medvetna pedagoger kan en lugnare förskola bidra till att 

barnets stressnivå ligger på en för barnet normal och gynnsam nivå. Att barns kortisolnivåer är högre i 

förskolan än i hemmet kan enligt författarna bland annat vara ett led i att fokus i förskolan har ökat 

gentemot lärande och utbildning vilket ofta sker på bekostnad av omsorgen. Avslutningsvis vill vi med 

stöd av Edfelt (2017) förtydliga hur viktigt det är att pedagogerna har kunskap om att negativ stress 

skadar barnets hjärna som i denna tidiga ålder håller på att utvecklas.  

Syfte 

Vårt syfte utifrån problemställningen är att synliggöra åtta pedagogers uppfattningar om barns 

anknytning och dess eventuella betydelse för barns utveckling och lärande samt anknytningsarbetets 

praktiska utformning och vad som kan möjliggöra och påverka detta arbete i förskolan. 

Frågeställningar 

• Hur beskriver pedagogerna begreppet anknytning och dess eventuella betydelse för barns 

utveckling och lärande. 

• Hur beskriver pedagogerna trygga och otrygga barn samt hur de arbetar med anknytning i 

verksamheten.  

• Vad är det enligt pedagogerna som kan möjliggöra och påverka deras arbete med att skapa en 

trygg anknytning i förskola?  
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Metod 
I vår metoddel kommer vi att synliggöra vald ansats, metodval, urval, design av genomförandet, etiska 

överväganden, analysmetod och metoddiskussion.  

Ansats 

Vi har tagit vår utgångspunkt samt inspiration utifrån ett hermeneutiskt perspektiv då vi ville inleda 

vår studie så förutsättningslöst som möjligt. Därefter har vi allt eftersom studien fortskred och utifrån 

studies syfte förstått samt tolkat pedagogernas egna uppfattningar. Med stöd av Hyldgaard (2008) och 

Ödman (2007) ansåg vi att hermeneutiken i och med sin grundtanke om tolkning, förståelse och insikt 

passade vår studies syfte väl. Brinkkjaer och Høyen (2013) menar att om man utgår samt tar inspiration 

utifrån ett hermeneutiskt perspektiv innebär detta att man tar sin utgångspunkt i människan själv vilket 

benämns som det subjektiva. Det subjektiva innebär att när vi erfar, tänker, känner samt upplever så 

gör vi “det med utgångspunkt i vårt medvetande, i vår subjektivitet, och det är detta förhållande som 

hermeneutiken intresserar sig för” (Brinkkjaer & Høyen, 2013, s. 59) vilket passade bra in utifrån vårt syfte 

som är att synliggöra åtta pedagogers uppfattningar om barns anknytning och dess eventuella betydelse 

för barns utveckling och lärande samt anknytningsarbetets praktiska utformning och vad som kan 

möjliggöra och påverka detta arbete i förskolan. 

 

I ett hermeneutiskt perspektiv ingår även den så kallade hermeneutiska spiralen som innebär att man 

rör sig i en tolkningsprocess mellan helhet och del där helheten ger förståelse för delen, som därigenom 

ger förståelse av helheten menar Hyldgaard (2008). För att göra just detta förståeligt använder sig 

Brinkkjaer och Høyen (2013) av en metafor om hur man lägger ett pussel. Pusslet innehåller många 

delar som både är olika och ska passa ihop för att tillslut bilda en helhet och för att kunna slutföra 

pusselbygget måste man kunna röra sig mellan helhet och del vilket är en ansats som vi upplever att vi 

har använt under hela vår uppsatsprocess. Ödman (2007) förtydligar detta med att man under vägen 

erhåller mer och mer kunskap för ett fenomen och att man allt eftersom betraktar och förstår på nya sätt 

vilket fördjupar och kan ge en annorlunda förståelse för det som studeras. Utifrån vårt syfte samt att vi 

inspirerades och har tagit vår utgångspunkt utifrån hermeneutiken kommer vi att belysa vårt metodval 

i nästa avsnitt. 

Metodval 

I och med att vårt syfte är att utifrån problemställningen synliggöra åtta pedagogers uppfattningar om 

barns anknytning och dess eventuella betydelse för barns utveckling och lärande samt 

anknytningsarbetets praktiska utformning och vad som kan möjliggöra och påverka detta arbete i 

förskolan ansåg vi med stöd av Trost (2010) att en kvalitativ metod passade denna studie bäst. Därför 

att vi ville få en förståelse för ett mindre antal personers uppfattningar kring vårt valda 

forskningsobjekt. Justesen och Mik- Meyer (2011) beskriver ordet kvalitativ med: 

 

Att betoningen ligger på entiteternas(tingens) kvaliteter och på processer och betydelser som inte kan undersökas 

experimentellt och inte heller mätas i förhållande till kvantitet, mängd, intensitet eller frekvens- i den mån de alls 

kan mätas (s. 13). 

 

Den kvalitativa metoden innebär därmed att söka ett djup av ett mindre antal personers upplevelser av 

olika fenomen eller deras syn på verkligheten. Fokusen ligger således på att beskriva, förklara och tolka 

enligt Ahrne och Svensson (2015) samt att man utgår från att verkligheten kan uppfattas på många olika 
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sätt och att det därför inte finns en objektiv och absolut sanning menar tidigare nämnd författare. Om 

vi som studenter använder oss av den kvalitativa metoden kan den vetenskapsteoretiska teorin 

hermeneutiken finnas som grund för vårt metodval enligt Brinkkjaer och Hoyen (2013). Enligt 

författarna är de forskare som intar hermeneutiken som utgångspunkt ute efter subjektet, alltså hur 

människan känner, man vill därmed fånga en autentisk livsvärld. Med hermeneutiken som 

utgångspunkt följer man oftast ingen standardiserad mall vid intervjuer utan man försöker att vara mer 

lyhörd samt att man vill försöka inta ett intersubjektivt perspektiv vilket innebär en ömsesidig förståelse 

mellan forskaren och intervjupersonen. Den kvalitativa metoden med intervju är en mycket bra metod 

för att synliggöra intervjupersonens uppfattningar i ett valt problemområde. 

 

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med en intervjuguide som underlag vilket innebar raka och 

enkla frågor som kunde frambringa innehållsrik och intressant data om åsikter samt uppfattningar där 

intressanta mönster kan träda fram menar tidigare nämnd författare. Efter att vi hade läst in oss på vårt 

forskningsobjekt samt formulerat ett tydligt syfte konstruerade vi en intervjuguide vilket Trost (2010) 

beskriver som ett lämpligt förfarande för denna studie. Vi tog även fasta på det Trost (2010) skriver om 

att intervjuguiderna inte behöver vara identiska men ska ändå vara jämförbara om man är fler som ska 

göra intervjuer inom samma projekt. Fortsättningsvis menar författaren att det viktigaste är att guiden 

passar den person som ska genomföra intervjun i och med att vi känner och tänker på olika sätt och i 

och med detta bör guiden vara kommunicerbar och personlig. I vår intervjuguide fokuserade vi på att 

utgå ifrån tre frågeområden som tog sin utgångspunkt i studiens syfte (Se bilaga 2). I en intervjuguide 

menar Trost (2010) att det är förkastligt att vara låst vid att vissa frågor måste komma i en viss ordning. 

Han menar att frågorna ska komma som följd från svaren och att svar på olika frågor kan dyka upp när 

som under intervjuns gång. Det är bättre att följa den intervjuades tankegångar och den tråd som nu 

har börjat spunnits vilket förtydligas i att “följsamhet är A och O under intervjuarbetet” (Trost, 2010 s. 72) 

vilket vi tog fasta på under våra intervjuer. 

Urval 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att det är av stor vikt att noga tänka igenom hur man gör 

urvalet av de personer som ska intervjuas vilket för oss, på grund av tidsbrist, tyvärr inte blev relevant 

även om det hade varit önskvärt. Vi fick istället göra vårt urval utefter ett bekvämlighetsurval vilket 

enligt Denscombre (2018) innebär att urvalet bygger på vad som är passande för oss själva, det vill säga 

ett lättare sätt att rekrytera som student samt att utifrån vårt forskningsobjekt välja vilka vi intervjuar. 

Fortsättningsvis menar författaren att vid en småskalig studie är detta ett lätthanterligt sätt att göra sitt 

urval på då man helt enkelt väljer intervjupersoner utifrån att det blir enkelt, går snabbt samt kräver 

mindre tidsåtgång. Vi valde därefter ut fyra intervjupersoner vardera som antingen arbetade inom 

förskola eller förskoleklass vilket var ett medvetet val då vi hade i åtanke att få en bredd samt variation 

i vårt datamaterial.  

 

Vårt urval av de personer som vi intervjuat kan påverka tillförlitligheten i och med att vi endast hade 

möjlighet att intervjua ett fåtal pedagoger i två olika städer i (sydvästra och nordöstra) Sverige. Namnen 

som finns med i denna studie är fiktiva namn vilket betyder att de är påhittade av oss själva.  

 

Intervjupersonerna från nordöstra Sverige:  

• Stina, 58 år, förskollärare, arbetat 35 år i förskolan och sedan ett år i förskoleklass.  

• Karin, 60 år, förskollärare och har arbetat 32 år i förskolan.  
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• Ebba, 30 år, förskollärare och har arbetat 3 år i förskolan och sedan fem år i förskoleklass.  

• Filippa, 45 år, barnskötare och har arbetat 25 år i förskolan. 

 

Intervjupersonerna från sydvästra Sverige:  

• Astrid, 59 år, förskollärare, arbetat inom förskolan i 30 år, just nu med små barn.  

• Carina, 51 år, förskollärare, arbetet med 3–5 åringar i cirka 15 år.  

• Maja, 35 år, barnskötare som validerar till förskollärare. Arbetat inom förskolan i 20 år. 

• Berit, 46 år, förskollärare, arbetat inom förskola i cirka 20 år, varav hälften som barnskötare.  

 

Efter att vi gjort vårt urval var nästa steg att fundera över hur vi ville designa vårt genomförande vilket 

synliggörs i kommande avsnitt.  

Design av genomförande 

Inledningsvis kontaktade vi förskolechefer via mail eller telefonsamtal för att delge dem vårt missiv (Se 

bilaga 1). Vi fick därefter svar från flertalet förskolechefer som meddelade oss vilka pedagoger som 

visade intresse att delta. Vi kontaktade därefter dessa pedagoger som då tackade ja till att delta i vår 

studie. Därefter bokade vi i god tid in intervjutillfällena med pedagogerna då det enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) annars kan vara svårt för dem att komma ifrån verksamheten för att kunna 

medverka. Vi ville med stöd från tidigare författare säkerställa att vi kunde intervjua pedagogerna 

åtskilt från barngruppen samt i en avgränsad miljö vilket gjordes genom telefonkontakt med respektive 

intervjuperson. Detta såg vi som angeläget för att vi skulle kunna göra röstinspelningar av intervjuerna 

för att sedan kunna transkribera det som framkommit. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

poängterar också att det är viktigt att anteckna under intervjuns gång även om man gör någon form av 

inspelning vilket var en metod som vi använde oss utav. Därefter besökte vi pedagogerna i deras 

förskolemiljö och varje intervju tog ca en timme. Intervjuerna genomfördes på olika dagar för att vi 

skulle ha möjligheten att transkribera dessa så fort som möjligt efter att intervjun avslutats. Därefter 

delgav vi varandra våra transkriberade intervjuer så att vi gemensamt kunde analysera den insamlade 

datan. Detta förfarande gav oss därefter vårt resultat. Efter att vi bestämt oss för vår design så kommer 

nästa avsnitt att handla om våra etiska överväganden. 

Etiska överväganden 

Under intervjuerna utgick vi från Vetenskapsrådets (2017) fyra forskningsetiska principer - 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilket innebar att 

deltagandet var frivilligt och att intervjupersonen när som helst under intervjun hade rätten att avbryta 

sin medverkan. Alla personuppgifter samt material behandlades konfidentiellt, resultatet användes 

endast i forskningsändamål och kommer efter examensarbetets bedömning att förstöras. Vi intervjuade 

pedagogerna enskilt i ett eget rum så kunde känna att hen kunde uttrycka sin uppfattning fritt utifrån 

våra frågor. I början av en intervju är det av etiska skäl dessutom av betydelse att man presenterar syftet 

för den person som ska intervjuas och därefter frågar efter tillstånd att spela in intervjun även om detta 

sedan tidigare är bestämt enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). Utifrån tidigare nämnd 

författare är det även viktigt att vederbörande intervjuperson kan skyddas i den sociala miljön där 

intervjun utgår ifrån. Detta kändes relevant för vår studie då vi bland annat ville komma åt 

pedagogernas uppfattning samt även synliggöra förskolans förutsättningar ur ett organisatoriskt 

perspektiv. Utifrån vår egen osäkerhet angående att göra röstinspelningar under våra intervjuer 

bestämde vi efter noga övervägande oss för att göra detta. Fördelarna vägde tyngre än nackdelarna då 
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vi ansåg att möjligheten att kunna lyssna på intervjuerna flera gånger samt att vi då kunde lägga ett 

större fokus på intervjupersonen istället för att anteckna vilket känns värdefullt i vår studie.  

Analysmetod 

Enligt Trost (2010) finns det inom kvalitativa metoder olika strategier att analysera sitt material men 

skriver också att det finns få givna regler därav är kreativitet och fantasi viktiga delar i analysen av en 

kvalitativ studie. Författaren menar också att det inte finns några givna spelregler för hur analysen i en 

kvalitativ intervju ska gå till men poängterar ändå att det finns vissa etiska regler som oavsett strategi 

är viktiga att ha i åtanke. Så som att ange källor, regler om citat, ärlighet samt referenser till litteratur 

vilka vi tog i beaktning under vår analys. Trost (2010) poängterar att kvalitativa studier handlar även 

om att se eller hitta mönster och författaren belyser även att det är viktigt att ge sig själv och intervjun 

lite distans och tid innan man startar analysarbetet för att kunna genomföra det på ett rimligt sätt. Just 

detta hjälpte oss under vårt analysarbete då vi inte direkt efter intervjuerna började med att analysera 

dessa utan vi tog en välbehövlig och värdefull paus innan vi fortsatte. 

 

Vår målsättning med analysen blev att använda oss av en tematisk analysmetod där även begreppet 

induktion fått verka som en utgångspunkt i vår analysmetod. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) 

beskriver induktion som en vanlig analysmetod inom den kvalitativa forskningen där man försöker att 

frångå det man tror sig veta samt att man försöker upptäcka helt förutsättningslöst vilket vi ganska 

snabbt förstod inte var helt enkelt då det är lätt att värdera, tycka och tänka. Författarna menar vidare 

att med denna utgångspunkt och via våra intervjuer vilka gav oss data om pedagogernas uppfattningar 

om anknytning så startade vi arbetet med att sortera, reducera samt argumentera utifrån vår inhämtade 

data för att sedan behandla, tolka och analysera för att därefter kunna förvandla vår data till empiri 

vilket även Hyldgaard (2008) beskriver som ett bra tillvägagångssätt. Rennstam och Wästerfors (2015) 

återkopplar till det Löfdahl et al. (2014) beskriver ovan med att benämna tre återkommande problem 

när inhämtad data ska analyseras vilka de benämner som kaosproblemet, representationsproblemet 

samt auktoritetsproblemet. Rennstam och Wästerfors (2015) skriver att sortera data ger svar på 

kaosproblemet, att reducera data ger svar på representationsproblemet då det är omöjligt att ta med allt 

som samlats in under intervjuerna och till sist att argumentera ger svar på auktoritetsproblemet där det 

ofta kan framgå nya teman, begrepp samt teorier då man använder befintlig forskning kontra det 

eventuella nya som framkommit under intervjuerna. Detta förfarande var för oss till stor hjälp då vi 

hade mycket insamlad data som behövdes sorteras och reduceras för att därefter kunna synliggöra olika 

teman som framkommit. Utifrån detta arbete ökade vår egen förståelse samt kunskap om vårt valda 

forskningsobjekt vilket enligt Löfdahl et al. (2014) stödjer och ger status till en studie vilket även ökar 

vår studies validitet då vi upplever att detta bidrar till att försöka uppnå studiens syfte. Validitet innebär 

en studies giltighet då man ställer sig frågan om man har undersökt det som man vill undersöka enligt 

syftets problemformulering. Vi har tidigare beskrivit i vår ansats att vi har valt att ha ett hermeneutiskt 

perspektiv som utgångspunkt samt inspiration vilket sammanfaller väl med det Trost (2010) skriver att 

“intervjuerna är helt kvalitativa och vi bearbetar och analyserar vårt material genom att försöka utröna vad den 

enskilde menar och hur han eller hon tänker och känner” (s. 30). Avslutningsvis följer här vår 

metoddiskussion där vi har berört olika tankar samt förutsättningar som dök upp under vårt arbete 

med denna studie vilket har varit avgörande för våra val av studiens utformning. 
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Metoddiskussion 

Inledningsvis vill vi klarlägga att vår intention och tanke med denna studie inte är att kartlägga 

uppfattningar kring anknytning och dess eventuella betydelse för barns utveckling samt lärande för att 

hitta någon form av syndabock. Vi vill däremot skapa en förståelse för hur anknytningsarbetet i 

förskolan upplevs och kan se ut samt vad det är som kan påverka samt möjliggöra detta arbete med 

stöd av våra kvalitativa intervjuer samt aktuell forskning. Vi är även medveten om att en så liten studie 

som denna inte representerar alla pedagoger och förskolor i Sverige men vi anser att detta kan ge en 

förståelse och en första inblick i hur man arbetar med anknytning i förskolan och varför. 

