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Förord 

Vi är två studenter som har ett gemensamt intresse i anknytningens betydelse för små barn i 

förskolan. Det gemensamma intresset har resulterat i denna uppsats. För dig som läsare vill vi 

lyfta fram ordet trygghet, för detta ord har kommit att bli en central del i vårt arbete. Om man 

använder synonymordlistan i Microsoft Word för ordet ”trygghet”, får man upp ord som ”lugn 

och ro” och ”säkerhet”. Dessa ord sammanfattar vad vår studie handlar om. Tillsammans med 

olika arbetslag från kommunala förskolor i Mellansverige har vi haft förmånen att intervjua en 

rad olika förskolepedagoger om deras egen profession. Vi vill rikta ett stort tack till pedagogerna 

som valt att ställa upp, utan er hade det inte blivit något examensarbete. Vi vill även tacka våra 

familjer, vår handledare Lottie, studiekamrater och vänner som tålmodigt har lyssnat på våra 

samtal om anknytning och dess betydelse utifrån olika perspektiv.  

  

“Anknytningsteorin är resultatet av 60 års forskning kring hur mänskliga relationer 

fungerar. Genom att studera barn och vuxna har man lyckats kartlägga många av de 

faktorer som spelar in då vi människor försöker knyta känslomässiga band till 

varandra” (Josefsson, Linge 2012, s.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Abstract: Kunskapsområdet för det här examensarbetet är anknytning. Uppsatsen sätter fokus 

på anknytningens betydelse och har anknytningsteorin som teoretisk utgångspunkt. 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur pedagoger resonerar om små barns anknytning i 

förskolan.  

 

För att få svar på vårt syfte har vi vänt oss till verksamma pedagoger på småbarnsavdelningar. 

Metoden som vi har använt oss av är halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger 

i Mellansverige. I analysen har vi använt oss av Bowlbys anknytningsteori och begreppen, 

Anknytning, Trygg Bas och Inre arbetsmodeller för att lättare kunna se anknytningen och dess 

betydelse för att skapa trygga små barn.  

 

Vi har använt oss av följande forskningsfrågor för att besvara vårt syfte. Hur uppger 

pedagogerna att de arbetar för att de små barnen ska få förutsättningar att skapa en trygg 

anknytning till de vuxna på förskolan? Vilka olika faktorer påverkar barnets anknytning till 

pedagogerna enligt pedagogerna själva? I de analyserade svaren framkommer det att 

pedagogerna har en övergripande medvetenhet om anknytningens betydelse och hur de kan 

hjälpa barnen att skapa trygga relationer. De nämner en rad olika faktorer såsom vårdnadshavare, 

organisationen samt det egna förhållningssättet som de anser kan påverka barnens förutsättningar 

till att skapa en trygg anknytning.  
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Inledning  

Förskolans uppdrag vilar på att verksamheten ska vara trygg och lärorik där pedagogerna ska 

erbjuda en trygg omsorg (Skolverket, 2016, s.5). Detta blir enligt ett anknytningsperspektiv och 

gör att tryggheten får en avgörande betydelse för en främjande förskoleverksamhet med en 

medvetenhet till små barns behov till trygghet. Carlberg, Granberg och Lindfors (2013, s.4) 

menar på att de små barnen behöver en trygg bas som utgångspunkt för vidare utveckling och 

lärande. Pedagogernas kunskap kring anknytningsteorin spelar en viktig roll. Barnen spenderar 

många timmar i förskolan och därför har pedagogerna en stor del i barnens relationella 

utveckling, menar författarna (2013, s.7). I samtal med verksamma pedagoger under VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning), är samtliga överens om att anknytning har en avgörande roll för 

barns trygghet. 

 

Skolverket (2016, s.5) skriver kring förskolans uppdrag att barnen ska stimuleras i sin utveckling 

och sitt lärande och att de skall erbjudas en trygg omsorg. Brandtzæg, Torsteinsson och Øeistad, 

(2013, s.18) menar att trygghet är det viktigaste av allt för små barn. Vidare menar författarna 

(2013, s.24) att med en trygg och omvårdande vuxen vid sin sida kan barnet börja sin erövring av 

världen i långsam takt. Forskning visar på vikten av, pedagogers kunskap gällande anknytning. 

Kunskapen består av att tolka och förstå barnets signaler för att kunna ge barnen de stöd de 

behöver (Lundén, 2004, s.8). Denna studie vill om möjligt öka kunskapen kring anknytningens 

betydelse och vikten av att pedagogerna skapar en trygghet i verksamheten. 

 

När små barn börjar på förskolan börjar en ny fas i livet, föräldrarna har varit barnens trygga 

hamn och nu är det dags att knyta an till pedagogerna på förskolan. Föräldrarna har tidigare varit 

barnens första och självklara trygga bas (Risholm Mothander & Neander, 2017, s.3). I ett 

anknytningsperspektiv blir pedagogerna en ersättare för föräldrarna när barnen vistas på 

förskolan (Hagström, 2016, s.103). Hagström (2010, s.13) menar i sin avhandling att om det 

finns hinder i kontakten mellan barnen och omsorgsgivaren så påverkas barnets totala 

utveckling. Den här studiens kunskapsområde kommer vara anknytning. Under vår VFU i 

förskolan har vi uppmärksammat anknytningens betydelse i förskolan bland de små barnen i 

åldern 1-3 år. Det väcker frågor om hur pedagogerna bygger relationer till barnen och hur olika 

faktorer kan påverka anknytningsrelationerna. Sätter man anknytningens betydelse i relation till 
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olika begrepp och teorier blir detta område absolut intressant att titta närmare på inför den 

kommande yrkeskarriären. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur pedagoger resonerar om små barns anknytning i 

förskolan.  

 

De forskningsfrågor som studien avser att besvara är följande: 

 Hur uppger pedagogerna att de arbetar för att de små barnen ska få förutsättningar att 

skapa en trygg anknytning till de vuxna på förskolan? 

 Vilka olika faktorer påverkar barnets anknytning till pedagogerna enligt pedagogerna 

själva? 

Teoretisk utgångspunkt  

Vår studie utgår ifrån Bowlbys anknytningsteori som beskriver de känslomässiga band som ett 

barn och en vårdnadshavare eller pedagog skapar när de knyter an till varandra (Broberg, 

Hagström & Broberg, 2012, s.33). Känner sig barnet säkert på att den får skydd och tröst när en 

fara hotar eller uppstår, slås anknytningssystemet igång och barnet söker tröst i en trygg famn. 

Faran för små barn kan vara att en omsorgsgivare, i de flesta fall en förälder lämnar barnet på 

förskolan och något oväntat händer (Hagström, 2016, s.104). Begrepp som används i vår studie 

är, anknytning, trygg bas samt inre arbetsmodeller. 

 

John Bowlby (1907–1990) anses vara anknytningsteorins upphovsman, han utvecklade ett 

särskilt intresse för bandet mellan barnet och modern. Bowlby såg behovet av en nära 

känslomässig kontakt med en eller ett begränsat antal omsorgspersoner. Han ansåg att 

anknytning var lika stort som behovet av mat och sömn. Utvecklingspsykologen Mary D. Salter 

Ainsworth (1913–1999) ansågs vara den andra förgrundsfiguren för anknytningsteorin. 

Ainsworth ansågs ge anknytningsteorin den stadga och det empiriska underlag som var 

nödvändigt och genom sina kunskaper i personlighetspsykologi kunde hon se att barn utvecklar 

olika typer av anknytning till olika omsorgspersoner, hon myntade begreppet en trygg bas vilket 

redogörs för senare i texten (Broberg et al., 2012, s.35–36). 
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Begreppet anknytning är en översättning av engelskans attachment. Med det menas med att 

något mindre hänger ihop och är beroende av något större (Broberg et al., 2012, s.33). Broberg et 

al. (2012, s.36) lyfter fram att anknytning handlar om nära känslomässiga relationer som alla har 

dessa fem gemensamma kriterier,  

1. har varaktighet över tid,  

2. rör relationen till en särskild person som inte är utbytbar,  

3. har stor känslomässig betydelse för individen,  

4. kännetecknas av att personerna söker varandras närhet  

5. samt innebär att personerna upplever obehag vid ofrivillig separation från varandra.  

Förutom dessa kriterier innebär en anknytningsrelation även att den anknutna söker sig till sin 

anknytningsperson för trygghet, tröst och beskydd (Broberg et al., 2012, s.36). Små barn anses 

kunna knyta an till mellan tre till fem personer, något som är beroende av att de träffar 

personerna regelbundet (Hagström, 2016, s.105). Broberg et al. (2012, s.38) skriver “för att de 

små barnen skall utvecklas optimalt i förskolan, är det bra om de har en anknytningsrelation” till 

någon pedagog. Med det menas att barnet utvecklat en varaktig känslomässig relation till någon i 

förskolan, som gör att barnet kan få tröst och beskydd även när föräldern inte är närvarande. 

Barn som har erfarenheter av att få tröst och hjälp när fara uppstår under upprepade tillfällen 

skapar en trygg anknytning. Detta gör att de litar på att få tröst och skydd när 

anknytningssystemet slås på. Har barnen utvecklat en trygg anknytning till någon av föräldrarna 

går det lättare att känna trygghet hos t.ex. en pedagog. Detta kräver dock att den nya 

anknytningspersonen erbjuder en tillfredsställande hjälp i anknytningssituationen (Hagström, 

2016, s.108).  

 

Begreppet trygg bas är ett centralt begrepp inom anknytningsteorin skriver Broberg et al. (2012, 

s.44). Funktionen som den trygga basen har beskriver Broberg et al. (2012, s.45-46) som ett 

gummiband som är trätt över barnet och föräldern. Den trygga basen gör så att barnet vågar 

utforska sin omvärld och vänder tillbaka till den säkra hamnen om de börjar känns otryggt. 

Trygg bas beskriver två aspekter av den vuxnes omsorgsförmåga,  

1. att vara en trygg bas för barnets utforskande och  

2. att utgöra en “säker hamn”, dit barnet kan återvända i händelse av upplevt hot eller fara. 

(Broberg et al., 2012, s.44)     
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Begreppet trygg bas har även beskrivits som en del i trygghetscirkeln (Broberg et al., 2012, 

s.44). 

