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Abstract: 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet (Skolverket, 2018, s.10, 13). För att pedagogerna ska kunna tillgodose denna helhet 

utgör anknytning en grundläggande aspekt att beakta inom förskolans utbildning. Detta 

eftersom barnet är i behov av minst en närvarande anknytningsperson för att söka stöd och 

trygghet hos (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s.39, 201). Då denna trygghet skapar de 

bästa förutsättningarna för barnet att utvecklas och tillgodose sig lärande (ibid.).    

 

Föreliggande studie syftar till att skapa kunskap om den vikt utbildade barnskötare och 

förskollärare tillskriver anknytning i relation till förskolan, samt belysa om skillnader 

tillskrivs utifrån de olika yrkesprofessionerna. För att göra detta möjligt formulerades tre 

frågeställningar; Vilken vikt tillskriver pedagogerna anknytning i förskolan? Vilka möjligheter 

respektive svårigheter tillskriver sig pedagogerna ha för att tillgodose barnen en trygg 

anknytning? samt Framkommer det några skillnader i den vikt, samt de möjligheter och 

svårigheter, som tillskrivs anknytning utifrån yrkesprofession? Den metod som användes för 

att sedan besvara dessa frågeställningar var en webbaserad enkätundersökning. Detta eftersom 

det var av relevans att nå en stor grupp deltagande inom en begränsad tidsram, därmed var 

enkät som metod fördelaktigt (Björkdahl Ordell, 2012a, s.85). 

 

Några slutsatser som kan dras av föreliggande studie är att en betydande majoritet av 

pedagogerna tillskriver anknytningen av stor vikt med undantag för ett fåtal förskollärare som 

tillskrev vikten som något lägre än övriga respondenter. Trots den stora betydelse 

pedagogerna tillskriver anknytning anser de att området inte lyfts tillräckligt inom förskolan. 

Av resultatet framkom det även att förskolans organisation enligt pedagogerna kan utgöra ett 

flertal svårigheter i arbetet med att tillgodose barnen en trygg anknytning. Dock ansåg sig 

majoriteten av pedagoger oftast eller ganska ofta trots detta ha möjlighet till att erbjuda 

barnen en trygg anknytning. Med undantag för ett fåtal förskollärare som ansåg sig ganska 

sällan ha denna möjlighet.  

 

Nyckelord: anknytning; barnskötare; förskola; förskollärare; omsorg; trygghet    

  



 
 

Förord: 

Inledningsvis vill vi tacka förstudiens deltagare som genom sitt bidrag hjälp oss att utveckla 

den enkät som ligger till grund för denna studie. Vi vill även tacka alla de respondenter som 

bidragit med värdefull information och genom detta möjliggjort denna studie. Slutligen vill vi 

rikta ett stort tack till vår handledare Farhana Borg som bidragit med ovärderlig kunskap, vars 

engagemang och vilja att hjälpa oss varit ett enormt stöd under denna process.    

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

“The children who need love the most will always ask for it in the most unloving ways”  

                  - Russel A. Barkley 
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1. Inledning  

Denna uppsats kommer att belysa anknytning, mer specifikt vikten av anknytningens 

betydelse inom förskolan utifrån hur utbildade barnskötare och förskollärare tillskriver den, 

detta i relation till aktuell forskning. Under vår verksamhetsförlagda utbildning blev vikten av 

trygga relationer tydlig för oss. Eftersom vi upplevde att denna trygghet skapade goda 

förutsättningar för barnens individuella välbefinnande och engagemang såväl som det 

gemensamma utforskandet. Vi anser därmed att det är relevant att problematisera samt skapa 

ytterligare förståelse för anknytningens innebörd såväl som de möjligheter och svårigheter 

som kan komma att påverka det arbetet inom förskolan. Detta eftersom “ju mer vi förstår, 

desto klokare kan vi handla och desto meningsfullare och lärorikare blir barnets dag på 

förskolan” (Broberg et. al, 2012, s.199).        

 

Anledningen till att denna studie riktar in sig på såväl barnskötares- som förskollärares syn på 

anknytning är för att belysa om det finns skillnader på hur vikten av begreppet tillskrivs 

utifrån yrkesprofession, eftersom det är viktigt att synliggöra helheten inom förskolan. 

Innehar pedagogerna olika uppfattningar kring anknytningens vikt ges barnen i sin tur olika 

förutsättningar att tillgodose sig förskolans utbildning, som enligt skollagens bestämmelser 

ska vara likvärdig (Skolverket, 2018, s.6). Det är därmed av vikt att alla inom förskolan 

innehar en god kompetens kring hur trygghet skapas och det kan kunskap om anknytning 

bidra till.  

 

Anknytning kan förstås som nära känslomässiga relationer. Då det som kännetecknar en 

anknytningsrelation är att barnet befinner sig i en beroendeställning i form av trygghet, tröst 

och beskydd från en vuxen, en anknytningsperson (Broberg et. al, 2012, s.33, 36). 

Anknytningspersonens vilja samt förmåga att tillgodose barnets behov i utsatta situationer är 

betydande för samspelet, så att barnet på ett tryggt sätt kan fortsätta att utforska världen 

(ibid.). Denna förmåga är även avgörande för anknytningens kvalitet (Niss, 2017, s.25,27). 

För att en god kvalitet ska kunna uppnås och en trygg anknytning ska kunna utvecklas krävs 

tid, engagemang och kunskap (ibid.). Anknytningen utgör också en förutsättning för 

utveckling och lärande, eftersom en trygg anknytning skyddar barnet mot rädsla, oro och 

stress, som annars förhindrar barnets inlärning (Broberg et. al, 2012, s.123,197, 201). Vi 

betraktar därmed detta som viktigt att beakta inom förskolans utbildning. Eftersom det under 

en dag på förskolan uppstår många situationer där barnens anknytningssystem aktiveras och 
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för att göra dagen så trygg, meningsfull och lärorik som möjligt är det viktigt att den planeras 

utifrån kunskap om anknytningssystemet (ibid.).   

 

Anknytningen blir en avgörande aspekt i det tidiga lärandet, när den betraktas som ett samspel 

mellan utvecklande av trygga relationer och utforskande (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 

2016, s.11). Detta synliggörs även i förskolans läroplan där det står beskrivet att utbildningen 

ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet som ska lägga grunden för 

barnens livslånga lärande (Skolverket, 2018, s.7,10). Samtidigt som förskolan ska utgöra en 

viktig roll i att bidra till att barnen utvecklar en grundläggande trygghet och självkänsla 

(ibid.). Därmed blir anknytningens betydelse av vikt för verksamma pedagoger att inneha 

kunskap om samt beakta inom förskolans utbildning.  

 

Ytterligare motiv till det valda kunskapsområdet är studier som påvisar att antalet trygga 

relationer minskat under 1990-2000 talen, detta på grund av ökad skolifiering (Ahnert, 

Pinquart & Lamb 2006 se Broberg et. al, 2012, s.152). Att det läggs ett för stort fokus på 

lärande och att omsorgsaspekten hamnar i skymundan synliggörs även i aktuella debatter 

(Hultén, 2017). Där även stora barngrupper problematiseras i förhållande till förskollärarnas 

förutsättningar att synliggöra alla barn och tillgodose deras behov (Sjöqvist Harland, 2018).  

  

Sammantaget visar forskning, styrdokument samt aktuella debatter på att det finns relevans i 

att skapa kunskap kring den vikt utbildade barnskötare och förskollärare tillskriver 

anknytning, då den enligt forskning utgör en viktig grund för barnens förutsättningar att 

tillgodose sig förskolans utbildning på ett likvärdigt sätt. Det blir därmed även av relevans att 

söka kunskap kring de möjligheter och svårigheter som tillskrivs arbetet med anknytning, 

detta för att belysa de förutsättningar pedagogerna har att kunna skapa goda 

anknytningsrelationer med barnen, vilket denna studie kommer att bidra med.      
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa kunskap om den vikt utbildade barnskötare och 

förskollärare tillskriver anknytningens betydelse i relation till förskolan, samt belysa om 

skillnader tillskrivs utifrån de olika yrkesprofessionerna.   

 

För att besvara syftet med studien ligger dessa frågeställningar till grund:  

 Vilken vikt tillskriver pedagogerna anknytning i förskolan? 

 Vilka möjligheter respektive svårigheter tillskriver sig pedagogerna ha för att 

tillgodose barnen en trygg anknytning?  

 Framkommer det några skillnader i den vikt, samt de möjligheter och svårigheter, som 

tillskrivs anknytning utifrån yrkesprofession?  

 

Med pedagoger avses här utbildade barnskötare och förskollärare. Barnskötare innehar en 

gymnasial-, eller motsvarande utbildning på komvux. Medan förskollärare innehar en 

högskoleutbildning. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018, s.11) ansvarar 

förskollärarna för att undervisningen bedrivs i enlighet med läroplansmålen, likväl som att 

arbetslagets uppdrag med att främja barns utveckling och lärande tillgodoses. Förskollärarna 

innehar med andra ord ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget gemensamt 

genomför, det vill säga i gemenskap med barnskötare och annan personal. Därmed ska även 

barnskötarna främja barns utveckling och lärande, samt erbjuda alla barn en trygg omsorg 

(Skolverket, 2018, s.7, 12).   

 

Begreppet trygg anknytning presenteras nedan i teoribeskrivningen under rubriken 

anknytningsteorin (se s. 6).   

 

2. Teoretiskt perspektiv 

Anknytningsteorin lyfter vikten av anknytningspersonens förmåga att tillgodose barnets 

behov av tröst, trygghet och skydd, likväl som den inverkan det har på barnets utveckling. 

Denna teori blir därmed av relevans och utgör det verktyg vi använder oss av för att förstå 

samt problematisera den vikt som de utbildade pedagogerna tillskriver anknytning i förskolan.  
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2.1 Anknytningsteorin  

Den teori som ligger till grund för att förstå samt problematisera den vikt som utbildade 

pedagoger tillskriver anknytning är anknytningsteorin. Den grundades på 1960-talet av John 

Bowlby och kom sedan att utvecklas tillsammans med Mary Ainsworth (Broberg et. al, 2012, 

s.33-35). Teorin betraktas idag vara den viktigaste psykologiska teorin som behandlar vikten 

av sambandet mellan omsorg och utforskande (ibid.). Då den grundar sig på att människan är 

en social varelse i behov av andra människor för dess överlevnad (Karlsson, 2015, s.65). 

