
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete     
Grundnivå 
Det avvaktande barnet i förskolan 
 
 
En studie i hur förskollärare beskriver avvaktande barn 
samt sitt arbete att skapa relationer till dessa barn 
 

  
 
Författare: Linda Hagberg & Annica Åhlén   
Handledare: Veronica Semelius Granevald 
Examinator: Stina Jeffner 
Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete 
Kurskod: PG2062 
Poäng: 15 hp  
Examinationsdatum: 2020-01-17 
 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa 
och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 
arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 
 
 
 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

 
 

Abstract 
 

The aim of this study has been to gain a better insight into how preschool teachers describe 

those preschool children who are extremely shy, reticent and reserved. The aim has also been 

to gain knowledge about how pre-school teachers work to create relationship to these children. 

The study has had a qualitative direction, where semi-structural interviews with five preschool 

teachers were accomplished. The preschool teachers have made a contribution to empirical 

material, which has been analyzed and connected to Bowlby`s evolutionary theory of 

attachment and to Scheff`s theory concerning social bonds. After having analyzed this material 

we were able to understand that the pre-school teachers shared the opinion that children who 

they regarded as extremely reserved actually didn´t want to be part of a big group, but rather 

preferred to be by themselves. We also realized that some of the preschool teachers meant that 

a reticent behavior also might have something to do with different personalities amongst 

children. Most of the pre-school teachers told us that they realized the importance of focusing 

on the interests in the physical environment of these children, of creating good relationship, but 

also of trying to include these children to be parts of group solidarity. To create good 

relationship with children being reticent and to make them feel confidence were also important 

opinions, which we could learn from the analysis. Most preschool teachers pointed out that one 

way to make it possible to include these reticent children was to let them work in smaller groups. 

Ultimately, the preschool teachers emphasized the risk for these children to be excluded. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstrakt  
 
Syftet med studien har varit att få insikt om hur förskollärare beskriver så kallade avvaktande 

barn, samt att få kunskap om förskollärares arbete att skapa relationer till dessa barn. Studien 

har haft en kvalitativ inriktning där semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem 

förskollärare. Förskollärarna bidrog med empiriskt material som har analyserats och kopplats 

till Bowlbys anknytningsteori samt Scheffs teori om sociala band. Efter att ha analyserat 

materialet kunde vi utläsa att förskollärarna uppfattade att det avvaktande barnet inte ville vara 

med i gruppen, utan ville hellre vara för sig själv. Vi fann även att några av förskollärarna lyfte 

fram att barnets avvaktande beteende kunde ha med barnets personlighet att göra. De flesta 

förskollärarna berättade att de ansåg att det var viktigt att synliggöra det avvaktande barnets 

intressen i den fysiska miljön, i att skapa relation, men också i hur de kunde inkludera det 

avvaktande barnet. Att bygga relationer till det avvaktande barnet och få barnet att känna 

trygghet var också någonting som kunde utläsas från analysen. De flesta förskollärare påpekade 

att för att inkludera det avvaktande barnet kunde de arbeta i mindre grupper. Slutligen betonas 

risken med att avvaktande barn kan bli exkluderade. 

 

 

 

Nyckelord: 
anknytning, avvaktande, förskola, förskollärare, otrygga, relationer, tillbakadragna, 

undvikande, attachment, social bond, preschool, preschool teacher. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Förord 
 
Vi vill tillägna ett tack till rektorn som gjorde det möjligt att intervjua förskollärare på dennes 

förskolor och ett stort tack till förskollärarna som tog sig tid till att besvara våra frågor. Utan er 

hade vi inte kunnat slutföra denna studie. Sedan vill vi tacka vår handledare Veronica för all 

vägledning genom arbetet, samt snabb respons på mail och frågor. Vi vill även tacka våra 

familjer och vänner som stöttat oss under studiens gång. Vi vill rikta ett stort tack till Lindas 

föräldrar Britt och Håkan som genom praktisk hjälp att passa Lindas barn gjort det möjligt för 

oss att skriva denna uppsats. Slutligen tack till Lindas barn Selma och Axel för att ni är ni och 

för er förståelse för att denna uppsats tagit tid att skriva. Vi är tacksamma för att vi, Annica och 

Linda, fått göra denna resa tillsammans.  

