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Abstract 
  

Syftet med denna studie var att synliggöra hur förskollärare resonerar angående de yngre 

barnens första tid i förskolan. För att komma fram till detta har kvalitativa intervjuer använts 

som metod. Intervjuerna har spelats in med hjälp av ljudupptagning. Den teori som använts för 

att analysera och tolka materialet är Bowlby’s anknytningsteori.   

 

Förskollärarna berättar om olika metoder de använt sig av vid det yngre barnets första tid i 

förskolan, de lyfter tydligt fram att barnen ska vara trygga i förskolan, att alla barn är olika och 

har olika behov och att pedagogerna måste anpassa den första tiden i förskolan efter varje 

individ. Förskollärarna menar även att det är viktigt att barnen hittar en annan trygghet än sin 

förälder på förskolan, då pedagogen kommer att blir en vikarierande anknytningsperson till 

barnet. 

 

Samtliga förskollärare uttalar sig om hur betydelsefullt det är att vårdnadshavarna får ta del av 

verksamheten och att de ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan. Är 

vårdnadshavarna trygga med att lämna barnet i förskolan blir barnet tryggt. Det är viktigt att 

fokuset inte ligger på att barnet ska bli lämnat på förskolan, utan fokus ska ligga på att barnet 

ska känna sig trygg av att vara på förskolan.  

 

Förskollärarna har lite olika syn på anknytning hos barnen den första tiden i förskolan. En 

metod är att utöka tiden för dagen successivt för att barnet ska skapa en trygg anknytning till 

pedagogerna. Barnen ska få ta del av alla rutiner i förskolan innan det börjar sina ordinarie 

tider för att en trygghet ska kunna skapas. En annan metod är att barnet ska vistas några 

timmar under förmiddagen på förskolan den första tiden för att skapa en anknytning till 

pedagogerna, och att rutinerna för dagen faller sig naturligt för barnet senare när det börjar 

sina schemalagda tider. 

 

Nyckelord 

Anknytning, pedagog, förskollärare, yngre barn, förskola 
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Inledning 

För att barn ska utvecklas så optimalt som möjligt, krävs en bra grund av trygghet, att 

pedagogerna har kunskap om betydelsen av sin egen medverkan har betydelse i interaktionen 

med barnen (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 23). Det är viktigt att pedagogerna får tid 

till att skapa relationer till barnen på en känslomässig nivå, så att barnen känner att de kan 

söka tröst och trygghet hos pedagogerna i verksamheten (Broberg, Hagström & Broberg, 

2012, s. 23). Med denna studie önskas bidra med att öka kunskapen om anknytningens 

betydelse för de yngre barnen i förskolan då det upplevs finnas begränsat med forskning inom 

detta område.  

I arbetet har förskollärare intervjuats, men i texten kommer även begreppet pedagog att 

användas där det berör både förskollärare och barnskötare.     

För att få inblick i vad förskollärarna anser är viktigt för att barnen ska kunna skapa en trygg 

anknytning till pedagogerna, har vi har i vår studie valt att synliggöra pedagogernas 

resonemang angående anknytningen vid de yngre barnens första tid i förskolan. Vi menar att 

anknytning är viktigt då många barn vistas på förskolan större delen av sin vakna tid och att 

det är av största betydelse att barnen känner sig trygga under sin vistelse på förskolan. I 

läroplanen för förskolan står det att omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, 

utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan (Skolverket, 2016, s. 5). Det står även att 

förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa de bästa förutsättningarna för barnet 

(Skolverket, 2016, s. 13). Barn behöver en trygg bas, en person som de känner en tillit till så 

att de vågar utforska omgivningen. Samtidigt måste barnen kunna känna att de kan söka närhet 

och trygghet hos pedagogen om det skulle behövas (Killén, 2014, s. 13). Detta anser även 

McNally och Slutsky (2017) som menar att under tiden som barnet vistas på förskolan sker ett 

samspel mellan pedagoger och barn som är viktiga för barnets emotionella utveckling. 

Eftersom detta framkommit är vår studie aktuell då det visar på hur viktig anknytningen är för 

barnets utveckling. 

 

 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare resonerar angående anknytningen vid de 

yngre barnens första tid i förskolan 
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Följande forskningsfrågor ställs: 

1) Vad anser pedagogerna är viktigt vad gäller anknytningen vid det yngre barnets första tid på 

förskolan? 

2) Hur resonerar pedagogerna om olika metoder de använder sig av under de yngsta barnens 

första tid i förskolan i förhållande till anknytning? 

I arbetet kommer några begrepp med kopplingar till aktuellt område att användas, dessa 

förtydligas nedan: 

Anknytning - en nära känslomässig relation där barnet söker trygghet, tröst och beskydd hos 

sin anknytningsperson. 

Anknytningsperson - den person som barnet väljer att söka trygghet och tröst hos. 

Pedagog- förskollärare eller barnskötare 

 

Bakgrund 

Enligt vår erfarenhet finns olika sätt att utforma de små barnens första tid på förskolan, både 

angående hur många pedagoger som ska vara aktivt deltagande och hur lång tid det tar för 

barnet att känna trygghet på förskolan. Det kan även skilja sig när det gäller i vilken 

utsträckning vårdnadshavarna ska medverka vid barnets första tid på förskolan. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framgår det inga riktlinjer angående barnets start 

i verksamheten, inte heller om anknytningens betydelse för barnet. Det som lyfts är att 

verksamheten ska erbjuda alla barn en trygg omsorg samt att det ska finnas ett samarbete 

mellan hemmet och förskolan. Samspelet med barnet och vårdnadshavarna är viktigt för att 

vistelsen för barnet på förskolan blir positiv (Skolverket, 2016, s.5). Förskolan ska erbjuda 

barnet omvårdnad och omsorg på ett balanserat sätt utifrån ålder och vistelsetid (Skolverket, 

s.7). 

För att förskolan ska kunna vara ett komplement till hemmet och för att barnet ska kunna 

utvecklas behöver arbetslaget arbeta för att barnet ska känna sig tryggt med en eller flera 

pedagoger (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 22-23). För att barnet ska få en trygg 

grund att stå på krävs det att pedagogerna får den tid de behöver för att bygga upp en 



 

6 
 

känslomässig relation till barnet (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 23). När barnet har 

en viss trygghet till pedagogerna och miljön kan verksamheten planeras utifrån rutiner och 

aktiviteter där barnet får möjlighet till att utforska omgivningen (Broberg, Hagström & 

Broberg, 2012, s. 23). 

Ett barn utvecklar oftast anknytningsrelationer till ett flertal personer som finns i barnets 

närhet, men dessa relationer behöver inte vara av lika värde. Ett barn har starkast anknytning 

till den person som varit den mest fasta punkten i livet för barnet, som den kan söka tröst och 

skydd hos om det behövs. Det är svårt att ge tröst och skydd till barnet för en person som 

barnet har svagare anknytningsrelation till om personen med stark anknytning finns i närheten 

(Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 69). Detta kan upplevas vid lämning i förskolan då 

det ofta är en känslig situation. Många barn tyr sig mot exempelvis föräldern och det är viktigt 

att barnet blir bemött av en förstående pedagog, en pedagog som visar att det är okej att vara 

ledsen. Brandt (2017) skriver att det är helt okej att bli ledsen, det viktigaste är att 

pedagogerna får lov att trösta barnet. Vi menar att det är viktigt att man som förälder visar 

barnet att det är okej att en pedagog tröstar, att pedagogerna är minst lika duktiga på det som 

föräldern. Då förskolan ska fungera som ett komplement till hemmet (Skolverket, 2016, s.5) 

krävs det att pedagogerna får bygga upp en relation till barnet som kan likna relationen till 

föräldern (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 22). 

Det finns olika tillvägagångssätt för att introducera de yngre barnen i förskolan, bland annat 

hur mycket vårdnadshavarna ska vara närvarande samt hur pedagogerna väljer att utforma och 

lägga upp den första tiden (Brandt, 2017). Brandt (2017) skriver att för henne handlar det om 

trygghet för barnen, det är svårt att förhålla sig utifrån en viss introduktionsmodell då 

pedagogerna inte lärt känna barnet och dennes familj. En viktig fundering som Brandt (2017) 

lyfter är hur vi pedagoger kan lägga upp den första tiden optimalt för barnet innan vi träffat 

familjen.     

 

Teoriavsnitt 

I detta kapitel kommer vi att presentera studiens teori, anknytningsteorin. Teorin kommer att 

användas som analysverktyg när vi ska analysera vårt material. 
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Anknytningsteori 

Vi har valt att utgå ifrån anknytningsteorin som Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 34) 

tar upp och som utarbetades av John Bowlby. Bowlby var utbildad psykoanalytiker och levde 

1907-1990. Bowlby blev involverad i världshälsoorganisationen (WHO) där han blev ombedd 

att skriva en rapport om tidiga separationer mellan barn och föräldrar och han fick sedan 

möjligheten att arbeta vidare kring ämnet (Broberg, Hagström och Broberg, 2012, s. 34). 

Författarna menar att enligt Bowlbys teori är det viktigt för barnet att det skapar en 

anknytningsrelation till någon pedagog på förskolan för att barnet ska kunna utvecklas 

optimalt (Broberg, Hagström och Broberg, 2012, s. 38). Det är även viktigt att barnet har 

någon att rikta sitt anknytningsbeteende till när den speciella anknytningspersonen på 

förskolan inte närvarar (Broberg, Hagström och Broberg, 2012, s. 38) . 