Anknytning är därmed ett biologiskt grundat behov, eftersom barnet redan från födseln knyter 

an till en eller flera tillgängliga vuxna för att söka skydd och omvårdnad, oavsett 

anknytningspersonernas lämplighet (Broberg et. al, 2012, s.39,69). Barn utvecklar i normalt 

sett anknytningsrelationer till flera personer och därmed beskrivs anknytningsrelationerna 

som hierarkiskt organiserade (ibid.). Många barn spenderar även en stor del av sin vakna tid 

på förskolan och är i behov av att knyta an till en eller flera pedagoger. Därmed är det av 

relevans att pedagogerna tillskriver anknytning stor vikt, vilket denna studie kommer skapa 

kunskap om. Detta eftersom pedagogernas kunskap och syn på anknytning i sin tur kan 

påverka det förhållningssätt de intar gentemot barnen.  

 

Anknytningspersonens förmåga att möta barnets behov är den avgörande faktorn för 

anknytningens kvalitet (Niss, 2017, s.25,27). Därmed är föreliggande studie aktuell då den 

vikt pedagoger tillskriver anknytning samt de förutsättningar de upplever sig ha, kan komma 

att påverka arbetet med att tillgodose barnen en trygg anknytning med god kvalitet. Detta 

eftersom anknytning kan förstås som nära känslomässiga relationer som kännetecknas av att 

barnet söker tröst, trygghet och skydd hos en vuxen (Broberg et. al 2012, s.36,44). 

Anknytningspersonen blir, om omsorgsförmåga innehas, en trygg bas för barnet (ibid.). Detta 

kan förstås genom trygghetscirkeln; 
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Trygghetscirkeln hämtad [2018-12-04]: https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=trygghetscirkeln 

Denna modell synliggör hur behovet av anknytning och utforskande hänger samman, samt 

den inverkan det har på barnets identitetsskapande (Brandtzæg et. al, 2016, s.22, 32-33). 

Därmed blir den även av betydelse för denna studie då den visar vikten av att barnets behov 

av en trygg anknytning tillgodoses, detta eftersom barnets behov av omsorg och utforskande 

hänger samman och påverkar dess möjligheter till utveckling. Därav menar vi att den vikt 

pedagogerna tillskriver anknytning likväl som de möjligheter och svårigheter de upplever sig 

ha är av relevans då det påverkar deras förmåga att agera trygg bas- och hamn. Detta eftersom 

anknytningspersonen utgör en trygg bas för barnet att utforska världen utifrån, men även en 

trygg hamn att återkomma till för att få stöd, tröst och närhet när anknytningssystemet 

aktiveras (Karlsson, 2015, s.67). Anknytningssystemet innebär en växelverkan mellan 

utforskande och närhet (Broberg et. al, 2012, s.20). Vid oro slås systemet på och barnet 

koncentrerar sig endast på att försöka åstadkomma önskad närhet till sin anknytningsperson, 

om närhet tillgodoses övergår systemet i viloläge och barnet kan återigen utforska (ibid.). 

Beroende på hur barnet bemöts i dessa situationer utvecklas en otrygg- eller trygg anknytning 

(Karlsson, 2015, s.67).  

En otrygg anknytning uppstår om barnet oftast får uppleva negativa samspel, där 

anknytningspersonen inte tillgodoser barnets behov av tröst och trygghet (Broberg et. al, 

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=trygghetscirkeln
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2012,s. 36, 52). Detta genom att barnet inte blir bekräftat eller lyssnat på och där 

oförutsägbarhet ofta uppstår (ibid.). 

En trygg anknytning med god kvalitet utvecklas däremot genom att barnet kontinuerligt får ta 

del av positiva erfarenheter av samspel där anknytningspersonen tillgodoser barnets behov 

(Niss, 2017, s.27-28). Detta genom att visa en vardaglig omsorg och lyhördhet för de behov 

som barnet uttrycker (Ainsworth 1984; Bowlby 1969; Broberg, m.fl. 2006; Cassidy 2007; 

Havneskold & Risholm- Mothander 2002; Smith 2002; Stern 2003 se Hagström, 2010, s.169). 

Vilket i sin tur kräver tid och engagemang från anknytningspersonen, så att förutsägbarhet 

kan uppstå för barnet (Broberg et. al, 2012, s. 51-52, 67). 

Den anknytning som skapas påverkar barnets inre arbetsmodeller, vilka kan förklaras som 

prototyper som barnet tar till hjälp för att förstå samt förhålla sig till sin omgivning (Karlsson, 

2015, s.66-67). De inre arbetsmodellernas kvalitet och innehåll påverkar på så sätt barnets 

utvecklande av kommande relationer såväl som dess förhållningssätt gentemot omvärlden 

(ibid.).    

 

3. Litteraturöversikt 

Under denna rubrik kommer delar av förskolans läroplan, tidigare forskning samt 

populärvetenskapliga böcker att presenteras i form av en litteraturöversikt som är av relevans 

för denna studie. Tidigare forskning har sökts genom databaserna Diva, Summon och 

avhandlingar.se. Några av de sökord vi använde oss av var; “anknytning”, “attachment”, 

“relationship”, “förskola”, “preschool”. Vi valde även att söka examensarbeten med relevans 

för vårt kunskapsområde, detta för att ta del av deras referenser till tidigare forskning, samt 

litteratur. Vi har även besökt bibliotek för att ta del av populärvetenskapliga böcker inom 

området.  

 

Litteraturöversikten är indelad i tre underrubriker för att göra det mer lättöverskådligt. 

Inledningsvis presenteras 3.1 barns behov av en trygg anknytning, där anknytningens 

påverkan på barns utveckling belyses. Därefter presenteras 3.2 förutsättningar utifrån 

förskolans organisation, som villkorar pedagogernas förutsättningar som kan komma att 

påverka barnens möjligheter till en trygg anknytning. Avslutningsvis presenteras 3.3 vikten av 

pedagogernas kunskap om anknytning, där betydelsen av att pedagogerna utgör sekundära 

anknytningspersoner gentemot barnen synliggörs.  
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3.1 Barns behov av en trygg anknytning 

Då många barn skolas in vid en tidig ålder anser vi att det är av stor vikt att pedagogerna 

tillskriver anknytning som betydelsefullt att beakta inom förskolans utbildning. Detta 

eftersom Broberg et al.(2012, s.17) betonar att den viktigaste uppgiften för ett barn under de 

första två levnadsåren är att knyta an till en eller flera anknytningspersoner. Författarna 

beskriver vidare att det yngre barnets behov av tröst, trygghet och skydd oftast är påtagligt 

fysiskt. Medan det äldre barnet som har fler erfarenheter och ett större socialt nätverk inte är i 

lika stort behov av denna närhet, eftersom dess behov av trygghet kan tillgodoses med endast 

en blick eller en kommentar. Detta innebär inte att anknytningen har blivit mindre 

betydelsefull utan att den inte behövs i samma utsträckning (Broberg et al., 2012, s.37, 198). 

Då barnet utifrån sina tidigare erfarenheter utvecklat inre arbetsmodeller att ta hjälp av när 

situationer uppstår (Karlsson, 2015, s.66). 

 

De inre arbetsmodellerna påverkas av den anknytning barnet innehar gentemot de vuxna 

anknytningspersonerna och utgör en spegling av de erfarenheter barnet upplevt i dessa 

samspel (Broberg et. al, 2012, s.47). Dessa inre arbetsmodeller är speciellt viktiga i sociala 

relationer och det är då av vikt att de stämmer överens med verkligheten för att fungera som 

ett hjälpmedel (ibid.).  

 

Har barnet en otrygg anknytning stämmer dock inte alltid modellerna överens med 

verkligheten vilket kan utgöra svårigheter i samspelet med andra, som kan resultera i att en 

negativ spiral skapas (Broberg et. al, 2012, s.47-49). Detta eftersom det finns risk att 

personerna i barnets närhet reagerar negativt på dess otrygga beteende, som i sin tur kan leda 

till att barnet stärker sin negativa uppfattning av andra liksom av sig självt (ibid.). Om barnet 

inte får hjälp att sätta anknytningssystemet i viloläge utgör det en stor påfrestning vilket leder 

till att barnet ständigt upplever rädsla, oro och stress, som även kan resultera i att barnet 

agerar aggressivt gentemot såväl jämnåriga som vuxna (Broberg et. al, 2012, s.20, 60-61, 123, 

201). Broberg et al.(ibid.) beskriver vidare att ett aktiverat anknytningssystem förhindrar 

barnets förmåga att tillgodose sig inlärning, då barnets enda fokus innebär att försöka 

åstadkomma önskad närhet till sin anknytningsperson. Barnen är med andra ord i behov av 

pedagoger som kan hjälpa dem ur denna negativa spiral vilket enligt oss kan vara svårt att 

tillgodose om barnets beteende inte ses i relation till dess anknytning. Därmed blir det 

betydelsefullt att pedagogerna har kunskap om- samt ser anknytning som av vikt.   



 

8 
 

 

En trygg anknytning leder däremot till att barnet utvecklar positiva inre arbetsmodeller som 

underlättar vid skapandet av en god miljö runt sig (Broberg et. al, 2012, s.48). Enligt 

Brandtzæg et al.(2016, s.41) ger denna trygga anknytning även barnet möjlighet att lägga 

grunden för den emotionella utvecklingen, som är speciellt viktigt under de första tre 

levnadsåren. Genom att barnet får uppleva ömsesidiga och positiva relationer läggs med andra 

ord grunden för dess förmåga att reglera sina impulser, känna empati och värdesätta nära 

relationer (Broberg et. al, 2012, s.85,109). Som i sin tur utgör viktiga faktorer för barnets 

självständighet såväl som dess psykiska hälsa (Brandtzæg et. al, 2016, s. 11, 23, 25). 

Anknytningen blir en avgörande aspekt i det tidiga lärandet, när den betraktas som ett samspel 

mellan utvecklande av trygga relationer och utforskande (ibid.).  

 

3.2 Förutsättningar utifrån förskolans organisation 

Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig och anpassas till alla barn i förskolan, detta 

genom att ta hänsyn till alla barns olika förutsättningar såväl som behov (Skolverket 2018, s. 