 

 

Hämtad, 19-11-2018, 

https://www.google.se/search?q=trygghetscirkeln&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH8o2cxODeAh

VrlIsKHddCDmsQ_AUIDigB&biw=1440&bih=758#imgrc=rjSxlvEH0J8_OM: 

Om barnet inte känner trygghet till den vuxne påverkas förmågan och att undersöka omvärlden 

på ett negativt sätt, eftersom barnet då inte känner att den vuxne finns där som stöd om behovet 

skulle uppstå (Broberg et al., 2012, s.45). Barnet kan vid sådana här tillfällen välja att aldrig 

lämna basen, det vill säga klamra sig fast vid den vuxna eller bete sig som att hamnen inte 

behövs. Den undre delen av trygghetscirkeln visar barnets behov och beroende av skydd 

(anknytningsbehovet). Handen i den undre delen av cirkeln tar emot barnet och representerar en 

säker hamn.  

 

I samspel med barnets anknytningspersoner samt utifrån barnets erfarenhetsvärldar utvecklas 

inre arbetsmodeller. Enkelt förklarat får barnet en uppfattning om sig själv i förhållande till 

andra människor, arbetsmodellerna är föränderliga och kan ändras utifrån avvikande erfarenheter 

tillsammans med andra. Arbetsmodellerna är således en avgörande del i barns personliga 

utveckling (Hagström, 2016, s.107). Betydelsen av inre arbetsmodeller blir påtagligt när barnet 

börjar umgås med människor utanför den egna familjen som har egna inre arbetsmodeller vilka 

kan påverka samspelen negativt eller positivt (Broberg et al., 2012, s.48). 

https://www.google.se/search?q=trygghetscirkeln&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH8o2cxODeAhVrlIsKHddCDmsQ_AUIDigB&biw=1440&bih=758#imgrc=rjSxlvEH0J8_OM
https://www.google.se/search?q=trygghetscirkeln&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH8o2cxODeAhVrlIsKHddCDmsQ_AUIDigB&biw=1440&bih=758#imgrc=rjSxlvEH0J8_OM
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Bakgrund  

I detta avsnitt speglas hur Läroplanen för förskolan (2016) ser på vikten av anknytning i 

förskolan. Vidare presenteras hur media och populärvetenskap framställer de små barnens behov 

av trygga relationer till pedagogerna i förskolan.  

Förskolans läroplan 

Förskolans läroplan (2016) tar inte upp begreppet anknytning, däremot trycker de på 

omsorgsbiten där vi som pedagoger ska erbjuda barnen en trygg omsorg som utformas så att 

omsorg, lärande och utveckling bildar en helhet (Skolverket, 2016, s.5). I Förskolans nya 

reviderade läroplan (2018) ska utbildningen formas utifrån omsorg och trygghet om barnets 

välbefinnande (Skolverket, 2018, s.10). Detta tolkar vi som att omsorg och trygghet är två 

avgörande komponenter i barnens anknytningsbehov. Arbetslaget ska verka för att erbjuda 

barnen en god omsorg där miljö, utveckling och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2018, 

s.15), vilket i sig kan ses som liktydigt med att arbeta utifrån ett anknytningsperspektiv. 

  

Med våra erfarenheter som grund anser vi att Skolverkets Läroplan för förskolan (2016) i 

dagsläget är framskriven på ett alltför tolkningsbart och otydligt sätt om hur man konkret kan 

använda olika arbetssätt som berör området anknytning. Under avsnittet Utveckling och lärande 

står det: ”Förskollärare ska ansvara för att ge barnen goda förutsättningar att bygga upp varaktiga 

relationer och känna sig trygga i gruppen” (Skolverket, 2016, s. 11). För att ge barnen 

möjligheter till en trygg anknytning är detta en viktig aspekt att tänka på under introduktionen i 

förskolan. Det kan även kopplas till vikten av pedagoger skapar en trygg relation till 

vårdnadshavare under introduktionen. Våra erfarenheter visar att vårdnadshavarens negativa 

känslor under introduktionen kan överföras till barnet, vilket kan generera i att det tar längre tid 

för barnet att knyta an till en pedagog och känna trygghet i förskolan. Läroplanen för förskolan 

(2016) skriver att varje barn tillsammans med sina föräldrar, ska få en god introduktion i 

förskolan (Skolverket, 2016, s.13). 

Småbarnens egen läroplan 

Carlberg, Granberg och Lindfors (2013) har skrivit Småbarnens egen läroplan utifrån 1-3 

åringars behov. Boken är skriven utifrån den dåvarande Läroplanen för förskolan (2010). 
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Författarna skriver att de små barnen behöver “nära och stabila relationer med få vuxna som kan 

hjälpa dem att tolka och sätta ord på omvärlden, känslor och sinnesupplevelser” (Carlberg et al., 

2013, s.4). De menar att barnen behöver en trygg bas för att kunna utforska omvärlden och göra 

nya upptäckter. Carlberg, et al. (2013, s.7) skriver att ca 80 % av dagens 1–3 åringar går i 

förskolan och detta gör att pedagogerna i förskolan har en stor del i barnens relationella 

utveckling.  

 

Anknytningsteorin säger att vår förmåga att skapa relationer hänger samman med kvaliteten på 

de relationerna som fanns mellan föräldrar och barn under de första levnadsåren. Författarna 

(2013, s.15) skriver även fram riktlinjer för pedagogerna och en av dessa säger att “pedagogerna 

ska vara medvetna om vikten av anknytning”. Fortsättningsvis (2013, s.4) skriver de att 

läroplanen inte skriver fram de små barnens behov och därför anses de viktigt att lyfta fram 

forskning gällande barns första levnadsår. Småbarnens egen läroplan blir då högst relevant för 

denna studie och för verksamma inom förskolan att ta del av. 

 

För att förstärka det ovannämnda vill vi lyfta fram Barnverket, en föräldrar organisation som 

arbetar för att öka delaktighet och inflytande gällande barns rätt att må bra och utvecklas i en 

trygg och säker miljö inom skolväsendets verksamheter. Barnverket (http://www.barnverket.se/arkiverade-

sidor/forskolan-maste-ha-en-laroplan-som-tydligt-utgar-fran-barns-behov/) skriver på sin hemsida om de små 

barnens behov och begreppet anknytning. Barnverket skriver att förskolan måste ha en läroplan 

som tydligt utgår från barns behov. De har skrivit fram ett förslag om hur förskolans läroplan bör 

revideras, de yngsta barnens behov bör då skrivas fram tydligare i revideringen. Barnverket 

skriver att begreppet anknytning borde finnas med och belysas och förtydligas.    

 

Vad säger samhällsdebatten om anknytning? 

 Malin Broberg är professor vid Göteborgs universitet och lyfter i en föreläsning (2016) för 

SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) fram vikten av att barn har en trygg anknytning. 

Broberg menar att om barnen upplever trygghet och har stöd av en trygg pedagog så vågar barnet 

utforska sin värld och lärandet stimuleras. Hon menar även på att trygghet och positiva 

anknytningsrelationer påverkar den psykiska hälsan och utvecklingen av sociala relationer på ett 

positivt sätt. När barnen blir sedda, hörda och bekräftade utvecklas hjärnas neurologiska nätverk 

och gör att barnet får en tilltro till sig själv och kan upprätthålla positiva sociala relationer.   

 

http://www.barnverket.se/arkiverade-sidor/forskolan-maste-ha-en-laroplan-som-tydligt-utgar-fran-barns-behov/
http://www.barnverket.se/arkiverade-sidor/forskolan-maste-ha-en-laroplan-som-tydligt-utgar-fran-barns-behov/
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Journalisten Dan Josefsson har tillsammans med psykologen och psykoterapeuten Egil Linges 

skrivit Hemligheten: från ögonkast till varaktig relation (2008). Den populärvetenskapliga 

bokens syfte är förklara orsaker till att inte kunna hitta en varaktig relation och har sin 

utgångspunkt i anknytningsteorin. 

  

“Nu har jag lust att berätta för så många som möjligt att det finns bra - ja faktiskt vetenskapliga 

förklaringar till att många av oss har svårt för att skapa nära och varaktiga relationer” (Josefsson, 

2008, s.10). 

 

Författarna skriver att barns tidiga kunskaper om relationer är något som följer med dem hela 

livet. Den relationella kvaliteten till föräldrarna påverkar hur barnen senare skapar närhet till 

andra människor även i vuxen ålder (Josefsson & Linge, 2008, s. 27).  Fortsättningsvis skriver 

Josefsson och Linge (2008) att anknytningsforskningen visar att barn har en medfödd förmåga 

att anpassa sitt beteende efter sina föräldrars sätt att agera. Barnet gör det för att maximera det 

beskydd barnet får från sina föräldrar. Omedvetet styrs den vuxnes beteenden av händelser från 

barndomen menar författarna (Josefsson & Linge, 2008, s. 39, 42–43). 

 

En aktuell debatt som pågått i samhället i några år och som berör anknytningen förälder – barn, 

är vad vårt mobilanvändande gör med relationen till våra barn. Kerstin Johanneson som är 

ordförande för barnhälsovård i Sveriges Psykologförbund, deltog i en intervju 2015 i P4 

Sjuhärad där hon hävdade att mobilanvändandet hade negativa effekter på den sociala kontakten 

mellan föräldrar och barn. Mobilberoende föräldrar sänder nämligen samma signaler till sina 

barn som föräldrar med svår depression. 

Forskningsgenomgång  

I detta avsnitt presenteras aktuell forskning gällande anknytning och de små barnens behov av att 

skapa trygga relationer i förskolan, allt för att visa anknytningens olika delar och komplexitet. 

 

Vi har använt följande databaser när vi sökte aktuell forskning: Libris, Google Scholar, 

Artikelsök och Högskolan Dalarnas biblioteks databas Summon. Följande sökord har använts 

och kombinerats på olika sätt: attachment*, preschool*, pedagog, trygghet* anknytning* och 

förskol*.  
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Vi har under våra sökningar funnit ett par avhandlingar och några vetenskapliga artiklar gällande 

anknytning. Det vi uppmärksammat är att det verkar finnas mycket begränsat med pedagogisk 

forskning inom området och vi har därför kompletterat vår studie med populärvetenskapliga 

böcker som är relevanta för studien. De populärvetenskapliga böckerna är författade av, forskare, 

psykologer och verksamma inom vårt valda område. Merparten av avhandlingar och artiklar som 

presenteras bygger på kvalitativ forskning och empirin har insamlats via intervjuer och enkäter 

med pedagoger, föräldrar där forskningsobjektet utgörs av samspelet mellan barn och föräldrar. 