 

Enligt Trost (2010) anses kvalitativa studier som en förstudie snarare än som en “riktig” studie, en 

kvantitativ studie. Författaren anser att detta är befängt och menar att kvalitativa på samma sätt som 

kvantitativa studier kan vara förstudier. Dock menar Trost (2010) att kvalitativa studier ofta kan vara 

en bra grund för att genomföra fortsatta studier vilket även vi upplever. Trost (2010) menar att 

kvalitativa studier används för att bland annat försöka förstå människors sätt att resonera, reagera och 

tycka men även för att urskilja eller särskilja handlingsmönster, erfarenheter eller tankegångar vilket 

resulterade i att en kvalitativ studie var det enda alternativet utifrån vårt syfte om att ta reda på 

pedagogers uppfattningar inom ett specifikt område. Vi har även använt oss av en intervjuguide vilken 

är relativt personlig och enligt Trost (2010) ibland måste justeras allt eftersom då “inte bara varje intervju 

är en process, hela intervjuserien är en process och processer kännetecknas av förändringar” (s. 72). Utifrån detta 

anser vi att våra intervjuer kan ha sett ganska olika ut vilket har gjort vårt analysarbete till en än större 

utmaning än om vi utgått från strukturerade intervjufrågor men har därför också gett oss ett gediget 

och intressant datamaterial att arbeta med. 

 

Kvalitativa studier kan ofta mötas med ifrågasättande och misstänksamhet då de ofta utgör ett mindre 

urval vilket gör att de är svåra att använda som representativ kunskap om befolkningens mening rent 

statistiskt (Trost, 2010). Detta menar vi blir tydligt i vår studie då vi dessutom använde oss utav ett 

bekvämlighetsurval vilket innebar att vi kontaktade förskolechefer som i sin tur frågade vilka 

pedagoger i dennes verksamheter som var intresserade. Detta upplever vi gjorde att endast de 

pedagoger som var intresserade och hade kunskap och erfarenheter om anknytning anmälde sig 

frivilligt att delta vilket vi förstår påverkar studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Trots att 

kvantitativa studier i mångas ögon är mer trovärdig i det stora hela så menar Trost (2010) att det är mer 

och mer vanligt med kvalitativa studier då dessa utvinner annan fakta än kvantitativa studier. Vår 

gemensamma önskan är att vi skulle ha haft mer tid för att kunna utföra flera olika metoder som till 

exempel observationer och enkäter och att ha möjlighet att göra detta övertid i en etnografisk studie. 

Trost (2010) benämner ett sådant tillvägagångssätt med triangulering vilket vi anser skulle ha gjort vår 

studie mer trovärdig men som tidigare nämnt upplever vi att tiden inte fanns för att utföra studien i 

den omfattning som vi önskat.   

 

Begreppet validitet innebär giltighet och här ligger fokuset på om man har undersökt det man verkligen 

ville undersöka. Utifrån detta anser vi själva att vår validitet blir ganska hög i vår studie då vi ser att vi, 

med hjälp av våra intervjupersoner, mer än väl svarar på studiens syfte. 
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Resultat 
I och med vårt syfte att utifrån problemställningen synliggöra åtta pedagogers uppfattningar om 

anknytning och dess eventuella betydelse för barns utveckling och lärande, hur de arbetar med det i 

verksamheten samt vad som kan möjliggöra och påverka anknytningsarbetet i förskolan har vi via en 

tematisk analysmetod som utgångspunkt sorterat, reducerat och argumenterat vår inhämtade data som 

sedermera blev vår empiri. I resultatet benämner vi intervjupersonerna med deras fiktiva namn. Vår 

förhoppning är att vår utgångspunkt i det hermeneutiska perspektivet ska bli synlig i resultatdelen då 

vi utifrån våra kvalitativa intervjuer har försökt att tolka samt förstå den data som vi har samlat in. I 

början av analysarbetet av vår inhämtade data synliggjordes till en början enbart bitar av uppfattningar 

från våra intervjupersoner. Allt eftersom började vi se mönster och delar som till slut bildade en helhet. 

Under hela vår analys av resultatet tog vi i beaktning att vi måste röra oss mellan delar och helhet samt 

att vi försökte att analysera helt förutsättningslöst för att kunna slutföra pusslet. Då vi inledde vårt 

arbete med att försöka få ihop alla delar till en helhet så utgick vi från våra tidigare nämnda 

frågeställningar. Utifrån dessa framkom det sedermera nya intressanta huvudteman och underteman 

utifrån vår inhämtade data, vilka vi presenterar under våra rubriker i följande resultatkapitel. 

Inledningsvis vill vi uppmärksamma er läsare på de huvudteman samt underteman som framkommit 

utifrån våra frågeställningar för att ge er som läser en förberedelse samt inblick i resultatets struktur. 

Resultatet presenteras utifrån följande disposition med 12 huvudteman som synliggjorts utifrån våra 

frågeställningar:  

 

Följande två huvudteman framkom under intervjuerna utifrån vår första frågeställning:  

• Trygghet, grunden för allt 

• Jag ger dig trygghet att våga 

 

De följande två huvudteman med tillhörande underteman synliggjordes under våra intervjuer utifrån 

vår andra frågeställning.  

• Var det bättre förr 

            -Jag vågar 

            -Jag är en virvelvind 

• Hjälp, barnet far bara runt, runt, runt  

            -Kryp upp i mitt knä  

            -Vi gör skillnad för alla 

 

Utifrån den tredje frågeställning framkom under intervjuerna följande teman: 

• Läroplanen på gott och ont 

• Rätt pedagog på rätt plats 

• Ge oss kunskap och verktyg 

• Se och hör oss 

• Vad skönt att vissa barn klarar sig själva 

• Hjälp oss att hjälpa 

• Tillsammans är vi starka 

• Man springer ut och springer ut 
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Trygghet, grunden för allt 

Då vi samtalade med pedagogerna om hur de ville beskriva begreppet anknytning synliggjordes många 

uppfattningar och tankar vilket resulterade i huvudtemat trygghet, grunden för allt.  

 

Intervjuerna inleds med att pedagogerna förklarar att de inom arbetslaget talar om anknytning men att 

de upplever det som ett akademiskt begrepp och att man därför förenklar det ibland och sätter 

likhetstecken till trygghet och trygga relationer. Fortsättningsvis menar flera av pedagogerna att 

trygghet är en viktig grundsten för barnet i många olika sammanhang och framförallt då det gäller att 

de ska kunna ta till sig ny kunskap och att utvecklas. Det framkommer även uppfattningar om att 

trygghet är ett begrepp som berör pedagogernas egna profession då några av de äldre pedagogerna 

menar att om de själva ska kunna ge barnet en trygg anknytning så förutsätter det att man själv är trygg 

som vuxen. I citatet som följer förtydligas detta med att: 

 

Ja, det är ju tryggheten som är början till att barnet knyter an till en, alltså början till en anknytning (Carina, 

2018). 

 

Resultatet visar att många pedagoger upplever att man under många år arbetat med anknytning men 

att det först är på senare år som man benämner det som just anknytning. Vissa menar att de alltid vetat 

om att trygghet är viktig särskilt för de små barnen men att det inte var något som man reflekterade 

eller diskuterade i arbetslaget för 10 år sedan vilket synliggörs i kommande citat:  

 

Jag känner att jag fick nog upp ögonen för det mer efter det här anknytningsprojektet. Sen att jag har vetat 

innan att det är jätteviktigt om att det inte är helt självklart och att det tar tid och så (Maja, 2018).  

 

Fortsättningsvis framträder pedagogernas uppfattningar genom att barnets första tid på förskolan är 

avgörande för dess kommande tid i verksamheten både i form av kommande relationer till de vuxna 

de möter men även ur ett utvecklings- och lärandeperspektiv enligt pedagogerna. Vi tolkat och förstått 

det som att pedagogerna uppfattar att anknytning är återkommande och borde genomsyra vardagen i 

förskolan och i allt man gör då tryggheten är grunden till allt. De menar att om barnet överhuvudtaget 

ska kunna ta till sig något måste de i grunden vara trygg och ha en trygg relation till åtminstone en av 

pedagogerna men även känna trygghet till andra barn. I resultatet synliggörs även att pedagoger 

upplever att anknytningen är förskolans huvuduppdrag. I intervjuerna framkommer uppfattningar om 

att anknytning idag inte har särskilt hög status vilket gör att detta inte prioriteras som de önskar. 

Pedagogernas önskan är att det skulle finnas en större förståelse och kunskap om anknytningens vikt 

hos alla som är involverad i barnomsorgen vilket synliggörs i följande citat:  

 

Jag som jobbat länge ser ju att vi inom förskolan behöver få mer kunskap om trygg anknytning som kan 

hjälpa barn idag och framför allt hjälpa alla barn som har olika svårigheter (Karin, 2018).  

 

Detta skulle enligt pedagogernas uppfattningar kunna leda till andra prioriteringar som i sin tur skulle 

kunna resultera i att barnet får de bästa möjliga förutsättningarna för sina kommande år i både förskolan 

och skolan. 
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Jag ger dig trygghet att våga 

Samtalen går vidare och vi undrar över pedagogernas uppfattning om anknytningens eventuella 

betydelse för barns utveckling och lärande vilket resulterade i huvudtemat jag ger dig trygghet att våga 

där pedagogernas tankar är många. 

 

Ett tryggt barn kan erövra hela världen (Filippa, 2018). 

 

Ovanstående citat sammanfattar det pedagogerna tidigare nämnt om att anknytning är grunden till allt. 

Flera av pedagogerna menar att trygg anknytning behöver finnas innan barnet ska kunna utvecklas och 

uppnå det lärande som det förväntas erövra i förskolan. Fortsättningsvis framkommer uppfattningar 

att om barnet inte känner sig tryggt påverkar det lärandet negativt då pedagogerna menar att när barnet 

är tryggt vågar det prova vilket är en viktig del i att utvecklas och lära sig nya saker men även att detta 

stärker barnets självkänsla. Den övergripande erfarenheten hos pedagogerna visar att barn som inte är 

trygga upplevs som att de har mycket annat i huvudet och fokuserar på vart pedagoger är och vad som 

sker runt omkring vilket gör att de inte kan fokusera på en sak och därmed inte övervinna ny kunskap. 

Detta framkommer i följande citat: 

 

Känner man inte att man är trygg då påverkar ju det lärandet negativt för då får man ju så mycket annat att 

ha i huvudet. Är man trygg så vågar man prova, det är ju så man lär sig att man provar ju, känner jag att 

jag kan prova detta och det liksom inte är någon som kommer, utan bara jajjemensan, då vågar man ju och 

då lär man sig (Berit, 2018).  

 

I flertalet intervjuer framkommer det, särskilt bland de pedagoger som arbetar med de yngsta barnen, 

att barn även lär i det vardagliga omsorgsarbetet. De lyfter fram att man exempelvis både vid 

påklädning, blöjbyten och matsituationer talar om grundläggande kunskaper såsom värdegrund, ord 

och begrepp som barnet lär sig i samspelet som uppstår i omsorgssituationer. Just detta blir tydligt i 

citatet som följer: 

  

Man pratar ju hela tiden, när man ska gå ut, tar vi på vanten på höger hand och vänster hand och man 

stoppar i vänster fot, det är ju ett lärande i sig fast vi är nog dåliga på att tala om att det är ett lärande, det 

kan jag känna att det är vi. Men vi gör väldigt mycket (Carina, 2018). 

 

En övergripande uppfattning som synliggjorts utifrån pedagogernas uppfattningar är att om man i 

förskolan kunde fokusera mer på anknytning och därmed få alla barn att känna trygghet skulle mycket 

av de problem man upplever med exempelvis lärandesvårigheter förebyggas då lärande många gånger 

kommer gratis då barnet är tryggt. Detta förtydligas i följande pedagogs utsaga att:  

 

Om vi skulle fokusera mer på barns anknytning och ta det lite lugnt med att fokusera på lärandet vilket jag 

anser att vi ändå får med i allt vi gör i förskolan (Filippa, 2018). 

 

Följande citat är en sammanfattning av pedagogernas uppfattningar om att man arbetade mer 

med omsorg förr än nu medan vissa andra poängterar att man arbetar aktivt med anknytning 

även idag: 
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Jag tror att förr, för ett antal år sen, då var det mycket mer, mycket mera om den här omsorgsbiten liksom. 

Nu är det mer med det här med lärande (Astrid, 2018). 

 

 De flesta pedagoger är dock överens om att man nog alltid prioriterat anknytning men att man kanske 

inte alltid har vetat om varför och vikten av det. I stort sett menar alla att man för ungefär 10 år sedan 

började använda begreppet anknytning inom barnomsorgen och att man då började förstå, tala och 

reflektera kring vikten av anknytningen för barns nuvarande och fortsatta utveckling samt lärande. 

Tryggheten är A och O menar de flesta. 

Var det bättre förr 

Vidare inleder vi ett samtal där vi ber pedagogerna beskriva trygga och otrygga barn vilket resulterade 

i huvudtemat var det bättre förr samt med två underteman jag vågar och jag är en virvelvind vilka 

behandlar trygga respektive otrygga barn.  

 

Det framkommer tydligt att pedagogerna upplever att det är fler barn idag som inte är trygga vilket 

ökar kraven på dem själva och deras egen kompetens för att kunna bemöta samt hjälpa alla barn oavsett 

om det är trygga eller otrygga. I citatet som följer vill vi belysa det som nämnts ovan i att det är: 

 

Stor skillnad nu från förr vilket beror nog både på att både pedagogerna och föräldrarna stressar mer än förr 

och att kraven förändrats mot mera lärande genom den nya läroplanen (Stina, 2018). 

 

Det framkommer även att pedagogernas erfarenhet angående begreppen trygg och otrygg anknytning 

samt hur det tar sitt uttryck i arbetet i förskolan är något som pedagogerna tillsammans reflekterar 

alldeles för sällan om vilket förtydligas i att: 

 

Vi borde prata mera i förskolan om trygga och otrygga barn men nu blir det oftast bara prat om lärandet 

(Filippa, 2018). 

Jag vågar 

Vi har förstått och tolkat det som att pedagogerna menar att ett barn som har en trygg anknytning vågar 

ge sig ut och utforska sina omgivningar då de vet att en trygg bas finns att återvända till om det blir 

farligt eller läskigt. Pedagogerna menar vidare att då barnet visar sina känslor oavsett vilka, betyder det 

för flera av dem att barnet känner trygghet och att de kan ty sig till en eller flera av pedagogerna vid 

behov av stöd. En annan uppfattning som synliggörs hos flera av pedagogerna är att det blir tydligt att 

barnen funnit sin egen trygghet då de kan visa på mentalisering vilket för pedagogerna innebär att 

barnet även kan ta in andra barns samt pedagogers känslor vilket synliggör barnets förmåga till empati 

och i citatet som följer belyser vi det som nämnts ovan med citatet: 

 

När vi kommit till att barnet kan ta in andras känslor och vågar ta för sig i barngruppen känns det som att 

vi kommit långt i vårt anknytningsarbete (Karin, 2018). 