6). Innehar pedagogerna olika uppfattningar kring anknytningens vikt ges barnen, enligt oss, i 

sin tur olika förutsättningar att tillgodose sig förskolans utbildning. Därmed är det av vikt att 

alla inom förskolan innehar en god kompetens om anknytning. Enligt läroplanen (Skolverket, 

2018, s.10) ska förskolan dessutom utgöra en trygg social gemenskap som ska inspirera till ett 

lustfyllt lärande. För att trygghet och lärande ska kunna uppnås krävs det enligt Broberg et al. 

(2012, s.201) att barnen har någon vuxen att knyta an till, då en trygg anknytning utgör en 

viktig aspekt för att barnen ska kunna tillgodose sig lärande.   

 

Det finns dock ett flertal studier som visar att antalet trygga relationer i förskolan har minskat 

under 1990-2000 talen (Ahnert, Pinquart & Lamb, 2006 se Broberg et. al, 2012, s.152). Ökad 

skolifiering kan vara orsaken till att omsorg hamnat i skymundan (Halldén, 2009, Löfdahl & 

Folke- Fichtelius, 2015 se Josefson, 2018, s.152). Trots att omsorg, lärande och utveckling 

ska bilda en helhet i förskolans utbildning, har det framkommit i utvärdering att omsorg är 

underordnat lärande (Skolverket, 2004 se Hagström 2010, s.192). Att lärandet prioriteras 

framför omsorg blir även synligt i den nordiska forskningen som främst handlar om just barns 

lärande (Persson, 2009, se Hagström s.192). Då förskolan går mot en allt mer skolifierad 

utbildning finner vi pedagogernas kunskap om anknytning än mer viktig. Detta för att 

tillgodose att omsorg, lärande och utveckling bildar en helhet, som i sin tur skapar de bästa 

förutsättningarna för barnen.  
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Då studiens syfte även innebär att skapa kunskap om de svårigheter som pedagogerna 

tillskriver arbetet med anknytning blir tidigare forskning och populärvetenskap kring 

pedagogers förutsättningar av relevans. Eftersom dessa förutsättningar kan försvåra arbetet 

med att tillgodose barnens behov av omsorg. Några aspekter som framkom var enligt Sjöqvist 

Harland (2018) barngruppens storlek samtidigt som Broberg et al.( 2012, s.230-231, 284) 

framhåller att en hög personalomsättning kan utgöra svårigheter, då det kan höja risken för att 

barnens anknytningssystem aktiveras. Detta eftersom en hög personalomsättning inte skapar 

den kontinuitet som barnen är i behov av (ibid.). Likväl som att stora barngrupper utgör 

svårigheter för pedagogerna att hinna möta och uppmärksamma alla barn (Kelly & 

Berthelsen, 1995; Persson 2010; Sjödin 2012 se Fredriksson Sjöberg, 2014, s. 5). Detta kan 

resultera i att barnens behov av anknytning inte tillgodoses och barnen ständigt upplever en 

inre stress (Broberg et. al, 2012, s.231, 284).  

 

Även den fysiska miljöns utformning kan leda till en inre stress hos barnen om den inte 

ordnas efter deras behov. Detta eftersom det är viktigt att det lilla barnet enligt Broberg et al. 

(Broberg et. al, 2012, s. 201-202, 204-205) får känna den vuxnas närvaro och tillgänglighet, 

därmed är det av vikt att den fysiska miljön inte hindrar barnets behov av översikt. Eftersom 

barnet lägger en stor del av sin energi på att hålla ordning på var de vuxna befinner sig. 

Därmed är det av vikt att som pedagog vara tydlig med sin närvaro såväl som sin frånvaro 

(ibid.)  

 

3.3 Vikten av pedagogernas kunskap om anknytning 

Idag tillbringar många barn en avsevärd tid på förskolan, ju yngre barnet är och ju längre 

dagar barnet vistas på förskolan, desto viktigare antas pedagogernas förmåga att tillgodose 

barnen denna nära känslomässiga omsorg vara (Halldén 2007; Kihlbom 2003; Sommer 2005 

se Hagström, 2010, s.16). Detta eftersom förskolan utgör ett komplement till den omvårdnad 

och fostran som barnet tillgodoses i hemmet (Broberg et. al, 2012, s.22). Brandtzæg et. al 

(2016, s.27) belyser att den anknytning barnet utvecklar till en pedagog utgör en sekundär 

position i barnets anknytningshierarki och blir av vikt då dess primära anknytningsperson inte 

finns tillgänglig. 

 

Den vikt pedagogerna tillskriver anknytning anser vi i sin tur påverkar hur de förhåller sig till 

att utgöra en sekundär anknytningsperson för barnet att söka trygghet hos. Enligt Bowlby 
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(2010, s.23) utgör anknytningen en förutsättning för kommande generationers psykiska hälsa 

och det är därmed av vikt att pedagogerna innehar god kunskap kring dess betydelse, samt hur 

olika faktorer kan komma att påverka anknytningen. Detta för att sedan kunna beakta denna 

kunskap i praktiken så att förskolan utgör en trygg, meningsfull och lärorik miljö för barnen 

att vistas i (Broberg et. al, 2012, s.197). Då det under en dag uppstår många situationer där 

barnens anknytningssystem aktiveras och de är i behov av en anknytningsperson (ibid.). 

 

Mycket tyder på att de tidigare erfarenheter barnet har av- och får i samspel i hög grad 

påverkar hur de inre arbetsmodellerna utvecklas (Bowlby, 2010, s.26). Vissa barn kan 

däremot sakna erfarenheter av positiva samspel och är därmed i större behov av pedagogernas 

stöttning, så att dessa barn ges möjlighet att uppleva känslan av att vara omtyckt (Broberg et. 

al, 2012, s.22, 84, 199). Eftersom de inre arbetsmodellerna är föränderliga så kan förstående 

vuxna hjälpa otrygga barn att få positiva upplevelser av samspel, som kan leda till att dessa 

barns inre arbetsmodeller utvecklas så de stämmer bättre överens med verkligheten. Detta 

kräver dock att pedagogen innehar ett lyhört förhållningssätt i samspelet med barnet för att 

kunna tolka dess signaler (ibid.). 

 

Att tillgodose omsorg ställer med andra ord krav på ett medvetande och ett handlande hos 

pedagogerna som ständigt bör ta hänsyn till barnens särskilda situation och behov (Josefson, 

2018, s.40). Därmed finner vi att pedagogerna är i behov av en gemensam kunskap om 

anknytning för att på så sätt kunna förstå barnen och dess beteende i olika situationer bättre. 

Detta belyser även Hagström (2010, s.186) i sin doktorsavhandling där hon lyfter vikten av att 

arbetslaget får tid och möjlighet att införskaffa samt bearbeta sin kunskap tillsammans för att 

på så sätt skapa en gemensam förståelse såväl som förhållningssätt att beakta i praktiken.  

 

4. Metod  

Nedan presenteras 4.1 val av metod, följt av 4.2 urval, 4.3 enkät, 4.3.1 förstudie, 4.4 

genomförande, 4.5 forskningsetiska överväganden, 4.6 validitet och reliabilitet samt 4.7 

analysmetod som ligger till grund för denna studie.  
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4.1 Val av metod 

Den metod som ligger till grund för denna studie är en webbaserad enkätundersökning. Vi 

ansåg att enkät som metod var mest lämpad att uppfylla studiens syfte och besvara dess 

frågeställningar. Då det var nödvändigt att nå en stor grupp respondenter inom en begränsad 

tidsram (Björkdahl Ordell, 2012a, s.85). Detta innebär att studien använder en kvantitativ 

metod eftersom den insamlade datan från enkätundersökningen går att kvantifiera (Björkdahl 

Ordell, 2012b, s. 194).   

 

4.2 Urval  

Denna studie riktar in sig på utbildade barnskötare och förskollärare. Att valet föll på just 

dessa två yrkesprofessioner är för att dessa två yrkeskategorier oftast ges en fast tjänst inom 

förskolan och kontinuerligt befinner sig bland barnen på avdelningen. De har därmed störst 

möjlighet till att skapa en trygg anknytning i relation till barnen.  

 

Vi valde att publicera vår webbaserade enkätundersökning i två förskolegrupper på Facebook, 

som gemensamt har närmare 84 000 medlemmar. Dessa två grupper utgör forum för att utbyta 

tankar, tips och idéer kring förskolans innehåll och utveckling. Anledningen till detta urval 

var för att nå ett så stort antal utbildade respondenter som möjligt under en kort tidsperiod. 

Detta gav oss även möjlighet till en mer allmän bild över den vikt som anknytningen 

tillskrivs, likväl som de möjligheter och svårigheter, eftersom respondenterna var verksamma 

över hela Sverige. Genom att medlemmarna inom dessa två grupper själva beslutade ifall de 

ville delta i enkätundersökningen eller inte, blev respondenterna i föreliggande studie på så 

sätt slumpmässigt utvalda.  

 

4.3 Enkät 

Webbenkäter blir allt mer vanligt och ett skäl till detta är för att webbenkäten erbjuder fler 

möjligheter än pappersenkäter (Hartwig & Persson, 2016, s.188). Ett skäl som var 

övervägande för oss var att den webbaserade enkäten gav oss möjlighet till att publicera vår 

enkätundersökning på Facebook där vi kunde nå ett stort antal slumpmässigt utvalda 

respondenter. Enkätundersökning överlag kan även ses som en mer etisk metod eftersom 

respondenterna själva beslutar om deras deltagande, samt den information de väljer att tilldela 

i frågeformuläret (Fjelkegård, 2016, s.287). Då studiens webbaserade enkätundersökning (se 

bilaga 2) publicerades till ett slumpmässigt urval av respondenter inom två facebookgrupper, 

där enkäten besvarades utan frågor som kunde komma att leda till identifikation blev därmed 
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respondenterna anonyma. Denna anonymitet kan ha lett till att det upplevdes som enklare för 

respondenterna att på ett ärligt sätt besvara enkäten så utförligt som möjligt (Björkdahl Ordell, 

2012a, s.85).  

 

Genom att enkäten publicerades i två facebookgrupper blev det omöjligt för oss att analysera 

det externa bortfallet, eftersom vi inte kunde avgöra hur många respondenter som sett vår 

enkät. Däremot har det interna bortfallet analyserats. Vi försökte att förhindra internt bortfall i 

så stor utsträckning som möjligt då vi vid utvecklandet av vår enkät beaktade aspekter som 

kunde komma att påverka eventuellt bortfall.  