Persson och Tallberg Bromans (2017) artikel baseras på kvantitativ forskning, empirin har 

samlats in via prov, frågeformulär etc. Den kvantitativa forskningens resultat har sedan ställts i 

relation till varandra och slutförts med att redovisas i tabellform. 

 

I de artiklar och avhandlingar vi funnit framhålls vikten av anknytning i förskolan. Gemensamt 

för dessa är olika teorier och förhållningssätt som har en avgörande betydelse för barns trygghet. 

Studierna vi funnit ses endast utifrån de vuxnas perspektiv. Frånvaron av barns perspektiv i dessa 

studier är påtagligt. Det finns inga barn som är tillfrågade i dessa studier. En orsak till detta kan 

vara barnens ålder. Detta gör att uppfattningen om anknytningens betydelse endast ses utifrån de 

vuxnas perspektiv.  

Anknytning 

Broberg et al. (2012, s.33) skriver att anknytning utvecklas gradvis under barnets första 

levnadsår.  De flesta barn i Sverige börjar förskolan när de fyllt ett år, det innebär att 

anknytningen fortfarande är barnets viktigaste utvecklingsuppgift (2012, s.17). Processen 

handlar till en början om en speciell utvecklad relation mellan förälder och barn och som senare 

resulterar i ett särskilt psykologiskt band. Barnets anknytning till olika personer kan se olika ut 

beroende på hur samspelet utvecklas med respektive person. Anknytningen är en viktig 

beståndsdel i barnets personlighetsutveckling och den får betydelse för barnets fortsatta 

utveckling, speciellt när det gäller nära känslomässiga relationer till personer både inom och 

utom familjen (Broberg et al., 2012, s.33).  

 

Broberg et al. (2012, s.37) menar att den svage/mindre (barnet) knyter an till den större och 

starkare (föräldern) för att få beskydd och trygghet. Föräldern besvarar detta med att utveckla ett 

känslomässigt “omvårdnadsband” till barnet för att beskydda det. Om barnet i sitt sökande efter 

tröst, trygghet och beskydd får det som barnet behöver, blir anknytningen trygg. När barnet blir 
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äldre skaffar det sig ett större socialt nät vilket gör att anknytningen till föräldern blir mindre 

centralt. Detta innebär inte att anknytningsrelationen blivit svagare eller mindre betydelsefull 

utan den behövs bara inte lika ofta (Broberg et al., 2012, s.37). 

Behovet av en trygg anknytning hos småbarn  

En avgörande del i barns utveckling är att i tidig ålder få etablera trygga anknytningsrelationer 

till sina vårdnadshavare eller andra nära omsorgsgivare. Utifrån ett anknytningsperspektiv blir 

pedagogerna på förskolan ett substitut till dessa personer den tid barnen vistas på förskolan. En 

grundläggande arbetsuppgift är att erbjuda barnen en miljö som är tillfredsställande. Att kunna 

koppla av och känna sig trygg och genom det kunna utforska leka och lära är en viktig faktor för 

barnets utveckling (Hagström, 2016, s.103). I ett barnperspektiv är inte anknytningsrelationer 

jämbördiga utan är hierarkiskt ordnade, vilket kan beskrivas som att när barnet behöver tröst och 

skydd finns det alltid en vuxen som fyller barnets behov bättre än andra (Hagström, 2016, s.105). 

Genom att vara en lyhörd och pålitlig pedagog som hjälper barnet i anknytningssituationerna 

skapas det en god förutsättning till en trygg anknytning till en eller flera pedagoger på förskolan 

enligt författarna (Hagström, 2016, s.105). 

 

Om barnet har utvecklat en otrygg och undvikande anknytning, har barnet troligtvis vid 

upprepade tillfällen haft erfarenhet av att vårdnadshavaren inte känner sig bekväm med att ge 

barnet den närhet och stöd som behövs. Barnet kan ha fått signaler om att de ska vara “stora eller 

duktiga utan gråt eller gnäll” (Hagström, 2016, s.108). I en otrygg ambivalent anknytning har 

barnet erfarit att vårdnadshavarens tillgänglighet har varierat. Barnet kan ha upplevt 

tillgänglighet vissa dagar och andra dagar har vårdnadshavaren avvisat barnet på olika sätt. Detta 

kan medföra att barnets anknytningsbeteende blir uppskruvat och bevakande vid de tillfällen då 

vårdnadshavaren är tillgänglig och utifrån det kan barnet lätt missförstås som osjälvständiga barn 

(Hagström, 2016, s.109). Barn som har utvecklat en desorganiserad anknytning har erfarit att 

vårdnadshavaren har varit oförutsägbar och skrämmande i anknytningssituationerna. Barnet 

söker sig till vårdnadshavaren trots att barnet inte vet vad som kommer att hända. Dessa barn kan 

vara svåra att förstå i anknytningssituationer i förskolan då barnen reagerar olika från gång till 

gång (Hagström, 2016, s.110–111). 

 

Persson och Tallberg Bromans (2017) studie undersöker förskollärares uppfattning om trygga 

och säkra barn. Det framgår av studien att undervisningen har en sekundär roll och att det 
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primära är barns säkerhet utifrån ett omsorgsperspektiv. Forskarna menar att ordet säkerhet kan 

tolkas som trygghet. Trygghet kan i den här bemärkelsen tolkas som att barnet känner sig tryggt i 

sig själv och något som ger goda förutsättningar att leka och lära samt att lita på sig själv och 

andra i sin närhet. 

Sviktande omsorg 

Syftet Lundén (2004) har med sin avhandling är att genom fyra olika studier tolka omsorgssvikt 

bland förskolebarn i olika sociala kontexter. Avhandlingen lyfter fram vikten av en gemensam 

definition av begreppet omsorgssvikt, vilket i sin tur påverkar pedagogers möjlighet att 

uppmärksamma barn med omsorgssvikt. Lundén (2004) skriver i sin studie att relationen mellan 

barn och föräldrar är avgörande för barns utveckling. Föräldrarnas bristande omsorgsförmåga 

utsätter barnen för omsorgssvikt vilket kan göra att barns utveckling hämmas. Barn kommer till 

världen oerfarna, de utvecklas i samband med sin omgivning där vårdnadshavaren utgör en 

centralpunkt i barns närvaro. När barn utvecklas ställs de inför olika uppgifter som behöver 

lösas. Vårdnadshavarnas roll blir att vara barnets stödjande och hjälpande hand. Detta blir i enhet 

med barnens kognitiva utveckling menar Lundén (2004, s.11). Utvecklingens gång påverkas av 

hur väl vårdnadshavaren kan stödja barnets i att lösa de olika uppgifterna som framkommer 

under barnets utveckling. Har inte möjligheten funnits att lösa uppgifterna kan detta medföra att 

utvecklingen blir mer riskfylld. Olika faktorer på olika nivåer påverkar relationen mellan barn 

och vårdnadshavare (Lundén, 2004, s.11). 

Föräldrautbildning 

Risholm Mothander och Neander (2017) har Bowlbys anknytningsteori som utgångspunkt. De 

hävdar att anknytningsteorin har en stor genomslagskraft samtidigt som de ser att de finns en 

avsaknad av forskning utifrån ett småbarns perspektiv. Syftet med studien var att ta fram mer 

fakta kring detta ämne och utbilda föräldrar så att psykisk ohälsa bland små barn kan förebyggas. 

Resultatet visar att användningen av trygghetscirkeln som komplement hos föräldrarna har gett 

dem en djupare förståelse för barns behov av känslomässigt stöd och har påverkat relationen 

positivt. Artikeln trycker på att små barn behöver minst en anknytningsperson i sin närhet som 

erbjuder dem trygghet och skydd. Barnen behöver även en lagom dos av stimulans och en 

möjlighet till utforskande. De vårdnadshavare som medverkade i studien kände att de genom att 
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utbilda sig i trygghetscirkeln upplevde att de fick en större förståelse för de behov som uppstod 

hos barnen men även hos dem själva (Risholm Mothander et al., 2017). 

De små barnens anknytning i förskolan 

Broberg et.al (2012, s.163) menar att när barnet introduceras i förskolan och utforskar förskolan 

tillsammans med pedagogen, bör barnets föräldrar vara den trygga bas dit barnet återvänder och 

fyller på sitt trygghetsbatteri. Pedagogens uppgift under introduktionen är att lära känna barnet, 

så att barnet skall kunna känna sig tryggt och inte oroligt (Broberg et al., 2012, s.164). 

Författarna (2012, s.49) skriver att det otrygga barnet behöver möta tålmodiga pedagoger som 

kan hjälpa till att utveckla nya inre arbetsmodeller som är bättre anpassade till de sociala 

samspelen utanför familjen. Forskning visar att barn med otrygg anknytning ofta beter sig på ett 

sätt som gör att pedagogerna i förskolan reagerar negativt och det bemötandet förstärker barnets 

negativa förväntningar på hur vuxna är (Broberg et al., 2012, s.49). Brandtzæg et al. (2013, s.26) 

menar att det är en stor omställning för ett litet barn att börja förskolan och lämnas till obekanta 

vuxna under många timmar varje dag. De skriver om vikten att barnet måste få möjligheter till 

att utveckla en “säker hamn” och en trygg bas på förskolan, då ett litet barn inte klarar av att vara 

utan anknytning till en vuxen några längre stunder.  

 

Författarna skriver att desto yngre barnet är ju mer beroende är det av att bli omhändertaget och 

förstått av en vuxen som det känner sig knutet till (2013, s.25). De menar att om barnet inte får 

en trygg anknytning till någon på förskolan kan det ge problem för barnets lek och lärande 

(2013, s.27). Barnets omsorgsgivare är barnets primära anknytningspersoner, det vill säga 

kommer alltid som nummer ett för barnet. På förskolan behöver barnet en sekundär 

anknytningsperson. Att vara en sekundär anknytningsperson innebär följaktligen att vara 

nummer två (Brandtzæg et al., 2013, s.27). En sekundär anknytningsperson är inte mindre värd 

menar författarna, utan den personen kommer bara lite längre ner i barnets anknytningshierarki. 

Kunskap om anknytning och barns grundläggande behov är därför till stor nytta menar 

Brandtzæg et al. (2013, s.20) om man jobbar med att ta hand om barn och har rollen som att vara 

någons sekundära anknytningsperson. 