 

/Annica och Linda 
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1. Inledning  
 

Vi har genom olika erfarenheter från förskolor uppmärksammat att barn är olika i sitt sätt att 

söka kontakt med pedagogerna.1 Vissa barn befinner sig ofta kring pedagogerna och vill gärna 

sitta i knä, medan andra barn leker för sig själva och söker ingen spontan kontakt med 

pedagogerna. Vi har även reflekterat över att vissa barn tar mycket plats genom att exempelvis 

springa runt och vara högljudda, medan andra barn inte tar lika stor plats, vilket vi tror skulle 

kunna leda till att de hamnar i skymundan. Vi har även stött på de barn som håller sig i periferin 

och spontant känns svårare att få kontakt med. I våra ögon upplever vi de barnen som 

avvaktande och med det menar vi att barnen upplevs som tillbakadragna och reserverade. Av 

den tidigare forskning vi har bearbetat och har med i denna studie (se 3.5 Sammanfattning av 

tidigare forskning) anser vi att det behövs ytterligare forskning angående hur förskollärare 

beskriver avvaktande barn, samt hur de resonerar kring att skapa relationer till de barnen. I vår 

studie väljer vi att använda benämningen det avvaktande barnet. Anledningen till vårt val att 

skriva det avvaktande barnet är att vi avser ett barn som är avvaktande övervägande del av tiden 

inom förskolans utbildning. Hade vi istället gjort valet att skriva om att barnet blir avvaktande, 

hade det kunnat tolkas som att vi menade att barnet blir avvaktande i specifika situationer. De 

som arbetar i förskolan ska ge alla barn förutsättningar till samspel både med enskilda barn, i 

grupp och med pedagoger (Skolverket 2018, s. 11). Den som är utbildad förskollärare har ett 

ansvar för att ge alla barn förutsättningar för att kunna skapa trygga och tillitsfulla relationer 

(Skolverket 2018, s. 15).  

 

I förskolan ska barnen få en trygg omsorg för att kunna utveckla sin självkänsla och känna 

grundläggande trygghet (Skolverket 2018, s. 10). Barnets möjlighet att bygga relationer 

påverkas av deras förmåga att knyta an till vårdnadshavare och andra närstående (Broberg, 

Broberg & Hagström 2012, s. 49). Forskning påvisar även att barn som har en otrygg 

anknytning till sina vårdnadshavare oftast har en liknande anknytning till förskollärare eller 

övriga pedagoger på sin förskola (ibid.), och utifrån det anser vi att det är viktigt att förskollärare 

uppmärksammar avvaktande barn och försöker skapa relationer till dessa barn. Kvaliteten på 

barnets olika anknytningsrelationer påverkar barnets självbild och hur barnet ser på världen runt 

omkring, och i slutändan påverkar det hur barnet kommer att utvecklas (Killén 2011, s. 19). 

Inom anknytningsteorin hävdas att den vuxna människans psykiska hälsa är grundad i hur 

 
1 Begreppet pedagog kommer att användas när det avser arbetslag som kan innefatta både barnskötare, förskollärare 
och övrig personal.  
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barndomens anknytningsrelationer fungerade (Lund 2006, s. 26), och med det i åtanke anser vi 

att vår studie är viktig för oss och alla som arbetar inom förskolan.  

 

Vi anser att det står klart uttryckt i förskolans läroplan att alla barn ska få förutsättningar för att 

kunna samspela med andra samt att skapa relationer som genomsyras av trygghet. Intresset för 

att skriva vårt examensarbete inom detta kunskapsområde grundar sig till viss del på egna 

erfarenheter från dåvarande lekis och tidiga år i skolan. Vi har båda minnen därifrån och 

upplevde oss vara tillbakadragna i skolans sociala kontext. Därav finner vi att det ligger oss 

varmt om hjärtat att göra en studie inom detta område. 