 

Avslutningsvis framkommer det att alla pedagoger uppfattar att de kan se om ett barn har en trygg 

anknytning och dess betydelse för barnet. Det blir även tydligt att pedagogerna själva framhåller vikten 
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av deras egna ansvar att se, försöka förstå samt ge barnen en så bra självkänsla som är möjlig vilket de 

anser ökar barnets möjlighet till en trygg anknytning. 

 

Och sen kan man ju se på de andra barnen som redan är inskolade att en del blir väldigt avundsjuka många 

gånger så kanske man är med det nya barnet och då kommer det gamla barnet som vill sitta i knät och försöker 

putta bort det nya, man får försöka ha både och eller så får man försöka om vi är flera pedagoger säga till 

barnet att du kanske kan gå till annan pedagog eller så (Astrid, 2018). 

 

Ovanstående citat förtydligar pedagogernas uppfattningar om att trygga barn lätt kan bli avundsjuka 

och vill äga en pedagog vilket kan vara besvärligt. När de inte får ha pedagogen för sig själva kan det 

lätt bli att de knuffas med andra barn vilket ställer krav på pedagogernas förmåga att hantera detta 

enligt dem själva. 

Jag är en virvelvind 

Utifrån vårt resultat finner man att de barn som pedagogerna upplever som otrygga är de barn som är 

gnälliga och överdrivet känslosamma men även de barn som inte visar några känslor alls. Vissa andra 

enligt pedagogerna barn söker inte ögonkontakt och till och med undviker kontakt när en pedagog 

försöker se dem i ögonen. Pedagoger som arbetar med de yngre barnen menar att de barn som är relativt 

nya och ännu inte hunnit skaffa någon anknytning eller trygghet i verksamheten kan vara svåra att 

hantera då de ofta inte vill att någon tar i dem, går undan och gömmer sig, ställer sig och gråter 

hysteriskt vid ytterdörren medan vissa andra barn följer efter pedagogerna som en “svans”, bara vill 

sitta i knät eller bli buren hela tiden. Citaten som följer förtydligar det flera av pedagogerna menar kan 

synliggöra ett otryggt barn: 

 

 Man märker ju verkligen att då kan man ju ha en svans som går efter till exempel om man ska gå ut i köket 

eller vad det än må vara (Carina, 2018). 

 

 Ledsna kan de bli såklart och vi har något barn som liksom går undan och nästan sätter sig bakom soffa, 

nämen gömmer sig sådär så det kan ju vara på väldigt många olika sätt (Maja, 2018). 

 

Något som vi ser gemensamt i alla samtal är att pedagogernas uppfattningar är att de barn som är 

otrygga har svårt att komma till ro, de har svårt att ta sig för att leka med något. Dessa barn upplevs 

som virvelvindar där de går från rum till rum och från aktivitet till aktivitet utan att kunna koncentrera 

sig eller fokusera på en sak i taget. I resultatet framgår även att detta ofta upplevs bero på att de otrygga 

barnen vill ha koll på vad både pedagoger och andra barn gör på grund av sin osäkerhet vilket gör att 

de har svårt för att fokusera på sitt eget som blir tydligt i kommande citat:  

 

Alltså barn kan ju bli väldigt oroliga och blir barnet oroligt så kan det ju ha svårt att sitta still. Det har svårt 

att koncentrera sig på vissa saker. Har kanske väldigt svårt att leka med nån sak utan bara far runt, runt, 

runt, runt, runt (Berit, 2018). 

 

Under våra intervjuer framgår det att många pedagogers uppfattningar är att otrygga barn har svårt att 

delta i planerade aktiviteter och att detta smittar av sig på resten av barngruppen. Det framkommer 

också att man upplever att dessa barn har svårt att skapa relationer till jämnåriga och undviker 

interaktion med andra men har ingen anledning och inget svar på varför de inte vill samspela med 

andra som förtydligats i våra samtal med att pedagogerna: 
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Ser många barn som behöver extra stöd för att hitta en trygghet, både med oss vuxna men även med sina 

kompisar (Stina, 2018). 

 

I resultatet visar det sig att de pedagoger som arbetar med lite äldre barn upplever att de inte allt för 

sällan stöter på barn med otrygg anknytning vilket ofta yttrar sig i att de är utåtagerande både mot 

andra barn men också mot pedagoger. Pedagogerna menar att dessa barn ofta har svårt att hitta ett inre 

lugn och att se sig själv som värdefulla.  

 

Två av de pedagoger vi samtalat med arbetar med äldre barn som blev ihopsatta i en ny konstellation 

av barngrupp vilket de tycker påverkar barnens trygghet och beteende. I de flesta fall är barngruppen 

otrygg till en början där konflikter är vanligt men ofta går det till sig efter några veckor. Vidare menar 

flera av pedagogerna att skapa trygghet är det enda de fokuserar på under hela året för att barnen till 

slut ska kunna fokusera på rätt saker och i och med detta kunna lära sig nya saker vilket aktualiserar en 

motsägande uppfattning vilken blir tydlig i citatet som följer: 

 

När barnen börjar i förskoleklass har vi inte tid att fundera på otrygg eller trygg utan vi ska lära barnen att 

läsa, skriva och lyssna på fröken. Har det verkligen någon betydelse för barnet om man lägger jättemycket 

tid på relationsarbete (Ebba, 2018). 

 

Pedagogerna vi samtalat med menar att det oftast bara är några få barn som man upplever som otrygga 

då de blir äldre och en av pedagogerna menar att detta ofta följer med från deras tid i förskolan och att 

pedagogerna dessvärre ofta inte informerar om detta. Dessa barn hänger oftast inte med i 

undervisningen, saknar eller har en låg nivå av social, emotionell och kognitiv kompetens och en del 

vill precis som de yngre barnen vara nära den vuxne mest hela tiden och sitta i knät. Uppfattningar som 

framkommer i samtalen med pedagogerna visar att de barn som har svårt att fungera i gruppen ofta får 

svårt att ta in pedagogens kunskapsförmedling vilket givetvis påverkar barnets utveckling, lärande och 

därmed fortsatta skolgång. I analysen utifrån vår hermeneutiska utgångspunkt förstår vi att barn med 

en otrygg anknytning enligt de intervjuade pedagogerna måste få hjälp mycket tidigare då de annars 

kommer att få det jobbigt i förskoleklassen där tempot är högt och det ställs höga krav på barnets 

förmåga att ta till sig lärande som även framkommer i följande citat att: 

 

Det är ju synd om de barn som inte hänger med för jag vet ju att det kommer ställas ännu högre krav nästa 

år (Berit, 2008). 

 

Avslutningsvis framgick det under samtalen att flera av pedagogerna ansåg det viktigt att försöka 

hjälpa de barn som har en otrygg anknytning men även stärka de barn som har en trygg anknytning. 

De menar att en trygg anknytning är av stor vikt för att barnet ska kunna känna tillit till pedagogerna 

för att sedermera kunna “erövra världen”. En av pedagogerna poängterar att hon anser att det är riktigt 

allvarligt om barn inte har en trygg anknytning och alla enhälliga om att det är av stor vikt att 

uppmärksamma alla unika barn som alla har sitt egna uttryck. Vissa av pedagogerna som tidigare 

arbetat i förskolan men nu arbetar i förskoleklass framhåller vikten av att fortsätta stärka barns trygghet 

även då de blir äldre vilket inte alltid sker enligt pedagogernas egna uppfattningar. 



 

 

28 

Hjälp, barnet far bara runt, runt, runt 

Samtalen går vidare och då vi ber pedagogerna berätta hur de arbetar med anknytning i verksamheten 

synliggörs det ett huvudtema hjälp, barnet far bara runt, runt, runt som allmänt handlar om pedagogernas 

uppfattningar om sitt arbete med anknytning. Det framkommer även två underteman där den första är 

kryp upp i mitt knä och handlar om hur pedagogerna försöker hjälpa de barn som är otrygga. Den andra 

som synliggörs är vi gör skillnad för alla som handlar om pedagogernas arbete med att vara en 

kompletterande anknytningsperson samt vikten av att inneha relationskompetens i sitt arbete med 

anknytning. 

 

Vi har förstått samt tolkat att en övergripande uppfattning angående anknytningsarbete i förskolan är 

att detta arbete är av yttersta vikt för alla barn. Denna uppfattning är enligt pedagogerna avgörande för 

arbetet med anknytning och är av stort vikt för alla barn oavsett deras unika behov och olika 

förutsättningar. En av våra intervjuade pedagoger förtydligar detta med att säga:  

 

Att vi måste ta oss tid till anknytningsarbetet och att vi måste få med oss all personal samt att få alla att 

förstå att tryggheten behövs för att barnet ska kunna lära sig en massa nya saker (Karin, 2018).  

 

Vidare under samtalen om pedagogernas uppfattningar om vikten av deras anknytningsarbete 

framkom det att man med fördel väver in mycket övningar med fokus på trygghet både för det enskilda 

barnet men även för hela barngruppen. Några av pedagogerna menar att om man arbetar med barns 

grundtrygghet redan från början skulle det vara lättare att sedan ge barnet ett lärande när de blir äldre. 

De menar att om fokuset under barnets tidiga år är trygghet så kan pedagogerna därefter fokusera mer 

på lärandet när barnet är lite äldre. Däremot synliggörs det under våra intervjuer att det finns en 

uppfattning om att anknytningsarbetet till största del borde vila på barnets vårdnadshavare och att 

förskolan därigenom kan ägna sig mer åt lärande vilket styrks i nedanstående citat:  

 

Jag anser att det är viktigare att vara en allmänbildad pedagog som fokuserar på lärande än en pedagog som 

prioriterar barnets omsorg (Ebba, 2018). 

 

Det synliggörs även en allmän bild att pedagogerna kan hantera arbetet med anknytning på olika sätt 

då vissa pedagoger tar tag i samt lägger ner mycket tid på detta arbete vilket blir tydligt i citatet som 

följer: 

 

Vi ser ofta barn som har svårt att leka med nån sak utan far bara runt, runt, runt, runt, runt och de barnen 

är ju jätteviktiga att fånga och att ta dem korta stunder, man kanske får gå undan lite grann med det barnet, 

det kanske är oroligt för att det är så mycket barn i gruppen (Astrid, 2018). 

 

Men det framkommer också att flera av pedagogerna har en uppfattning att det kan vara svårt att hjälpa 

barn som inte har en trygg anknytning som då ofta inte finner ro i att vara och leka i förskolan. 

Fortsättningsvis understryker pedagogerna att dessa barn ofta har svårt att delta i vardagliga planerade 

aktiviteter och stor energi från pedagogernas sida måste läggas på att försöka få dem att delta vilket 

styrks i att: 

 

Arbeta med barn och möta föräldrar i behov av stöd är det viktigaste vi gör i förskolan men även det svåraste 

(Filippa, 2018). 
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Under våra samtal framgår det att två pedagoger arbetar med barnets anknytning utifrån 

trygghetscirkeln och försöker att ha den som en utgångspunkt i allt deras arbete med barnen de möter. 

De menar vidare att just detta leder till att de prioriterar att kunna erbjuda barnet en trygg bas och 

därmed finnas till hands då barnet behöver dem vilket de båda anser har en avgörande betydelse för 

barnets vidare utforskande av världen. Resultatet visar på att flera av pedagogerna föredrar att hålla 

sig på barnens nivå som att till exempel sitta på golvet och finnas tillgänglig vilket kan tolkas som att 

man arbetar utifrån den tidigare nämnda trygghetscirkeln. Detta blir tydligt i kommande citat:  

 

Vi måste våga finnas tillhands för alla barn, kunna lyssna och se barnet i vårt viktiga arbete med anknytning 

(Stina, 2018). 

 

Under våra samtal blir det synligt att de pedagoger som arbetat länge inom barnomsorgen anser att de 

själva har en större betydelse nu, med tanke på anknytningsarbetet, än för 20 år sedan då barnet ofta 

inte tillbringade lika mycket tid i förskolan. Idag är uppfattningen istället att fler och fler barn inte 

tillbringar så mycket tid med sina vårdnadshavare vilket pedagogerna tror påverkar anknytningen till 

vårdnadshavarna negativt. De menar vidare att det är lätt att glömma bort och inte prioritera arbetet 

med trygghet då barnet blir äldre vilket pedagogerna var överens om inte gynnar barnets vidare lärande 

vilket följande citat visar: 

 

 Lärandet kommer då barnet är tryggt med sig själv och trygg i sin barngrupp (Karin, 2018). 

 

Praktiskt arbete med anknytning i förskolan kan enligt pedagogerna till exempel innebära att man gör 

samarbetsövningar tillsammans i barngruppen, läser böcker som berör trygghet och hur man är 

bemöter andra medmänniskor, använda sig av bilder, skapar trygghet genom estetiskt uttryck som 

teckningar, figurer, teater med mera vilket pedagogerna menar gagnar barnets egna trygghet samt 

tryggheten med varandra i gruppen. 

Kryp upp i mitt knä 

Resultatet av pedagogernas tankar om anknytning visar att de tycker att det är viktigt att kunna anpassa 

verksamheten och sitt arbetssätt utefter alla barn men framförallt för de barnen som saknar en trygg 

anknytning. Vi tolkar och förstår att pedagogerna menar att det är en utmaning att arbeta med barn 

som är otrygga. Något som återkommer under flera samtal är att pedagogerna upplever att dessa barn 

mår bra av att ha tydliga rutiner och strukturer på vardagen. En del av pedagogerna menar att alla barn 

mår bra av tydliga rutiner, strukturer och regler men kanske framför allt för de barn som saknar detta 

från hemmet. I följande citat förtydligas detta genom att: 

 

Rutiner kan låta tråkigt men på något sätt kan otrygga barn vinna på att ha rutiner att de vet vad som gäller 

(Berit, 2018).  

 

För att få verktyg att synliggöra detta för barnet berättar flera pedagoger att man tagit hjälp av en 

specialpedagog. Detta arbete kan till exempel handla om att visa dagen med bilder men även att man 

äter lunch ungefär samma tid, har fasta platser både vid måltider samt när barnen ska sova. I samtalen 

framkommer även att de upplever att barn som är van en viss struktur på vardagen får lättare att 

orientera sig i verksamheten och pedagogerna menar därför att de upplever att barnet blir lugnare och 
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tryggare. Pedagogerna menar att detta kan vara extra viktigt för de barn som är utåtagerande. Det 

framgår också i resultatet att en del pedagoger upplever att en verksamhet utan rutiner och struktur 

kan orsaka stress hos alla barn men framför allt för otrygga barn vilket kan tolkas genom följande att:  

 

Verksamhetens struktur och rutiner spelar ju såklart roll i barnens trygghet då de behöver lugn och ro och 

inte massa spring i onödan (Berit, 2018). 

 

Som tidigare nämnts är det flera pedagoger som upplever att otrygga barn ofta driver runt i 

verksamheten istället för att kunna fokusera på en sak, kunna leka eller på att delta i planerade 

aktiviteter. Detta menar flera av pedagogerna att de brukar försöka uppmärksamma för att ge dessa 

barn lite extra struktur men även lite extra närhet vilket kan styrkas i följande citat: 

 

Sen kanske någon som är lite otrygg då kanske personalen får ha den i knät, den kanske kan sitta med den 

personalen som har samlingen också eller sitta i knät hos någon annan personal (Astrid, 2018).  

 

Det framkommer även en motsats till detta då några pedagoger menar att man bör ignorera och låta 

barn vara när de är avvaktande, inte vill delta i aktiviteter och vill vara för sig själva.  

 

Resultatet visar att många pedagoger upplever att de barn som driver runt och inte kan sitta och leka 

med en sak en stund ofta drar med sig de övriga barnen vilket pedagogerna brukar försöka förhindra 

genom att ta tag i de barn som de upplever som otrygga och ha dem i knät. För att motarbeta ett sådant 

beteende planeras små aktiviteter där man delar upp barngruppen och låter dem ägna sig åt denna 

aktivitet en stund, detta för att inte märka ut vissa barn utan göra det som en gruppaktivitet vilket 

förtydligas nedan: 

 

På ett sätt blir det ju så att man jobbar lite extra med de otrygga barnen, kanske det här att man försöker 

fånga dem, för ofta är de lite oroliga i sin lek att de springer emellan olika saker och så och då brukar vi, men 

det är även något som vi arbetar med alla barn, att vi liksom försöker få dem att fokusera och att jobba med 

något en liten stund och en liten stund kanske är 5 min (Maja, 2018). 