Anknytning innebär olika nära känslomässiga relationer. Några delar som kännetecknar 

begreppet anknytning är att den varar över tid, att relationen riktas till en person som inte går 

att byta ut och att anknytningen har en stor betydelse känslomässigt. Barnet i relationen söker 

den vuxnes närhet och barnet som ingår i anknytningsrelationen kan känna ett obehag om det 

ofrivilligt måste separeras från anknytningspersonen. Broberg, Hagström och Broberg (2012, 

s. 36) anser även att barnet som söker en anknytningsrelation även söker sig till sin 

anknytningsperson för att få trygghet, tröst och skydd. För att barnet ska få en trygg 

anknytning behöver anknytningspersonen besvara barnets signaler. Om sökandet inte besvaras 

och inte leder till ökad trygghet för barnet, kallas anknytningen för otrygg (Broberg, Hagström 

och Broberg, 2012, s. 36). 

När barnet börjar på förskolan är det vanligt att den pedagog som skolat in barnet blir dess 

anknytningsperson. Även om barnet har en anknytningsperson kan barnet söka kontakt med 

andra pedagoger i aktiviteter som till exempel innefattar lek. Det är viktigt att veta att alla nära 

relationer inte behöver vara anknytningsrelationer, men för det lilla barnet som nyss har börjat 

i förskolan aktiveras anknytningssystemet oftare och vid dessa tillfällen är 

anknytningspersonen viktigast (Broberg, Hagström och Broberg, 2012, s. 38-39). 

Anknytningssystemet innebär att barnet försöker återskapa tryggheten till 

anknytningspersonen om en fara uppstår. När barnet känner oro slås anknytningssystemet på 

genom att barnet söker trygghet.  
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En trygg bas 

Författarna menar även att trygghetscirkeln är viktig för barnets utveckling. Trygghetscirkeln 

är en modell för att visa sambandet mellan trygghet och utforskande. De menar att barnet 

behöver en trygg bas för att våga utforska och pröva sina gränser, och att den vuxna finns där, 

stöttar, hjälper till och utforskar omgivningen tillsammans med barnet om det behövs. De 

menar vidare att man även behöver vara barnets trygga hamn att återvända till om barnet 

behöver tröst eller stöttning (Broberg, Hagström och Broberg, 2012, s. 45). 

 

hämtad, 2019-01-17,  

https://www.google.se/search?q=trygghetscirkeln&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH8o2cxODeAhVrlIsKHd

dCDmsQ_AUIDigB&biw=1440&bih=758#cns=0&imgrc=rjSxlvEH0J8_OM: 

 

En trygg bas är det begrepp som används mest inom anknytningsteorin. Den trygga basen 

består av två olika delar hos den vuxnas omsorgsförmåga, den första är att den vuxna ska vara 

en trygg bas för barnet i dess undersökande av omgivningen. Den andra är att den vuxna ska 

vara en trygg hamn som barnet kan komma tillbaka till när det behöver stöd eller tröst. Dessa 

delar utgör grunden i trygghetscirkeln (Broberg, Hagström & Broberg, 2010, s. 44-45). 

 

Trygg anknytning 

En trygg anknytning är när barnet vet att det kan återvända till den trygga hamnen för att få 

stöd. Då vågar barnet utforska omgivningen genom att det upplever trygghet hos den vuxna 

och anknytningssystemet slås då av. När barnet upplever att tryggheten minskar sätter 

anknytningssystemet igång och barnet hindras då att utforska omgivningen effektivt (Broberg, 

Hagström & Broberg, 2010, s. 51). 
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Otrygg anknytning 

Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 45) skriver att barnets relation till den vuxna även 

kan vara otrygg, vilket leder till att barnets förmåga att utforska världen påverkas negativt. 

Utforskandet blir negativt när barnet inte med säkerhet vet att den vuxne finns där när barnet 

behöver stöttning. Detta kan leda till att barnet aldrig lämnar den vuxnas famn (basen) eller att 

barnet låtsas att den vuxne inte finns där och utforskar omgivningen helt på egen hand 

(hamnen behövs inte) (Broberg, Hagström och Broberg, 2012, s. 45). 

Det finns två olika typer av otrygg anknytning, den ena kallas för undvikande och den andra 

ambivalent (Broberg, Hagström och Broberg, 2012, s. 52). I undvikande anknytning 

uppmärksammar inte anknytningspersonen barnets signaler som tyder på att barnet behöver 

stöttning. Istället avvisas barnets signaler eller hänvisas till en annan anknytningsperson. Detta 

resulterar i att barnet undviker närheten till anknytningspersonen och utforskar miljön på egen 

hand utan stöd. Barnet söker då endast kontakt med anknytningspersonen om det inträffat 

något förödande (Broberg, Hagström och Broberg, 2012, s. 53).  

Den ambivalenta anknytningen skapas i relationer där samspelet mellan barnet och föräldern 

eller anknytningsperson är mer opålitligt, då den vuxna inte tydligt besvarar barnets signaler. 

Detta leder till att barnet har svårt att veta hur den vuxna kommer att reagera(Broberg, 

Hagström och Broberg, 2012, s. 53). Detta för barnet ovissa samspel, grundar sig på den 

vuxnas villkor. När det passar den vuxna kan denne vara ett bra stöd, men kan ha svårt att 

skilja på sina egna känslor och barnets känslor. Den vuxna tror att den vet hur barnet känner 

sig, som leder till att barnet får svårt att signalera sina egna känslor(Broberg, Hagström och 

Broberg, 2012, s. 53). 

          

Forskningsgenomgång 

I detta kapitel kommer vi att presentera vilka databaser och sökord som använts för att söka 

forskning till vår studie. Därefter kommer en presentation av den forskning som vi anser är 

relevant för studien och till sist en sammanfattning av forskningen. 

Den forskning och de vetenskapliga artiklar som varit mest förekommande innehåller 

forskning om olika relationer mellan barn och pedagoger i förskolan. Det har inte framkommit 

någon forskning rörande de yngre barnens första tid i förskolan vid sökandet. Forskningen 
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som tagits med i arbetet ser vi som relevant då den berör anknytningen, vilket är 

huvudbegreppet i vårt syfte. 

 

Databaser och sökord 
 

De databaser som använts vid sökning av forskning och vetenskapliga artiklar är LIBRIS, 

Eric, swepub och avhandlingar.se. De sökord som tagit oss till de valda texterna är 

“anknytning”, “anknytning förskolan”, “pedagog barn”, “Teacher child relationships”, samt 

“det ansvarsfulla mötet”. För att avgränsa sökandet har vi, där möjligheten funnits, klickat i att 

artikeln ska vara pree review - granskad, eller vara en doktorsavhandling. Därefter har de 

avhandlingar och vetenskapliga artiklar som ansetts vara relevanta valts.  

 

Tidigare forskning 

Det ansvarsfulla mötet 
 

Det problem som Josefsson (2018, s.11) valt att undersöka i sin avhandling är hur man kan 

förstå omsorgens innebörder och praktiska uttryck i förskolan. Syftet med studien är att skapa 

kunskap om omsorgens betydelse och hur detta framställs rent praktiskt. Josefsson (2018, s. 6-

7) har i avhandlingen valt att använda sig av det närhetsetiska perspektivet samt 

omsorgsteorin. Studieobjektet i denna avhandling är hur förskolepedagoger talar kring 

ansvarets uttryck och dess gränser i förskolans vardag samt hur omsorgsteorin och det 

närhetsetiska perspektivet kan bidra till en bredare förståelse för omsorgens innebörder i 

förskolan (Josefsson, 2018, s. 11).   

Som metod har Josefsson (2018, s. 72) använt sig av både enskilda intervjuer och 

gruppintervjuer. Det centrala resultatet visar att det fortfarande, precis som för 20 år sen när 

läroplanen Lpfö98 skrevs, att det är svårt att förstå vad omsorg innebär och hur detta kan 

balanseras med förskolans övriga verksamhet (Josefsson, 2018, s. 150). Josefsson (2018, s. 3) 

påpekar att man som pedagog i förskoleverksamheten möter många små barn och därför ställs 

det vissa krav på ett omsorgsansvar från pedagogerna, där de utifrån barnen måste kunna 

förhålla sig till barnens olika behov den tiden de vistas på förskolan. Josefsson (2018, s. 6) 

säger att om man skall kunna utveckla kunskapen om betydelsen av ett omsorgsansvar för 

barnen, krävs att goda relationer mellan barn och pedagog utvecklas och tas tillvara. Josefsson 
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(2018, s. 31) menar att omsorg innebär att se varje enskilt barn och möta deras behov och 

arbeta för deras välbefinnande. 

 

Josefsson (2018, s.24) säger att forskning inom förskolan är en viktig kvalitetsfaktor i det 

pedagogiska arbetet, där personalens förhållningssätt och pedagogiska medvetenhet är viktig, 

till exempel en medvetenhet om hur omsorg och pedagogik kan förenas.  Författaren anser att 

det är av vikt att ett antal pedagoger tillsammans utgör ett gott arbetslag som innehåller 

gemensamt engagemang, emotionell närhet och där det finns en grundläggande respekt för 

barn. Ett arbetslag som arbetar efter ett gemensamt förhållningssätt där pedagogerna tar 

tillvara på barnens kompetenser och deras medverkan i lärandet (Josefsson, 2018, s.24). 