 

Då studieobjektet innebär hur utbildade barnskötare och förskollärare inom förskolan 

tillskriver vikten av anknytning, samt vilka möjligheter eller svårigheter de tillskriver arbetet, 

behövde enkätfrågorna vara väl formulerade för att skapa möjlighet till att besvara studiens 

frågeställningar. För att ge enkätundersökningen en enklare översikt valde vi att dela in 

frågorna under fyra rubriker; bakgrundsinformation, den vikt du tillskriver anknytning, de 

möjligheter respektive svårigheter du tillskriver arbetet med anknytning och 

anknytningsteorin. Vid utformningen av enkätens layout valde vi även att lyfta fram 

rubrikerna och dess innehåll genom att dela in enkäten i fyra sidor. Detta eftersom rubriker 

skapar ett ramverk som underlättar för respondentens förståelse för frågornas innehåll 

(Fjelkegård & Persson, 2016, s.134-135).  

 

Sedan utformades tre frågor under respektive rubrik för att skapa möjlighet till att uppnå 

studiens syfte; Under rubriken bakgrundsinformation efterfrågades yrkesprofession, 

arbetslivserfarenhet och könstillhörighet. Dessa frågor gav oss möjlighet att belysa om 

eventuella skillnader uppstod utifrån de olika kategorierna.   

  

Under den vikt du tillskriver anknytning efterfrågades respondenternas definition på 

anknytning. De blev även ombedda att gradera den vikt de tillskriver anknytning på en 

betygsskala mellan 1-5, varav 1 innebar inte av vikt och 5 innebar mycket viktigt. Därefter 

fick respondenterna i ett fritextsvar motivera den vikt de angett i skalan. Dessa frågor belyste 

anknytningens vikt, samtidigt som definitionen gav en möjlig förklaring till respondenternas 

svar överlag.   
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Under de möjligheter respektive svårigheter du tillskriver arbetet med anknytning tillfrågades 

respondenterna viktiga aspekter att beakta i arbetet med en trygg anknytning, samt eventuella 

svårigheter och i så fall vilka. Frågeställningen kring vilka svårigheter pedagogerna tillskriver 

anknytning besvarades genom förutbestämda alternativ, dock gavs respondenterna även 

möjlighet till att tillägga egna svårigheter. De förutbestämda alternativen framtogs utifrån 

sådant som framkommit i tidigare forskning, samt populärvetenskap likväl som 

problematiseringar utifrån förskolans läroplan (se kapitel 1.1 Syfte och frågeställningar, samt 

3.2 Förutsättningar utifrån förskolans organisation och 3.3 Vikten av pedagogernas kunskap 

om anknytning). Frågorna var tänkta att ge en bild av de förutsättningar pedagogerna 

upplevde sig ha i skapandet av anknytningsrelationer.   

 

Under den sista rubriken anknytningsteorin tillfrågades respondenternas bekantskap med den 

underliggande teorin och hur denna bekantskap i så fall uppstått. Detta gav oss möjligheter att 

belysa om eventuella skillnader uppstod utifrån bekantskapen med teorin. Slutligen 

tillfrågades respondenterna om anknytningens vikt lyfts tillräckligt inom förskolan.  

 

Anledningen till begränsningen av antalet frågor var för att enkäten inte skulle bli för lång, 

eftersom längden kan ha betydelse för eventuellt bortfall (Galesic & Bosnjak 2009 se 

Fjelkegård & Persson, 2016, s.142). Vi valde därför att i missivet informera om enkätens 

längd, så att respondenterna i förväg var medvetna om antal frågor att besvara, även en 

processbar var synlig under genomförandet av enkäten. Ytterligare en begränsning vi beaktat 

var antal öppna svarsalternativ, då dessa kan leda till internt bortfall om respondenterna 

upplever frågorna som för tidskrävande (Björkdahl Ordell, 2012a, s.91). 

4.3.1 Förstudie  

När handledaren godkänt enkätens utformning och innehåll gjordes en förstudie för att 

undersöka ifall enkäten innehöll eventuella otydligheter och på så sätt minska denna risk i den 

egentliga studien. Detta genom att vi inledningsvis skickade ut ett informationsbrev med 

tillhörande samtyckesblankett (se bilaga 1), till ett urval på fyra förskollärare och fyra 

barnskötare. En barnskötare valde att inte lämna in sin samtyckesblankett vilket resulterade i 

ett bortfall. Resterande respondenter valde alla att besvara enkäten, varav fem stycken valde 

att delge sin återkoppling. 
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Genom respondenternas återkoppling framkom det att enkäten överlag uppfattades som tydlig 

med väsentliga frågor. De förslag vi fick på förändring tog vi i beaktande genom att vi gjorde 

en kort presentation av anknytningsteorin i form av att delge upphovsmannen samt vad teorin 

syftar till, detta under den sista rubriken anknytningsteorin. Då det framkom under förstudien 

att osäkerhet kunde uppstå om man hade varit i kontakt med teorin och att en kort 

presentation kunde vara till hjälp. Ytterligare en aspekt vi beaktade var att öppna upp för fler 

svarsmöjligheter under frågeställningen kring hur bekantskapen med anknytningsteorin 

uppstått. Eftersom det framkom att bekantskapen uppstått vid ett flertal tillfällen för vissa 

pedagoger. Genom att öppna upp denna frågeställning gav det oss även en inblick ifall teorin 

var återkommande för pedagogerna, vilket kunde komma att påvisa den vikt anknytningen 

tillskrivs i förskolans utbildning överlag. 

 

Något vi själva problematiserade under förstudiens gång var frågeställningen om kön, som till 

en början var tänkt som en inledande fråga men som egentligen inte var av relevans för 

studien. Då vi med studien ville skapa en mer allmän bild över den vikt som anknytningen 

tillskrivs valde vi därmed att byta ut denna frågeställning till en fråga om var respondenterna 

är verksamma. Detta för att synliggöra om vi fått en geografisk spridning som kan ge 

underlag för att uttrycka sig i mer allmänna termer.   

 

Vi valde även att förändra ytterligare en frågeställning då vi upplevde att frågan om vad 

respondenterna anser är viktigt att tänka på i arbetet med att skapa en trygg anknytning till 

barnen, inte var relevant i förhållande till studiens syfte. Frågan i sig var väldigt intressant 

men det framkom i förstudiens resultat att den på ett för ingående sätt belyste pedagogernas 

förhållningssätt. Därmed valde vi att formulera om denna frågeställning så att respondenterna 

istället fick besvara om de anser att de ges möjlighet till att erbjuda barnen en trygg 

anknytning. Eftersom detta besvarades genom fasta svarsalternativ kunde vi på så sätt även 

minska antal öppna svarsalternativ. 

 

4.4 Genomförande 

Då enkät som metod ligger till grund för denna studie började vi inledningsvis med att skapa 

oss en god uppfattning om hur en enkätundersökning kan utformas på bästa sätt för att ge så 

bra data som möjligt för att besvara studiens syfte. Därefter tog vi kontakt med de två 

tilltänkta facebookgrupperna för att få ett godkännande om att publicera vår 

enkätundersökning på deras sidor. Sedan påbörjades utformningen av enkäten. Efter 
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förstudien gjordes ett antal förändringar som sedan återigen granskades av handledaren och 

när detta utkast blev godkänt publicerades den webbaserade enkätundersökningen i de två 

förskolegrupperna på Facebook. Enkäten låg öppen i 14 dagar för att sedan analyseras och 

sammanställas.     

 

4.5 Forskningsetiska övervägande 

I denna studie har vi genomgående utgått från God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017), 

där vi beaktat forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att 

forskningen riktas mot väsentliga frågor och håller hög kvalitet. Medan individskyddskravet 

som kan delas in i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, innebär att individer inte får utsättas för skada 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.5-6).  

 

Inför förstudien skickades ett informationsbrev ut till deltagarna där information om 

forskningens syfte angavs. Det betonades även att deltagandet var frivilligt och när som helst 

kunde avbrytas. Till denna studies enkätundersökning skrevs ett missiv, även där framgick 

information om studien och att deltagandet var frivilligt. På detta sätt har vi visat hänsyn till 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.7).  

 

I informationsbrevet till förstudien bifogades en samtyckesblankett för deltagarna att skriva 

under om de önskade delta. I missivet till denna studies enkätundersökning förklarades 

samtycke som godkänt genom att respondenten besvarade och skickade in enkäten. I 

informationsbrevet och missivet gavs väsentlig information som respondenterna kunde 

grunda samt ge sitt samtycke till, på så sätt har samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9) 

beaktas i såväl förstudien som den egentliga studien.  

 

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.12) har beaktats genom att uppgifter som 

kan komma att innebära identifikation av förstudiens deltagare inte finns med i studien, samt 

tagits omhand om på så sätt att ingen obehörig kan ta del av dessa. Ytterligare ett 

forskningsetiskt övervägande vi beaktat i denna studie är anonymisering (Vetenskapsrådet, 

2017, .s40), då studiens enkätundersökning gjordes genom ett slumpmässigt urval av 

respondenter, där enkäten besvarades anonymt utan frågor som kan leda till identifikation.  

 

Det insamlade materialet har endast använts för att besvara denna studies syfte och 
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frågeställningar. Detta framkom även i det utskickade informationsbrevet likväl som i 

missivet och därmed har även Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.14) beaktats.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet  

Studiens kvalitet kan beskrivas utifrån två begrepp; validitet och reliabilitet (Fjelkegård, 2016, 

s.301). Med validitet menas hur väl studien lyckats besvara sin avsikt, det vill säga syfte och 

frågeställningar (Karlsson, 2012, s.249). Reliabilitet handlar däremot om studiens 

trovärdighet, att resultatet är tillförlitligt (Kihlström, 2012, s.231). Dessa två begrepp hänger 

samman, eftersom reliabilitet behövs för att ens kunna diskutera metodens validitet (Karlsson, 

2012, s.251).   

 

Då syftet med studien innebär att skapa kunskap kring hur utbildade pedagoger tillskriver 

anknytningens vikt, samt om denna tillskrivning skiljer sig utifrån yrkesprofession ville vi nå 

ut till ett så stort antal respondenter som möjligt för att kunna generalisera vårt resultat. 