 

När ett litet barn kommer till förskolan underlättar det övergången om barnet får en 

kontaktperson som det knyter an till först, d v s en sekundär anknytningsperson. De övriga 

pedagogerna kan genom att vara engagerade, hängivna och empatiska och göra att en trygghet 
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skapas för barnet (Brandtzæg et al., 2013, s.74). Vidare menar författarna att pedagogerna bör 

prata, le, sjunga och ha roligt tillsammans för att signalera till barnet att det är tryggt här och vi 

tycker om dig. Ett litet barn behöver mycket fysisk kontakt för att känna trygghet skriver 

Brandtzæg et al. (2013, s.75). Det behöver få sitta i knäet och känna kontakt.  Barnet blir inte 

bortskämt genom det här, utan tryggt och kan lättare fokusera på lekandet och utforskandet. 

Barnets sekundära anknytningsperson bör vara den som sköter blöjbyten, läggning och tröstandet 

i början menar Brandtzæg et al. (2013, s.161) eftersom barnet i dessa situationer befinner sig i 

den nedre delen av trygghetscirkeln (se bild s.4) och behöver den säkra hamnen. Författarna 

(2013, s.161) menar att det är viktigt att pedagogerna organiserar verksamheten på ett sätt som 

gör att barnet alltid har en vuxen som det känner sig tryggt med. Därför är det viktigt att först när 

barnet känner sig tryggt med sin sekundära anknytningsperson, kan barnet knyta an till 

ytterligare en pedagog. 

Pedagoger som en kompletterande anknytningsperson 

I Hagströms studie arbetar pedagoger med att knyta an till barn vars föräldrar har någon form av 

psykisk ohälsa. Under tiden de vistas på förskolan ska pedagogerna fylla barnens fysiska och 

emotionella behov, ett behov som annars tillfredsställs av barnens föräldrar (Hagström, 2010, 

s.16). Syftet med studien är att öka kunskapen om anknytningens betydelse för att pedagogerna 

ska kunna bli en kompletterande anknytningsperson till barnen (Hagström, 2010). Tidsaspekten 

är en avgörande faktor för hur barnets relation till pedagogen blir, den skapas utifrån tiden som 

barnet är i förskolan. Författaren menar att ett sådant antagande saknar empiriskt stöd och de 

fortsätter med att det finns forskning som visar att barnens utveckling hänger samman med 

tillitsfulla relationer till andra (Hagström 2010, s.16). En slutsats är att förskolan har en 

betydande roll för barnen i deras utveckling, speciellt för de barn som har omsorgsbrister i 

hemmet (Hagström, 2010, s.19). 

 

Hagström (2010) har i sina observationer sett att barn sökt upp sin anknytningsperson när barnet 

behöver återvända till sin trygga bas (2010, s.172). Det är svårt att peka ut vilka faktorer som har 

en avgörande roll i barns utveckling, då faktorer som barngruppens storlek, pedagogens förmåga 

att möta barnet samt miljön har betydelse hur utvecklingen sker. (Hagström, 2010, s.16). 

Hagström (2010) anser att det saknas forskning som berör den svenska förskolan och om hur 

detta fenomen ter sig mellan förskolans personal och barnet (2010, s.200). 
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Metod  

I detta kapitel redovisar vi vårt tillvägagångssätt för denna studie, vilken metod vi valt att 

använda oss utav samt hur vi genomfört insamlingen av vår empiri. Avsnittet behandlar även 

urvalet av deltagare, studiens validitet samt etiska riktlinjer som beaktats. 

Urval 

Till vår studie valde vi ut två förskolor. Valet av dessa förskolor grundar sig på att de ligger i 

vårt närområde samt att vi sedan tidigare har en relation till pedagogerna på dessa enheter. Vi 

anser att det kan vara en fördel med att ha en relation till pedagogerna, då detta kan göra att de 

känner sig tryggare med att delta i undersökningen när de vet vilka vi är. En annan fördel är att 

vi kan ta kontakt med pedagogerna igen om vi behöver, för att stämma av om något svar känns 

oklart. En nackdel kan vara att de eventuellt inte törs föra fram all information då risken kan vara 

att personer, händelser eller situationer kan bli igenkänningsbara för oss och risken för 

identifiering ökar. 

  

De förskolor som är med i studien har vi valt att kalla för Gåsen och Svalan och båda ligger i 

Mellansverige i två olika kommuner. Gåsens förskola ligger centralt belägen i en lite större ort. 

Förskolan omfattar två småbarnsavdelningar och två avdelningar med äldre barn. Förskolan 

Svalan ligger centralt belägen i en mindre ort ute på landsbygden. Svalans förskola omfattar fem 

avdelningar varav två med småbarn och tre med äldre barn. Vi valde att rikta in oss på barn i 

åldern 1–3 år och två av småbarnsavdelningarna tillfrågades om att delta, en från varje förskola. 

Motiveringen till det styrker vi med samma motivering från stycket ovan. Alla pedagoger på de 

två avdelningar som tillfrågades om deltagande valde fyra att delta, två från varje avdelning. 

Varför endast två från varje avdelning deltog grundar sig på att det inte fanns tid för alla att gå 

ifrån verksamheten. Vi intervjuade fyra pedagoger med olika befattningar. Varför vi valde att 

göra på det viset var för att inte begränsa oss till en yrkeskategori utan omfatta all verksam 

personal på de utvalda avdelningarna samt att vårt syfte med studien aldrig varit att jämföra hur 

olika befattningar ser på hur barnen etablerar en anknytning i förskolan.   
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Intervju som metod 

Intervju som metod har använts för att samla in empiri till denna studie. I ett intervjusamtal 

ställer vi frågor till pedagogen, vi lyssnar sedan till det pedagogen berättar med sina egna ord. 

Intervju är utbyte av kunskap där människor samtalar om ett tema som är av gemensamt intresse 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s.15 & 18). En kvalitativ forskningsintervju kan vara specifik, 

halvstrukturerad eller ostrukturerad. En skillnad mellan den halvstrukturerade och den specifika 

intervjun är att den specifika intervjun inte tillåter följdfrågor som skulle kunna ge oss ett bredare 

perspektiv på ställda frågor (Kvale & Brinkmann, 2014, s.47). Därför blir den halvstrukturerade 

intervjun ett lämpligare tillvägagångssätt för denna studie då vårt syfte var att få ta del av 

pedagogers åsikter om anknytning. Pedagogerna ges då möjlighet att reflektera över samma 

ämne och frågor. Därför blir den halvstrukturerade intervjun lämpligast att använda för att få 

svaren till vårt valda ämne, genom att använda oss av öppna frågor. 

  

Eftersom vi eftersöker förståelsen för anknytningens betydelse i förskolan har vi valt att använda 

oss av en kvalitativ forskningsintervju. Vid val av forskningsmetod tar vi stöd i Kvale och 

Brinkmann (2014), som beskriver den kvalitativa forskningsintervjun om att ha ett mål om att 

kunna beskriva kvalitativa aspekter utifrån pedagogernas livsvärldar (2014, s.47). 

Då vi ämnar undersöka pedagogernas egna uppfattningar om anknytningens betydelse i 

förskolan faller denna metod inom ramarna av detta arbete. Ett kvalitativt angreppssätt utmärker 

sig genom att teorier fastställs först efter att en undersökning är gjord; detta kallas för ett 

induktivt arbetssätt. Vårt arbetssätt är således induktivt med motiveringen att vi tolkar den 

insamlade empiri utifrån valda teorier (Patel & Davidson, 2011, s.82). Den specifika intervjun 

handlar om specifika situationer och inte allmänna åsikter. En sådan intervju anser vi begränsar 

oss då vi värdesätter pedagogernas tankar och åsikter om de upplevda (Kvale & Brinkmann, 

2014, s.47).   

Genomförande 

Vi påbörjade studien genom att läsa in oss på teorier och tidigare forskning som gällde 

anknytning och utifrån detta väcktes tankar om vad vi ville titta närmare på och vi skapade vårt 

syfte. Med hjälp av syftet formulerades forskningsfrågor och vi valde utifrån detta att göra 

kvalitativa intervjuer med pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 1-3 år. Intervjufrågorna 

diskuterades med vår handledare för att se över om dessa var relevanta för studiens syfte. Vi 
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valde att göra kvalitativa intervjuer för att kunna synliggöra pedagogernas erfarenheter och 

synsätt på de små barnens anknytning i förskolan.   

  

När frågorna var klara och genomarbetade tog vi kontakt med förskolecheferna för de båda 

förskolorna och frågade samt hörde oss för om vi fick fråga pedagogerna om deltagande i vår 

studie. Efter ett godkännande från båda förskolecheferna informerades pedagogerna om vår 

studie och syftet med denna. Därefter tillfrågades pedagogerna om deltagande i studien och de 

fick ta del av ett informationsbrev med ett samtycke. 

  

De kvalitativa intervjuerna ägde rum på de båda förskolorna och vi genomförde intervjuerna 

tillsammans med var och en av pedagogerna. Detta gjorde att en av oss kunde fokusera på att 

anteckna, vilket gjorde att vi kunde dokumentera så mycket som möjligt av den information som 

framkom under intervjun. I och med att vi läst på om ämnet tidigare så gjorde det att vi hade 

djupare kunskaper som ledde till att vi enklare kunde ställa följdfrågor till pedagogerna under 

intervjutillfällena.      

  

Vi gav ut frågorna till pedagogerna en vecka före intervjutillfället för att de skulle kunna 

förbereda sig och vi hoppades därmed kunna få genomtänkta svar. Intervjuerna tog mellan 20-30 

minuter att genomföra, men vi hade sett till att det fanns mer tid avsatt så vi inte skulle bli 

tvungna att avsluta innan alla frågor var besvarade. Dessutom ville vi att pedagogerna skulle 

känna att de hade god tid på sig att besvara frågorna och inte känna sig stressade och tvingade att 

ge korta svar för att hinna. Vi anpassade oss medvetet efter pedagogernas schema för att inte 

påverka den dagliga verksamheten alltför mycket. 

Bearbetning av data 

Vi gjorde intervjuerna tillsammans och en av oss fokuserade på att föra anteckningar medan den 

andra intervjuade. Vi behövde därmed inte lägga ner någon mer tid på att renskriva 

anteckningarna. Vi valde att ta bort pauser och utfyllnadsord (ehh, mmm etc.) i våra 

anteckningar. Vi valde att inte spela in intervjuerna då informationen kring den nya 

dataskyddslagen (GDPR) var oklar när vi började samla in vår empiri, detta för att säkerställa att 

informanternas identitet skyddades. 
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Vi har sedan sammanställt våra insamlade intervjusvar och kunde då få fram en helhet av vårt 

resultat. Tillsammans kunde vi urskilja ett mönster i pedagogernas svar som var relevant utifrån 

vårt syfte och forskningsfrågor. Svaren vi fick från intervjuerna gjorde att vi kunde dela in våra 

svar i olika kategorier och dessa har sedan fått utgöra våra rubriker i resultatavsnittet och 

besvarar våra forskningsfrågor. En helhetsanalys innebär att en klar bild av materialet kan göras 

och att vi på det sättet kan se samband och välja kategorier skriver Malmqvist (2007, s.124). 