 

Många pedagogers uppfattning är att otrygga barn är i behov av en lugn famn där de kan få andas och 

känna trygghet. Ofta menar pedagogerna att detta inte tar eller behöver ta lång tid. Det framgår även i 

samtalen att vissa pedagoger upplever att det är värdefullt att kunna plocka ut dessa barn ur den stora 

barngruppen för att få ha lite egentid där barnet och pedagogen kan arbeta lite extra på sin relation och 

därmed i förlängningen göra barnet tryggare i verksamheten. 

 

Utifrån samtalen synliggörs att vissa pedagoger upplever att otrygga barn har svårt att uttrycka sina 

känslor och att de går undan när de är ledsna. Med detta arbetar många pedagoger aktivt med och 

menar att det ringer varningsklockor när barn inte är ledsna under sin tid i förskolan. Enligt 

pedagogerna brukar man i dessa lägen samtala och arbeta med att det är okej att visa känslor samt ge 

barnen verktyg hur de kan uttrycka dem vilket synliggörs i kommande citat: 

 

För att främja barnets trygghet och allra helst för de som kan vara mindre trygga så arbetar vi med estetiska 

uttryckssätt, samarbetsövningar, läser böcker, använda bilder, berättelser och teckningar (Karin, 2018). 
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I pedagogernas utsagor framkommer även att vissa barn är svåra att närma sig, särskilt i början av deras 

tid i förskolan. Detta kan yttra sig genom att de smyger undan, inte vill blir tagen i samt att de hysteriskt 

står och gråter men inte söker tröst hos pedagogerna. En del av pedagogerna försöker att arbeta med 

detta på ett sätt där man försöker att närma sig barnet genom barnets intressen vilket blir tydligt i 

följande citat att: 

 

Personalen liksom får vara intressanta och göra lite saker som det barnet också tycker är kul, man liksom 

lockar över barnet eller så. Och det brukar lösa sig ganska bra (Carina, 2018). 

 

Vissa andra pedagoger menar att barnet ibland kör med en och testar pedagogernas gränser. Ett 

exempel på detta är när barnet inte vill få hjälp av den pedagog som finns tillgänglig exempelvis vid 

toalettbesök men att man då ändå måste hjälpa barnet då den önskade pedagogen är upptagen. 

Olikheter synliggörs genom att vissa pedagoger menar att man ibland måste ta barnet och hålla det i 

famnen medans andra anser att barnet måste få gå undan och “sörja” klart vilket synliggörs i följande 

utsaga att: 

 

Du försöker och försöker men nej så, då kan man inte bara, de kan du inte bara ta heller, utan då får de sörja 

klart en stund. En får lära sig, varje barn är unikt (Astrid, 2018).  

 

I samtalen med pedagogerna framkommer situationer där barn exempelvis inte vill få hjälp av en viss 

pedagog men att detta av olika anledningar inte är möjligt, vilket tydliggör vikten av att arbeta för att 

alla barn vara någorlunda trygg med alla pedagoger. Resultatet visar att det finns uppfattningar om att 

barn ibland behöver få vara ifred när de går undan men att man måste ha fingertoppskänsla då alla 

barn är så olika. Vissa behöver en lugn och inkännande vuxen medan vissa andra behöver regler och 

tillsägningar då de ibland får göra som de vill hemma och i samtalen menar en del av pedagogerna att 

det är de som sköter en stor del av barnets uppfostran idag. 

 

För de barn som har svårt att ha ögonkontakt och undviker pedagoger menar man i intervjuerna att det 

finns många olika tillvägagångssätt att tillämpa. Många anser att det är viktigt att försöka se och 

bekräfta barnet vilket förtydligas i de två följande citaten:  

 

Ögonkontakt tycker jag är viktigt, att man ser dem och böjer sig ner och möter dem på deras nivå (Carina, 

2018). 

 

Sen måste du ju ändå ta till dig barnen, du måste ju ändå se barnen liksom varje dag och prata med dem och 

visa att du ser dem och inte bara hej och sedan gå utan ja (Maja, 2018). 

 

I intervjuerna synliggörs att flera pedagoger anser att dessa barn är extra svåra att arbeta med när det 

till exempel uppstått en konflikt då dessa barn ofta går iväg och stänger av sitt behov av samspel 

gentemot andra. Då brukar en del pedagoger försöka hitta andra sätt att bemöta barnet på än just runt 

konflikten vilket kan innebära att läsa en bok som exempelvis handlar om den konflikt som uppstått 

eller att prata över en teckning. Det viktiga i detta arbetssätt är inte ögonkontakten utan samspelet och 

kommunikationen.    

 

I samtalen kommer det fram att flertalet pedagoger menar att de ändå upplever att de har ganska bra 

verktyg för att hantera otrygga barn. De menar att det är viktigt att hela arbetslaget arbetar tillsammans 
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och kompletterar varandra då man har olika roller att fylla. Det framkommer även att en del pedagoger 

gärna arbetar med de barn som har en otrygg anknytning medans vissa andra anser detta som 

svårhanterligt. 

 

Utifrån samtalen med pedagogerna framkommer även att vissa, speciellt de som arbetade med lite äldre 

barn, inte alls lägger ner tid på att varken arbeta med gruppen eller individens trygghet vilket blir 

tydligt i kommande citat: 

 

Att skapa trygghet för och med barnen är ett arbete som jag tycker att man kan göra klart då barnen är små, 

vår uppgift är att lära barnen nått (Ebba, 2018).  

 

I dessa barngrupper fokuserar man mer på lärandet och arbetssättet ändras eventuellt bara om 

pedagogen ser att barnet blir oroligt, stökigt och inte hänger med i lärandet. Då framkom det att 

pedagogen kunde tänka om och avbryta undervisningen och gör någonting annat, dock inget som 

främjar gruppens eller barnets individuella trygghet. 

 

Med inspiration av vår hermeneutiska ansats förstår vi pedagogernas utsagor som att de upplever att 

många barn som exempelvis börjar i förskoleklass saknar en viss grundtrygghet. Detta menar 

pedagogerna i sin tur medför att de måste lägga ner mer tid på anknytningsarbetet vilket de anser att 

de varken har tid eller lust med då detta redan borde vara avklarat. De vill fokusera på lärandet utifrån 

läroplanen och inte omsorgen och trygga relationer vilket kan styrkas mot denna pedagogs uttalande: 

 

 Min viktigaste uppgift är barnens lärande (Ebba, 2018). 

 

De pedagoger som har erfarenhet av att både arbeta med yngre och äldre barn menar att de upplever 

att man arbetar mer med trygga relationer med de yngre barnen. De menar att man när barnen byter 

till en syskonavdelning eller upp till förskoleklass syns en ökning av “rena” lärandeaktiviteter och 

målbilder vilket gör att de trygga relationerna glöms bort i många avseenden. Många pedagoger menar 

att alla barn behöver ha pedagoger runt omkring sig som de kan knyta an till oavsett ålder. De menar 

att om anknytningsarbetet inte följer som en röd tråd genom förskolans alla avdelningar vilket kan leda 

till svårigheter, särskilt för de barn som är otrygga och kanske behöver lite extra närhet för att utvecklas 

och lära. Flertalet pedagoger menar att en förskola med god kvalitet absolut kan kompensera en otrygg 

anknytning i hemmet men för att det ska vara möjligt så behövs det att pedagogerna själva har intresse, 

kunskap och utbildning. 

Vi gör skillnad för alla 

Vidare i samtalen om pedagogernas arbete med anknytning i verksamheten blir det tydligt att de själva 

är en viktig del i barns trygghet. Utifrån pedagogernas beskrivningar av deras egen betydelse för barns 

trygghetsskapande tolkar vi detta som att de menar att de är kompletterande anknytningspersoner till 

barn i förskolan. Det som framför allt framkommer under våra samtal om pedagogernas arbete med en 

anknytningsperson är att detta är ett ytterst viktigt arbete som har fått en allt större betydelse i förskolan. 

I samtalen synliggörs uppfattningar om att de barn som är i störst behov av en kompletterande 

anknytningsperson är de barn som kanske tillbringar minst tid i förskolan. De berörda pedagogerna 

menar att de barn som har ett ökat behov av en kompletterande anknytningspedagog är barn som har 

olika brister i sina hemförhållanden vilket vissa pedagoger benämner som omsorgsbrist. Det som oroar 
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mest utifrån detta är att det är svårt att få möjlighet att hjälpa dessa barn till en trygg anknytning och i 

förlängningen innebär det i vissa fall att alla barn inte får samma utgångsläge för sin egna utveckling 

och sitt lärande. Vidare menar flera av pedagogerna att förskolan kan bli ett andrum för barnet då 

kanske hemförhållandena är mindre gynnsamma och att deras anknytning till barnet kan vara av stort 

värde och citatet som följer styrker hela detta stycke: 

 

En av mina viktigaste uppgifter är att ge alla barn jag möter en trygg anknytning vilket inte alltid är så lätt. 

Många barn idag saknar en trygg anknytning och jag måste verkligen försöka att hjälpa dessa barn så gott 

jag kan (Filippa, 2018). 

 

Relationskompetens och att vara en trygg och igenkännande anknytningsperson är av yttersta vikt i 

deras arbete med anknytning menar pedagogerna vilket baseras på deras egna uppfattningar för att 

kunna hjälpa samt finnas till hands för alla barn i förskolan oavsett deras behov samt förutsättningar. 

Detta citatet förstärker relations kompetensens betydelse ur en pedagogs ögon: 

 

Viktigt att jag som pedagog tänker på hur viktig min egna relationskompetens är för att kunna leda och ge 

barnen jag möter en trygg anknytning (Filippa, 2018). 

 

Resultatet visar att de pedagoger som har etablerat en trygg relation med barn som har ett ökat behov 

av en kompletterande anknytningsperson ges en stor möjlighet att hjälpa dessa barn med att uttrycka 

känslor, förstå andras känslor, göra saker begripliga, få dem att inte känna ansvar för sina 

vårdnadshavare med mera. Detta leder vidare till att flera av pedagogerna anser att om förskolan är av 

god kvalitet kan den kompensera en otrygg anknytning i hemmet. En förskola som är av god kvalitet 

innebär enligt de berörda pedagogerna att de som arbetar i förskolan behöver ha utbildning, 

relationskompetens samt kunna reflektera om hur det själva kan arbeta för att stärka barnets anknytning 

och relationer. Citatet som följer blir en påminnelse om hur det kan kännas för pedagogerna:  

 

De får ju en anknytning till oss och kanske mer till oss och ibland mer än till föräldrarna, särskilt de barn 

som kommer tidigt och går hem sent. Det är inte så många timmar de är vaken hemma. Det man kan känna 

är väl det att vi får ta mycket av deras uppväxt, deras hur de ja, vi sätter ju mycket våran prägel på det också 

som föräldrarna inte har någon chans att göra eftersom de inte är hemma så mycket (Astrid, 2018). 

 

Utifrån intervjuerna har vi tolkat och förstått att pedagogernas uppfattningar skiljer sig åt då det gäller 

hur man förhåller sig till det pedagogerna kallar ansvarsbarn vilket blir synligt i följande citat: 

 

De flesta arbetar med ansvarsbarn, de utformar dock detta på olika sätt då vissa väljer själv vilken pedagog 

som ska vara när barnet lite extra medan vissa andra anser att det är upp till barnen att välja vem de vill 

knyta an till (Maja, 2018). 

 

De flesta pedagogerna förklarar de olika tillvägagångssätten med att den dagliga verksamheten blir 

styrande samt vad pedagogerna själva anser om anknytningens betydelse. 

 

Avslutningsvis har vi kommit fram till samtalen som utifrån pedagogernas egna uppfattningar kommer 

att handla om vad som kan möjliggöra och påverka pedagogernas arbete med att skapa en trygg 

anknytning i förskolan vilket resulterade i åtta olika huvudteman som beskriver pedagogernas egna 

uppfattningar av vad som kan möjliggöra och påverka detta arbete. Det första huvudtemat är läroplanen 
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på gott och ont som handlar om både möjligheter samt påverkan enligt pedagogerna vilket kommer att 

bearbetas i följande avsnitt. 

Läroplanen på gott och ont 

I analysen av intervjuresultatet blir det tydligt att pedagogerna har uppfattningar om att man förr 

fokuserade mer på omsorg och därmed anknytning och trygga relationer även om flertalet pedagoger 

menar att man kanske inte riktigt hade något begrepp för det eller riktigt förstod dess viktiga innebörd 

för barns utveckling och lärande. Dock finns det uppfattningar om att även om man arbetade med 

omsorg förr så var det ingen garanti för att man arbetade med att skapa trygga relationer. Pedagogerna 

menar att man förr inte fokuserade lika mycket på pedagogik och därmed exempelvis talade över 

barnens huvud med kollegorna om, för verksamheten, irrelevanta saker vilket kan tolkas som att 

barnomsorgens kvalitet anses vara bättre idag än förr och i många fall på grund av läroplanen vilket 

kan tydas genom följande utsaga at:  

 

Det var mycket mer för att man, man omhuldade dom förr. Man har dom ju i knät idag också men att det 

var mycket mer prat mellan pedagoger om andra saker liksom överlag (Astrid, 2018). 

 

Dock är många pedagogers uppfattningar att man idag är mer medveten om anknytningens betydelse 

men att arbetet ändå inte prioriteras samt kan vara besvärligt att arbeta med i och med alla krav som 

ska uppnås och verkställas utifrån läroplanen som förtydligas i kommande citat: 

 

Jag är ingen bakåtsträvare men just då det gäller trygga anknytningar så önskar jag att förskolan idag skulle 

värdesätta omsorgsarbetet högre (Karin, 2018). 

 

Pedagogernas uppfattningar är att det idag är mycket som ska hinnas med och att det skett en 

förändring de senaste 15-10 åren då dokumentation, kvalitetsarbete, krav på lärande och utveckling 

samt en rad andra mål har fått större utrymme och efterfrågan idag. Många pedagoger upplever det 

som övermäktigt men förstår ändå att det förhoppningsvis är av en god anledning vilket styrks i 

följande citat: 

 

Det är på gott och ont det här allt vi ska göra såklart och jag hoppas att det fyller en funktion även om det 

ofta känns som det bara är något man ska fylla i bara (Carina, 2018).  

 

I samtalen med pedagogerna framkommer uppfattningar att man särskilt på syskonavdelningar där 

barn vanligtvis är mellan 3-6 år fokuserar till största del på lärandet och att detta styrs mycket utifrån 

läroplanen. Pedagogerna menar att detta resulterar i att man inte fokuserar lika mycket på att barnet 

ska vara tryggt utan att man tar det lite för givet i och med att barnet är lite äldre. En av pedagogerna 

menar att läroplanen idag uppmanar till mycket tolkande vilket gör att arbetet kan se mycket olika ut i 

olika kommuner, förskolor och arbetslag. Hon menar att om direktiven från läroplanen hade innefattat 

begreppet anknytning och att styrdokumentet poängterade trygghet och trygga relationer ännu mer 

samt tydligare hade detta arbete säkerligen fått en mer självklar plats i förskolan för alla barn och då 

även för de äldre barnen. 

 

I samtalen framgår även att de finns pedagoger som har uppfattningen att läroplanen inte ska ses som 

ett hinder utan som ett hjälpmedel i deras anknytningsarbete då läroplanen stärker förskolans status 
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samt att den genererar rättigheter gentemot barnen och inte enbart krav gentemot pedagoger och 

verksamheten. Dock visar resultatet att flertalet pedagoger upplever att lärandet och skolförberedande 

kunskaper ofta tar över i diskussioner om förskolans kvalitet och uppdrag. Många menar också att 

dokumentation, pappersarbete, mötesprotokoll med mera tar mycket tid från arbetet med barnen även 

om det är nödvändigt för att säkra kvaliteten i verksamheten men anser att mycket av pappersarbete 

de gör inte enbart borde vila på dem. Dessa uppfattningar kan stärkas i följande citat: 

 

Men det kan kännas att det här tar tid från barn, ja det är ju det att man vill vara med barnen, det är ju det, 

det går ju inte att komma ifrån. Det är ju därför jag går till jobbet och det är ju därför jag tycker att det är 

kul att vara på jobbet (Maja, 2018). 