Eftersom vi genom att få in en större mängd data lättare, och med större tillförlitlighet, kan se 

om skillnader finns. Enkät som metod bidrog därmed till en högre reliabilitet än om vi hade 

genomfört intervjuer, då resultatet endast hade baserats på ett fåtal individer. Detta på grund 

av att vi inte hade kunnat nå ut till lika många respondenter inom den tidsaspekt vi hade att 

förhålla oss till.  

 

Hade vi däremot använt oss av intervju som metod hade det troligtvis gett oss en djupare 

förståelse kring respondenternas svar, som i sin tur skulle kunnat ge oss en högre validitet 

men istället minskat reliabiliteten eftersom studien syftar till att ge en allmän bild över den 

vikt anknytning tillskrivs inom förskolans utbildning. För att öka studiens validitet har vår 

handledare kritiskt granskat samt gett synpunkter på vår enkätutformning, vilket har gett oss 

innehållsvaliditet eftersom hon är vetenskapligt skolad (Kihlström, 2012, s.231).  

 

Därefter gjordes en förstudie för att öka validiteten ytterligare. Detta innebar att vår 

enkätundersökning provades på ett urval av en grupp som liknar den grupp som ska komma 

att undersökas (Kihlström, 2012, s.231). Genom vår förstudie kunde vi testa validiteten såväl 

som reliabiliteten, då vi fick besvarat om frågorna var tydliga och uppfattades på liknande sätt 

av samtliga respondenter, samt om frågorna belyste studiens syfte (Björkdahl Ordell, 2012a, 

s.91). Genom förstudien synliggjordes även problem som därmed kunde undvikas i studiens 

egentliga undersökning, vilket är av fördel (Kihlström, 2012, s.231).    
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4.7 Analysmetod  

Analysarbetet påbörjades redan under förstudien, där den insamlade datan analyserades för att 

upptäcka problem som på så sätt kunde motverkas i den egentliga enkätundersökningen.   

 

Det verktyg vi genomgående använt oss av i både förstudien samt föreliggande studie för att 

analysera den insamlade datan är Survey Monkey. Programmet är designat som ett redskap 

för att utforma webbenkäter samt sammanställa dess statistik. Verktyget har varit till hjälp 

genom att sammanställa den insamlade datan till statistik och tabeller utifrån våra enkätfrågor. 

Programmet gav oss även möjlighet att analysera de enskilda enkäterna såväl som en 

frågeöversikt, som resulterade i att vi kunde ställa frågorna likväl som de olika 

yrkesprofessionerna mot varandra och jämföra resultaten.  

 

För att göra datan mer översiktlig kategoriserade vi resultatdelen utifrån teman kopplade till 

våra frågeställningar. Under varje tema har datan presenterats utifrån det resultat som 

framkommit av de olika yrkesprofessionerna var för sig samt den sammantagna bilden av alla 

respondenters svar. För att sedan i resultatdiskussionen analyseras i förhållande till 

anknytningsteorin likväl som tidigare forskning samt populärvetenskap. 

 

5. Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som är nödvändiga för att besvara studiens 

frågeställningar. Inledningsvis presenteras 5.1 respondenterna, följt av 5.2 den vikt 

pedagogerna tillskriver anknytning, 5.3 de möjligheter respektive svårigheter som tillskrivs 

arbetet samt 5.4 respondenternas bekantskap med anknytningsteorin. Skillnader utifrån 

yrkesprofession presenteras i respektive avsnitt.  
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5.1 Respondenter  

Enkäten distribuerades i två facebookgrupper och var aktiv i 14 dagar under december månad 

2018. Totalt svarade 83 personer enligt fördelningen nedan:  

 

Figur 1: Antal respondenter utifrån yrkesprofession. 

 

Förskollärarna utgör en tydlig majoritet på 84 procent (n=70) av de svarande, därmed 

representerar barnskötarna 16 procent (n=13).  

 

Av resultatet att tyda framgår det även att respondenterna är verksamma i olika delar av 

landet, 13 procent av de svarande var verksamma i Norrland, 42 procent i Svealand och 45 

procent var verksamma i Götaland, vilket ger en geografisk spridning.  

 

Likväl visar resultatet en jämn spridning av de antal år som respondenterna angett att de varit 

verksamma. Tolv procent av respondenterna har varit verksamma i upp till 2 år, 11 procent i 3 

till 5 år och 13 procent i 6-10 år. Trettio procent av respondenterna har varit verksamma i 11-

20 år och 34 procent i 21 år eller längre.  

 

5.2 Den vikt pedagogerna tillskriver anknytning  

Förskollärarnas viktade genomsnitt är 4,86 av 5. Där 89 procent av förskollärarna tillskrev 

anknytningen en 5 (mycket viktigt), 9 procent tillskrev en 4 (viktigt) och resterande 3 procent 

tillskrev vikten en 3 (ibland av vikt). Se nedan:  
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Figur 2: Redogör för den vikt pedagogerna tillskriver anknytning. 

 

Barnskötarnas viktade genomsnitt är 4,92 av 5. Där 92 procent av barnskötarna tillskrev 

vikten en 5 (mycket viktigt) och resterande 8 procent tillskrev vikten en 4 (viktigt). 

Anknytningens vikt framhålls därmed av stor relevans utifrån båda yrkesprofessionerna, då 

det gemensamt viktade genomsnittet visar 4,89 av 5 möjliga.      

 

Ovanstående betygsskala angående den vikt pedagogerna tillskriver anknytning följdes av att 

respondenterna fick möjlighet att motivera sin betygsättning genom fritextsvar. Här förekom 

dock ett internt bortfall på 5 svarande av sammanlagt 83 respondenter. De flesta motiveringar 

var liknande i dess innehåll, då en medvetenhet kring anknytningsteorins grundläggande tanke 

presenterades. Enligt Förskollärare nr. 32, är anknytning mycket viktigt att beakta inom 

förskolans utbildning och motiverar detta genom att uttrycka ”Att känna sig trygg är A och 

O”. Nedan följer ett citat som synliggör en övergripande presentation av de teman som 

framkom i respondenternas motiveringar:  

 

“Anknytning är grunden för en bra verksamhet. Utan anknytning blir det svårt för barn att känna 

trygghet och förtroende för personal och därigenom en ytlig snarare än genuin upplevelse av det 

förskolan erbjuder”  

- Förskollärare nr.19 
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Ett fåtal motiveringar skiljde sig dock från de övriga där anknytningen inte tillskrevs lika stor 

vikt, vilket citatet nedan synliggör: 

 

“Det är viktigt med tryggheten men allt står inte och faller med det”  

 -Förskollärare nr.29 

 

Vid sammanställandet av respondenternas fritextsvar framkom det att majoriteten visade på 

en medvetenhet kring anknytningsteorins grundläggande tanke, t.ex. uttrycker Förskollärare 

nr.47 att ”Trygghet och tillit måste finnas för att undervisningen i förskolan ska fungera, alltså 

för att barnen ska kunna utvecklas och uppleva att det är meningsfullt”. Respondenternas 

motiveringar visade även på en förståelse för att agera trygg bas och säker hamn för barnet 

samt dess behov av omsorg och utforskande, då t.ex. Barnskötare nr.11 beskrev att ”Ett barn 

som är trygg[t] vågar utforska mer för de vet att de har trygga pedagoger runt sig som de kan 

söka och tanka trygghet hos”.    

Respondenterna gavs även möjlighet att besvara ifall de ansåg att anknytningens vikt lyftes 

tillräckligt inom förskolan. 

 

Figur 3: Om pedagogerna anser att anknytningens vikt lyfts tillräckligt inom förskolan.  

 

Figur 3 redogör för om pedagogerna anser att anknytningens vikt lyfts tillräckligt inom 

förskolan. Av förskollärarna ansåg 75 procent av de svarande att så inte är fallet medan 25 

procent ansåg att vikten lyfts tillräckligt. Av förskollärarna blev det ett internt bortfall på två 

respondenter. Av barnskötarna ansåg 92 procent att vikten av anknytning inte lyfts tillräckligt 

medan 8 procent ansåg att vikten lyfts tillräckligt. Sammanfattningsvis framkom det att 
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majoriteten av båda yrkesprofessionerna, 78 procent, ansåg att anknytningens vikt inte lyfts 

tillräckligt inom förskolan medan 22 procent ansåg att vikten lyfts tillräckligt. 

 

5.3 De möjligheter respektive svårigheter som tillskrivs anknytningsarbetet 

Inledningsvis tillfrågades pedagogerna om de ansåg sig ha möjlighet att erbjuda barnen en 

trygg anknytning. Av förskollärarna framkom det att 56 procent ansågs sig oftast ha möjlighet 

att erbjuda barnen en trygg anknytning, 37 procent ansåg sig ganska ofta ha denna möjlighet 

medan 7 procent ansåg sig ganska sällan ha den möjligheten. Av barnskötarna framkom det 

att 46 procent ansåg sig oftast ha möjlighet att erbjuda barnen en trygg anknytning medan 54 

procent ansåg sig ganska ofta ha denna möjlighet. Sammanfattningsvis ansåg sig 54 procent 

av båda yrkesprofessionerna oftast ha möjlighet till att erbjuda barnen en trygg anknytning, 40 

procent ansåg sig ha denna möjlighet ganska ofta och slutligen 6 procent ansåg sig sällan ha 

möjlighet till detta.  

 

Därefter tillfrågades pedagogerna om de ansåg att det finns svårigheter kring arbetet med 

anknytning inom förskolan. Av förskollärarna framkom det att 79 procent ansåg att det fanns, 

medan 21 procent ansåg att det inte fanns några svårigheter. Av barnskötarna ansåg 85 

procent att det fanns, medan 15 procent ansåg att det inte fanns några svårigheter. 

Sammanfattningsvis ansåg majoriteten på 80 procent av båda yrkesprofessionerna att det 

fanns svårigheter, medan resterande 20 procent inte såg några svårigheter med detta arbete. 

 

De pedagoger som svarat ja på frågan om upplevda svårigheter blev ombedda att genom 

förutbestämda alternativ, ange vilka typer av svårigheter som de upplevde sig ha i arbetet med 

trygg anknytning. Under alternativet annat? gavs respondenterna möjlighet att tillskriva egna 

svårigheter. Någon begränsning kring antal alternativ per respondent fanns inte. Det som 

framkom presenteras nedan: 
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Figur 4: De svårigheter pedagogerna upplever sig ha. 