 

Vi betraktade den insamlade empirin utifrån en helhetsbild samt även utifrån Bowlbys 

anknytningsteori för att då kunna problematisera och reducera vårt material. Det är nödvändigt 

enligt Malmqvist (2007, s.125) att reducera och sortera datamängden vid analysarbetet av 

insamlat material.  

  

Vi valde att läsa våra intervjuer flera gånger och därmed försöka se på våra svar från olika 

vinklar för att försöka undkomma att lägga in egna värderingar i deltagarnas svar och på det viset 

vara så objektiva som möjligt. 

Etiska riktlinjer 

Det finns två forskningsetiska aspekter att förhålla sig till inom forskning, forskningskravet och 

individskyddskravet. Forskningskravet innebär att samhället och individerna som lever där har 

forskning som stöd och utgångspunkt för sin utveckling. Att det finns tillgängliga kunskaper som 

utvecklas och fördjupas samt att metoderna förbättras. Därför finns det krav på att forskningen 

som bedrivs håller god och hög kvalitet. Individskyddskravet finns för att ge samhällets 

medlemmar skydd mot kränkningar av sin integritet. Fyra huvudkrav har utformats för att 

tydliggöra individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.5–6). Dessa fyra huvudkrav är, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. Vi är medvetna 

att vetenskapsrådet (2002) har reviderats (2017) men den äldre upplagan skriver fram de fyra 

huvudkraven mer tydligt och vi har därför valt att utgå från den i våra förklaringar nedan.    

  

Informationskravet innebär att information om forskningsstudiens syfte och vilka fördelar som 

kan komma av den ges till de tilltänkta deltagarna. De tänkta deltagarna bör även få information 

om vad deras uppgift i studien är samt vilka villkor deltagandet har, och här ska tydligt framgå 

att deltagandet är frivilligt och deltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan. Önskvärt är 
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även att information ges om var studien kommer redovisas samt om det finns någon som 

finansierar forskningsstudien (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). 

  

Samtyckeskravet innebär att deltagaren ger sitt samtycke till att medverka i forskningsstudien. 

Om deltagaren är under 15 år måste samtycke godkännas av vårdnadshavare. Deltagarna som 

medverkar ska oberoende kunna bestämma om, hur länge och på vilka villkor de vill delta. Samt 

kunna avbryta sin medverkan utan att behöva en vidare motivering (Vetenskapsrådet, 2002, s.9–

10). 

  

Konfidentalitetskravet innebär att forskaren i studien undertecknar en tystnadsplikt som är 

bindande, vilket innebär att all information som kan röja de medverkandes identitet skyddas. 

Information om de medverkande skall förvaras så att ingen utomstående mer än forskaren kan ta 

del av denna. All information skall avrapporteras så att de medverkande inte kan identifieras 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12). 

  

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som är insamlade om de enskilda personerna i studien 

endast får användas i studien och inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 

  

Utöver dessa fyra huvudkrav inom individskyddskravet bör de medverkande få möjlighet att ta 

del av resultatet samt forskarens tolkningar av detta innan det offentliggörs, samt var studien 

kommer att publiceras (Vetenskapsrådet, 2002, s.15). 

  

Vi har gett deltagarna information om studiens syfte samt att all information som de delger oss 

kommer att avkodas för att inte röja deras eller förskolornas identitet. Deltagarna har gett oss 

muntligt samtycke vid intervjuerna till detta. Deltagarna har även blivit informerade om att de 

närsomhelst kan avbryta sitt deltagande utan vidare motivering. Vi har även gett deltagarna 

kännedom om att de har rätt att ta del av studiens resultat samt att resultatet kan komma att 

publiceras i databasen DIVA. 

Reliabilitet och validitet 

Vi har under arbetets gång återgått till studiens syfte och forskningsfrågor för att säkerställa 

arbetets trovärdighet. Genom att tillsammans tolka och förstå den insamlade empirin samt att 
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använda oss av Bowlbys anknytningsteori stärker vi vår trovärdighet (Patel & Davidsson, 2011, 

s.105). Studiens tillförlitlighet handlar om hur väl vi som studenter har tolkat det insamlade 

materialet. Genom att ha ett tydligt syfte samt ett väl genomarbetat material som har kritiskt 

granskats och undersökts stärks chanserna till ovanstående (Vetenskapsrådet, 2017, s.16). 

Studiens trovärdighet grundar sig även på intervjuarens förmåga till att tolka svaren på de ställda 

frågorna. Vi är även medvetna om att antalet intervjuade pedagoger i vår studie är relativt lågt, 

vilket gör att resultatet som framkommer inte är generaliserbart. Svaren som framkommer kan 

därför endast ses som indikationer på hur pedagoger i allmänhet tenderar att se på 

anknytningsrelationer. 

 

Denna studie har genomförts av två studenter utan tidigare forskarbakgrund. Därmed reserverar 

vi oss till att det kan förekomma brister i tolkningen av den insamlade empirin på grund av 

bristande erfarenheter. Validitet handlar, enligt Kvale och Brinkmann, “… om att hur vet man att 

man får veta vad respondenterna egentligen menar”? (2014, s.274). Kort beskrivet är hur väl 

studien stämmer överens med verkligheten och huruvida resultatet skulle bli detsamma om 

undersökningen upprepas i andra situationer. 

  

I och med att vi är två som genomför denna kvalitativa studie ökar reliabiliteten av vår insamlade 

empiri. Kihlström (2007, s.232) menar på att man kan dra nytta av att vara två vid en studie för 

att öka dess reliabilitet, då det ger större tillförlitlighet att vara två istället för en. Vid en intervju 

menar Kihlström (2007) att den ena kan intervjua och den andra kan vara observatör och 

anteckna vilket är i enlighet med hur vi utfört insamlandet av empirin. Genom att spela in 

intervjun kan reliabiliteten öka menar Kihlström (2007, s.232). Vid en inspelning kan man gå 

tillbaka och lyssna flera gånger och risken för feltolkning minskar. Utifrån den nya 

dataskyddslagen (GDPR) har vi valt att undvika att spela in intervjun för att skydda 

pedagogernas identitet ytterligare. Hur dataskyddslagen (GDPR) skulle påverka att intervjuerna 

spelades in var oklar när vi började samla in empiri till studien och därför tog vi detta beslut. 

Detta är en faktor som skulle kunna påverka vår reliabilitet. 

Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras resultatet och analysen av intervjuerna med de medverkande 

pedagogerna. Resultatet redovisas utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Pedagogernas svar 

kommer ställas mot Bowlbys anknytningsteori och de begrepp som skrivits fram i avsnittet 
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teoretisk utgångspunkt. Resultatet och analysen kommer ställas i relation till vårt syfte och 

forskningsfrågor (se s.2). 

 

Empirin har vi sedan bearbetat tillsammans. Vi har vid några tillfällen tagit kontakt med 

pedagogerna ytterligare en gång för att stämma av om vi uppfattat deras svar på rätt sätt. I vår 

presentation av det insamlade materialet har vi delat in vårt resultat i rubriker som på ett konkret 

sätt besvarar våra forskningsfrågor. För att förenkla läsningen av pedagogernas yttrande har vi 

bytt ut talspråket mot skriftspråk utan att innehållet förändrats. Samtliga pedagoger har i studien 

fått fingerade namn för att skydda deras identitet. De fingerade namnen är Karin, Anna, Marie 

och Lina. Karin och Anna arbetar på förskolan Gåsen, Marie och Lina arbetar på förskolan 

Svalan. 

Hur pedagogerna arbetar för att skapa trygga barn 

Det framkom under intervjuerna att alla de deltagande pedagogerna understryker vikten av att 

barnen får en trygg anknytning på förskolan. Arbetet med att ge barnen förutsättningar att få en 

trygg anknytning startar direkt vid introduktionen i förskolan vid de förskolor som deltagit i 

studien. 

 

Samtliga pedagoger svarar att de lägger stor vikt i att skapa trygga barn redan vid introduktionen 

till förskolan. Trygga barn upplevs nyfikna, utforskande, leker och interagerar med andra i en 

förskolemiljö. 

  

Marie uttrycker att hon från första dagen och framåt tillbringar mer och mer tid med barnet. Först 

är föräldern med och visar att det är roligt att vara på förskolan sen tar hon successivt över. 

  

Lina berättar att barnet under de första dagarna i förskolan leker, går iväg och utforskar, för att 

sen komma tillbaka för att se att pedagogen är kvar. Sedan kan barnet fortsätta leka och utforska. 

  

Karin tycker att det är viktigt att en och samma pedagog tar emot i hallen den första tiden, är 

närvarande vid måltider och vila, samt backar upp barnet i alla situationer. Sedan kan barnet 

successivt lära känna de andra pedagogerna på avdelningen och bygga upp en trygg anknytning 

till flera vuxna. 
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Anna berättar hur de lägger upp arbetet av introduktionen i förskolan. 

  

“Vi försöker lägga upp det så att det är en och samma pedagog som har huvudansvaret under hela 

inskolningen för att barnet ska kunna knyta an till en pedagog i taget och bli trygg på förskolan, så 

att en pedagog ska kunna ”ersätta” föräldrarna. Vi är tillsammans med barnet och föräldern hela 

tiden för att lära känna dem båda, så att vi alla ska bli trygga med varandra. Under denna tid ser vi 

till att alltid finnas i närheten av barnet, vi går inte på fikarast och bara i absolut nödfall lämnar vi 

barnet för att gå på toaletten. Även sen strävar vi efter att alltid finnas där för barnen, hos barnen ”på 

golvet”. 

  

Den funktion som den trygga basen har beskriver Broberg et al. (2012, s.45–46) som ett 

gummiband som är trätt över barnet och omsorgspersonen. Utifrån pedagogernas utsago är deras 

mål att ta över rollen som barnets trygga bas när de vistas på förskolan. Begreppet trygg bas är 

ett centralt begrepp inom anknytningsteorin skriver Broberg et al. (2012, s.44).  Den trygga 

basen gör så att barnet vågar utforska sin omvärld och vänder tillbaka till den säkra hamnen om 

de börjar känns otryggt. 