 

Josefsson (2018, s. 27) hänvisar till Dalgren (2017) som menar att det vardagliga samspelet 

mellan barn och pedagog är en särskild och central del av vardagen på förskolan. Dalgren 

(2017) menar vidare att de samspel som sker i den vardagliga verksamheten ofta tas för given 

just för att de är invävda i de vanliga rutinerna och är därför svåra att se. Dalgren (2017) menar 

att detta samspel syns i förskolans vardag där lek, lärande och omsorg är sammanflätade i ett 

(Josefsson, 2018, s. 27). 

 

Kompletterande anknytningsperson på förskola 

 

Det problem som Hagström (2010, s. 13) valt att undersöka är den eftersatta grupp med barn 

vars förälder lider av psykisk ohälsa. Hagström (2010, s. 14) menar att det i läroplanen 

framkommer att pedagoger på förskolan ska se till att barnet får det stöd som krävs för dess 

utveckling, men att resurserna för att detta skall kunna uppfyllas fortfarande inte är tillräckliga. 

Hagström (2010, s. 16) belyser att pedagogen får en viktig roll hos barnet då barn ofta 

tillbringar stor del av sin tid i förskolan. En relation byggs upp och bildas mellan pedagog och 

barn som kan likna relationen som finns mellan barn och förälder, där pedagogen ska försöka 

att förmedla både fysisk och emotionell omsorg (Hagström, 2010, s. 16). Syftet med 

avhandlingen är att studera hur fortbildning kan ge pedagogerna möjlighet till utveckling i sin 

roll som kompletterande anknytningsperson till de barn som har föräldrar som lider av psykisk 

ohälsa (Hagström, 2010, s. 20). 
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De teorier som Hagström (2010, s. 72) valt att utgå ifrån är anknytningsteorin, affektteorin och 

Sterns självutvecklingsteori. Hagströms (2010, s. 20) studieobjekt är hur pedagogerna 

beskriver sin egen utveckling i relation till den fortbildning som utförs, samt hur pedagogerna 

beskriver utvecklingen av sitt arbete och vilka konsekvenser det får för barnen. Metoden 

Hagström (2010, s. 85) valt att använda sig av är samtal, bandinspelning samt loggböcker som 

pedagogerna skrivit. De mest centrala resultaten som Hagström (2010, s. 187) kommit fram 

till är att fortbildning och kontinuerlig handledning hjälpt dem att gå vidare i arbetet med att 

vara en kompletterande anknytningsperson. Under fortbildningen fick pedagogerna även lära 

känna varandras anknytningsbarn, vilket visat sig vara viktigt för det gemensamma arbetet 

(Hagström, 2010, s.187).   

 

Utveckling sker i samspel med andra människor, både vuxna och barn (Hagström, 2010, s.38). 

För att barnet ska ta till sig lärandet på ett optimalt sätt behöver pedagogen skapa bra 

förutsättningar där pedagogens erfarenheter inom yrket spelar in, även den personliga och 

känslomässiga upplevelsen påverkar mötet och relationen till barnet i verksamheten 

(Hagström, 2010, s.40-41). Genom att försöka förstå barnet kan vi vuxna sätta ord på känslor 

och tankar hos barnet, försöka hjälpa dem förstå sina egna och andras känslor, detta har en 

betydelse för barns emotionella utveckling och deras mentala förmåga (Hagström, 2010, s. 4). 

Barn som inte har det verbala språket uttrycker sig med känslor och handlingar, de sänder ut 

olika signaler och som pedagog i verksamheten är det viktigt att försöka tolka dessa signaler 

för att barnet ska känna sig sedd och förstådd (Hagström, 2010, s.47). 

Hagström (2010, s. 47) menar att det krävs en yrkeskompetens hos pedagogen angående 

relationer och i att möta andra människor, att pedagogen är lyhörd och uppmärksam på vad 

barnet försöker förmedla. Det är även viktigt att pedagogen kan samspela för att barnet ska få 

ge uttryck för sina åsikter även om talet är outvecklat (Hagström, 2010, s. 47-48). Det är 

viktigt som pedagog att vara medveten om sin egen förmåga att vara lyhörd och att skapa 

positiva samspel i mötet med barn då alla barn inte har en trygg omsorg med sig hemifrån 

(Hagström, 2010, s.50-51). 

 

Vikten av dialogen mellan pedagog och barn 
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Det problem som Fredriksson Sjöberg (2014, s. 2) undersökt är vad som händer med 

samspelet mellan barn och pedagog när det ansluter fler barn. Fredriksson Sjöbergs (2014, s. 

10) syfte med avhandlingen är att öka kunskapen om dialogen mellan pedagoger och barn på 

förskolan, att se vad som händer med dialogen när fler barn vill delta i en redan påbörjad 

diskussion. Syftet är även att undersöka vad som kan påverka om det sker en eventuell 

förändring med dialogen och vilken påverkan pedagogens agerande har (Fredriksson Sjöberg, 

2014, s. 10). 

 

Fredriksson Sjöberg (2014, s. 10) har valt ett pedagogperspektiv i denna studie vilket betyder 

att pedagogernas agerande hamnar i fokus samt ett dialogfilosofiskt perspektiv och ett 

interaktionistiskt perspektiv (Fredriksson Sjöberg, 2014, s. 29). Avhandlingens studieobjekt 

belyser barnen och pedagogerna vid de tillfällen där dialog förs och vad som händer när fler 

barn vill integrera (Fredriksson Sjöberg, 2014, s. 10).   

De metoder som Fredriksson Sjöberg (2014, s. 53) valt att använda sig av är observation 

genom videoinspelning då hon anser att denna metod ger bäst resultat för att se barn och 

pedagogers interaktion i förskolan där interaktion sker både verbalt och kroppsligt, hon har 

även kunnat gå tillbaka och studerat materialet ytterligare. 

De centrala resultat som Fredriksson Sjöberg (2014, s. 123) kom fram till är att det sker 

dialoger mellan barn och pedagoger på förskolan där många samspel sker samtidigt. Studien 

visar även att interaktionen sker både verbalt och icke verbalt mellan pedagoger och barn, 

observationer visar att de olika samspelen kan ske under samma aktivitet (Fredriksson 

Sjöberg, 2014, s. 123). Resultatet visar även att antalet barn utökas i vissa situationer där det 

redan finns en dialog mellan ett barn och en pedagog och detta gör att dialogen påverkas 

positivt eller negativt (Fredriksson Sjöberg, 2014, s. 123). 

 

Kvalitén på relationen mellan lärare och barn 

 

Det undersökta problemet i McNally och Slutskys (2017) vetenskapliga artikel är hur lärare 

uppfattar relationer och kvalitén i förhållanden mellan lärare och barn samt hur detta anpassas 

till verksamheten. McNally och Slutskys (2017) syfte med artikeln är att diskutera ovan 

beskrivna problemet tillsammans med förskollärare. 

Det teoretiska perspektiv som använts i artikeln är en form av anknytningsteorin (attachment 

theory), som lyfter hur kvalitén på relationerna som skapas hos små barn kan påverka deras 
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fysiska och känslomässiga utveckling i framtiden (McNally & Slutsky, 2017). Studieobjekten i 

denna artikel är lärarna och deras uppfattningar om vikten av kvalitén på relationerna mellan 

barn och lärare (McNally & Slutsky, 2017).  

 

De metoder som McNally och Slutsky (2017) valt att använda sig av är frågeformulär, 

observationer och intervjuer och det mest centrala resultaten är att majoriteten av de lärare 

som deltog upplever sig ha goda relationer med barnen, en lärare upplevde att kvalitén var 

något lägre i relationerna mellan lärare och barn. McNally och Slutsky (2017) menar att om 

kvalitén på relationerna var bra, blev samspelen mer avslappnade, medan relationerna med 

sämre kvalité påvisade mer ansträngande samspel. Yngre barn utvecklas i nära relationer, först 

och främst till människorna i familjen, därefter utvecklas de i relationer till andra människor 

och i andra miljöer som exempelvis förskolan. Det är viktigt att pedagogerna i förskolan är 

lyhörda på barnens signaler för att kunna skapa en emotionell miljö som stimulerar barnet och 

dennes behov (2017).  

 

McNally och Slutsky (2017) menar även att kvalitén på de relationer som skapas med barnet 

kan ha inverkan på barnets fysiska och känslomässiga utveckling i framtiden. Vidare menar 

McNally och Slutsky (2017) att forskare är eniga om att positiva relationer mellan barn och 

lärare som är känslomässigt stödjande och som förmedlar en varm känsla och lyhördhet, är till 

större fördel för barnet än de lärare som fokuserar på undervisningsstöd och mindre, eller inte 

alls, på att vara socialt och känslomässigt lyhörda med barnen. 