 

 

Figur 4 redogör för de upplevda svårigheter pedagogerna anser sig ha i arbetet med 

anknytning. Tidsbrist anger 69 procent av förskollärarna och 45 procent av barnskötarna 

utgöra en svårighet. Personalbrist anger 69 procent av förskollärarna och 64 procent av 

barnskötarna utgöra en svårighet. Hög personalomsättning anger 33 procent av förskollärarna 

och 82 procent av barnskötarna utgöra en svårighet. Bristfällig kompetensutveckling anger 26 

procent av förskollärarna och 36 procent av barnskötarna utgöra en svårighet. Balansen 

mellan omsorg och lärande anger 19 procent av förskollärarna och 9 procent av barnskötarna 

utgöra en svårighet. Andra arbetsuppgifter anger 36 procent av förskollärarna och 45 procent 

av barnskötarna utgöra en svårighet. Barngruppens storlek anger 83 procent av förskollärarna 

och 91 procent av barnskötarna utgöra en svårighet. Den fysiska miljöns utformning anger 12 

procent av förskollärarna utgöra en svårighet. Annat tillskriver 12 procent av förskollärarna 

utgöra svårigheter i form av gruppinskolning, olika syn på hur anknytning skapas samt 

småbarnsgrupper. Nio procent av barnskötarna tillskriver annat i form av språksvårigheter.  

 

Sammanfattningsvis utifrån de båda yrkeskategorierna framkom 3 kategorier med 

övervägande majoritet, dessa kategorier var barngruppens storlek (84 procent), personalbrist 

(68 procent) samt tidsbrist (65 procent). Även hög personalomsättning (41 procent) och andra 

arbetsuppgifter (38 procent) visade sig utgöra svårigheter för en stor andel av respondenterna. 

Det framkom även att bristfällig kompetensutveckling (28 procent), balansen mellan omsorg 
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och lärande (17 procent) samt den fysiska miljöns utformning (10 procent) ansågs skapa 

svårigheter i arbetet med trygg anknytning. 

 

5.4 Respondenternas bekantskap med anknytningsteorin 

Respondenterna fick även besvara ifall de hade bekantskap med anknytningsteorin. Av 

förskollärarna angav 91 procent att de hade bekantskap med teorin medan 9 procent inte hade 

det. Av de respondenter som var barnskötare angav 92 procent att de hade bekantskap med 

teorin medan 8 procent angav att de inte hade det.   

 

Sammantaget utifrån de båda yrkeskategorierna framkommer det att 92 procent av 

respondenterna innehar bekantskap med anknytningsteorin, medan 8 procent av 

respondenterna angav att de inte har det.  

 

Figur 5: Hur pedagogernas bekantskap med anknytningsteorin uppstått.  

 

 

Figur 5 redogör för hur pedagogernas bekantskap med anknytningsteorin uppstått. Av 

förskollärarna valde 5 respondenter att inte svara, liksom 1 barnskötare. Under min utbildning 

till förskollärare angav 67 procent av förskollärarna och 25 procent av barnskötarna. Under 

min utbildning till barnskötare angav 3 procent av förskollärarna och 17 procent av 

barnskötarna. Under min tid som verksam pedagog angav 45 procent av förskollärarna och 50 

procent av barnskötarna. Genom kompetensutveckling angav 26 procent av förskollärarna och 

42 procent av barnskötarna. Annat angavs av 9 procent av förskollärarna som bekantskap 

genom egna studier samt det egna föräldraskapet. Även 33 procent av barnskötarna angav 

annat, där de i fritextsvaret förtydligade att de var under utbildning till förskollärare. 
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Sammantaget är de respondenter som har bekantskap med anknytningsteorin i betydlig 

majoritet.    

 

6. Resultat- och metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att skapa kunskap om den vikt utbildade förskollärare och 

barnskötare inom förskolan tillskriver anknytningens betydelse samt belysa om skillnader 

tillskrivs utifrån de olika yrkesprofessionerna. Nedan presenteras 6.1 Resultatdiskussion där 

studiens forskningsfrågor diskuteras i förhållande till tidigare forskning samt 

populärvetenskap, likväl som delar av förskolans läroplan. Därefter presenteras 6.2 

Metoddiskussion.     

 

6.1 Resultatdiskussion  

Nedan kommer studiens tre forskningsfrågor att diskuteras utifrån det framkomna resultatet i 

förhållande till tidigare forskning samt populärvetenskap.  

6.1.1 Den vikt pedagogerna tillskriver anknytning 

I studien framkom det att anknytning tillskrivs av pedagogerna som något viktigt att beakta 

inom förskolans utbildning. Vilket går i enighet med anknytningsteorin som tillskriver 

anknytning som en grundförutsättning för att utveckling och lärande överhuvudtaget ska 

kunna ske (Broberg et. al, 2012, s.201).  

 

Respondenternas motiveringar kring varför anknytning är av vikt anser vi överlag visade på 

en medvetenhet kring anknytningsteorins grundläggande tanke, det vill säga den vuxnes 

uppgift att agera trygg bas och säker hamn för barnet att söka trygghet och stöd hos (Karlsson, 

2015, s.67). Detta eftersom respondenterna flertalet gånger påpekade vikten av att barnen 

innehar trygga relationer till pedagogerna som grundläggande för barnets utveckling och 

lärande. Med andra ord belyser de vikten av barnens behov av sekundära anknytningspersoner 

(Brandtzæg et. al, 2016, s.27). Vilket är av betydelse då trygga relationer är grunden till 

utforskande och utgör en nyckelroll i det tidiga lärandet (Brandtzæg et. al, 2016, s. 11). Det är 

även detta tidiga lärande som förskolans utbildning syftar till att åstadkomma.  

I respondenternas motivering till den vikt anknytningen tillskrivs uppkom dock ett fåtal 

motsättningar där anknytningen inte tillskrevs som något avgörande. Detta blir intressant i 

förhållande till pedagogens syn på sin egen vikt i relationen samt dennes förmåga att agera 

trygg bas och säker hamn när barnets anknytningssystem aktiveras. Enligt läroplanen 
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(Skolverket, 2018, s.10, 13) ska förskolan erbjuda barnen en trygg miljö där omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. Tillskriver inte pedagogen anknytning någon stor vikt 

att beakta inom förskolan kan det, enligt oss, leda till att barnen varken erbjuds en trygg miljö 

att vistas i eller den omsorg som barnet är i behov av. Detta eftersom barnet är i behov av en 

vuxen som kan hjälpa barnet att sätta sitt anknytningssystem i viloläge som annars kan få 

stora konsekvenser för barnets inlärning och utveckling (Broberg et. al, 2012, s.20, 201).  

 

Det finns dock en möjlighet att respondenten i fråga syftade på äldre barns anknytning, 

eftersom dessa barn genom fler erfarenheter har mer utvecklade inre arbetsmodeller och inte 

visar samma behov av anknytning (Broberg et. al, 2012, s.37, 198). Dock är anknytning lika 

betydelsefull för äldre barn även om den trygga basen och säkra hamnen inte behövs lika ofta 

(ibid.). Detta menar vi kan vara något som lätt förbises eftersom de äldre barnen inte utstrålar 

samma behov av anknytning som de yngre barnen.   

 

Trots att anknytningen tillskrivs stor vikt av majoriteten pedagoger synliggörs ändå några 

skillnader som kan vara en orsak till att anknytning inte upplevs lyftas tillräckligt inom 

förskolan, som i sin tur kan leda till att barn erbjuds olika förutsättningar. Detta går emot 

skollagen som beskriver att förskolans utbildning ska vara likvärdig (Skolverket 2018, s.6). 

Detta problematiseras även av en respondent då denne upplevde att arbetet med att tillgodose 

barnen en trygg anknytning påverkades negativt av att arbetslaget hade skilda uppfattningar 

om hur en trygg anknytning tillgodoses.  

 

Att pedagogerna har liknande uppfattning om anknytningens grundläggande tanke och vikt, 

anser vi är en förutsättning för att kunna erbjuda barnen samma möjligheter att tillgodose sig 

förskolans utbildning, eftersom skilda uppfattningar kan komma att påverka barnens 

förutsättningar att göra just detta. Därmed är det av vikt att arbetslaget innehar kompetens om 

anknytning samt möjlighet att skapa en gemensam förståelse för dess innebörd. Denna 

betydelse lyfter även Hagström (2010, s.186) i sin studie där hon beskriver att arbetslag som 

getts möjlighet till studier följt av egen samt gemensam reflektion har kunnat skapa en 

kollegial bild av anknytningsteorins innebörd som hjälpt dem att omsätta kunskaperna i 

praktiken.  

 

Även i flera av respondenternas motiveringar sattes anknytningens vikt i förhållande till 

kvaliteten av förskolans utbildning. Då det enligt oss finns en medvetenhet om anknytningens 
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grundläggande betydelse synliggjordes i förhållande till barnens utveckling och lärande. Detta 

finner vi intressant i kontrast till de studier som visar på att antalet trygga relationer minskat i 

till följd av den ökade skolifieringen (Ahnert, Pinquart & Lamb 2006 se Broberg et. al, 2012, 

s.152) samt Skolverkets utvärdering som påvisade att omsorgen står underordnat lärande 

(Skolverket, 2004 se Hagström 2010, s.192). Dock visar även föreliggande studies resultat att 

den vikt som pedagogerna tillskriver anknytning står i kontrast till deras upplevelse av att 

anknytningens vikt lyfts tillräckligt inom förskolan då endast en femtedel upplever att så är 

fallet. Detta kommer att diskuteras mer ingående under nästkommande rubrik De möjligheter 

respektive svårigheter som tillskrivs anknytningsarbetet.   

6.1.2 De möjligheter respektive svårigheter som tillskrivs anknytningsarbetet 

I resultatet av föreliggande studie framkom det att en betydande majoritet av pedagogerna 

ansåg sig oftast eller ganska ofta ha möjlighet till att erbjuda barnen en trygg anknytning. En 

minoritet på 6 procent ansåg däremot att de ganska sällan ges förutsättningar att erbjuda 

barnen möjlighet till en trygg anknytning, vilket kan vara oroväckande. Då de flesta barn idag 

tillbringar en stor del av sin vakna tid på förskolan, som även ska utgöra ett komplement till 

den omvårdnad och fostran som barnet tillgodoses i hemmet (Broberg et. al, 2012, s.22).  