 

Vi förstår att pedagogerna upplever att det är mycket annat som ska göras utifrån styrdokumentet som 

gör att de upplever att de inte har tid att umgås lika mycket med barnen och därmed försvåras arbetet 

med att skapa och upprätthålla en trygg anknytning. Det framgår även i samtalen att flera pedagoger 

upplever att kravet på lärande och framförallt dokumentation har ökat sedan läroplanen reviderades 

både 2010 och 2016. 

 

Flertalet pedagoger önskar att det fanns mer tid till att kunna arbeta med barnets anknytning och att 

det känns hemskt de dagar när de upplever att de inte har hunnit med att se och tala med alla barnen 

så som de hade velat vilket blir tydligt i följande uttalande: 

 

Det känns jättehemskt, då känns det som att man inte lyckats med sitt arbete, för det är ju det som är, jag är 

ju här för barnen det är ju mitt uppdrag. Och allt det andra är ju också uppdrag men aa, det känns som det 

blir väldigt mycket av det andra (Carina, 2018). 

 

De pedagoger som är relativt nyutbildade upplever att det var ett stort steg att gå från universitetet till 

att arbeta i verksamhet och att bemöta alla krav som finns enligt rådande läroplan. De upplever att 

utbildningen inte är helt verklighetsförankrad med hur det verkligen är i förskolan idag vilket 

förtydligas genom att: 

 

I utbildningen fick de allt att låta så självklart och att allt var guld och gröna skogar. Man liksom önskar att 

man kunde hinna mer än man mäktar med, man vill för mycket ibland (Maja, 2018). 

 

En motsats till vad vissa av pedagogerna redogjort tidigare så finns det andra som menar att tiden räcker 

till och att det går att få in allt från läroplanen bara man har intresset, verktygen och rätt utbildning för 

att kunna omvandla läroplanens teori till praktik på ett bra sätt där omsorg och lärande inte behöver 

stå i motsats till varandra.  

 

I nästa avsnitt är huvudtemat rätt pedagog på rätt plats där det framgår ur våra samtal med pedagogerna 

om vikten av en bra och relevant utbildning, social kompetens samt erfarenhet som både möjliggör samt 

påverkar deras arbete med anknytning. 

Rätt pedagog på rätt plats 

Resultatet visar att flera pedagoger anser att en förskola med god kvalitet absolut kan stötta barn i att 

bli trygga samt kompensera barn med en otrygg anknytning från hemmet men för att det ska vara 
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möjligt så anser pedagogerna att det är viktigt att personalen i förskolan är utbildade och att de själva 

har en bra och relevant utbildning. 

 

Som tidigare nämnts har flera pedagoger påpekat att de har arbetat med en form av anknytningsarbete 

under flera år men inte haft begreppet eller kunskapen och förståelsen om varför och dess betydelse. 

De pedagoger som har utbildat sig efter att de började arbeta inom förskolan anser att man genom 

utbildningen fick just denna insikt om anknytningens betydelse vilket har stärkt deras roll som pedagog 

samt att de på ett annat sätt kan förklara och argumentera för varför man gör som man gör. Dessutom 

upplever många pedagoger att man har fått tänka om i många avseenden och därigenom ändrat sitt 

arbetssätt vilket synliggörs i följande kommentar: 

 

Och man kan inte alltid bara hålla på och gå tillbaka till att det här gjorde jag förr och det har funkat, och ja 

i det här fallet kanske man får byta för nu kanske man får se det ur en annan vinkel (Astrid, 2018). 

 

Några av pedagogerna upplever att det är skillnad på kunskap om anknytningen från att de utbildat 

sig till förskollärare jämfört med när de var barnskötare eller outbildade. De menar att man på 

förskollärarutbildningen fick en djupare kunskap om anknytningens inverkan på barns lärande och 

utveckling. De menar att man under förskollärarutbildningen var mycket noga med att poängtera att 

barns trygghet är det viktigaste och en förutsättning för att barn ska våga prova, samspela samt leka 

och detta förstärks genom denna pedagogs uttalande: 

 

Jo men det har vi gjort och de återkommer som en röd tråd tycker jag, och att anknytningen och tryggheten 

är grunden för allt så, för att de över huvud taget ska kunna ta till sig något annat så är det ju verkligen där 

som vi måste börja, helt klart (Maja, 2018). 

 

I resultatet framgår utifrån pedagogernas uppfattningar och erfarenheter att utbildning har en stor 

påverkan samt är en viktig del i anknytningsarbetet då de kan se med andra ögon och att man får 

verktyg för hur man i praktiken kan arbeta med det. Detta synliggörs i kommande citat: 

 

Eftersom jag har arbetat länge känner väl jag att jag har andra erfarenheter än de som jobbat i kanske bara 

några år men jag ser ändå på anknytningsarbetet med andra ögon nu än förut sen man fått andra verktyg 

att se och arbeta med det (Astrid, 2018). 

 

Detta menar pedagogerna även gör att de kan se de otrygga barn som eventuellt behöver extra stöd och 

där de behöver tillämpa ett annat arbetssätt. I intervjuerna framkommer även att pedagogerna uppfattar 

att social kompetens är av stor vikt i arbetet med anknytning då de måste kunna skapa och upprätthålla 

relationer, lyssna och se barnet. De menar att detta i kombination med erfarenhet och utbildning är ett 

vinnande koncept i att kunna arbeta med att ge alla barn en trygg anknytning oavsett barnens 

bakgrund, förutsättningar och förmåga. 

 

Det tredje huvudtemat är ge oss kunskap och verktyg som handlar om pedagogernas uppfattningar om 

vikten av kompetensutveckling, vidareutbildning och att få tillgång till användbara verktyg för att 

kunna påverka sina egna möjligheter till ett bra anknytningsarbete och synliggörs i kommande avsnitt.  
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Ge oss kunskap och verktyg 

I samtalen framgår att många pedagoger upplever att de borde få kompetensutveckling och 

vidareutbildning inom anknytning för att kunna förstå och få användbara verktyg och därmed 

utvecklas i och förbättra sitt arbete med anknytning i verksamheten. Utifrån pedagogernas utsagor kan 

vi se ett mönster av uppfattningen att fler barn idag än tidigare är otrygga i förskolan vilket gör att 

kraven på pedagogerna om att stötta dessa barn ökar och att man därför upplever att behovet att 

kompetens blir ännu viktigare. Se följande citat:  

 

Jag anser att man måste vidareutbilda samt uppdatera sig själv angående anknytning då det känns som ett 

stort behov just nu i förskolan (Stina, 2018). 

 

En genomgående uppfattning från pedagogerna är att barn med otrygg anknytning ska få samma 

möjlighet till utveckling samt ett lärande som barn som har en trygg anknytning. Detta arbete kräver 

pedagoger med kompetens i ämnet om hur man skapar trygg anknytning samt vet hur man kan arbeta 

med otrygga barn vilket genererar att alla barn får bättre förutsättningar för att utvecklas och lära menar 

de intervjuade pedagogerna. För att detta ska kunna ske menar pedagogerna att de måste ha individuell 

kunskap om anknytning i förskolan men även en övergripande kunskap och ett samförstånd i 

arbetslaget om hur detta arbete kan te sig och varför som förtydligas i följande citat att: 

 

När ska vi få den hjälp vi alla i arbetslaget behöver för att kunna finnas som en trygg famn för alla olika barn 

som vi hela tiden möter (Karin, 2018). 

 

 Med stöd av tidigare citat visar resultatet fortsättningsvis att det är flera pedagoger som efterfrågar och 

önskar att hela arbetslaget ska få gå på fortbildning för att skapa kunskap eller uppdatera allas 

kunskaper om anknytningsarbetet och deras egen betydelsefulla roll för de barn de möter. Flera 

pedagoger menar också att det är viktigt att arbetslaget och helst alla arbetslag på förskolan ska gå 

samma fortbildning för att hela förskolan ska arbeta med samma verktyg och mot samma mål vilket de 

menar gagnar barnen i slutändan. Andra pedagoger upplever att de har fått gå kurser och läst böcker 

om anknytning som man gemensamt reflekterat och talat om i arbetslagen vilket har givit dem mycket 

i deras anknytningsarbete. I samtalen finner vi även motsatta uppfattningar att det inte behövs läggas 

mer tid på vidareutbildning angående anknytning då det anses att detta arbete inte är ämnat för 

pedagoger, särskilt de pedagoger som arbetar med äldre barn. Resultatet visar även att det är många 

pedagoger som skulle vilja veta mer om hur man rent praktisk kan arbeta med anknytning i 

verksamheten för att kunna förebygga och stötta barn med otrygg anknytning vilket följande citat 

påvisar: 

 

Vi vill ha praktiska verktyg för detta (Filippa, 2018).  

 

I samtalen framkommer det att en del pedagoger inte reflekterat eller upplevt att de behövt gå någon 

kurs eller vidareutbildning i arbetet om anknytning. En del har fått stöttning löpande under sitt yrkesliv 

från exempelvis specialpedagog eller barnpsykolog vilket har gett dem förståelse, kunskap och verktyg 

varför anknytning är viktig samt hur man kan arbeta med detta både generellt och i specifika fall. Det 

framgår att många pedagoger har fått gå på föreläsningar samt haft studiecirklar som letts av antingen 

specialpedagog eller barnpsykolog vilket pedagogerna upplever att stöttat dem i deras arbete med att 

skapa trygga barn.  
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I följande avsnitt som beskriver huvudtemat se och hör oss berättar pedagogerna om hur viktigt det är 

att ha en förskolechef som inser vikten av anknytning i förskolan för att ge dem möjligheten att arbeta 

aktivt med detta. 

Se och hör oss 

Något som blir tydligt under analysen av våra intervjuer är att pedagoger menar att vidareutbildning 

och möjligheten till specialpedagog eller barnpsykolog hänger ihop med förskolechefens syn på 

förskolans uppdrag och förhållningssätt till vad som bör prioriteras. Exempelvis framkommer 

uppfattningar om att då chefen anser att skolförberedande kunskap är det viktigaste anordnas 

fortbildning inom exempelvis litteracitet eller matematik. Om chefen i sin tur är intresserad och anser 

att trygghet är viktigt prioriteras istället fortbildning och material gällande detta. Pedagogerna menar 

att chefen har stor makt över verksamheten som påverkar både barn, pedagoger och vårdnadshavare 

vilket gör att många av de intervjuade pedagogerna anser att cheferna måste bli uppmärksammade på 

anknytningens betydelse vilket synliggörs i följande citat: 

 

Vi som pedagoger har ett ansvar gentemot alla barn vi möter att kunna finnas till hands vilket innebär att vi 

måste uppmärksamma anknytningens betydelse för de som bestämmer om förskolans ekonomiska tillgångar 

(Karin, 2018). 

 

Det femte huvudtemat som synliggjordes är vad skönt att vissa barn klarar sig själva vilket enligt 

pedagogerna handlar om att deras egna intresse samt förhållningssätt påverkar samt möjliggör deras 

arbete med anknytning till stor del vilket framkommer i nästa avsnitt. 

Vad skönt att vissa barn klarar sig själva  

Något som vi med utgångspunkt i vår hermeneutiska ansats dragit slutsatsen om är att många 

pedagoger menar att bara för att man är utbildad förskollärare eller barnskötare betyder inte det att 

man har det som krävs för att stötta barn i att bli trygga utan det ligger mycket i pedagogernas egna 

intressen och i deras förhållningssätt. 

 

I resultatet framgår det att det finns delade uppfattningar om hur man förhåller sig till anknytningens 

betydelse i förskolan. En del pedagoger anser att om det låg ett större fokus på barns anknytning och 

att de är trygga istället för att det alltid ska vara ett lärande skulle det kunna förebygga andra problem 

och många pedagoger menar att trygga barn lär sig hela tiden. Under analysen av våra intervjuer med 

pedagogerna synliggörs också att det finns pedagoger som anser att de barn som är tysta och 

självgående ofta är uppskattade och tacksamma barn att ha i en barngrupp även om det förekommer 

uppfattningar om att dessa barn ibland glöms bort. En pedagog uttrycker sig på följande sätt i denna 

fråga: 

 

Jag tror att vi överlag inom barnomsorgen tycker det är skönt då vissa barn inte tar plats och vill ha en nära 

relation för att vi tycker inte att vi har tid för alla barn (Karin, 2018). 

 

I analysen framgår även uppfattningar om att barns anknytning är något som är upp till 

vårdnadshavarna och att man i förskolan ska lära sig saker. En pedagog menar att på sin höjd borde 

anknytningsarbetet i förskolan ske på avdelningar med barn mellan ett och tre år. Pedagogen menar att 
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man på avdelningar med äldre barn inte borde behöva arbeta med anknytning utan fokusera på ett 

lärande i synnerhet, poängterar pedagogen, då läroplanen redan nu ställer höga krav och kommer att 

ställa ännu högre krav på lärande inom en snar framtid då den snart kommer att revideras igen som 

synliggörs i kommande citat: 

 

Min uppgift som utbildad förskollärare är att följa läroplanen som till stor del fokuserar på lärandet, 

föräldrarna kan ta hand om barnens trygghet (Ebba, 2018). 

 

Det framgår i resultatet att många pedagoger menar att anknytningsarbetet speglas av vilket 

förhållningssätt man som pedagog har till barn, trygghet och lärande samt hur man möjliggör sig själv 

att bli en pedagog som barn kan knyta an till. En pedagog slår fast att det är viktigt att kunna ge barn 

det lilla extra i form av uppmärksamhet och beröring, att inte bara tittat på barnet utan att verkligen se 

barnet. De övergripande uppfattningarna om hur man bör vara som pedagog för att kunna skapa trygga 

barn är att vara inkännande, mjuk, närvarande samt ha förmågan att inta ett barns perspektiv och finnas 

tillgänglig vilket kan tydas i nästkommande citat: 

 

Jag som är av den äldre generationen försöker att hjälpa nya arbetskollegor till att dom själva ska hitta sin 

egen trygghet för att sedan kunna hjälpa barnen (Karin, 2018). 

 

I resultatet synliggörs även uppfattningar om att man som pedagog bör reflektera över hur man själv 

agerar för att skapa trygga barn i förskolan då pedagogerna menar att det är lätt att skylla ifrån sig på 

barnet eller vårdnadshavare om det uppstår någon form av beteendeproblem.  Resultatet synliggör 

även att det finns olika syn på vem som skall göra vad i förskolan. Exempelvis finns det uppfattningar 

om att förskollärare som har en akademisk utbildning och en djupare kunskap än till exempel 

barnskötare borde sköta barnets utbildning och lärande medan barnskötare som inte har samma 

akademiska utbildning borde ägna sig åt omsorgsarbetet. Samtidigt menar andra pedagoger att det inte 

bör vara utbildningen som styr vem som gör vad utan mer att pedagogernas intresse ska få styra samt 

att det är upp till barnet vem de knyter an till.  

 

I kommande avsnitt synliggörs det sjätte huvudtemat som är hjälp oss att hjälpa där det framkommer 

många tankar om pedagogernas möjligheter att bedriva ett bra anknytningsarbete då personaltätheten 

minskar och barngrupperna bara blir större. 

Hjälp oss att hjälpa 

En övergripande känsla som infann sig utifrån våra samtal var att alla pedagoger önskade mera tid med 

barnen samt att få förutsättningar för att hinna med att uppmärksamma alla barn under en vanlig dag 

på förskolan. Utifrån vår hermeneutiska ansats har vi tolkat och förstått att pedagogerna själva tycker 

att de inte riktigt räcker till vilket även lyser igenom i följande citat: 

 

Tror att vi överlag inom barnomsorgen tycker det är skönt då vissa barn inte tar plats och vill ha en nära 

relation för att vi tycker inte att vi har tid för alla barn (Karin, 2018). 

 

Detta framträder som ett dilemma för pedagogerna då tiden samt förutsättningarna för att etablera 

trygga relationer i förskolan blir svårare och svårare då personaltätheten minskar och att antalet barn i 

grupperna ökar vilket framför allt medför att de barn som behöver extra mycket stöd i sin anknytning 
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inte får det. Flera av pedagogerna hävdar också att fler barn idag tillbringar längre dagar på förskolan 

jämfört för 10 år sedan vilket också påverkar pedagogernas möjligheter att tillgodose alla barns olika 

anknytningsbehov.  

 

Ofta så känner jag mig förtvivlad över alla de barn som jag inte hinner med (Stina, 2018). 