 

Barns anknytning till vårdnadshavare i relation till förskolan 
 

Det undersökta problemet som Wood Jeffery, Emmerson Natasha och Cowan Philip (2004) 

tagit upp är anknytning mellan förälder och barn, och påföljderna av detta när barnen kommer 

till förskolan. Beroende på vad barnet har för erfarenheter med sig förväntar den sig att 

bemötandet ska vara lika i mötet med pedagogerna som finns i förskolan. Har barnet upplevt 

otrygg anknytning hemma kan den ha en förväntning att den kommer känna sig otrygg på 

förskolan också, eller om barnet upplevt en trygg anknytning i hemmet kan denna känsla 

vidarebefordras till förskolan . Wood Jeffery, Emmerson Natasha och Cowan Philip (2004) 

syfte med artikeln är att undersöka hur stor inverkan anknytningen har mellan 

vårdnadshavarna och barnet har när barnet kommer till förskolan och ska finna en 

anknytningsperson på förskolan. 
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Det teoretiska perspektiv som Wood Jeffery, Emmerson Natasha och Cowan Philip (2004) valt 

att utgå ifrån är en anknytningsteori som belyser att de relationer som byggs upp mellan barn 

och förälder i barnens tidiga år överförs till framtida relationer. 

Studieobjektet som Wood Jeffery, Emmerson Natasha och Cowan Philip (2004) valt att 

studera är barnets anknytning till vårdnadshavarna och hur dessa sedan påverkar anknytningen 

till pedagogerna på förskolan. Metoden som Wood Jeffery, Emmerson Natasha och Cowan 

Philip (2004) valt att använda sig av är bildintervjuer tillsammans med barnen och ett verktyg 

som mödrarna fått använda för att mäta barnens anknytningssäkerhet, detta verktyg kallas Q- 

set. Barn som upplevt nära relationer med en trygg anknytning kan lättare socialisera sig med 

andra barn och kan utifrån det lättare skapa vänskapsrelationer till andra barn. Relationerna 

och anknytningen i förskolan kan avspegla sig i barnets senare liv utifrån ett psykosocialt 

perspektiv (Wood Jeffery, Emmerson Natasha & Cowan Philip, 2004). 

 

Sammanfattning 
 

Gemensamt för de fem ovanstående studierna är att de lyfter vikten av goda relationer mellan 

pedagog och barn i förskolan och att dessa kan komma att påverka barnens kommande fysiska 

och emotionella utveckling. Hagström (2010, s. 187) belyser att det är viktigt att pedagogerna 

är medvetna om sin egen betydelse i samspelet med barnen och att pedagogerna får den 

kunskap de behöver för att skapa en trygg anknytning för barnen. Likt Hagström (2010, s. 

187) belyser även Josefsson (2018, s. 6) att om man skall kunna utveckla kunskapen inom 

ansvaret av omsorg och anknytning för barnen krävs att goda relationer mellan barn och 

pedagog utvecklas och tas tillvara. Även McNally och Slutsky (2017) tar upp vikten av god 

kvalité på relationen mellan barn och pedagog, då de menar att detta kan ha inverkan på 

barnets fysiska och känslomässiga utveckling i framtiden. Fredriksson Sjöberg (2014, s. 123) 

belyser interaktionen mellan pedagog och barn och att den kan påverkas positivt eller negativt 

när det ansluter fler barn till en redan pågående dialog. Wood Jeffery, Emmerson Natasha och 

Cowan Philip (2004) har studerat anknytningen mellan förälder och barn och vilka följderna 

blir av detta när barnet kommer till förskolan och ska skapa nya anknytningar. 
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Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera hur gått tillväga för att genomföra studien. Det som 

kommer att presenteras är vårt val av metod, genomförande, urval, bearbetning av data, etiska 

riktlinjer och reliabilitet och validitet. 

 Om metoden  
 

I studien har vi valt att använda halvstrukturerade intervjuer som metod för att samla in 

kvalitativ data där vi ställer öppna frågor, den kvalitativa intervjun kan liknas med ett vanligt 

samtal, skillnaden är att det har ett bestämt ämne (Kihlström, 2007, s. 48). Den 

halvstrukturerade intervjun innebär att man har möjlighet att ställa följdfrågor (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 47). Vi har intervjuat fyra förskollärare på fyra olika förskolor i tre olika 

kommuner. Valet att använda få personer vid intervjun kommer ur den kvalitativa metoden att 

samla in data som innebär att man fokuserar på ett mindre antal deltagare där intervjuaren 

undersöker svaren djupare (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 122) . 

Kihlström (2007, s. 47) tar upp intervjun som ett bra redskap för att få svar på frågor i en 

aktuell studie. Författaren menar även att intervjun kan upplevas som en svår metod och 

kräver därför övning (Kihlström, 2007, s. 48). Intervjuer är något vi har använt i vår tidigare 

utbildning och vi väljer därför denna metod då vi anser att den ger oss bäst möjlighet att 

uppfylla studiens syfte . För att samla in material vid intervjun har vi använt oss av 

ljudupptagning. Kihlström (2007, s. 51) menar att ljudupptagning är ett bra redskap vid 

intervju för att inte gå miste om viktigt material. 

 

Genomförande  
 

Innan vi började våra intervjuer lämnade vi ut ett informationsbrev till de förskollärare som 

fått förfrågan att delta och som svarat ja. Informationsbrevet innehöll kort vad arbetet handlar 

om, vilka rättigheter deltagaren har samt hur materialet kommer att bearbetas och hanteras. 

Under genomförandet av intervjuerna valde vi att träffa förskollärarna på deras arbetsplatser 

för att underlätta deras deltagande, förskollärarna kunde då välja ett rum som de kunde känna 

sig bekväm i och som var passande för att genomföra intervjun, vilket även Kihlström (2007, 

s. 51) pekar ut som viktiga aspekter att tänka på. 

Vi började varje intervjutillfälle med att informera förskollärarna om att inga namn skulle 

nämnas, vad arbetet handlar om och påminde om att samtalet skulle spelas in. Vi berättade 



 

17 
 

vilka frågor som skulle komma om förskolläraren önskade höra dem innan vi startade 

intervjun. Förskolläraren fick frågan om denne undrade något annat och om personen var redo 

att börja. Vi valde att sitta vid ett bord mitt emot varandra för att få optimal ljudupptagning 

samt för att få naturlig ögonkontakt med den vi intervjuade (Kihlström, 2007, s. 51). 

 

Urval  
 

Kihlström (2007, s. 48) menar att alla har olika erfarenheter och olika sätt att tänka. Därför 

valde vi att intervjua fyra förskollärare på fyra olika förskolor i tre olika kommuner för att få 

en bredare inblick i hur pedagoger resonerar om anknytningen under barnets första tid på 

förskolan. Kihlström (2007, s. 49) menar att det är av vikt att välja personer till intervjun som 

har egen erfarenhet av det valda ämnet, författaren menar att svaren då kan bli mer trovärdiga 

om det är något personen kan berätta utifrån egna upplevelser. Valet av förskolor grundar sig i 

att vi har en relation till förskollärarna på de olika förskolorna. En fördel med det kan vara att 

förskollärarna känner sig trygga med att delta i undersökningen när de vet vilka vi är. En 

nackdel kan vara att förskollärarna kan dra sig för att svara på grund av att de kan uppleva sig 

vara ifrågasatta. Intervjun ägde rum på förskolan där respondenterna arbetar för att det skulle 

underlätta att komma ifrån för att delta. Intervjuerna tog mellan 15-25 minuter att genomföra. 

 

De utvalda förskolorna ligger i Mellansverige, två av förskolorna ligger i samma kommun, den 

ena ligger i utkanten av orten och den andra mer centralt. Den tredje förskolan ligger i 

utkanten av en större ort och den fjärde förskolan ligger i utkanten av en mindre ort. Vi valde 

att rikta in oss på de avdelningar med barn i åldrarna 1-3 då studien berör de yngre barnen.  

Bearbetning av data  
 

Vid insamling av data nämndes ovan att vi använt oss av ljudinspelning. Vi började bearbeta 

materialet genom att lyssna på det flera gånger för att se om vi upptäckte nya delar.  För att få 

ner detta i text transkriberades det insamlade materialet. Vi plockade sedan ut de delar som 

ansågs relevanta för studien. Kvale och Brinkmann (2014, s. 220) menar att intervjusamtalet 

struktureras när man väljer att skriva ner det på papper, det blir då användbart i en 

analysprocess. Författarna menar att det som spelar in på hur mycket som ska skrivas ner är 

undersökningens syfte, tidstillgång, materialets natur och hur pålitlig och tålmodig personen 

som skriver ner intervjuerna är(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 220).  
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Vidare har vi analyserat intervjumaterialet för att finna likheter och skillnader mellan vad de 

fyra olika förskollärarna delat med sig av. Vi har valt att inte nämna några namn under arbetet 

med intervjumaterialet för att deltagarna ska vara anonyma. I den färdiga uppsatsen har 

deltagarna fått andra namn för att göra texten lättare att läsa (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

109). 

 

Etiska riktlinjer  
 

I vår studie har vi valt att beakta de fyra huvudkraven som vetenskapsrådet (2017, s. 40-41) 

tagit fram. Det första kravet är sekretess, det vill säga att de uppgifter om deltagare som 

eventuellt framkommer i materialet inte sprids vidare. Det andra kravet är tystnadsplikt vilket 

innebär att forskaren inte får dela uppgifter om deltagare i studien med individer som inte har 

tillgång till arbetet. Det tredje kravet är avidentifiering, vilket innebär att den som hanterat ett 

material där namn och andra uppgifter om deltagare finns, har sett till att det inte framgår vem 

som deltagit. Man ska inte heller kunna återskapa material som leder till att man kan 

identifiera deltagare. Det fjärde kravet är konfidentialitet, vilket innebär att man inte får sprida 

vidare material och uppgifter man fått i förtroende. Det innebär även att materialet ska skyddas 

från oberoende personer. 