 

Anknytningens kvalitet lägger grunden för barnets emotionella utveckling, då barnet genom 

trygga och ömsesidiga relationer får hjälp att lära sig reglera sina impulser, känna empati och 

värdesätta relationer (Broberg et. al, 2012, s.85,109). Det är viktigt att pedagogerna ges de 

bästa förutsättningarna att tillgodose barnen en trygg anknytning. Detta understryker även 

Bowlby (2010, s.23) då han beskriver att det är avgörande för barnens framtida psykiska hälsa  

 

Trots att majoriteten av pedagogerna angav att de oftast eller ganska ofta hade förutsättningar 

till att erbjuda barnen en trygg anknytning, var det endast en femtedel av respondenterna som 

inte såg några svårigheter med detta arbete. Dock ångrade sig 3 respondenter och tillskrev 

sedan arbetet problem, detta när alternativ lades fram i nästkommande enkätfråga där 

respondenterna tillfrågades om vilka svårigheter de ser i arbetet med att erbjuda barnen en 

trygg anknytning. 

 

De svårigheter som angavs av störst antal respondenter, mer än hälften, visar på att de största 

svårigheter som tillskrivs arbetet anses vara barngruppens storlek, personalbrist samt tidsbrist. 

Detta stämmer överens med tidigare forskning som visat att barngruppens storlek påverkar 
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pedagogernas möjligheter att möta och uppmärksamma alla barn (Kelly & Berthelsen 1995; 

Persson 2010; Sjödin 2012 se Fredriksson Sjöberg, 2014, s. 5). Även personalbrist kan leda 

till ett större tryck på pedagogerna eftersom det är fler barn att möta och uppmärksamma per 

pedagog. Personalbrist kan också komma att leda till en hög personalomsättning som i sin tur 

leder till att barnen ofta får flera nya vuxna att förhålla sig till, och den kontinuitet som barnet 

är i behov av går förlorad (Broberg et. al, 2012, s.67).  

 

Barngruppens sammansättning lyftes också fram som en svårighet. Då en respondent menade 

att de yngre barnen är i större behov av närhet och att åldersblandade grupper därmed kunde 

vara av fördel, detta för att som pedagog kunna ges bättre förutsättningar att tillgodose alla 

barns behov. Vilket enligt oss är ett intressant argument i förhållande till anknytningsteorin då 

vi tolkar det som att respondenten menar att barnen under en hela sin förskoletid befinner sig 

på samma avdelning med samma pedagoger. Dock anser vi att det kan vara av både för- och 

nackdelar. Får barnen pedagoger som inte tillskriver anknytning av stor vikt kan det i värsta 

fall leda till att en trygg anknytning inte tillgodoses. Knyter barnet inte an till någon pedagog 

under hela sin förskoletid kan det få allvarliga konsekvenser. Detta eftersom ett ofta aktiverat 

anknytningssystem kan det leda till svårigheter i samspelet med andra då barnet ofta upplever 

rädsla, oro och stress som även förhindrar dess möjligheter till inlärning (Broberg et. al, 2012, 

s.49, 60-61, 201).  

 

Även gruppinskolning lyftes fram av en respondent som något problematiskt, vilket vi tolkar 

som att flera barn samtidigt är i stort behov av att upprätta en eller flera anknytningsrelationer 

som kan upplevas stressande för såväl barn och pedagoger. Ytterligare en svårighet som 

problematiserades var språksvårigheter. Att inneha olika språk kan enligt oss utgöra stora 

svårigheter i att utveckla trygga relationer framförallt till äldre barn samt vårdnadshavare. De 

yngre barnens behov av anknytning tillgodoses som tidigare beskrivet oftast genom närhet 

(Broberg et. al, 2012, s.37, 198), som vi anser kan tillgodoses genom ett lyhört 

förhållningssätt från pedagogerna trots språkbristningar.  

 

Tidsbrist går att tolka på olika sätt, om det gäller möjligheter till närvaron i barngruppen eller 

tid till egna och gemensamma diskussioner om hur vardagen kan organiseras efter barnens 

behov. Pedagogernas frånvaro från barngruppen kan komma att påverka hur barnet knyter an 

till denne pedagog, eftersom en anknytningsrelation grundar sig på kontinuitet och närhet 
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(Broberg et. al, 2012, s.67). Denna närhet kan även påverkas av den fysiska miljön, som vissa 

pedagoger uttryckte som ett hinder i skapandet av trygga relationer. Även förskolans fysiska 

utformning påverkar barnens, såväl som de vuxnas översikt. Vilket för barnet kan leda till en 

inre stress då denna kan få svårigheter att avgöra anknytningspersonens närvaro och 

tillgänglighet (Broberg et. al, 2012, s. 201-202).  

 

Ges pedagogerna däremot inte tid till att gemensamt organisera utbildningen så att barnens 

behov kan diskuteras samt omsättas i praktiken kan det utgöra svårigheter. Därav vikten att 

pedagogerna ges tid och möjlighet att skapa en egen samt en gemensam förståelse för olika 

aspekter av förskolans utbildning, inte minst anknytning som är en grundläggande 

förutsättning för verksamheten och barnets mående. En respondent tillskrev bristfällig 

kompetens hos kollegor som en svårighet i arbetet med att tillgodose barnen en trygg 

anknytning, vilket vi tänker styrker argumentet ovan om vikten av gemensamma diskussioner. 

Detta synliggörs även i Hagströms (2010, s.186) studie som styrker vikten av gemensam 

förståelse, då arbetslaget genom detta kan finna gemensamma arbetssätt för att skapa goda 

möjligheter att erbjuda barnen en trygg anknytning i praktiken.  

 

Endast 17 procent ansåg att balansen mellan omsorg och lärande kunde utgöra en svårighet, 

vilket vi ställer i kontrast till de studier och utvärderingar som visar att omsorg hamnat i 

skymundan av lärande (Ahnert, Pinquart & Lamb, 2006 se Broberg et. al, 2012, s.152). Att 

lärandet prioriteras framför omsorg visas även genom den forskning som gjorts riktad mot 

förskolan de senaste årtiondena eftersom den främst handlar om barns lärande (Persson, 2009, 

se Hagstöm s.192). En möjlig förklaring till varför detta inte uppfattas som ett större problem 

av pedagogerna kan vara för att omsorg ses som en naturlig del av förskolans utbildning och 

därmed inte behövs lyftas på samma sätt som lärande. Detta ser vi som oroväckande eftersom 

det kan leda till att omsorgen tas förgivet och att barns eventuella otrygga anknytning istället 

betraktas som att barnet är i behov av bättre uppfostran och lärande. Denna brist på 

medvetenhet kring anknytningens betydelse i relation till barns beteende kan med stor 

sannolikhet leda till att en negativ spiral skapas. Vi betonar därmed att det är av vikt att 

arbetet med omsorg lyfts i minst samma utsträckning som lärande för att skapa de bästa 

förutsättningarna för barnen. Detta eftersom vi går mot en mer skolifierad utbildning. 
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Att pedagogerna upplever många svårigheter i arbetet med att erbjuda barnen en trygg 

anknytning ser vi som oroande. Eftersom det kan resultera i att barnens behov av anknytning 

inte tillgodoses. Detta i sin tur kan sätta påfrestningar på barnets anknytningssystem, som 

både hindrar barnens utveckling och lärande samt skapar en inre stress hos barnen (Broberg 

et. al, 2012, s. 60, 201). Anknytning utgör på så sätt en förutsättning för barnets psykiska 

hälsa (Bowlby, 2010, s.23). Därmed vill vi konstatera att anknytningens vikt bör lyftas än mer 

inom förskolans utbildning för att främja att psykisk ohälsa inte uppstår. 

 

6.1.3 Eventuella skillnader utifrån yrkesprofession 

Under denna rubrik vill vi belysa de skillnader som framkommit av resultatet i förhållande till 

respondenternas yrkesprofession. Detta är dock något problematiskt eftersom barnskötarna är 

i minoritet och antalet respondenter inte uppfyller kraven för att räknas som ett tillförlitligt 

resultat. Av föreliggande studies resultat framkommer dock tendenser till intressanta 

skillnader. Dessa kommer att presenteras nedan.  

 

En stor skillnad som framkom var att barnskötare i sin utbildning fått bekantskap med 

anknytningsteorin i mycket mindre utsträckning än förskollärarna. Då endast 17 procent av 

barnskötarna fått bekantskap med den under sin utbildning i kontrast till de 67 procent av 

förskollärarna som angav att de fått bekantskap med den i sin utbildning. Detta resulterade 

dock inte i att barnskötarna tillskrev anknytning av mindre vikt, resultatet visar snarare på att 

några av förskollärarna betygsatte anknytning av mindre vikt än de övriga respondenterna. 

Dock angav runt hälften av barnskötarna att de kommit i kontakt med anknytningsteorin 

genom tiden som verksam pedagog samt kompetensutveckling, några av barnskötarna var 

även under utbildning till förskollärare och hade då fått bekantskap med den. Resultatet visar 

även på en viss skillnad i de möjligheter pedagogerna, utifrån yrkesprofession, upplever sig 

ha i att erbjuda barnen en trygg anknytning. Eftersom alla barnskötare ansåg sig oftast eller 

ganska ofta ha den möjligheten medan 93 procent av förskollärarna angav sig ha det. Då 

resterande 7 procent av förskollärarna ansågs sig ganska sällan ha denna möjlighet.  

 

En tänkbar förklaring till att några av förskollärarna tillskriver anknytning av mindre vikt, 

likväl som färre möjligheter att tillgodose den kan vara den ökade skolifieringen i 

kombination med det ansvar som förskolläraren har, enligt läroplanen (Skolverket, 2018, 

s.11). Det vill säga att undervisningen bedrivs enligt läroplansmålen samt ansvaret över att 
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hela arbetslaget arbetar mot uppdraget att främja barns utveckling och lärande (ibid.). Då detta 

kan generera till att en större press läggs på förskollärarna att fokusera på just de mål som står 

i relation till lärande. Ytterligare en eventuell förklaring kan ses i förhållande till att 

förskollärarna i större utsträckning än barnskötarna upplevde tidsbrist som en svårighet.  