 

Citatet ovan belyser flera av pedagogernas egna uppfattningar om att inte räcka till i dagens förskola 

och samhälle för de barn som är mest sårbara och ofta växer upp i omsorgsbrist. Här blir det synligt att 

pedagogerna anser att alla barn oavsett behov samt förutsättningar behöver få vistas i en förskola av 

hög kvalitet med utbildad personal, en hög personaltäthet och med mindre barngrupper vilket ger goda 

förutsättningar till ett bra anknytningsarbete. Det framkommer även en åsikt att det inte bara är 

barngruppens antal barn som påverkar möjligheten till en trygg anknytning utan det kan ju också bero 

på hur barngruppen ser ut då det till exempel kan vara något eller flera barn som behöver lite extra stöd 

som blir synligt i följande citat: 

 

Stora barngrupper är det ju mycket tal om nu och de är ju stora men det behöver inte alltid vara bara det 

utan även andra saker spelar in (Carina, 2018).  

 

Det blir också tydligt att pedagogernas uppfattningar om vad som kan påverka deras arbete med 

anknytning kan gå isär då vissa av de intervjuade pedagogerna menar att et är klart att det skulle 

underlätta relationerna till barnen om man var flera pedagoger samt mindre barngrupper men 

poängterar också att det är mycket upp till varje pedagog hur man väljer att bemöta de hinder som man 

kan stöta på. 

 

Nästa huvudtema är tillsammans är vi starka som belyser pedagogernas tankar om hur viktigt det är att 

verka i ett arbetslag som arbetar tillsammans mot gemensamma mål samt förespråkar reflektion. Just 

detta både möjliggör samt påverkar deras förutsättningar till att arbeta med barnets anknytning vilket 

nästa avsnitt berör. 

Tillsammans är vi starka 

Med vår hermeneutiska ansats som utgångspunkt har vi tolkat att de flesta av pedagogerna menar att 

det är viktigt att arbetslaget kommer överens och att de tillsammans utstrålar tillit, trygghet och lugn 

sinsemellan. Vi förstår även att deras gemensamma ståndpunkt är vikten av att de har samma barnsyn 

och grundtänk gällande arbetet med anknytning då det annars kan mynna ut i att barnen blir osäkra 

och otrygga beroende på vilken pedagog som är nära vilket synliggörs i kommande citat: 

 

Vi kompletterar varandra väldigt bra, det gör vi. Även om vi inte har samma sorts utbildning så kompletterar 

vi varandra och det är ju också fördelen i ett arbetslag att man täcker upp på olika (Carina, 2018). 

 

Med utgångspunkt i det tidigare stycket finns det ett antal pedagoger som för fram sin erfarenhet om 

att man i ett arbetslag kan stöta på dem som frågar om det verkligen har betydelse för barnet om man 

lägger jättemycket tid på relationsarbete och att deras tankar och funderingar kring vikten av trygg 

anknytning inte får så stort utrymme då man träffas med sitt arbetslag vilket framkommer i att: 
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Det känns ofta som att mitt arbetslag mest vill prata om lärande, ja hur mycket barnet lärt sig under veckan 

som gått (Filippa, 2018).  

 

Resultatet visar en uppfattning om vikten av kontinuerlig reflektion tillsammans i arbetslaget samt att 

detta är ett måste om man framgångsrikt ska kunna arbeta med barns anknytning med fokus på barnets 

behov samt olika förutsättningar. En av pedagogerna uttryckte begreppet reflektion som ett fantastiskt 

verktyg då anknytningsarbetet kan behöva varieras för att kunna möta upp olika barn med olika behov 

av anknytning som styrks i nedanstående citat: 

 

Reflektion behövs hela tiden då arbetet med anknytning förändras och ser olika ut utifrån de barn samt 

barngrupper man möter (Stina, 2018). 

 

Vårt sista huvudtema är man springer in och springer ut vilket handlar om pedagogernas egna ord över 

den stress som till stor del kan samt påverkar deras möjlighet till att möta samt hjälpa barnet till en 

trygg anknytning vilket nästa avsnitt handlar om. 

Man springer in och springer ut 

För det är ju ett stressigt samhälle vi lever i och jag förstår att vårdnadshavarna är stressade, att de har 

mycket omkring sig, det är mycket som ska hinnas med, faktiskt (Berit, 2018) 

 

Stor skillnad i samhället nu från förr, beror nog både på att förskolan och föräldrarna stressar mer än förr 

(Stina, 2018). 

 

Dessa två citat speglar alla pedagogers uppfattningar om att stress har en avsevärd inverkan på mycket 

som händer runt i kring en familj och även för pedagogerna själva och deras möjligheter till ett 

professionellt arbete kring att skapa en trygg anknytning för alla barn de möter. De flesta pedagoger 

upplever att denna stress påverkar barnen, dels vårdnadshavares stress men även deras egen stress. 

Sedermera framkommer det att barn som är stressade ofta blir oroliga och ledsna vilket pedagogerna 

hävdar smittar av sig på hela barngruppen vilket gör det extra viktigt enligt dem själva att försöka vara 

lugn och inge barnet trygghet istället för stress. 

 

Jag har haft föräldrar som har sprungit ut här klockan halv 5 då barnet kanske har kommit klockan 7 också 

ska de hinna med någon aktivitet också är det fotboll och dans och lek och nu ska vi på badhuset klockan 5 

när de kanske varit här sedan klockan 7 och då ska man till badhuset och bada, så ja, ibland kanske det är 

inbillning men det är ändå min uppfattning (Astrid, 2018). 

 

Citatet ovan visar på en allt mer vanligt förekommande bild, enligt våra pedagoger, att dagens 

vårdnadshavare inte verkar ha tid med sina barn utan att det är stress att både lämna och hämta. Bilden 

visar också att de ofta möter vårdnadshavare som har dåligt samvete vilket leder till att de ofta ska dra 

med barnet på aktiviteter som till exempel Leos lekland, badhuset med mera efter en lång dag på 

förskolan. Allt detta sammantaget menar pedagogerna vi samtalat med har stor inverkan på barns 

trygga anknytning och att de kanske är så att det kommer att innebära att större ansvar på just den biten 

kommer att vila på pedagogerna i förskolan. Flera berättar under samtalen att de försöker lägga lite mer 

tid på de barn som verkar stressade och försöker se till att en vuxen är nära mest hela tiden, agerar lugnt 

och att man försöker skapa en lugn miljö och verksamhet med struktur och rutiner för alla barn i 
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förskolan. Avslutar detta stycket med ett talande citat över vad flera av våra pedagoger känner: 

 

Då jag möter alla dessa stressade vårdnadshavare som springer in och springer ut, blir ju inte barnet lugnare 

av det, utan ännu mera stressat och då önskade jag att de kanske bara hade åkt hem och bakat bullar eller satt 

sig och läst en bok eller bara varit, kanske bara lekt med sina leksaker tillsammans (Astrid, 2018). 

Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis framkommer det utifrån pedagogernas uppfattningar att anknytning är en viktig 

del i förskolan som man alltid har arbetat med men det framkommer att det inte förrän på senare år 

som pedagogerna har insett dess betydelse. Detta har enligt pedagogerna aktualiseras på grund av att 

allt fler barn vistas i förskolan och under en längre tid av dagen samt att pedagogerna menar att en 

trygg anknytning har en stor inverkan på barnets utveckling och lärande. 

 

Det framkommer i resultatet att det finns olika uppfattningar om hur trygg samt otrygg anknytning 

kommer till uttryck samt hur man praktiskt arbetar med detta i verksamheten. Det synliggörs dock att 

de flesta pedagogerna är av uppfattningen att arbetet med anknytning är behövligt för att kunna hjälpa 

och kompensera barn med en otrygg anknytning samt komplettera och stärka barn med en trygg 

anknytning. Vikten av en kompletterande anknytningspedagog framkommer under samtalen som en 

stor del i pedagogernas arbete med anknytning vilket enligt pedagogerna själva kräver utbildning, 

relationskompetens och ett intresse för att själv kunna vara av god kvalitet. 

 

Avslutningsvis synliggörs det att pedagogerna har både lika samt olika uppfattningar om vad som kan 

möjliggöra och påverka deras anknytningsarbete i förskolan. Pedagogerna berör bland annat 

läroplanen, personaltäthet, barngruppens storlek, stress samt förutsättningar från chefen. I den 

kommande diskussionsdelen kommer vi att argumentera vår empiri gentemot tidigare forskning.  
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Diskussion 
Vårt syfte utifrån problemställningen är att synliggöra åtta pedagogers uppfattningar om barns 

anknytning och dess eventuella betydelse för barns utveckling och lärande samt anknytningsarbetets 

praktiska utformning och vad som kan möjliggöra och påverka detta arbete i förskolan. Inledningsvis 

ställer vi oss därför frågan hur pedagoger, genom ett anknytningsarbete, kan bidra till att alla barn 

erhåller en trygg och meningsfull tillvaro i förskolan vilket även väcker frågan om vad som är normalt, 

tryggt och meningsfullt. Vi är väl medvetna om att det finns olika normer och förförståelser om vad 

som anses som normalt, tryggt och meningsfullt vilket vi anser har blivit tydligt då vi tolkat och förstått 

pedagogernas uppfattningar i resultatet utifrån vår hermeneutiska utgångspunkt. I och med att denna 

studie delvis baseras på Bowlbys anknytningsteori så kommer även detta bli utgångspunkten i vår 

diskussion. Utifrån tidigare forskning samt pedagogernas utsagor kommer vi att benämna anknytning 

synonymt med relation även i diskussionen. 

 

För att ge er läsare en överblick över diskussionens disposition kommer vi att förtydliga dess upplägg 

genom vad vi själva uppfattar som resultatets röda tråd. Vi ser till en början att anknytningsarbetets 

kvalitet påverkas av pedagogernas utbildning men främst av deras förhållningssätt och 

relationskompetens. Det vi anser synliggörs därefter är att vidareutbildning och kompetensutveckling 

är en viktig del i arbetet med anknytning och för att arbetet ska utgöras av god kvalitet. För detta krävs 

i sin tur, enligt vår uppfattning, kunskap om Bowlbys anknytningsteori och hur man kan stötta barn 

med både en trygg samt otrygg anknytning och utifrån detta för att kunna agera som en kompletterande 

anknytningsperson. Möjligheten att vara en kompletterande anknytningsperson, verkar enligt oss, 

mycket avhängigt yttre faktorer såsom arbetsbelastning, personaltäthet, barngruppsstorlek samt 

läroplanens krav och rättigheter men även pedagogens förmåga att stressa ned verksamheten. 

Vikten av pedagogers utbildning 

Vi ser idag en förskola som många gånger består av outbildad personal vilket bekräftas av Skolverkets 

(2016a) rapport. Detta framstår utifrån vår tolkning som beklagligt då det utifrån vårt resultat blir 

tydligt att utbildning är av stor vikt för att kunna stötta barn i att erhålla en trygg och meningsfull 

tillvaro i verksamheten. I Driscolls et al. (2011) och Lees et al. (2016) studier ser vi likheter med vårt 

resultat då det framkommer att personal i förskolan bör ha en akademisk grund för att på bästa möjliga 

sätt kunna ge alla barn en bra grund för en trygg anknytning. Resultatet visar att 

förskollärarutbildningen har stärkt den egna professionen och sitt egna arbetssätt då man efter sin 

utbildning förstår varför man gör som man gör samt anknytningens betydelse. Detta överensstämmer 

med det Hagström (2010) skriver att pedagogerna har möjlighet att stärka sin professionalitet gällande 

anknytning men att det förutsätter en tillgång till teoretisk kunskap samt hur detta kan appliceras i 

praktiken. I resultatet tydliggörs att en förskola av god kvalitet kan stötta trygga barn samt kompensera 

barn som har en otrygg anknytning men enligt Hagström (2010) är det svårt att mäta förskolans kvalitet 

vilket kan försvåra anknytningsarbetet att kunna bidra till att alla barn erhåller en trygg och meningsfull 

tillvaro i förskolan som även påverkas av pedagogernas utbildning och kunskaper. Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2016) menar dock att vad som anses som god kvalitet i förskolan förr inte 

nödvändigtvis utgör god kvalitet i förskolan idag. De menar vidare att samhället förändras vilket även 

kan tolkas i resultatet då det framgår att pedagoger i förskolan alltid arbetat med omsorg men sedan 

pedagogiken fått större genomslagskraft har kvaliteten ökat även i omsorgsarbetet vilket resultatet visar 

kan påverka barnets anknytning till pedagogerna. Både Edfelt (2017) och Hostettler Schärer (2018) lyfter 
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fram reflektion som en viktig parameter för att arbetet med anknytning ska utgöras av kvalitet vilket 

även synliggörs i vårt resultat där vi förstår att pedagoger i förskolan förr aldrig talade om anknytning 

och därmed inte heller reflekterade kring det vilket enligt resultatet påverkade arbetet negativt. 

Skillnaden som vi kan utläsa i resultatet är att pedagoger idag har en annan kunskap och insikt om 

anknytningens betydelse samt behovet av att reflektera både individuellt och i arbetslaget om hur de 

kan stötta och aktivt arbeta för att skapa trygghet och en meningsfull tillvaro för alla barn i förskolan 

vilket Brandtzaeg et al. (2016) bekräftar som värdefullt för pedagogers arbete med anknytning. 

 

I resultatet har vi tolkat att utbildning kan ge pedagoger insikt samt verktyg för att arbeta med 

anknytning på ett djupare plan än vad de hade som barnskötare eller outbildad. Men utifrån vår 

tolkning av resultatet är det inte enbart utbildning som utgör om pedagogers arbete med anknytning 

är av god kvalitet. Det har blivit lika tydligt att intresse samt förhållningssätt gentemot barnet, 

anknytning, verksamheten samt pedagogers uppdrag kan påverka arbetet både positivt och negativt. 

Denna tolkning kan styrkas i Zhang och Suns (2011) studie där deras resultat visar att pedagogers 

förhållningssätt är av stor betydelse i relationen mellan pedagogen och barnet och Brandtzaeg et al. 

(2016) belyser att en förskola av kvalitet består av kompetenta pedagoger som har förmågan att ta till 

vara på den relation som skapas till barnet. Edfelt (2017), Barlow et al. (2015) och McNally och Slutsky 

(2018) stärker även det som framkommit i vårt resultat då de menar att förskolans kvalitet är avhängigt 

pedagogernas kompetens och ett förhållningssätt som välkomnar relationer till barnen. Vi kan i 

resultatet se att det kan förekomma olikheter i pedagogers förhållningssätt till anknytning samt vems 

ansvar barnets trygghet vilar på. Vi har förstått utifrån vårt resultat att det kan förekomma pedagoger 

i förskolan som uppfattar att detta ansvar bör ligga på vårdnadshavare och inte pedagoger. Resultatet 

visar att det även kan finns uppfattningar om att detta är ett av förskolans huvuduppdrag medan det 

även kan finnas uppfattningar om att ansvaret på sin höjd bör ligga på barnskötare vilket gör att vi 

precis som Hagström (2010) tolkar resultatet att dessa uppfattningar kan påverka pedagogers 

anknytningsarbete i stor omfattning.    

  

Forskning visar att pedagogers relationskompetens har en betydande roll i arbetet med att få barnet att 

känna trygghet och möjlighet att knyta an till dem vilket både Hagström (2010), Killén (2014), Zhang 

och Sun (2011), Brandtzaeg et al. (2016) och Broberg et al. (2012) betonar. Författarna poängterar att 

pedagogers förmåga att kunna uppmärksamma barns signaler och kunna besvara dessa är av stor vikt 

vilket även kan ses som ett led i relationskompetens. Även om själva ordet relationskompetens inte 

framkom i vårt resultat så tolkar och förstår vi med utgångspunkt i vår hermeneutiska ansats att det är 

precis detta som synliggörs i resultatet då uppfattningar tyder på att pedagoger behöver ha förmågan 

att vara inkännande, mjuk, närvarande samt att kunna vara tillgänglig och inta barnets perspektiv för 

att i sin tur kunna skapa trygga barn. Niss (2009) förtydligar att relationskompetens är en central del 

inom förskolan för att verksamma pedagoger ska kunna bekräfta och stötta varje barn vilket vi genom 

denna studie fått en större förståelse för.  