  

Vid intervjun berättar Lina att det är viktigt att både föräldern och barnet känner sig trygga med 

pedagogerna från första stund de börjar sin introduktion i förskolan. 

  

“Vid introduktionen av förskolan försöker vi lägga upp det så att det är en och samma pedagog som 

har huvudansvaret, för att barnet ska kunna knyta an till en pedagog i taget och bli trygg på 

förskolan. Vi är tillsammans med barnet och föräldern hela tiden för att lära känna dem båda, så att 

vi alla ska bli trygga med varandra”   

  

Lina förklarar att det här är något de har som gemensamt arbetssätt på avdelningen och att detta 

är något de använder som en beprövad erfarenhet och tänker fortsätta med, avslutar hon med i 

denna fråga. 

 

Karin tycker att det är viktig “att det finns kontakt mellan barnet – förälder – personal. Kontakten 

är ”obefintlig” när barnet börjar i förskolan men växer sig starkare efterhand som vi blir bättre 

kända med varandra” hon fortsätter med att säga att det är en naturlig process under 

introduktionen. 
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Anna uttrycker under intervjun att hon anser att “ett tryggt barn vågar visa sina känslor, testar 

gränser och utforskar förskolan. På en småbarnsavdelning är det tydliga tecken på att man 

lyckas” anser hon med ett glatt leende och vi tolkar det att Anna verkligen brinner för sitt arbete. 

  

Pedagogerna påvisar i sina svar att de ser vikten av att ge barnen möjligheter till att knyta an till 

pedagogerna, för att barnen skall bli trygga och senare kunna utforska, leka och lära på 

förskolan. Pedagogerna visar genom sitt resonemang att de har en medvetenhet om 

anknytningens påverkan och dess funktion. Att söka trygghet är för barnet en 

överlevnadsinstinkt. Känner sig barnet säkert på att det får skydd och tröst när en fara hotar eller 

uppstår, slås anknytningssystemet igång och barnet söker tröst i en trygg famn (Hagström, 2016, 

s.104). 

  

Broberg et al. (2012, s.38) skriver “för att de små barnen skall utvecklas optimalt i förskolan, är 

det bra om de har en anknytningsrelation” till någon pedagog. Med det menas att barnet 

utvecklat en varaktig känslomässig relation till någon i förskolan, som gör att barnet kan få tröst 

och beskydd även när föräldern inte är närvarande. Det som Broberg et al. (2012) skriver är i 

linje med det som pedagogerna uttrycker kring hur de ser på vikten av att barnen får en trygg 

anknytning och hur de arbetar för att ge möjligheterna till det.    

  

I ovanstående intervjuer tolkar vi att pedagogerna är medvetna om anknytningens betydelse för 

de små barnen, och att de ser sig själva vara den trygga basen som barnen behöver för att kunna 

leka, lära och utforska verksamheten. 

Faktorer som påverkar anknytningen enligt pedagogerna 

Merparten av pedagogerna poängterar vikten av att de i ett tidigt skede försöker främja för en 

god relation med barnets vårdnadshavare. Marie hävdar i intervjun att det har betydelse vad 

”föräldrar har för tidigare erfarenheter av förskolan” och fortsätter intervjun med att säga att ”vi 

arbetar även med att skapa trygga föräldrar. Trygga föräldrar skapar trygga barn anser vi”. 

  

Bowlbys anknytningsteori beskriver de känslomässiga band som vårdnadshavare eller pedagog 

skapar när de knyter an till varandra (Broberg et al., 2012, s.33). 

Pedagogernas synsätt tyder på en medvetenhet om att tänka ur ett föräldraperspektiv som ligger i 

linje med Förskolans läroplan (2016). Har barnen utvecklat en trygg anknytning till någon av 
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föräldrarna går det lättare att känna trygghet hos t.ex. en pedagog. Detta kräver dock att den nya 

anknytningspersonen erbjuder en tillfredsställande hjälp i anknytningssituationen (Hagström, 

2016, s.108). Utifrån svaren från pedagogerna tolkar vi att det finns en tydlig medvetenhet om 

hur innebörden i begreppet anknytning påverkar pedagogernas förhållningssätt till 

vårdnadshavarna och att dessa har en viktig påverkan för hur barnet knyter an i förskolan.   

  

Karin anser att det är viktigt för barnens trygghet att det inte är för många möten med olika 

pedagoger under den första tiden i förskolan innan de känner sig trygga i verksamheten. 

  

 “Vi har sett att det blir svårt att knyta an och lätt blir otryggt i barngruppen om man samarbetar 

med andra avdelningar för att hjälpa varandra, det blir för många olika vuxenkontakter som kan 

skapa otrygg anknytning”. 

  

Lina säger att hon anser att det är viktigt att små barn har samma pedagoger runt sig under den 

första tiden i förskolan, hon menar att det minimerar risken till en negativ upplevelse hos de små 

barnen. 

  

Utifrån barnets erfarenhetsvärldar utvecklas inre arbetsmodeller. Arbetsmodellerna är 

föränderliga och kan ändras utifrån avvikande erfarenheter (Hagström, 2016, s.107). Vad den 

inre arbetsmodellen har för betydelse blir synbart när barnet skall börja träffa andra människor 

utanför den egna familjen. Barnet försöker då skapa en miljö som är anpassad efter den egna inre 

arbetsmodellen (Broberg et al., 2012, s.48).  I ovanstående tolkar vi att pedagogerna ser 

situationerna utifrån inre arbetsmodeller men de nämner inte begreppet och vi tolkar att de är 

omedvetna om begreppet och dess betydelse. Vi tolkar det som att under den första tiden får 

barnet bekräftelse på om dennes inre arbetsmodell fungerar i den nya miljön och barnet får 

därmed en positiv bekräftelse. Sannolikt leder det till att barnet blir tryggt i verksamheten och 

gruppen.   

  

Broberg et al. (2012, s.36) lyfter fram att anknytning handlar om nära känslomässiga relationer 

som bland annat rör relationen till en särskild person som inte är utbytbar. Pedagogen ovan säger 

att många olika vuxenkontakter upplevs skapa oro i gruppen, ett resonemang som ligger i linje 

med Broberg et al. (2012). Barnet söker sig till sin anknytningsperson för trygghet, tröst och 

beskydd (Broberg et al., 2012, s.36). Små barn anses kunna knyta an till mellan tre till fem 
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personer, något som är beroende av att de träffar personerna regelbundet (Hagström, 2016, 

s.105). 

Pedagogernas syn på vad läroplanen säger om begreppet 

anknytning 

Marie säger följande om läroplanen under intervjun, 

  

“Det står inget om anknytning i förskolans läroplan bara om omsorg och trygghet som kan kopplas 

till ett anknytningsperspektiv. Jag anser att läroplanen är för tolkningsbar och vad händer om 

anknytningen uteblir? för mig är det en viktig aspekt att tänka på”. 

  

Lina berättar under intervjutillfället att hon inte upplever att förskolans läroplan lägger någon 

stor vikt vid anknytning. Hon säger att, “Det enda jag kan koppla till anknytning är att barn ges 

goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och att känns sig trygga i gruppen” 

  

Samtliga pedagogerna är eniga om att det inte finns något direkt skrivet om anknytningens 

betydelse i förskolans läroplan. Pedagogernas tolkningar kring begreppet anknytning är vikten av 

omsorg, trygghet för barnet och goda relationer till vårdnadshavare som det enda som de kopplar 

samman med anknytning. De poängterade även att läroplanen i stort är för tolkningsbar. Broberg 

et al. (2012, s.38) skriver “för att de små barnen skall utvecklas optimalt i förskolan, är det bra 

om de har en anknytningsrelation” till någon pedagog. Med det menas att barnet utvecklat en 

varaktig känslomässig relation till någon i förskolan, som gör att barnet kan få tröst och beskydd 

även när föräldern inte är närvarande. 

Sammanfattning  

Det mönster som framkommer i studien är att pedagogerna är väl medvetna om att barn och 

föräldrars trygghetsbehov bör uppfyllas från första dagen i introduktionen i förskolan. Bowlbys 

anknytningsteori beskriver de känslomässiga band som ett barn och en vårdnadshavare eller 

pedagog skapar när de knyter an till varandra (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s.33).  

 

Känner sig barnet säkert på att den får skydd och tröst när en fara hotar eller uppstår, slås 

anknytningssystemet igång och barnet söker tröst i en trygg famn. Vi ser en medvetenhet hos 

samtliga pedagoger om vikten av att skapa trygghet, något som i sin tur skapar lek och lärande. 
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Bowlby såg behovet av en nära känslomässig kontakt med en eller ett begränsat antal 

omsorgspersoner. Han ansåg att anknytning var lika stort som behovet av mat och sömn 

(Broberg et al., 2012, s.35–36). Pedagogerna i intervjuerna har överlag en samsyn på att 

småbarns anknytningsrelationer i förskolan har en avgörande roll för deras framtida utveckling. 

De är eniga om att detta startar när barnen introduceras i verksamheten. Merparten av 

pedagogerna nämner även anknytningens betydelse för föräldrarna genom att skapa trygghet 

även för dem. Samtliga pedagoger ger även uttryck för vikten av att föräldrarna är närvarande 

vid inskolningen, men att föräldrarna sedan måste ta ett steg åt sidan för att barnet skall kunna 

knyta an till pedagogen. Att föräldrarna på detta sätt vågar lämna över sitt barn till pedagogen är 

nödvändigt för att denna skall kunna bli barnets sekundära anknytningsperson. Broberg et al. 

(2012, s.38) skriver “för att de små barnen skall utvecklas optimalt i förskolan, är det bra om de 

har en anknytningsrelation” till någon pedagog. Med det menas att barnet utvecklat en varaktig 

känslomässig relation till någon i förskolan, som gör att barnet kan få tröst och beskydd även när 

föräldern inte är närvarande. 