Vi har beaktat huvudkraven genom att informera deltagarna vad arbetet handlar om och vilket 

syftet är. Vi har klargjort för dem som deltar att de när som helst kan avbryta sitt deltagande 

och att de bestämmer själva över sin medverkan. Vi har även förmedlat att uppgifter om 

berörda personer förvaras oåtkomligt för dem som inte är berörda, samt att uppgifterna som 

samlas in endast användas i den aktuella studien. 

 

 Reliabilitet och validitet  
 

Reliabilitet och validitet motsvarar begreppen giltighet och trovärdighet. En studies reliabilitet 

baseras på hur noga materialet har samlats in under studiens gång och att materialet som 

samlats in är tillräckligt för att dra en slutsats i arbetet (Roos, 2014, s.51). Författaren 

beskriver även att validitet baseras på att studiens syfte ska besvaras. För att besvara syftet 

behöver man se till att det som görs verkligen svarar på syftet i studien och inte på något annat 

(Roos, 2014, s.53). 

Vi anser att vår studie är trovärdig då vi använt oss av intervjuer där vi undersökt hur 

förskollärarna resonerar om anknytningen för det yngre barnet vid deras första tid i förskolan. 
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Vi har spelat in intervjuerna för att inte missa viktiga upplysningar, samt för möjligheten att 

återgå till materialet och lyssna på intervjuerna flera gånger. Vi har transkriberat intervjuerna 

tillsammans för att inte göra några missar och för att öka tillförlitligheten i vårt arbete. 

För att behålla validiteten i arbetet har vi under arbetets gång gått tillbaka till syftet för att se 

till att besvara syftet och forskningsfrågorna.    

 

Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet av de intervjuer som genomförts att presenteras. Vi har tagit 

oss an vårt inspelade material genom att lyssna igenom det tillsammans för att inte gå miste 

om något viktigt. Därefter har materialet transkriberats och det som varit relevant för vårt syfte 

har plockats ut. Materialet har sorterats och kategoriserats utifrån vårt syfte och våra 

forskningsfrågor. Namnen som förekommer är inte deltagarnas riktiga namn, vi har valt att 

byta ut dem för att deltagarna ska vara anonyma. Pedagogerna kommer att kallas Anna. Lisa, 

Klara och Maja. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet. 

 

Anknytningen vid det yngre barnets första tid på förskolan 
 

Anna tycker att det är viktigt att barnet känner sig tryggt med alla pedagoger på avdelningen. 

Alla barn är olika och därför anpassar de den första tiden på förskolan efter överenskommelse 

med föräldrarna. Anna nämner även att det är viktigt att föräldrarna får ta del av verksamheten 

för att de ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan.  

“Det är viktigt att ha en bra kontakt med föräldrarna så de känner sig trygga 

med att lämna sitt barn här på förskolan. Föräldrarna förmedlar så mycket 

till barnet och är föräldrarna trygga är barnet tryggt. Att vi är öppna för 

frågor och att de känner att de kan prata med oss om det skulle vara något, 

och här är hallkontakten viktig”(Anna).  

Anna menar att det är viktigt att fokuset inte ligger på att barnet ska bli lämnat på 

förskolan, utan fokus ska ligga på att barnet ska känna sig tryggt av att vara på 

förskolan.  

Lisa säger att anknytningen är väldigt viktig för att få trygga barn, hon menar att det 

är viktigt för barnet att hitta en annan trygghet än sin förälder.  
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“Man får finnas där, vara där och leka och vara kul, de handlar samtidigt 

inte bara om att vara kul, det beror lite på hur barnet är. Ibland är det ledset, 

då måste man också finnas där och trösta och kramas, se till att behoven 

blir tillgodosedda” (Lisa). 

Lisa nämner precis som Anna att det är viktigt att föräldrarna känner sig trygga med 

att lämna sitt barn på förskolan. Det gäller att föräldern visar att det är okej att barnet 

är tillsammans med pedagogen, för den energi som föräldern lämnar smittar av sig på 

barnet. Lisa berättar vidare att alla barn har olika sätt att knyta ann till personer och 

att det är viktigt att tänka på att det inte finns bara ett sätt. Det viktigaste av allt är ett 

gemensamt förhållningssätt till barnen, då vi ska ge dem så lite motstånd som möjligt, 

säger Lisa. 

Klara berättar att anknytningen är väldigt viktig. 

“Anknytningen är naturligtvis jätteviktigt, vi brukar informera 

vårdnadshavarna lite kort innan just om anknytning och kort vad 

anknytning är och vad de innebär innan barnen börjar” (Klara).  

Det är viktigt att föräldrarna känner sig trygga med att lämna sina barn. Hon menar att 

pedagogerna blir vikarierande anknytningspersoner till de barn som går på förskolan. 

Klara menar att det är speciellt fokus på anknytningen den första tiden för att skapa en 

trygg och bra relation mellan pedagogerna och barnet. Klara menar, precis som Lisa, 

att det är viktigt att det får ta den tid det tar för barnet att bli trygg på förskolan. 

Pedagogen ska inte tränga sig på utan lyssna in barnet för att se vad det är intresserat 

av och vad det gillar.  

Maja tycker som de övriga förskollärarna som deltagit i intervjun, att det viktigaste är 

att barnet ska bli tryggt och att det är viktigt att anpassa den första tiden på förskolan 

efter varje individ. Maja menar att det även är viktigt att ha i åtanke att det kan vara 

mycket som händer för barnet då det kan vara första gången som barnet ska separeras 

från sina föräldrar. Barnet kan ha genomgått olika separationer i hemmet och det är 

även en viktig aspekt att ha i åtanke då det ska in nya vuxna (pedagoger) i barnets liv. 

Det är även bra att man som förälder har i åtanke att inte utsätta barnet för andra 

större intryck under den här tiden då barnet ska in i förskolan som exempelvis 

övernattningar eller resor, säger Maja. 
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Maja tar även upp, att det är viktigt att föräldrarna visar trygghet i att lämna på 

förskolan precis som Anna, Lisa och Klara nämner. Är föräldrarna otrygga med att 

lämna blir barnet oftast otryggt, men känner sig föräldrarna trygga blir det oftast inga 

problem när lämningen ska ske. Pedagogerna på avdelningen informerar föräldrarna 

att det är helt okej att ringa under dagen för att höra hur det går för barnet, vilket kan 

vara en tröst för föräldrarna om barnet blivit ledset vid lämning. 

“Det är viktigt att vara flexibel och hitta lösningar om problem uppstår, allt 

är så individuellt, ta reda på vad barnen har för intressen som man kan ta 

till om de blir något, om barnet blir ledset eller om de har svårt att separeras 

från sin anknytningsperson på förskolan” (Maja). 

För att barnet ska bli tryggt i förskolan är det även bra att man som pedagog och 

förälder är tydlig vid lämning, att barnet får säga hej då, det tjänar man på. Går det för 

fort utan att barnet är medvetet om att det blir lämnat, kan barnet reagera i efterhand 

och blir då ledset.  

 

Metoder i förhållande till anknytning 
 

Anna berättar att föräldrarna är delaktiga och har en stor roll på förskolan under barnets första 

tid. De första dagarna är det föräldrarna som har ansvaret för barnet och de ska även vänja 

barnet vid förskolans miljö och de aktiviteter som sker där.  

 

“Det är en fördel att det är en pedagog som har lite mera ansvar under den 

första tiden som visar barnet och föräldrarna miljön och kan informera 

föräldrarna om allt som behövs i början” (Anna). 

 

Anna förklarar vidare att övriga pedagoger finns närvarande för att barnet ska bli tryggt med 

samtliga på avdelningen. Detta görs för att undvika ytterligare en separation för barnet om den 

pedagog som mötte upp barnet från början skulle bli sjuk eller om denne går på rast. Anna 

tycker att det är viktigt med ett samtal med föräldrarna innan barnet börjar på förskolan, hon 

tycker att det är extra viktigt när det kommer familjer med annat modersmål än svenska. 

Fördelen med detta menar Anna är att man kan koncentrera sig på informationen i lugn och ro 

och sedan på barnet när man kommer ut i verksamheten. Anna förklarar även att de förbereder 

övriga barn på förskolan genom att samtala om att det börjar en till kompis i barngruppen. 
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Lisa berättar att det är en pedagog som är ansvarig för ett informationssamtal och att ta emot 

föräldern och barnet för att skapa en trygghet. Pedagogen ska visa barnet och föräldern miljön 

och rutinerna i förskolan. Här resonerar Lisa som Anna att det är föräldern som är delaktig och 

ansvarig för barnet den första tiden i förskolan. Därefter får föräldrarna bli mer passiva genom 

att lämna avdelningen men fortfarande finnas tillgängliga. Pedagogen får då möjlighet att ta 

mer plats hos barnet och de får en chans att skapa en bättre relation. Pedagogen får i samråd 

med föräldrarna planera för när de är redo att lämna sitt barn. Den här situationen kan se 

väldigt olika ut beroende på om barnet är vant vid att vara med andra människor. Separationen 

från föräldern kan vara jobbig, då är det viktigt att övertyga barnet om att det blir bra fast 

föräldern går. Lisa förklarar som Anna att dialogen med föräldrarna är viktig. Hon säger att de 

från början har ett fåtal barn inne på avdelningen då det nya barnet ska börja och ska bekanta 

sig med den nya miljön.  