Betydelsen av vidareutbildning och kompetensutveckling 

Det synliggjordes i resultatet att vidareutbildning eller kompetensutveckling kan vara en viktig del i 

anknytningsarbetet för att bland annat förstå och få de verktyg som behövs för att arbetet ska präglas 

av kvalitet och för att samförstånd och reflektion kring anknytning ska kunna få fästen i arbetslaget. 

Enligt Hagström (2010) är det viktigt att pedagoger erbjuds att gå fortbildning inom ämnet men också 

att de då är villiga och intresserade vilket gör att vi återigen kommer in på att pedagogers 
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förhållningssätt till anknytningens betydelse är avgörande. I resultatet har vi tolkat att fortbildning är 

av stor vikt på grund av att pedagoger i förskolan uppfattar att de behöver få fler konkreta verktyg på 

hur anknytningsarbetet kan gå till i praktiken vilket styrker Broberg et al. (2012) oroande motsättning 

då han menar att det finns mycket teoretisk forskning kring anknytning med dessvärre färre om hur 

man kan integrera och omsätta detta i förskolans praktik. 

 

Kihlbom (2004) ser ett problem i att kompetensen samt utbildningsnivån bland pedagoger i förskolan 

ofta kan vara bristfällig och vi förstår utifrån vårt resultat att fortbildning och kompetensutveckling är 

behövligt men att det finns skilda meningar i det aktuella behovet av detta. Resultatet visar att det finns 

pedagoger i förskolan som får gå på löpande kurser och föreläsningar samt att de kontinuerligt har 

kontakt med specialpedagog eller barnpsykolog. Andra pedagoger har haft möjlighet att delta på 

fokusdagar och arbetsplatsträffar där man läst böcker eller på annat vis fokuserat på anknytning vilket 

gör att pedagoger i dagsläget inte reflekterat över att de behöver någon fortbildning eller 

kompetensutveckling inom området. Vi kan även utröna ett fenomen där det framkommer ett stort 

behov av fortbildning och kompetensutveckling där det saknas grundläggande kunskaper samt verktyg 

för att kunna möjliggöra ett anknytningsarbete vilket kan bidra till en trygg och meningsfull vardag för 

alla barn i förskolan. Det vi kan se som en röd tråd i vårt resultat är att pedagoger i sydvästra Sverige 

har fått löpande stöttning samt utbildning under sin verksamma tid som pedagog medan pedagoger i 

nordöstra Sverige är i avsaknad av detta. Vi har i resultatet tolkat att pedagogers möjlighet till 

fortbildning och vidareutveckling i stor grad kan ha att göra med chefens förhållningssätt, intresse och 

kunskap. Vi ställer oss kritiska och ifrågasättande till detta då vårt resultat visar att kompetens och 

utbildningsmöjligheter skiljer sig åt i olika delar av landet vilket kan resultera i att pedagogers möjlighet 

till att utföra ett anknytningsarbete inte blir likvärdigt vilket Skolverket (2016) förespråkar i följande 

citat: 

 

Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig. Normerna för 

likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för att nå dessa mål. Omsorg om det 

enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska 

tas till barnens olika förutsättningar och behov (s. 5).   

Vikten av pedagogers kunskap om anknytningens betydelse 

Enligt analysen av resultatet och tidigare forskning finns det enighet om att anknytning och barns 

trygghet är grunden till i stort sett all utveckling samt barns möjlighet till att lära (Broberg et al., 2012; 

Hostettler Schärer, 2018). Resultatet visar att pedagoger uppfattar att om barn ska våga prova nya saker 

och utforska måste de känna sig trygga vilket även kan styrkas mot det Broberg et al. (2012) som skriver 

att grunden för utforskande och därmed lärande och lek är trygghet. Resultatet antyder på att 

pedagoger kan uppfatta att det är av stor vikt att som pedagog vara trygg och att finnas tillgänglig för 

barnen vilket kan liknas med Bowlbys anknytningsteori om en trygg bas och en säker hamn, den så 

kallade trygghetscirkeln. För oss känns detta som en betydelsefull grund vilket även framkommer som 

ett fenomen i vårt resultat. Vi har i vårt resultat tolkat att anknytningsarbetet och trygghet har störst 

betydelse för barn när de är små vilket vi kan se som oroväckande då detta arbete är viktigt även för 

äldre barn vilket kan styrkas mot Sheridan och Pramling (2016). Författarna menar att under barnets 

hela fem första år krävs det pedagoger som ständigt arbetar med att stärka barnets möjligheter till en 

trygg anknytning. Resultatet visar dock att pedagoger uppfattar att kunskapen om anknytning i 

förskolan anses vara relativt liten av utomstående vilket resulterar i att anknytningarbetet ibland är 
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svårt att motivera. Bowlby (2010) beskriver sin anknytningsteori som en viktig del i pedagogers 

kunskap. I vår tolkning av resultatet kan bristen på denna kunskap synliggöras i hur pedagoger 

uppfattar att trygg samt otrygg anknytning kommer till uttryck samt hur man som pedagog bör hantera 

och arbeta med detta vilket kan skilja sig åt mellan olika pedagoger. 

Kunskapen och arbetet med trygga och otrygga barn 

Enligt Bowlby (2010), İlhan Ildiz och Ahmetoglu (2016), Zhang och Sun (2011) och Hagström (2010) är 

det av yttersta vikt att barn får tillgång till en sensitiv och inkännande vuxen för att känna trygghet och 

därmed kunna utforska sin omvärld vilket även synliggörs i vårt resultat. Utifrån vår förståelse av 

resultatet försöker pedagoger att tolka barnets känslor och förstå deras intentioner genom hur barnet 

agerar vilket är viktigt och ställer krav på pedagogers relationskompetens och Hagström (2010) 

förtydligar detta genom att barn oftast kommunicerar genom att uttrycka sig i känslor istället för 

verbalt. Resultatet visar att pedagoger kan ha uppfattningar om att trygga barn är de barn som vågar 

visa känslor samt att de börjat utveckla eller redan besitter en mentaliseringsförmåga. Denna 

uppfattning stämmer väl överens med den forskning vi tagit del av (Killén, 2014; Broberg, 2008). För att 

skapa trygga relationer i förskolan visar resultatet att pedagoger bland annat brukar arbeta med 

grupptrygghet och samarbetsövningar, läsa litteratur som berör trygghet, tala om känslor och att dessa 

är okej att uttrycka samt arbeta med estetiska uttryck såsom teckningar, teater, musik med mera då 

uppfattningen är att detta stärker barnets egen trygghet samt tryggheten med varandra i gruppen vilket 

styrks av Killén (2014).  

 

Dock kan vi se en tendens i vårt resultat att barn som är klängiga, avundsjuka och som vill ha en 

pedagog för sig själv kan av pedagoger uppfattas som tryggt anknutna. Utifrån vårt resultat har vi tolkat 

att pedagoger kan ha uppfattningar om att då barnet är tryggt med pedagogen kan det bli avundsjukt 

och exempelvis knuffa andra barn. Detta kan enligt Zhang och Sun (2011), Broberg (2008) och Hagström 

(2010) tvärtom, vara tecken på ett otryggt anknutet barn då utåtagerande, även kallat externaliserande 

beteende är vanligt förekommande hos dessa barn på grund av deras känslomässiga förvirring. Detta 

beteende är det som erfarenhetsmässigt gett barnet vad det har varit i behov av och det beteende som 

enligt bland annat Bowlby (2010), Hagström (2010) och Broberg et al (2012) förklaras som inre 

arbetsmodeller. Tidigare forskning tyder på att det är mycket viktigt att som pedagog ha kunskap om 

och förmågan att känna igen trygga och otrygga beteendemönster för att kunna hantera och besvara 

dessa arbetsmodeller så att varje barn får sina innersta omsorgsbehov tillgodosedda. I ljuset av de 

uppfattningar som kommer till uttryck i vårt resultat kan vi däremot se att utifrån pedagogers 

erfarenheter kan finns bristfällig kunskap kring detta, särskilt gällande de barn som är utåtagerande 

och svårtröstat då det kan finnas uppfattningar om att dessa barn måste få tillsägningar, regler och få 

“sörja” av sig vilket står i motsats till vad forskningen säger. Dessa barn är kanske i allra störst behov 

av en pedagog som möjliggör att barnet kan nyttja trygghetscirkeln då Broberg (2008) menar att barn 

som har tillgång till en trygg bas och säker hamn har lättare att skapa gynnsamma relationer med både 

vuxna och andra barn samt har lättare att utveckla social kompetens enligt Commodari (2012) och İlhan 

Ildiz och Ahmetoglu (2016). 

 

Vi tolkar i vårt resultat att pedagoger i förskolan kan uppfatta det är svårt att arbeta med de barn som 

upplevs som otrygga. Begreppet otrygga barn synliggörs utifrån våt tolkning i resultatet genom att 

barnet har svårt att leka och komma till ro, är tystlåtna, har svårt att uttrycka känslor, undviker 

ögonkontakt och drar sig gärna undan samt har svårt att be om hjälp eller om tröst. Detta kan genom 
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tidigare forskning tolkas som ett otryggt och internaliserande beteende enligt Zhang och Sun (2011) och 

Broberg (2008) som menar att detta ofta synliggörs genom oro, inre stress och undvikande beteende. 

Utifrån detta kan vi förstå vikten av att pedagoger har kunskap om hur olika anknytningsmönster 

kommer till uttryck med stöd av tidigare forskning. Detta för att som exempelvis Edfelt (2017) 

poängterar att barn som drar sig undan i förskolan ofta anses klara sig själva men att de precis som alla 

andra barn har omsorgsbehov som måste tillgodoses. De arbetssätt som enligt resultatet kan tillämpas 

i verksamheten för att kunna bidra till att alla barn erhåller en trygg och meningsfull tillvaro i förskolan 

kan bland annat vara att arbeta mycket med rutiner och struktur för de barn som bara far runt och har 

svårt att leka och komma till ro. Detta tolkar vi som att pedagoger medvetet eller omedvetet kan försöka 

minska barnets inre stress vilket Killén (2014) menar är en väsentlig del i arbetet med att skapa trygga 

barn i förskolan. Resultatet synliggör att pedagoger kan uppfatta vikten av att barnen får en trygg bas 

och säker hamn då barn som har svårt att komma till ro och inte leker behöver ha lugna pedagoger som 

kan ta barnet i famnen och ge dem egentid. Detta arbete påverkas till stor del enligt resultatet av 

barngruppens storlek och personaltätheten vilket bekräftas av både Broberg et al. (2012) och Hagström 

(2010). Författarna menar vidare att förskolan med fördel skulle kunna innefatta fler pedagoger för att 

skapa en miljö som möjliggör pedagogers arbete i att bidra till att alla barn erhåller en trygg och 

meningsfull tillvaro i förskolan. Vi ställer oss precis som Kihlbom (2004) kritisk till hur personaltäthet 

och barngruppsstorlek är utformade idag då det i vårt resultat framkommer att anknytningsarbetet i 

förskolan enligt pedagogers uppfattningar kan påverkas negativt av den höga arbetsbelastning som 

idag råder i de flesta förskolor. Detta kan alltså påverka förskolans kvalitet men främst pedagogers 

möjlighet att stötta varje barns möjlighet till utveckling och lärande enligt.  

Anknytning och barns integritet 

Det blir för oss även uppenbart samt oroväckande, utifrån vår tolkning av resultatet då det framkom ett 

dilemma som berör barns trygghet till pedagoger samt barnets integritet. Ett exempel på detta kan vara 

att barn ibland vill få hjälp vid exempelvis toalettbesök av en viss pedagog som barnet känner sig trygg 

med vilket i många fall inte är möjligt på grund av arbetsbelastningen. I detta synliggörs bland annat 

vikten av att alla barn känner en någorlunda trygghet till alla pedagoger vilket styrker vikten av att som 

arbetslag arbeta med att barnet inte bara känner sig trygg med en pedagog som även Hagström (2010) 

och Killén (2004) förespråkar. Vi anser att i de bästa av världar skulle inte pedagoger som barn inte 

känner sig trygga med, behöva utsätta barnet för obehag på grund av arbetsbelastning, det handlar 

både om trygghet men även om barnets integritet menar vi. 

Yttre faktorer som kan påverka och möjliggöra pedagogers anknytningsarbete 

Arbetet med anknytning i förskolan är enligt vårt resultat tydligt avhängigt pedagogers förutsättningar 

att bidra till att ge varje barn en trygg och meningsfull tillvaro i förskolan. Vi tolkar i vårt resultat att 

pedagoger önskar mer tid till att enskilt få kommunicera och samspela i lugn och ro med barnet för att 

förebygga samt hjälpa de barn som anses ha en otrygg anknytning som drar sig undan, hamnar i 

konflikter, undviker ögonkontakt och har svårt att uttrycka känslor. I ljuset av de uppfattningar som 

kommit till uttryck i vårt resultat är att pedagoger verkligen kan visa prov på relationskompetens, 

tålmodighet, förståelse för anknytningens betydelse samt förmågan att vilja se ur barnets perspektiv. 

Enligt både Killén (2014), Hagström (2010) och Edfelt (2017) är detta avgörande förmågor hos pedagoger 

för att skapa trygga barn i förskolan. Utifrån vårt resultat blir det synligt att denna förståelse och detta 

arbetssätt är av yttersta vikt och styrker detta genom Brandtzaeg et al. (2016) som menar att pedagoger 

i förskolan har en nyckelroll i barns trygghetsskapande. Däremot visar resultatet att anknytningsarbetet 
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inte anses lika viktigt hos pedagoger i förskolan som arbetar med äldre barn och att det inte läggs lika 

stort fokus på trygga relationer i dessa barngrupper som det gör i de med yngre barn. Enligt oss kan 

detta förklaras genom att fokuset på lärandet ofta har högre status än trygghetsskapande arbete i 

verksamheten som vi med stöd av Commodari (2012) och Ildiz och Ahmetoglu (2016) menar inte gagnar 

barnets fortsatta skolgång. Broberg et al. (2012) skriver att i och med att tryggheten är grunden för 

utforskande, lek och lärande är det tydligt att förskolans uppdrag om lärande samt omsorg inte står i 

motsats till varandra utan borde utgöra varandras förutsättningar. Inom förskolans verksamhet kan vi 

genom vårt resultat utröna att det råder olika uppfattningar gällande denna insikt då det synliggörs att 

pedagoger både kan ha och sakna denna insikt. 

 

Utifrån vårt resultat kan vi utröna ett fenomen där det råder olika meningar från verksamma pedagoger 

om vem som huvudsakligen bär ansvaret för barnets anknytning. I ljuset av de olika uppfattningarna 

där det visar sig att ansvaret för detta bör vara alla pedagogers uppdrag medan andra uppfattningar 

menar att det är vårdnadshavarens ansvar och inte pedagogernas. Båda dessa uppfattningar kan tolkas 

som delvis accepterade utifrån tidigare forskning då både Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) 

och Edfelt (2017) menar att i och med att barn under sina första fem år spenderar mycket tid i förskolan 

resulterar det automatiskt i att ansvaret för barns anknytning och möjlighet till omsorg samt lärande 

ligger både på vårdnadshavare och förskolan. Författarna menar dessutom att förskolan och dess 

pedagoger ska verka som ett komplement till hemmet och har stor betydelse för barn i allmänhet men 

kanske lite extra för de som behöver kompenseras för en otrygg anknytning i hemmet och/eller 

omsorgsbrist vilket är helt i enighet med pedagogers och Killéns (2014) uppfattning.  

Arbetet som kompletterande anknytningsperson 

Enligt Brandtzaeg et al. (2016) kan pedagoger i förskolan utgöra en viktig funktion i barns möjlighet till 

goda erfarenheter om en bra omvårdnad vilket kan resultera i trygga anknytningar. Detta stämmer väl 

överens med vårt resultat där uppfattningar om pedagogens betydande roll för barn i förskolan 

synliggörs och som tidigare nämnts lite extra för de som erhåller mindre trygg anknytning och/eller 

omsorgsbrist i hemmet. Även om begreppet kompletterande anknytningsperson inte benämns 

bokstavligen i vårt resultat så är det utifrån vår tolkning exakt vad pedagoger beskriver då de menar 

att en förskola av god kvalitet med kompetenta pedagoger mycket väl kan kompensera en otrygg 

anknytning i hemmet vilket även Brandtzaeg et al. (2016) bekräftar. Återigen lyfts pedagogers 

uppfattningar fram och poängterar vikten av relationskompetens för att kunna tillgodose alla barns 

behov oavsett barnets förutsättningar vilket utgör grunden för att en anknytning överhuvudtaget ska 

kunna upprättas enligt Killén (2014) och Hagström (2010). Även om resultatet visar olika uppfattningar 

om hur det kompletterande anknytningspersonarbetet i förskolan bör se ut så tolkar vi en stor enighet 

i att detta arbeta är viktigt och bör prioriteras. Detta kan förstås som att pedagoger inser vikten av att 

stötta de barn som idag har en otrygg anknytning där inre arbetsmodeller resulterar i ett beteende som 

inte är tillräckligt välutvecklat för att barnet ska ha förutsättningar till utveckling och lärande. Bowlby 

(2010), Broberg (2008) och Hagström (2010) menar att inre arbetsmodeller är påverkbara men att barn 

då måste möta vuxna som kan tillgodose deras omsorgsbehov, bryta barnets beteendemönster och ge 

dem nya erfarenheter om hur de kan bli bemötta och utifrån detta agera annorlunda.  