 

Det framkommer även en intressant skillnad mellan yrkesprofessionerna kring uppfattningen 

om anknytning lyfts tillräckligt inom förskolan. Då 92 procent av barnskötarna ansåg att så 

inte är fallet, medan 75 procent av förskollärarna angav detta som ett problem. Detta tänker vi 

eventuellt kan förklaras med att förskollärarna i större utstreckning fått kunskap om 

anknytningsteorin i deras utbildning och därmed anser att detta inte behövs lyftas lika 

omfattande som barnskötarna.  

 

I övrigt visade resultatet på att respondenterna utifrån sina yrkesprofessioner hade 

procentuellt angett liknande svårigheter. Med undantag på att barnskötarna visade på att hög 

personalomsättning var ett problem i mycket större utsträckning än vad förskollärarna gjorde. 

Detta kan möjligen förklaras genom att barnskötare är en yrkeskategori som inte alltid erbjuds 

fast anställning och därmed oftare förflyttats mellan olika förskolor och avdelningar.  

 

6.2 Metoddiskussion  

Då föreliggande studies syfte innebar att skapa kunskap om hur utbildade pedagoger 

tillskriver anknytningens vikt, samt om denna tillskrivning skiljer sig utifrån yrkesprofession 

var det av relevans att nå en stor grupp utbildade respondenter inom en begränsad tidsram. 

Därmed var enkät som metod fördelaktigt (Björkdahl Ordell, 2012a, s.85) och också den 

metod som kom att ligga till grund för denna studie. Detta eftersom kvantitativa 

undersökningar kan nå ut till ett större antal slumpmässiga respondenter, som i sin tur 

genererar en mer allmän bild av det undersökta fenomenet (Fjelkegård, 2016, s.286).  

 

Valet av metod genererade i att 83 enkätsvar samlades in inom en tidsram på 14 dagar. Detta 

är många fler än vad som hade kunnat åstadkommas vid en kvalitativ metod. Antalet 

slumpmässigt utvalda respondenter genererade även en mer allmän bild av den vikt 

anknytning tillskrivs vilket är av fördel. En nackdel innebar dock att vi inte kunde komma att 

påverka antalet av respondenter utifrån yrkesprofession, som i sin tur resulterade i att endast 

13 respondenter kategoriserade sig som utbildade barnskötare. Denna minoritet kan endast ge 
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en liten inblick i den vikt yrkesprofessionen tillskriver anknytning och uppfyller inte kraven 

för att räknas som ett tillförlitligt resultat att dra allmänna slutsatser ifrån.   

 

Vi kan heller inte med säkerhet garantera att de respondenter som valt att delta i 

enkätundersökningen faktiskt är utbildade pedagoger, eftersom vi inte har möjlighet att 

kontrollera dessa uppgifter. Därmed får vi med andra ord förlita oss på att respondenterna 

svarat ärligt.  

 

En annan risk med den kvantitativa metoden är att gå miste om viktig information, eftersom 

enkäten är begränsat till det som på förhand identifierats och tagits med i frågeformuläret 

(Fjelkegård, 2016, s. 284). Därmed utformades öppna svarsalternativ på frågor där vi ansåg 

att det kunde vara av relevans, såsom vid motiveringen av anknytningens vikt. De öppna 

svarsalternativen gav studien kvalitativa inslag (Wärneryd, 1990 se Persson, 2016, s.83). Då 

dessa gav oss förklaringar kring respondenternas tankegångar och resonemang (Persson, 

2016, s.83). 

 

En nackdel som öppna svarsalternativ kan innebära är dock risken för internt bortfall om 

respondenterna upplever frågan som tidskrävande (Björkdahl Ordell, 2012a, s.91). De kräver 

även mycket efterarbete och kan vara svåra att sammanställa eftersom svaren kan komma att 

variera mycket i innehåll (Wärneryd, 1990; Bradburn, Sudman & Wansink 2004; ESS, 2006; 

Fowler, 1995 se Persson, 2016, s.84). Därmed valde vi att begränsa antalet fritextsvar till 

endast två frågeställningar för att förhindra att detta uppstår. Överlag var det interna bortfallet 

nästintill obefintligt. Vid enkätundersökningens öppna svarsalternativ uppstod dock ett internt 

bortfall på 3 till 5 respondenter vilket kan ha påverkats av ovanstående risk. Det framkom 

även i respondenternas svar att dessa två fritextfrågor upplevts som liknande av några 

respondenter som också kan utgöra en förklaring till ett större bortfall på den andra 

fritextfrågan.    
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7. Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att skapa kunskap om den vikt utbildade barnskötare och 

förskollärare tillskriver anknytning i relation till förskolan, samt belysa om skillnader 

tillskrivs utifrån de olika yrkesprofessionerna. Vi ansåg därmed att det även var av relevans 

att uppmärksamma de förutsättningar verksamma pedagoger tillskriver sig ha i arbetet med 

anknytning eftersom det kan komma att påverka den anknytning barnen tillgodoses.   

 

Av föreliggande studie framkom att anknytning tillskrivs som något mycket viktigt att beakta 

i förskolans utbildning oavsett yrkesprofession. Detta står i kontrast till att en betydande 

majoritet av pedagogerna anser att anknytnings betydelse inte lyfts tillräckligt inom 

förskolans utbildning.  

 

Studien visar även att respondenterna, oavsett yrkesprofession, har en liknande grundläggande 

tanke kring anknytningens innebörd. Dock var det ett fåtal förskollärare som angav 

anknytningen av mindre vikt än de övriga respondenterna som vi ställer i kontrast till den 

ökade skolifieringen i kombination med det ansvar som förskolläraren har, enligt läroplanen 

(Skolverket, 2018, s.11). Det är dock av vikt att påpeka att barnskötarna är i minoritet och 

antalet respondenter inte uppfyller kraven för att tillgodoses som ett tillförlitligt resultat. I 

resultatet framkom tendenser till intressanta skillnader som vi fann av relevans för denna 

studie.  

 

De främsta skillnader som uppkom var huruvida respondenterna fått bekantskap med 

anknytningsteorin i sin utbildning, resultatet visar att barnskötare i mycket mindre 

utsträckning fått detta under sin utbildning. Andra skillnader som framkommit i denna studie 

är att det finns olika uppfattningar utifrån yrkesprofession huruvida anknytning lyfts 

tillräckligt inom förskolan. Sammantaget visar denna studies resultat att anknytningens 

betydelse bör lyftas än mer inom alla de olika utbildningarna. Detta för att barnen ska ges lika 

förutsättningar att tillgodose sig förskolans utbildning som i sin tur möjliggör en likvärdig 

utbildning, som skollagen beslutat om (Skolverket, 2018, s.6).   

 

En betydande majoritet av pedagogerna ansåg sig oftast eller ganska ofta ha möjlighet till att 

erbjuda barnen en trygg anknytning. Det finns dock olikheter i hur yrkeskategorierna upplever 

sig ha förutsättningar till detta. Eftersom det endast var förskollärare som ansåg sig ganska 
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sällan ha möjlighet till att erbjuda barnen en trygg anknytning, vilket eventuellt kan ses i 

förhållande till att förskollärarna i större utsträckning än barnskötarna upplevde tidsbrist som 

en svårighet. I kontrast till att pedagogerna upplevde att de ofta eller ganska ofta har möjlighet 

att erbjuda barnen en trygg anknytning ansåg endast en femtedel att det inte finns svårigheter i 

detta. De svårigheter flest antal respondenter ansåg finnas var barngruppens storlek, 

personalbrist samt tidsbrist.    

 

Av föreliggande studie framkommer det att pedagogerna upplever ett flertal svårigheter i 

arbetet med att erbjuda barnen en trygg anknytning. Detta kan i sin tur skapa påfrestningar på 

barnets anknytningssystem som i sin tur hindrar dess utveckling och lärande (Broberg et. al, 

2012, s. 60, 201). Det är därmed viktigt att dessa svårigheter problematiseras och förhindras i 

den utsträckning som går då förskolans främsta syfte, enligt förskolans läroplan (Skolverket, 

2018, s.7), är att genom omsorg lägga grunden för barnens livslånga lärande. 

 

Att tillgodose omsorg ställer krav på ett medvetande och ett handlande hos pedagogerna som 

ständigt bör ta hänsyn till barnens särskilda situation och behov (Josefson, 2018, s.40, 164). 

Därmed är det av vikt att pedagoger innehar och ges möjlighet att utveckla sin kunskap om 

anknytning. Detta för att barnen ska ges möjlighet till en likvärdig och god utbildning som går 

i enighet med skollagens bestämmelser (Skolverket, 2018, s.6). För att skapa möjligheter till 

denna likvärdiga utbildning är det enligt oss även av vikt att arbetslaget får tid och möjlighet 

att bearbeta denna kunskap tillsammans. För att på så sätt skapa en gemensam förståelse såväl 

som förhållningssätt att beakta i praktiken (Hagström, s. 2010, s.186). Då vi menar att 

pedagogerna genom ökad kunskap om anknytning kan förstå barnen och dess beteende i olika 

situationer bättre.  
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8. Fortsatt forskning 

I föreliggande studie framkom att anknytning tillskrivs stor vikt av majoriteten pedagoger. 

Det framkom även att majoriteten av pedagogerna oftast anser sig inneha möjlighet att 

tillgodose barnen en trygg anknytning trots de tillskrivna svårigheter förskolans organisation 

kan utgöra. Däremot visar tidigare forskning att antalet trygga relationer minskat under 1990-

2000 talen (Ahnert, Pinquart & Lamb 2006 se Broberg et. al, 2012, s.152). Därmed skulle det 

vara av relevans att med en kvalitativ forskningsansats utföra observationer för att synliggöra 

om den vikt anknytning tillskrivs beaktas i samma utsträckning i praktiken. Likväl som att 

därefter genomföra intervjuer för att få tillgång till en djupare förståelse för hur pedagogerna 

förstår och upplever arbetet med att tillgodose barnen en trygg anknytning.     
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10. Bilagor 

Under denna rubrik presenteras två bilagor i form av informationsbrev med tillhörande 

samtyckesblankett samt enkätundersökningens utformning.   

 

10.1 Bilaga 1 

Nedan visas informationsbrevet med tillhörande samtyckesblankett, som skickades ut i 

samband med förstudien.   
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10.2 Bilaga 2  

Nedan presenteras enkätens utformning. 
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