 

“Ha inte bråttom, var inte för på, låt barnet ta den tid det behöver och ha 

en dialog med vårdnadshavarna. Det är viktigt att arbetslaget drar åt samma 

håll för att barngruppen ska hålla ihop” (Lisa). 

 

Klara berättar att de brukar ha informationssamtal med föräldrarna innan de kommer med sina 

barn som ska börja på förskolan, för att informera dem om hur den första tiden går till. Klara 

framhåller att ingen pedagog har mer ansvar än den andra när det kommer nya barn till 

förskolan.  

 

“Vi har inga speciella inskolningsansvariga som vi bestämmer i förväg när det 

kommer nya barn, vi tycker att barnen ska få välja lite själva om de är någon 

som de tyr sig till lite extra till och så. Det bestäms inte innan vem som tar 

hand om vilket barn” (Klara). 

 

Till en början ska barnet vara på avdelningen några få timmar tillsammans med föräldern och 

därefter några timmar utan sin förälder. Klara tycker att barnet ska vara med på förmiddagen 

då det händer mest saker. Det ska vara roligt att vara på förskolan och barnet ska inte vara där 

för länge så det hinner bli trött. Målet är att barnet hela tiden ska längta tillbaka. Klara menar 

att det skapas en trygg anknytning den korta stunden som barnet vistas på förskolan och då 
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faller sig sedan resten av dagens rutiner naturligt. Klara menar, precis som Lisa, att barnet som 

börjar på förskolan ska få bekanta sig med miljön i lugn och ro. Därför är det få barn som 

vistas inne i lokalerna med det nya barnet till en början, de brukar inte heller vara utomhus de 

första dagarna.  

 

Maja berättar att på den förskola där hon arbetar är det en pedagog som ansvarar för det nya 

barnet och föräldrarna den första tiden för att barnet ska bli trygg med en pedagog till att börja 

med. Därefter tas fler pedagoger in successivt. Maja och de övriga i arbetslaget lägger upp den 

första tiden på det här viset för att barnet inte ska få för många intryck.  

Maja berättar vidare att de har prövat att introducera flera nya barn samtidigt i förskolan, men 

utifrån deras beprövade erfarenhet har arbetslaget kommit fram till att introducera ett barn i 

taget.  

 

“En pedagog är för lite på flera barn, armarna räcker lixom inte till om 

barnen behöver tröst samtidigt” (Maja).  

 

Maja menar att upplägget för det nya barnet behöver vara individuellt, då barnen tar olika lång 

tid på sig att bli trygga. Det är omöjligt att bestämma i förväg hur lång tid introduktionen ska 

ta och hur man ska lägga upp den innan man har träffat barnet och föräldrarna. Det är även 

individuellt hur länge föräldrarna är med barnet i verksamheten.    

Maja menar utifrån beprövad erfarenhet, att det är viktigt att anknytningspedagogen är med 

barnet vid de första måltiderna, samlingarna och under sovtiden då de har uppmärksammat hur 

viktig anknytningen är och hur viktigt det är att barnet har sin trygga hamn nära. Barnet får 

alltid vara med på alla rutiner innan det börjar på riktigt. 

 

Resultatsammanfattning  
 

I resultatet kan vi se att de fyra förskollärarna pratar om hur viktigt det är att barnen är trygga i 

förskolan och att den första tiden ska anpassas efter varje individ då alla barn är olika och har 

olika behov. Samtliga menar att det är viktigt att barnen är trygga med pedagogerna på 

avdelningen och att de kan hitta en vikarierande anknytningsperson då de vistas på förskolan. 

De lyfter även vikten av att föräldrarna får ta del av verksamheten och av viktig information. 

Det är viktigt att föräldrarna är trygga med att lämna sina barn i förskolan då det är vanligt att 

föräldrarna överför sina känslor till barnet. Är de trygga blir barnen trygga. Pedagogerna pratar 
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även om vikten av att föräldrarna är med barnen i verksamheten de första dagarna när de 

bekantar sig med miljön och människorna i förskolan.  

Det som skiljer pedagogernas syn på anknytning för barnen den första tiden i förskolan är att 

Anna, Lisa och Maja anser att tiden ska utökas successivt. Barnen ska få ta del av alla rutiner i 

förskolan för att en trygghet ska skapas. Klara tycker att anknytningen för barnen skapas då de 

vistas några timmar under förmiddagen den första tiden och att rutinerna för dagen faller sig 

naturligt för barnet senare när det börjar sina schemalagda tider.   

 
 

Analys av resultat  

I det kommande kapitlet presenterar vi valda delar av resultatet som analyseras med hjälp av 

anknytningsteorin som verktyg. De centrala begrepp som kommer att användas, och som 

beskrivits i teoriavsnittet, är trygg bas, säker hamn, anknytning och anknytningsperson.  

 

 Anknytning 
 

Gemensamt för de fyra förskollärarna som har intervjuats är att de tydligt lyfter fram vikten av 

att barnen ska vara trygga i förskolan och vikten av att anpassa den första tiden efter varje 

individ för att alla barn är olika och har olika behov. Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 

36) instämmer på detta då de menar att anknytning innebär olika nära känslomässiga 

relationer. Några delar som kännetecknar anknytning är att den varar över tid, relationen riktas 

till en person som inte går att byta ut och anknytningen har en stor betydelse känslomässigt för 

barnet då den behöver få sina behov tillgodosedda (Broberg, Hagström och Broberg, 2012, s. 

36).  

 

Trygg bas och en säker hamn 
 

Samtliga pedagoger betonar även hur betydelsefullt det är att föräldrarna får ta del av 

verksamheten och att de ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan. Detta kan 

kopplas till Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 36) som skriver att anknytning består av 

en nära relation som riktas till en person som inte går att byta ut, exempelvis föräldern. Barnet 

i relationen söker den vuxnes närhet och barnet som ingår i anknytningsrelationen kan känna 

ett obehag om det ofrivilligt måste separeras från anknytningspersonen (Broberg, Hagström 

och Broberg, 2012, s. 36). Utifrån pedagogernas erfarenheter påverkar föräldrarna barnen 

mycket genom att överföra sina känslor på barnet och är föräldrarna trygga med att lämna 
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barnet i förskolan blir barnet tryggt. Lisa och Klara nämner specifikt att det är viktigt för 

barnet att hitta en annan person än sin förälder på förskolan, då den pedagogen kommer att blir 

en vikarierande anknytningsperson till barnet. Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 45) 

instämmer utifrån anknytningsteorin i detta och menar att trygghetscirkeln är viktig för barnets 

utveckling. Barnet behöver en trygg bas för att våga utforska och pröva sina gränser. 

Författarna menar vidare att man även behöver vara barnets trygga hamn att återvända till om 

barnet behöver tröst eller stöttning (Broberg, Hagström och Broberg, 2012, s. 45).  

 

Maja pratar om att lämningen ska vara tydlig då barnet ska se att föräldern går därifrån. Detta 

kan ske genom att barnet får säga hejdå eller vinka. Maja menar att om barnet inte får ett 

tydligt avsked kan detta ge ett bakslag genom att barnet tror att föräldern är kvar, något som 

leder till att barnets trygga hamn försvinner utan förvarning. Detta kan tolkas utifrån 

anknytningsteorin som att barnets relation till den vuxna blir otrygg, vilket leder till att barnets 

förmåga att utforska världen påverkas negativt. Utforskandet blir negativt när barnet inte med 

säkerhet vet att den vuxne finns där när barnet behöver stöttning (Broberg, Hagström och 

Broberg, 2012, s. 45).  

 

Anknytningsperson 
 

Lisa förklarar att det är viktigt att pedagogerna finns där med barnet, för att leka och för att 

vara rolig. Hon menar att det samtidigt inte bara handlar om att man som pedagog ska vara 

rolig, det beror på hur barnet är. Pedagogen ska inte tränga sig på utan lyssna in barnet för att 

se vad det är intresserat av och vad det gillar. Ibland är barnet ledset och då måste en pedagog 

finnas där för att ge tröst och se till så att barnets behov blir tillgodosedda. Lisas resonemang 

kan kopplas till Broberg, Hagström och Broberg (2010, s. 51) som menar att barnet behöver en 

trygg anknytning för att våga stänga av anknytningssystemet och utforska omgivningen. 

Författarna menar att barnet är medvetet om att det har en trygg anknytning när det kan 

återvända till den trygga hamnen för att få stöd. Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 45) 

menar att barnet behöver en trygg bas för att våga utforska och pröva sina gränser och att den 

vuxna finns där och stöttar och hjälper till och utforskar tillsammans med barnet om det 

behövs. De menar vidare att man även behöver vara barnets trygga hamn att återvända till om 

barnet behöver tröst eller stöttning (Broberg, Hagström och Broberg, 2012, s. 45).  



 

26 
 

Metoder för anknytning 
 

Alla fyra förskollärare som deltagit i intervjun är överens om att den första tiden för det yngre 

barnet på förskolan bör anpassas efter varje individ, eftersom inget barn är det andra likt. 

Förskollärarna är också överens om att föräldrarna är delaktiga tillsammans med barnet de 

första dagarna när barnet deltar i verksamheten. Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 45) 

menar att föräldrarna utgör en trygg bas och säker hamn, detta kopplas till att barnet kan 

uppleva trygghet i den nya miljön i förskolan.  