 

Hagström (2010) poängterar dock vikten av att om detta ska kunna ske krävs det pedagoger som har 

god kunskap om anknytning, tålamod och förutsättningar för att stötta dessa barn vilket vi utifrån 

resultatet förstår att pedagoger har olika uppfattningar om då de upplever att detta ser olika ut. Vi 
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förstår detta då vi i vårt resultat kan se att pedagoger kan ha olika insikter och kunskaper om 

anknytning och dess betydelse. Att pedagogerna bemöter utmanade barn med en trygg bas och en famn 

att krypa upp i kan vara avgörande för barns möjlighet att ta sig ur destruktiva beteendemönster menar 

Driscoll et al. (2011) vilket vi utifrån vårt resultat tolkar som att en del pedagoger kan visa förståelse för 

medan vissa andra inte kan. Med stöd av Broberg et al. (2012) tolkar och förstår vi det som väldigt 

olyckligt om pedagoger saknar denna förståelse då detta kan medföra en risk för att barnet blir bemött 

precis som det är van vid vilket bekräftar deras förväntningar på sin omgivning och de inre 

arbetsmodellerna förstärks ytterligare. Detta kan i sin tur påverka barnets kognitiva och emotionella 

utveckling samt sociala kompetens negativt menar Commodari (2012) och Ildiz och Ahmetoglu (2016).  

Tolkning av läroplanen på gott och ont  

Med stöd i vår hermeneutiska utgångspunkt har resultatet synliggjort att läroplansmålen ibland 

kommer i vägen för arbetet med trygghet och anknytning. Även om både barnkonventionen (UNICEF, 

2009) och förskolans läroplan (Skolverket, 2016) tar upp punkter om barnets trygghet tyder vårt resultat 

på att detta inte är tillräckligt. Pedagogers uppfattning är att arbetet med anknytning och därmed 

pedagogers viktiga uppdrag att göra verksamheten trygg och meningsfull för alla barn skulle 

underlättas om begreppet anknytning och dess innebörd benämndes i förskolans styrdokument. I 

resultatet framgår uppfattningar där pedagoger menar att om anknytning skulle benämnas i läroplanen 

skulle det öka statusen för anknytningsarbetet samt minska möjligheten att fritt tolka dess betydelse. 

Vikten av detta blev tydligt för oss då Broberg et al. (2012) menar att man i dagens förskola lätt glömmer 

bort barns behov av en trygg anknytning för att ett lärande överhuvudtaget ska kunna ske. Vår studies 

resultat visar att pedagoger kan uppleva stress över läroplanen och att fokus på lärande och utveckling 

samt andra läroplansmål såsom dokumentation och andra administrativa arbetsuppgifter tar tid från 

barnen och anknytningsarbetet.  

 

Ahnert, Pinquart och Lambs (2006) och Hagström (2010) studier visar att allt större vikt läggs på 

skolförberedande aktiviteter i förskolan istället för på omsorg och känslomässig utveckling vilket står i 

samstämmighet av vår tolkning av resultatet i denna studie. Resultatet visar att, i synnerhet de 

pedagoger som arbetar med de äldre barnen, upplever att lärandet bör gå i första hand vilket de 

hänvisar till läroplansmålen och att barnen snart ska börja i förskoleklass. I enighet med Edfelt (2017) 

blir vår uppfattning gällande detta att det kan vara en god tanke men att detta i första hand kräver att 

barnen har en grundtrygghet som bottnar i god omsorg och tillgodosedda behov. I ljuset av pedagogers 

uppfattningar i förskolan förstår vi att det finns många olika uppfattningar om läroplanen. Som till 

exempel att det kan finnas pedagoger som upplever att läroplanen stärker deras profession som 

pedagog och att de istället för att se läroplanen som krav ska se den som lagstadgade rättigheter 

gentemot barnen och något som höjer förskolans status. Detta tolkar vi som att pedagoger uppfattar att 

barns rättigheter kan stärkas gentemot läroplanen och att de ändå med stöd av skolverket själv kan 

kräva att alla barn har rätt till en trygg och meningsfull verksamhet då omsorg och lärande inte ska 

utgöra varandras motsatser med stöd av Broberg et al. (2012). 

Pedagogers förmåga att hantera stress 

Vermmeer och Ijzendoorm (2006) menar att barnets kolesterolnivå är på en högre nivå i förskolan än i 

hemmet vilket författarna skriver kan relateras till att fokuset i förskolan har ökat gentemot lärande och 

utbildning vilket ofta sker på bekostnad av omsorgen. För oss kändes detta synnerligt oroande då det i 

resultatet framkom uppfattningar om att pedagoger idag är mer medveten om anknytningens betydelse 
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för barnets vidare utveckling samt lärande men att det ändå är svårt att få in anknytningsarbetet i 

verksamheten på grund av stora barngrupper och tidsbrist. Här framkommer det utifrån vårt resultat 

att just detta kan skapa stress för alla involverade på förskolan vilket i sin tur påverkar 

anknytningsarbetet negativt både för det enskilda barnet och i gruppen vilket kan styrkas gentemot 

Edfelt (2017) och Killén (2014). Vi har utifrån pedagogers uppfattningar tolkat att otrygga barn ofta har 

en sämre förmåga att hantera de stressade situationer som tyvärr allt för ofta uppstår i förskolan. Killén 

(2014) menar att barn som har trygg anknytning har lättare att hantera stress än de otryggt anknutna 

vilket gör att vi tolkar stress i förskolan som en ond cirkel. Vi tolkar i resultatet att pedagoger uppfattar 

att barn som är stressade har svårare att hantera stress samt att stress gör att arbetet i att skapa och 

upprätthålla en trygg anknytning försämras vilket bekräftas av både Killén (2014) och Edfelt (2017). I 

resultatet synliggörs uppfattningar om att det i förskolan förekommer stress mer frekvent idag än för 

10 år sedan. Författarna är eniga om att den stress som förekommer i förskolan påverkar pedagogers 

möjlighet att, genom ett anknytningsarbete, skapa en trygg och meningsfull vardag för barnet vilket 

även framkommer i vårt resultat utifrån vår tolkning av pedagogers uppfattningar. I och med att barns 

stresshormon är förhöjt under barnets vistelse i förskolan enligt Vermmeer och Ijzendoorm (2006) 

menar vi med stöd av Edfelt (2017) att pedagogers förhållningssätt är av avgörande betydelse för 

barnets fortsatta utveckling då negativ stress enligt författaren påverkar barns kognitiva utveckling 

samt känslomässiga välbefinnande. I vårt resultat synliggörs utifrån pedagogers uppfattningar ett 

arbetssätt där pedagoger försöker att lägga ned lite extra tid på de barn de upplever som stressade. I 

ljuset av dessa uppfattningar blir detta en viktig pusselbit i anknytningsarbetet då detta ökar 

pedagogers möjlighet till att kunna bidra till att alla barn erhåller en trygg och meningsfull tillvaro i 

förskolan. Vår förståelse och tolkning kring detta bekräftas av både Edfelt (2017), Vermmeer och 

Ijzendoorm (2006) och Killén (2014) då respektive författare menar att kompetenta, lyhörda och trygga 

pedagoger kan sänka barns stresshormonnivåer vilket både bidrar till att upprätta en trygg anknytning 

samt att en redan upprättad trygg anknytning kan bidra till att sänka hormonnivåerna.  

 

Avslutningsvis utifrån vår tidigare nämnda forskningslucka gällande hur mycket pedagoger i förskolan 

har möjlighet, prioriterar och anammar arbetet med anknytning förstår vi utifrån vårt resultat att 

pedagoger i förskolan uppfattar att anknytningsarbetet är betydelsefullt för att kunna bidra till att alla 

barn erhåller en trygg och meningsfull tillvaro i förskolan. Men det blir även synligt att det är många 

olika fenomen som påverkar och möjliggör detta arbete. Detta för oss vidare till de slutsatser vi kommit 

fram till vilka redovisas i kommande avsnitt. 

Slutsatser 

Vårt syfte utifrån problemställningen var att synliggöra åtta pedagogers uppfattningar om barns 

anknytning och dess eventuella betydelse för barns utveckling och lärande samt anknytningsarbetets 

praktiska utformning och vad som kan möjliggöra och påverka detta arbete i förskolan. Det som blir 

tydligt i vår studie är att insikten och kunskapen om anknytning i förskolan har gått framåt de senaste 

10 åren men att det finns mycket kvar att arbeta med för att behovet av trygg anknytning ska 

tillfredsställas då det idag är 30–40 procent av barnen i västvärlden som saknar trygg anknytning. Med 

utgångspunkt i vår hermeneutiska ansats har vi tolkat och förstått att trots kunskapen och förståelsen 

av anknytningens betydelse hos pedagogerna så läggs det ändå större fokus på lärande i dagens 

förskola. Just detta bekräftas av både den forskning vi tagit del av samt det vi utifrån vårt resultat 

kunnat utröna att pedagoger uppfattar men poängteras som beklagligt då den generella uppfattningen 

är att trygghet är grunden för all utveckling och allt lärande. 
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I ljuset av vårt resultat samt genom den forskning vi tagit del av framkommer uppfattningar om att det 

är av stor vikt att pedagoger i förskolan är utbildade men det som blir än tydligare är att yttre faktorer 

samt pedagogers förhållningssätt och relationskompetens är det som påverkar anknytningsarbetet 

mest. Många barn kan vara i behov av en kompletterande anknytningsperson vilket mycket väl kan 

vara de pedagoger som de möter i förskolan. Men för att pedagoger, genom ett anknytningsarbete, ska 

kunna bidra till att alla barn erhåller en trygg och meningsfull tillvaro i förskolan måste förskolan och 

relationerna i verksamheten vara av hög kvalitet. 

 

Den slutsats vi kan dra inför vårt kommande arbetsliv som förskollärare är att även om vi anser att en 

trygg anknytning är grunden till barns utveckling och lärande så är det uppenbart att detta arbete 

kommer att påverkas av en rad olika faktorer som inte alltid är så lätt att ha inflytande över. Vi inser 

utifrån denna studie att förskolechefen, arbetslaget, arbetsbelastningen, hur ekonomi fördelas samt hur 

man tolkar och förstår läroplanen är något som kommer att ha en stor inverkan på hur vårt framtida 

arbete med anknytning kommer att se ut. Det blir också väldigt tydligt för oss att de 

samhällsförändringar som vi berör i vår inledning har en stor inverkan på vårt kommande arbete med 

anknytning vilket både tas upp i tidigare forskning och även är uppfattningar hos verksamma 

pedagoger. Vår ambition och förhoppning är att vi ska kunna göra en skillnad i vår kommande 

profession för att bevara och stärka anknytningens betydelse i dagens förskola, med stöd av vår studie, 

då vi vill möjliggöra och ta vara på alla barns behov av att bli förstådda, sedda samt att ge dem möjlighet 

att uppleva närhet och stimulans utifrån sina egna unika förutsättningar. Just detta mynnar ut i att vi 

med den kunskap som vi tillägnat oss i denna studie ska genom ett anknytningsarbete, kunna bidra till 

att alla barn erhåller en trygg och meningsfull tillvaro i förskolan för att ge dem de bästa 

förutsättningarna för att kunna erövra hela världen.  

Framtida studier 

Utifrån den studie som vi fått möjligheten att genomföra har många tankar om vidare forskning väckts 

hos oss. Vi skulle som tidigare nämnts gärna gjort en etnografisk studie över en längre tid genom en 

triangulerad metod där olika metoder används för att utvinna data. Vi hade gärna sett att en studie som 

denna kompletterades med observationer för att se hur arbetet med anknytning går till i praktiken. Vi 

ser att en sådan komplettering skulle ge en högre reliabilitet samt vidga studien till att både via 

pedagogernas uppfattningar samt observationer av pedagogernas praktiska arbete synliggöra teori och 

praktik. Detta känns relevant och intressant utifrån det Broberg et al. (2012) skriver att “idag finns det 

mycket forskning, och allt fler böcker, om barns anknytning och utveckling under de första åren. Men hur man 

ska omsätta och integrera dessa kunskaper i förskolan är inte lika väl beskrivet” (s. 25–26). 

 

Vi ser också att det hade varit intressant att jämföra hur olika verksamheter ser på samt arbetar med 

anknytning. Till exempel privat kontra kommunal, olika pedagogiska inriktningar samt jämföra olika 

kommuner för att få en vidare kunskap om anknytningsarbetet och dess betydelse.  
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Bilaga 1 

Bilaga 1. Missiv 
Vi är två studenter från förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet som nu är inne på vår sjunde och 

därmed sista termin. Vi skriver nu vårt examensarbete inom pedagogik och det kommer att handla om 

barns anknytning. 

Vi planerar att göra en studie där vi vill fånga pedagogers uppfattningar om anknytningens eventuella 

betydelse för barns utveckling och lärande. Vi vill även ta del av hur pedagoger upplever att yttre 

faktorer kan påverka deras anknytningssarbete. 

Vi har läst in oss på relevant litteratur och forskning kring vårt valda forskningsområde men vill även 

komplettera detta med intervjuer av verksamma pedagoger i förskolans verksamhet för att komma åt 

kärnan i studiens syfte. Därför vill vi gärna komma i kontakt med dig som är pedagog och verksam 

inom förskolan då det är av ett stort värde för vår planerade studie att fånga just din erfarenhet samt 

uppfattning om anknytning. 

Intervjuerna kommer att utgå från en intervjuguide där dina tankar samt åsikter kommer att vara i fokus 

samt att just din uppfattning och erfarenheter kommer att leda oss vidare under intervjun. Vi hoppas 

att just du vill och har möjlighet att avsätta cirka 40-60 minuter för vår planerade studie. Vi har planerat 

att under intervjuns gång göra en röstinspelning men känner du dig inte bekväm med detta är det 

givetvis inget måste. 

 

Under intervjuerna kommer vi att utgå från vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär 

att deltagandet är frivilligt och att du när som helst under intervjun har rätten att avbryta din 

medverkan. Alla personuppgifter samt material kommer att behandlas konfidentiellt, resultatet 

kommer enbart att användas i forskningsändamål och kommer efter examensarbetets bedömning att 

förstöras.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer 

information. Vänligen meddela om du kan tänka dig att delta senast 2018-11-02 antingen via telefon 

eller e-mail. 

 

Vi hoppas att vi ses! 

 

Mvh 

Malin Karlsson 

E-mail:  malin.i.karlsson@hotmail.se  

Telefon: 076-7879390 

 

Jennie Lindström 

E-mail: lindstromjennie@hotmail.com 

Telefon: 073-3530820 

 

Handledare: Ulrika Gidlund 

E-mail: ulrika.gidlund@miun.se 

mailto:malin.i.karlsson@hotmail.se
mailto:lindstromjennie@hotmail.com
mailto:ulrika.gidlund@miun.se
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Bilaga 2 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Tema 1  

Bakgrund 

Ex. Utbildning, erfarenhet inom förskola/skola, vidareutbildning med mera. 

 

Tema 2 

Pedagogers uppfattningar och erfarenheter  

Ex. Vad har du för uppfattningar om anknytning? Vad har du för erfarenheter om arbetet med 

anknytning? Hur anser du att anknytning påverkar barns lärande och utveckling? mer mera. 

 

Tema 3 

Förutsättningar 

Ex. Vilka yttre förutsättningar påverkar barns anknytning i förskolan? Läroplanen? Barngruppen och 

dess storlek? Personaltäthet? Chefen och kollegor? 
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