  

I intervjuerna framkommer även att pedagogerna ser sitt eget förhållningssätt som en viktig 

faktor för att ge barnen möjligheter till att skapa trygga anknytningar på förskolan. De uttrycker 

även att det är viktigt att hela arbetslaget är ”med på tåget” och arbetar på samma sätt för att ge 

barnen möjligheter att skapa en trygg anknytning. Pedagogerna säger i intervjuerna att det blir 

svårjobbat när de inte jobbar på samma sätt och barnen får svårt med att skapa en trygg 

anknytning. Flertalet pedagoger uttrycker att deras förhållningssätt kan ändras under dagen 

beroende på hur många barn det är på förskolan. De uttrycker att de ibland kan visa ett mer 

tillåtande förhållningssätt och ibland ett mer tillrättavisande. De menar vidare att det är viktigt att 

barnen inte ses som en börda av pedagogerna, utan att barnen får känna att de är individer som 

har möjlighet att fylla varje dag med lek och glädje. Avslutningsvis påpekar pedagogerna att 

tonläge och kroppsspråk påverkar hur deras förhållningssätt uppfattas av gentemot barnen. Den 

trygga basen gör att barnet vågar utforska sin omvärld och vänder tillbaka till den säkra hamnen 

om de börjar känns otryggt (Broberg et al., 2012, s.44). Pedagogerna är barnens trygga bas på 

förskolan och därför är det viktigt att pedagogerna är medvetna om sitt förhållningssätt så att 

detta inte påverkar barnen negativ då de behöver vända tillbaka till den säkra hamnen.   
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Diskussion  

I detta avsnitt avser vi diskutera vårt metodval samt även diskutera vårt resultat av studien. Vi 

kommer även lägga fram argument på förslag till fortsatt forskning inom området.  

Metoddiskussion 

Nedan följer en metoddiskussion där vi kritiskt kommer att resonera kring vårt arbetssätt. Vi 

kommer även att diskutera studiens begränsningar samt förslag till förbättringar utifrån de 

eventuella brister som framkommit.  

 

Resultatet som framkommit under intervjuerna är av enhetlig karaktär, vi ser endast resultat som 

pekar åt samma håll. Inför våra intervjuer trodde vi att svaren skulle vara av lite mer varierande 

karaktär. Anledningen till att vi trodde det var att vi intervjuade pedagoger som inte hade samma 

arbetsplats. Därför antog vi att pedagogerna skulle använda sig av olika förhållningssätt och 

arbetssätt, något som skulle spegla av sig mer i svaren. Valet att granska vårt resultat i relation 

till Bowlbys anknytningsteori är något vi reflekterat över. Hur det skulle sett ut om vi analyserat 

vårt material i relation till en annan teoretisk utgångspunkt? Då hade sannolikheten varit att vi 

fått ett något annorlunda resultat.  

 

Vårt val att göra halvstrukturerade intervjuer anser vi var tillfredsställande, men en fråga vi 

ställde oss efteråt var om pedagogernas svar blivit påverkade av att de fick ta del av 

intervjufrågorna i förväg. Pedagogerna kan ha förberett sina svar och eventuellt pratat med 

varandra, vilket kan ha gjort att de lämnade relativt liknande svar. Pedagogernas svar kan ha 

förberetts på annat sätt och de spontana svaren kan ha uteblivit. Vi har tagit del av andras 

erfarenheter i studier av liknande karaktär, där resultatet också visat att svaren blev korta och 

utan djup. Vi anser att resultatet vi fått fram är trovärdigt och valet att låta pedagogerna 

förbereda sig har inte påverkat studiens reliabilitet.   

 

Samtliga pedagoger har uttryckt under intervjuerna att de upplevde det som behagligt i att inte 

bli inspelade, då de uttrycker att det hade känts alltför formellt. Pedagogernas nervositet hade 

även då kunnat vara en påverkansfaktor för svaren. Vi känner att detta stärkte vårt val av att inte 

göra inspelningar. Vår tidigare relation med samtliga pedagoger gjorde att vi vid några tillfällen 

under analysen av materialet kunde ta kontakt med vederbörande och kontrollera att vi uppfattat 
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dennas svar korrekt. Vi vill mena att detta höjer studiens tillförlitlighet gällande det insamlade 

materialet och att studiens validitet och reliabilitet är trovärdig. Något som uppkom under 

analysfasen var att det hade varit bra att genomföra en pilotintervju före studiens 

intervjutillfällen. Vi hade då kunnat få vägledning om hur våra frågor uppfattades. Hade detta 

gjorts hade eventuellt frågor gjorts om och andra svar hade kanske varit att vänta.  

 

Önskvärt hade varit att få göra fler intervjuer för att kunna samla in mer material. Då hade fler 

följdfrågor kunnat ställas för att möjligen få andra svar som inte var i linje med varandra. Men 

tidsaspekten för denna studie är relativt kort och ger oss inte utrymme till att utöka materialet. 

Trots det relativt låga deltagarantalet påverkas inte studiens validitet och reliabilitet enligt oss. 

 

Resultatdiskussion  

Studiens övergripande syfte var att undersöka hur pedagogerna resonerar om små barns 

anknytning i förskolan. I detta avsnitt diskuteras resultatet till den tidigare forskning som 

presenteras. Vi vill tydliggöra begränsningarna i det empiriska underlaget med att poängtera att 

inga generella slutsatser kan dras av denna studie, men vår undersökning ger däremot en 

fingervisning om hur pedagoger kan uppfatta anknytningens betydelse för små barn i förskolan. 

  

När vi började vår studie hade vi en hel del tankar kring anknytning och vikten av denna. Under 

studiens gång har våra tankar utvecklats och vår förståelse för anknytningens betydelse har ökat. 

Vi känner idag att begreppet anknytning och innebörden av det borde få en större plats i 

läroplanen (2016) och verksamheterna. Vi har insett hur anknytningen påverkar barnen under 

hela deras liv, anknytningen påverkar alltså inte bara barndomen utan även barnens vuxenliv. 

Våra tankar stöds av Josefsson och Linge (2008) som skriver att barns tidiga kunskaper om 

relationer följer dem hela livet. Omedvetet styrs den vuxnes beteenden av  

händelser från barndomen, menar författarna (Josefsson & Linge, 2008, s.39, 42–43). 

 

Organisation och arbetssätt i förskolan 

Utifrån pedagogernas svar framkom det under flertalet av intervjuerna att de ser på 

organisationen som en viktig del i barns förutsättningar till att skapa trygga relationer. 

Pedagogernas svar får stöd av Brandtzæg et al. (2013, s.161) som menar att det är viktigt att 

pedagogerna organiserar verksamheten på ett sätt som gör att barnet alltid har en vuxen som det 

känner sig tryggt med t.ex. vid blöjbyten, läggning och lämning. 
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Det är en stor omställning för ett litet barn att börja förskolan och lämnas till obekanta vuxna 

under många timmar varje dag, ett litet barn klarar inte av att vara utan anknytning till en vuxen 

några längre stunder (Brandtzæg et al., 2013, s.26). De intervjuade pedagogerna Karin och Anna 

säger att det är viktigt att en och samma pedagog tar emot i hallen den första tiden samt även 

äter, vilar och backar upp barnet i alla situationer. Anna berättar hur de lägger upp arbetet av 

introduktionen i förskolan: 

“Vi försöker lägga upp det så att det är en och samma pedagog som har huvudansvaret under hela 

inskolningen, för att barnet ska kunna knyta an till en pedagog i taget och bli trygg på förskolan, så 

att en pedagog ska kunna ’ersätta’ föräldrarna.” 

Utifrån pedagogernas svar kan vi tydligt se att organiseringen av verksamheten och 

pedagogernas arbetssätt påverkar barnens möjligheter till att skapa trygga relationer. Det kan 

tyckas att detta inte skulle ha så stor betydelse bara det finns en trygg vuxen till hands. Men som 

både Brandtzæg et al. (2013) och pedagogerna i studien påvisar, spelar organisationen en 

avgörande roll. Det blir viktigt för pedagogerna att tänka till hur de bör planera verksamheten 

och sitt arbete för att ge barnen det rätta stödet för att upprätthålla trygga relationer i förskolan.  

Pedagogernas roll 

Pedagogernas fokus på anknytning synliggörs tydligt i intervjusvaren, vilket kan tolkas som att 

pedagogerna har en stark övertygelse om att barnets anknytning till någon pedagog är en viktig 

aspekt att tänka på från första dagen i introduktionen i förskolan. Pedagogerna menar att trygghet 

är grunden till ett fortsatt lärande i förskolan. Att kunna koppla av och känna sig trygg och 

genom det kunna utforska, leka och lära är en viktig faktor för barnets utveckling (Hagström, 

2016, s.103). 

 

Carlberg et al. (2013, s.4) menar att de små barnen behöver en trygg bas som utgångspunkt för 

vidare utveckling och lärande. Samtliga pedagoger i studien uttrycker att anknytning för dem 

betyder trygghet och att barnen knyter an till en annan person. Författarna Broberg et al, (2012, 

s.37) hävdar att anknytningsteorin handlar om samspelet mellan anknytning och omvårdnad. Det 

innebär att omsorgspersonens vilja eller möjlighet att stötta barnet i dess behov av trygghet och 

tröst när fara uppstår. Avgörande blir dock pedagogernas förhållningsätt som visar hur väl de kan 

läsa av barnets behov till tröst och trygghet. Samtliga pedagoger menar att trygghet är 

grundläggande för anknytningsprocessen och att de band som knyts mellan pedagog och barn 
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från första stund i förskolan är avgörande för barns utveckling. Dessa uppfattningar stöds av 

(Brandtzæg et al., 2013; Broberg et al., 2012). 

 

Flertalet pedagoger som deltagit i studien har uttryckt vikten av att barnen får möta en och 

samma pedagog i början av introduktionen i förskolan. Vi tolkar detta som att pedagogerna 

omedvetet resonerar om sig själva som en sekundär anknytningsperson till barnen, samtidigt som 

de uttrycker att den primära anknytningspersonen för barnet, det vill säga barnets 

vårdnadshavare, bör finnas till hands i början. Denna tolkning stöds av Brandtzæg et al. (2013, 

s.27). Kunskap om anknytning och barns grundläggande behov är till stor nytta om man jobbar 

med att ta hand om barn och har rollen som att vara barnets sekundära anknytningsperson 

(Brandtzæg et al. 2013, s.20). Utifrån vad författarna ovan säger, framstår det som att 

pedagogerna i studien pratar om anknytning på ett ganska omedvetet sätt. Hur medvetna är de 

egentligen om de begrepp som finns i anknytningsteorin?  Denna studie ger inte något svar på 

pedagogernas teoretiska kunskap om anknytningens betydelse i förskolan, men det väcker en 

nyfikenhet kring denna fråga.  