Sett ur anknytningsteorin är det vanligt att den pedagog som tog emot barnet dess första dag 

och som vistats med barnet första tiden blir dess anknytningsperson (Broberg, Hagström och 

Broberg, 2012, s. 38). Den första dagen menar förskollärarna att en pedagog är inomhus med 

det nya barnet och dess förälder för att barnet ska få lära känna miljön i lugn och ro. Därefter 

tas fler barn och pedagoger in successivt för att det inte ska bli en chock för det nya barnet. På 

så sätt får barnet lära känna nya pedagoger i ett tidigt stadie. 

Maja berättar att de har provat att introducera fler än ett barn åt gången, men att detta inte är 

hållbart då en pedagog inte räcker till om två barn söker tröst samtidigt eller om de går åt 

varsitt håll. Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 53) skriver utifrån anknytningsteorin att 

den ambivalenta anknytningen skapas i relationer där samspelet mellan barnet och den vuxna 

är mer opålitligt då den vuxna inte tydligt besvarar barnets signaler. Detta leder till att barnet 

har svårt att veta hur den vuxna kommer att reagera. Utifrån Majas upplevelse om att en 

pedagog inte räcker till för två barn vid den första tiden, kan det kopplas till att anknytningen 

blir otrygg och ambivalent då den vuxna inte hinner med att besvarar flera barns signaler. 

Skillnader i metoder för anknytning 
 

Det som skiljer pedagogernas syn på metoder för anknytning för barnen den första tiden i 

förskolan är som tidigare nämnts att Anna, Lisa och Maja anser att den tid barnet är på 

förskolan ska utökas successivt för att barnet ska kunna skapa en anknytning till pedagogerna. 

Pedagogerna planerar barnens första tid i samråd med föräldrarna, hur länge barnet ska vistas 

tillsammans med föräldern på förskolan och hur länge barnet ska stanna de första dagarna. 

Barnen ska få ta del av alla rutiner i förskolan innan det börjar sina ordinarie tider för att en 

trygghet ska skapas, anser både Anna, Lisa och Maja.  Klara tycker att barnet ska vistas några 
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timmar under förmiddagen på förskolan den första tiden för att skapa en anknytning till 

pedagogerna, och att rutinerna för dagen faller sig naturligt för barnet senare när det börjar 

sina schemalagda tider.  

 

Anna och Lisa förklarar att utifrån deras rutiner har föräldrarna ansvaret för att introducera 

barnet i förskolan de första dagarna. Alla förskollärarna är dock överens om att det är en 

pedagog som är tillsammans med barnet och föräldrarna den första tiden för att visa dem 

miljön. Detta kan kopplas till anknytningsteorin som lyfter vikten av att barnet får skapa en 

anknytningsrelation till någon pedagog på avdelningen för att det ska känna sig tryggt och 

utvecklas optimalt (Broberg, Hagström och Broberg, 2012, s.38). Därefter bekantar sig även 

de övriga pedagogerna med barnet. Det är dock bara Klara som förklarar att de låter barnet 

välja en pedagog som ska vara med den första tiden, de andra pedagogerna har redan valt en 

pedagog som tar emot barnet och vårdnadshavarna.   

 

Maja menar även att det är viktigt att det är samma pedagog som introducerade barnet som 

sitter med det vid de första samlingarna, måltiderna, sovtiderna och, om det är aktuellt, de 

första mellanmålen. Enligt anknytningsteorin aktiveras anknytningssystemet oftare för det 

yngre barnet och vid dessa tillfällen är anknytningspersonen viktigast (Broberg, Hagström och 

Broberg, 2012, s. 38-39). Författarna menar att det är viktigt att veta att alla nära relationer 

inte behöver vara anknytningsrelationer (Broberg, Hagström och Broberg, 2012, s. 38-39). 

  

Diskussion 

I det här avsnittet kommer vi att presentera vår metoddiskussion där vi granskar valet av 

metod. Därefter kommer vår resultatdiskussion där vi resonerar om vårt resultat med hjälp av 

den tidigare presenterade forskningen. 

 

Metoddiskussion 
 

Vi valde att använda oss av intervju för att samla in kvalitativa data. Vi valde att intervjua fyra 

förskollärare vid fyra olika förskolor. Valet att använda få personer vid intervjun kommer ur 

den kvalitativa metoden att samla in data som innebär att man fokuserar på ett mindre antal 

deltagare där intervjuaren undersöker svaren djupare (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 122).  
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Intervjun gav oss rika svar på våra frågor och gav oss goda möjligheter att besvara vårt syfte. 

Vi använde oss även av ljudinspelning vid intervjuerna för att inte missa viktig information 

och för att ha möjlighet att lyssna igenom materialet flera gånger. En nackdel med att spela in 

intervjun kan vara att deltagarna blir nervösa och stressade och känner press över att ge 

korrekta svar. 

 

En alternativ metod hade varit att använda observation som metod. Då vi hade fått se hur 

pedagogerna agerar i olika situationer, men vi hade då gått miste om respondenternas 

resonemang. Genom att vi använt oss av kvalitativ intervju fick vi ta del av pedagogernas 

olika synsätt och tillvägagångssätt. Beroende på hur förskollärarna svarade kunde vi ställa 

följdfrågor och få ett bredare svar på våra forskningsfrågor. I transkriberingen av materialet 

upptäckte vi att vi kanske hade fått ett bredare svar om vi hade ställt fler följdfrågor till vissa 

av förskollärarna i intervjun. Detta kan bero på att vi inte hade tillräckligt med erfarenhet och 

kunskap kring att genomföra en intervju.  

 

Vi valde att inte lämna ut intervjufrågorna till de förskollärare som deltog då vi ville att svaren 

skulle bli trovärdiga. Kihlström (2007, s.49) menar att svaren blir mer trovärdiga om 

respondenten får svara utifrån egna erfarenheter. En nackdel med att inte lämna ut frågorna i 

förväg kan vara att deltagarna blir ställda och får svårt att finna ett svar.  

 

I urvalet förklarade vi att vi valt att intervjua förskollärare på förskolor som minst en av oss 

kände igen. Vi hade ingen närmre relation till någon av deltagarna men vi var kända för 

varandra. Vår tanke med att välja förskolor där förskollärarna kunde känna igen oss var att det 

kunde bidra till att deltagarna kände sig mer bekväma i intervjun. Det kan vara en nackdel att 

intervjua personer som det finns en koppling till då det kan bli svårt att vara seriös när man 

känner varandra sedan tidigare (Kihlström, 2007, s.50).  

Vi upplevde inte detta som något problem vid genomförandet av våra intervjuer och hade inga 

problem med att hålla oss till syftet.  

 

Vid transkriberingen valde vi att lyssna igenom materialet tillsammans flera gånger för att se 

om vi missat någon. Därefter transkriberade vi materialet och tog ut valda delar som ansågs 

relevanta för vårt syfte. Om vi hade valt att lyssna igenom materialet och transkriberat var för 
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sig hade vi kanske upptäck olika saker, men vi ansåg att transkriberingen var tidskrävande och 

valde därför att göra den tillsammans.  

 

Vid analysen av vårt material har vi valt att utgå från Bowlby’s anknytningsteori. Hade en 

annan teori valts hade andra resonemang och synsätt kunnat lyftas fram, men vi anser att 

anknytningsteorin var den teori som bäst kunde hjälpa oss att finna förskollärarnas 

resonemang angående anknytningen vilket var vårt syfte. 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att synliggöra hur förskollärare resonerar angående anknytningen vid 

de yngre barnens första tid i förskolan. Här kommer centrala delar av resultatet att tas upp i 

diskussion med hjälp av den tidigare presenterade forskningen. 

Trygg anknytning  

 

De fyra förskollärarna som deltagit i studien lyfter vikten av att barnen ska vara trygga i 

förskolan och vikten av att anpassa den första tiden efter varje individ för att alla barn är olika 

och har olika behov. Josefsson (2018, s. 3) menar att pedagogerna i förskolan möter många 

yngre barn och därför ställs vissa krav på ett ansvar från pedagogen för att kunna förhålla sig 

till barnens olika behov när de vistas på förskolan. Vi tycker att det är viktigt att som pedagog 

ha en fördjupad kunskap kring de yngre barnen för att kunna förhålla sig till barnens olika 

behov som Josefsson (2018, s. 3) skriver. Vi tycker även att det är viktigt att kunna se till 

barngruppen som helhet, för att barnen ska få känna en tillhörighet i gruppen där ingen blir 

utpekad eller åsidosatt på grund av sina behov.  

 

Förskollärarna berättar att en pedagog ska fungera som vikarierande anknytningsperson då 

barnet vistas på förskolan. Hagström (2010, s. 16) och Josefsson (2018, s. 3) menar att 

pedagogen får en viktig roll hos barnet då barn ofta tillbringar stor del av sin tid i förskolan. 

Relationen som byggs mellan barn och pedagog kan likna relationen mellan barn och förälder. 

I relationen ska pedagogen kunna förmedla både fysisk och emotionell omsorg (Hagström, s. 

16). Vi resonerar som Hagström och menar att detta är av vikt för barnets fortsatta utveckling. 

Vi menar att det krävs en god omsorg om barnet för att det ska känna sig tryggt, och för att det 
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i sin tur ska våga utforska sin omgivning och utvecklas. Det är samtidigt viktigt att hålla 

omsorgen på en professionell nivå och inte försöka ta föräldrarnas omsorgsplats.  