Trygga föräldrar skapar trygga barn 

Broberg et al. (2012, s.33) använder sig av utvecklingspsykologin för att påvisa det psykologiska 

band barnen knyter till sina vårdnadshavare. Författarna använder sig av det engelska begreppet 

attachment. Broberg et al. (2012) menar att begreppets betydelse är att något mindre hänger ihop 

med något större. I de avhandlingar och artiklar vi funnit har samtliga pekat på innebörden av 

den känslomässiga aspekten i barns trygghetsbehov. Vi tolkar detta som att samtliga författare 

lägger stor vikt vid att barn med föräldrar som har någon form av psykisk ohälsa löper större risk 

till att utveckla en otrygg anknytning och att barnens utveckling riskerat att hämmas. Malin 

Broberg, professor vi Göteborgs universitet (2016), lyfter även hon fram vikten av att barn har en 

trygg anknytning. Hon menar även att positiva anknytningsrelationer påverkar den psykiska 

hälsan och utvecklingen av sociala relationer på ett positivt sätt. Vi ser utifrån vårt insamlade och 

analyserade material att föräldrarnas känslor inför att lämna sitt barn till förskolan påverkar 

barnen. Det finns en tydlig medvetenhet om hur anknytning påverkar pedagogernas 

förhållningssätt till vårdnadshavarna och att föräldrarna också har en viktig inverkan på hur 

barnet knyter an i förskolan. Detta kräver dock att den nya anknytningspersonen erbjuder en 

tillfredsställande hjälp i anknytningssituationen (Hagström, 2016, s.108). 
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En fråga som kan ställas är varför det finns få avhandlingar och artiklar (Hagström, 2010; 

Lundén, 2004; Persson et al., 2017; Risholm Mothander et al., 2017) om anknytningens 

betydelse. De avhandlingar vi hittat behandlar vad som händer om en trygg anknytning uteblir, 

vilket i sig är en aspekt att vara medveten om. Studien har Bowlbys anknytningsteori som sin 

teoretiska grund (Broberg et al. 2012) där han nämner de psykologiska band som skapas mellan 

barn, förälder och pedagoger. Vi tolkar det som att när anknytning sker innehåller den en 

psykologisk aspekt som gör att ett känslomässigt band kan uppstå.   

 

Av pedagoger som vi intervjuat nämner ingen något om psykisk ohälsa, men påpekar hur viktigt 

det är att de små barnens föräldrar känner sig trygga med pedagogerna. “Trygga föräldrar skapar 

trygga barn” som en pedagog uttryckte sig i intervjun. Vi ser en medvetenhet hos pedagogerna 

att tänka ur ett föräldraperspektiv i introduktionen av barnet i förskolan, något som vi grundar på 

pedagogernas svar om en medvetenhet om att försöka skapa en trygg anknytning från första 

dagen. Merparten av pedagogerna påpekar att genom att erbjuda en tillfredsställande hjälp till 

både barn och föräldrar, så skapas en förutsättning till trygghet. Broberg et.al (2012, s.163) 

menar att när barnet introduceras i förskolan och utforskar förskolan tillsammans med 

pedagogen, bör barnets föräldrar vara den trygga bas dit barnet återvänder och fyller på sitt 

trygghetsbatteri. 

 

Flera olika studier har uppmärksammat att föräldrars psykiska ohälsa kan påverka barnets 

anknytning till föräldrarna negativt (Hagström, 2010; Lundén, 2004; & Risholm Mothander et 

al., 2017). Detta väckte tankar hos oss och vi gjorde en koppling till förskolan. Vi tänker att barn 

som inte får någon bekräftelse från föräldern om att pedagogen är en trygg person och att 

förskolan är en trygg plats, får det svårare att bygga en trygg relation. Vi menar inte att en trygg 

anknytning aldrig kommer att ske, men att det kan ta längre tid. Dessa tankar grundar sig på egna 

erfarenheter samt från det insamlade materialet från de verksamma pedagogerna. Vi vill avsluta 

denna del med att uppmärksamma pedagogen Karins tankar om att det är viktig “att det finns 

kontakt mellan barnet – förälder – personal. Kontakten är ”obefintlig” när barnet börjar i 

förskolan men växer sig starkare efterhand som vi blir bättre kända med varandra”. Hon 

fortsätter med att säga att det är en naturlig process under introduktionen som sedan fortsätter. 

Förskolans Läroplan 

Förskolans uppdrag vilar på att verksamheten ska vara trygg och lärorik och där pedagogerna ska 

erbjuda en trygg omsorg (Skolverket, 2016, s.5). Svaren vi fått under intervjuerna väcker frågor 
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kring hur anknytningens betydelse kan tolkas utifrån förskolans läroplan. Pedagogerna ger oss 

svar som att läroplanen (2016) är alltför tolkningsbar och de räknar upp ord som de kopplar till 

begreppet anknytning. Pedagogerna uttrycker att det vore önskvärt om det fanns en del i 

läroplanen som tydliggör anknytningens betydelse. Pedagogerna kopplar det till anknytning, som 

i sin tur påverkar även utveckling och lärande detta framkommer i intervjusvaren, vi tolkar det 

som att förskollärarna är starka i sin övertygelse om att utveckling och lärande utgör ett viktigt 

uppdrag för förskolan. Förskolans nya reviderade läroplan (2018) skriver att arbetslaget ska 

verka för att erbjuda barnen en god omsorg där miljö, utveckling och lärande bildar en helhet 

(Skolverket, 2018, s.15), vilket i sig kan ses som liktydigt med att arbeta utifrån ett 

anknytningsperspektiv. 

 

 Pedagogen Marie säger: 

 

“Det står inget om anknytning i förskolans läroplan bara om omsorg och trygghet som kan kopplas 

till ett anknytningsperspektiv. Jag anser att läroplanen är för tolkningsbar och vad händer om 

anknytningen uteblir? för mig är det en viktig aspekt att tänka på”. 

 

Varför skrivs inte begreppet anknytning fram i läroplanen då det verkar efterfrågas hos flertalet 

pedagoger i denna studie? Upplever andra verksamma pedagoger att det saknas? Dessa frågor 

ger inte denna studie något svar på, men nyfikenheten väcks. I boken Småbarnens egen läroplan 

(Carlberg et al., 2013) skrivs de små barnens behov tydligt fram och där ges även begreppet 

anknytning plats. Författarna skriver att de små barnen behöver “nära och stabila relationer med 

få vuxna som kan hjälpa dem att tolka och sätta ord på omvärlden, känslor och 

sinnesupplevelser” (Carlberg et al., 2013, s.4). De menar att barnen behöver en trygg bas för att 

kunna utforska omvärlden och göra nya upptäckter. Författarna för fram att de är medvetna om 

barns anknytnings- och trygghetsbehov under de första levnadsåren och frågan vi ställer oss är 

varför inte Skolverket tydligare visar att de är medvetna om detta? Vi får stöd i våra tankar utav 

inte bara ovannämnda författare utan även av Barnverket (2018). Barnverket 

(http://www.barnverket.se/arkiverade-sidor/forskolan-maste-ha-en-laroplan-som-tydligt-utgar-fran-barns-behov/) skriver på 

sin hemsida att förskolan måste ha en läroplan som tydligt utgår från barns behov. De har skrivit 

fram ett förslag om hur förskolans läroplan bör revideras och där de yngsta barnens behov bör då 

skrivas fram tydligare. Barnverket skriver att begreppet anknytning borde finnas med och 

belysas och förtydligas.  

http://www.barnverket.se/arkiverade-sidor/forskolan-maste-ha-en-laroplan-som-tydligt-utgar-fran-barns-behov/
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att öka kunskapen om hur pedagoger resonerar om små barns anknytning 

i förskolan. Det framgick i våra intervjuer att alla pedagoger såg på tryggheten som ett 

grundläggande behov för utveckling och lärande. I intervjuerna kan vi tydligt koppla 

pedagogernas resonemang till att de ser anknytning utifrån ett trygghetsperspektiv. Förskolans 

läroplan (2016) beskriver pedagogernas uppdrag och riktlinjer där tryggheten framskrivs som 

grunden till lek och lärande. Läroplanen (2016) är den som vi blivande förskollärare ska luta oss 

emot. Slutsatsen vi vill dra utifrån studiens resultat är att anknytningens betydelse tydligt ska 

framgå och bli en del i förskolans läroplan i framtiden. 

 

Vidare vill vi påpeka att samtliga pedagoger såg på anknytningen som viktig och arbetade för att 

skapa trygga barn i förskolan. Vad vi inte kunde urskilja i pedagogernas svar var att de hade 

någon teoretisk koppling till anknytning. Vår tolkning är att pedagogernas svar grundar sig på 

erfarenheter mer än på en tydlig medvetenhet om anknytningsteorin och dess innebörd. Detta är 

återigen en anledning till varför vi anser att läroplanen (2016) borde lägga mer vikt vid 

anknytningen och dess betydelse och inte bara skriva fram begreppet trygghet som vi anser är 

alltför tolkningsbart. Forskningen inom området visar på anknytningens betydelse för barnens 

fortsatta utveckling. Forskningen pekar även på att anknytningen är en viktig beståndsdel i 

barnets personlighetsutveckling och att den får har stor betydelse för den fortsatta utvecklingen 

(Hagström, 2010).  

 

En förhoppning som vi har med studien är att den förhoppningsvis skall stimulera pedagogerna 

att söka ett vetenskapligt svar på varför och ge de verksamma pedagogerna ett vetenskapligt svar 

på varför de gör som de gör med hjälp av en större teoretisk kunskap om anknytningens 

betydelse. 

Förslag till fortsatt forskning 

Detta examensarbete är en mindre intervjustudie med fyra pedagoger och om deras syn på barns 

anknytning till pedagogerna i förskolan. Trygghet är ett ord som följt med under hela arbetets 

gång. Trygghet kan betyda lugn och ro för en del barn och andra kan känna trygghet när de vet 

vad som kommer att hända i förskolan under dagen. Trygghet blir således ett stort ämne i 

förskolan. Ett förslag till ett fortsatt arbete är att göra deltagande observationer för att få veta mer 

om hur anknytning i förskolan går till. Risholm Mothander et al. (2017) och Hagström (2010) 
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menar att det finns ett glapp i forskningen kring hur anknytningen ter sig mellan pedagoger och 

barn och speciellt ur de minsta barnens perspektiv. Vi ser därmed att det finns potential att forska 

vidare om anknytningen och dess betydelse i en förskolekontext. 
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