 

Föräldrakontakt 
 

Samtliga pedagoger säger även hur betydelsefullt det är att vårdnadshavarna får ta del av 

verksamheten och att de ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan. 

Pedagogerna har erfarenheter av att föräldrarna påverkar barnen genom att överföra sina 

känslor på barnet. Vi anser att det är minst lika viktigt att föräldrarna känner sig trygga när de 

lämnar sitt barn på förskolan för att barnet i sin tur ska känna trygghet i att bli lämnad. Vikten 

av att barnet har goda relationserfarenheter med sig hemifrån för att underlätta lämningen tas 

upp av Wood Jeffery, Emmerson Natasha och Cowan Philip (2004) i deras forskning. 

Författarna menar att det beror på vad barnet har för erfarenheter med sig hemifrån när det 

gäller bemötande. Barnet förväntar sig att bemötandet ska vara lika i mötet med pedagogerna 

som bemötandet är hemma. Har barnet upplevt otrygg anknytning hemma kan förväntningen 

finnas att det kommer känna sig otryggt även på förskolan och om barnet upplevt en trygg 

anknytning i hemmet kan denna känsla vidarebefordras till förskolan (Wood Jeffery, 

Emmerson Natasha och Cowan Philip, 2004).  

 

Vi tänker att det även kan vara tvärtom, att barnet kan känna en trygghet i att bli lämnat på 

förskolan om det upplever otrygg anknytning i hemmet. Om det skapas en trygg anknytning 

mellan barn och pedagog kan barnet uppleva trygghet i sin vistelse på förskolan som det inte 

får från föräldern. För dessa barn kan förskolan vara deras trygga plats i vardagen. Författarna 

menar att barn som upplevt nära relationer med en trygg anknytning kan lättare socialisera sig 

(Wood Jeffery, Emmerson Natasha och Cowan Philip, 2004). Om vi ska utgå från att barnen 

upplevt trygg anknytning i andra nära relationer tänker vi att det kan vara en fördel att 

introducera flera barn samtidigt, då de kan finna trygghet i varandra. Den tankegången 

motsägs dock av Maja som berättar att de har provat att introducera fler än ett barn åt gången, 

men att detta inte är hållbart då en pedagog inte räcker till om två barn söker tröst samtidigt. 

Fredriksson Sjöberg (2014, s.123) påpekar i det här sammanhanget att dialogen mellan ett barn 

och en pedagog kan störas när antalet barn utökas i en situation där det redan finns en 

pågående dialog. Detta gör att dialogen kan påverkas positivt eller negativt och dialogen kan 
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komma att helt avbrytas om fler barn tillkommer i samtalet (Fredriksson Sjöberg, 2014, s. 

123).  

 

Förskolläraren Anna menar att kontakten med föräldrarna är viktig då de ska kunna fråga och 

prata med pedagogerna om det skulle vara något problem. Här är samtalen i hallen med 

föräldern extra viktig. Vi anser att det är vid dessa vardagstillfällen som det kan utbytas 

information om något som rör barnet. Vi tänker samtidigt att det kan upplevas otryggt för 

föräldrarna att samtala om sitt barn med en pedagog i hallen då det kan finnas fler föräldrar 

närvarande. Det gäller att se till varje situation om det är lämpligt att dela information i hallen 

eller om det ska tas vid ett annat tillfälle i ett annat rum.  Det kan även vara en trygghet för 

både barnet och föräldrarna, att det kommer någon och möter dem i hallen när barnet lämnas 

och hämtas. Om föräldern och barnet alltid blir mött i hallen kan det även ses som hindrande 

för föräldern att få ta del av vad som sker inne på avdelningen. Förskolläraren Anna menar att 

det är viktigt att fokuset inte ligger på att barnet ska bli lämnat på förskolan, utan fokus ska 

ligga på att barnet ska känna sig tryggt av att vara på förskolan. Därför anser vi att det kan 

vara bra för föräldern att komma in på avdelningen när barnet lämnas på förskolan.  

Barnets signaler 

 

En av förskollärarna förklarar att det är viktigt att finnas där med barnet och att ha roligt 

tillsammans, men att det samtidigt är viktigt att finnas där när barnet blir ledset. När barnet blir 

ledset måste en pedagog finnas där för att ge tröst och se till så att barnets behov blir 

tillgodosedda. Vi tycker att det är extra viktigt att försöka tolka barnets signaler när det inte 

har ett verbalt språk. Hagström (2010, s.47) säger att barn som inte har det verbala språket 

uttrycker sig med känslor och handlingar. Vi tänker att detta är en trygghet för barnet. För att 

det ska skapas en trygg anknytning mellan pedagog och barn behöver barnets signaler bli 

besvarade. McNally och Slutsky (2017) säger att positiva relationer mellan barn och lärare är 

till större fördel för barnet. Hagström (2010, s.40-41) menar att pedagogen behöver skapa bra 

förutsättningar för att barnet ska ta till sig lärandet på ett optimalt sätt. Pedagogens 

erfarenheter inom yrket spelar in, även den personliga och känslomässiga upplevelsen 

påverkar mötet och relationen till barnet (Hagström, 2010, s.40-41). Vi anser att det är viktigt 

att som pedagog hålla sina personliga känslomässiga erfarenheter på en professionell nivå och 

att lämna negativa erfarenheter utanför arbetet. Samtidigt kan de negativa erfarenheterna 
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användas till att kunna sätta sig in i barnets situation om barnet kommer till förskolan med 

liknande upplevelser.  

 

Skillnader i metoder 

 

När det kommer till den första tiden för barnet i förskolan har pedagogerna lite olika syn. Tre 

av pedagogerna anser att tiden för dagen ska utökas successivt för att barnet ska skapa en 

trygg anknytning till pedagogerna. Vid detta tillfälle planeras den första tiden i samråd med 

föräldrarna då barnet ska få ta del av alla rutiner innan barnet börjar sin ordinarie tid. Den 

fjärde pedagogen tycker att barnet ska vistas några timmar under förmiddagen på förskolan de 

första två veckorna och i samråd med föräldrarna bestämma hur länge de ska delta 

tillsammans med barnet. Förskolläraren anser att rutinerna för dagen faller sig naturligt för 

barnet senare när det börjar sina schemalagda tider. Josefsson (2018, s.24) skriver att 

personalens förhållningssätt och pedagogiska medvetenhet är viktig, till exempel en 

medvetenhet om hur omsorg och pedagogik kan förenas. Författaren anser att det är av vikt att 

ett antal pedagoger tillsammans utgör ett gott arbetslag. Ett arbetslag som arbetar efter ett 

gemensamt förhållningssätt där pedagogerna tar tillvara på barnens kompetenser och deras 

medverkan i lärandet (Josefsson, 2018, s.24). Vi anser likt Josefsson att det viktigaste kanske 

inte är hur man lägger upp tiden för barnets första dagar i förskolan. Det viktigaste är att 

personalgruppen är sammansvetsade och strävar mot samma mål och att arbetslaget har ett 

gemensamt förhållningssätt där pedagogerna ser till barnets och föräldrarnas bästa.  

 

Maja anser att det är viktigt att det är samma pedagog som introducerade barnet sitter med 

barnet vid de första rutintillfällena, som samlingen eller måltiden till exempel. Då förskolan 

ska fungera som ett komplement till hemmet (Skolverket, 2016, s.5) krävs det att pedagogerna 

får bygga upp en relation till barnet som kan likna relationen till föräldern (Broberg, Hagström 

& Broberg, 2012, s. 22). Vi tänker att det är viktigt att barnet får ha sin anknytningsperson på 

förskolan närvarande vid dessa situationer för att öka tryggheten och få möjlighet att skapa 

liknande känsla som barnet har i hemmet. Samtidigt anser vi att det kan vara bra att efter en tid 

byta pedagog som sitter med barnet vid dessa tillfällen för att barnet ska vänja sig med de 

andra pedagogerna, om anknytningspedagogen inte skulle närvara.   
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Slutsats  
 

Syftet med studien var att synliggöra hur förskollärare resonerar angående anknytningen vid 

de yngre barnens första tid i förskolan. Utifrån våra intervjuer framkom det att alla 

förskollärarna såg på anknytning som viktigt för barnens utveckling. Förskollärarna lyfter 

även att alla barn är olika och har olika behov samt att man som pedagog måste anpassa den 

första tiden i förskolan efter varje individ. Respondenterna påpekar även vikten av att 

föräldrarna får vara med barnen i förskolan den första tiden och ta del av verksamheten, det är 

viktigt att föräldrarna känner trygghet i att lämna sina barn på förskolan, är föräldern trygg blir 

barnet tryggt. Förskollärarna har något olika syn på hur den första tiden ska utformas för att 

anknytningen mellan pedagog och barn ska skapas på ett optimalt sätt. I vår slutsats tolkar vi 

det som att pedagogerna resonerar kring anknytning utifrån egna erfarenheter mer än 

faktabaserad kunskap. Därför anser vi att anknytningen bör ta en större plats i läroplanen för 

förskolan (2016). Vi anser att läroplanen i dagsläget är mycket tolkningsbar och att 

anknytningen inte får tillräckligt med plats då den genom forskning visar sig ha stor betydelse 

för barnens välbefinnande och utveckling (Josefsson, 2018, s. 31).  
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