 
1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att få insikt om hur förskollärare beskriver så kallade avvaktande barn, 

samt att få kunskap om förskollärares arbete att skapa relationer till dessa barn. Utifrån detta 

syfte har följande frågeställningar formulerats. 

 

• Hur beskriver förskollärare avvaktande barn? 

• Vilka faktorer lyfter förskollärare vara viktiga i arbetet med att skapa relationer till 

avvaktande barn? 

 

1.2 Definitioner 

 

Lund (2006, s. 20) skriver i sin avhandling Hon sitter ju bara där! att det finns många olika 

begrepp som använts för de tysta och tillbakadragna barnen, de barn som inte märks så tydligt 

i skolans värld. Begreppen som används kan vara inåtvänd, introvert eller inagerande. Det 

senare begreppet väljer Lund (ibid.) att använda i sin avhandling, medan vi i vårt examensarbete 

väljer att använda begreppet avvaktande. Enligt Nationalencyklopedin förklaras avvakta som 

‘vänta’ (Nationalencyklopedin, u.å.). Med begreppet avvaktande avser vi barn som väntar in, 

är reserverade och mer tillbakadragna i förskolans kontext. 

 

 

 



 

1 
 

2. Bakgrund  

I detta avsnitt har vi valt att beskriva det som är en viktig bakgrund till vår studie. Vi har börjat 

med att utgå ifrån förskolans läroplan, som är det styrdokument som förskollärare ska arbeta 

efter, och läroplanen betonar att förskolans utbildning ska skapa trygghet för barnen. 

Läroplanen lyfter fram vikten av att alla barn i förskolan ska få stöd i sin förmåga till samspel. 

Vi har även valt att skriva om sociala sammanhang och att vissa barn är mer tillbakadragna. 

Vad som räknas som avvikande är beroende på i vilken kontext personen befinner sig. Vi har 

även valt att lyfta fram begreppen inkludering och exkludering och beskrivit begreppens 

innebörd.  

 
2.1 Bakgrund till vår studie 

 

Enligt läroplanen för förskolan har utbildningen en viktig del i att ge barn omsorg och skapa 

trygghet samt att grundlägga barns självkänsla. Grunden till utbildningen är att fånga barns 

nyfikenhet och deras lust till lärande och lek, men även att tillgodose barns intressen och 

erfarenheter (Skolverket 2018, s. 13). Barn ska få möjlighet att klara av svårigheter som kan 

uppstå och även känna glädje i sin utveckling (Skolverket 2018, s. 10). I barns utveckling och 

i deras lärande är det viktigt med samspel mellan barn samt mellan barn och vuxna. Därför ska 

arbetslaget i förskolan synliggöra de enskilda barnens möjlighet till samspel mellan barn, men 

även mellan barn och vuxna samt hur de samspelar i barngruppen (Skolverket 2018, s. 11). 

 

Barns sociala utveckling sker i hög grad på förskolan, eftersom det är där de ägnar den största 

delen av dagarna (Edfelt 2019, s. 83). Pedagoger har möjlighet till att lära känna det enskilda 

barnet under olika situationer inom förskolans verksamhet, men oftast sker relationerna till 

barnen i grupp. De barn som hamnar i skymundan eller som drar sig undan från gruppen bör 

pedagogerna uppmärksamma, så att dessa barn inte stagnerar i sin utveckling (ibid.). Edfelt 

(2019, s. 125) beskriver att det finns de barn som är mer oroliga och försiktiga av sig. Även om 

barn har en god relation med pedagoger och barn kan de känna en oro i nya situationer (Edfelt 

2019, s. 127). Det finns även de barn som är mer avvaktande i sitt beteende, men som tycker 

om att vara för sig själva och gör helst en sak i taget. Om de exempelvis ska deltaga vid en 

aktivitet så observerar de helst innan. Det avvaktande eller även kallat reserverade eller 

introverta barnet kan tycka att det blir jobbigt i större sociala sammanhang. Motsatsen till de 

introverta barnen är de extroverta barnen som är mer självsäkra, pratsamma och utåtriktade 
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(Edfelt 2019, s. 135). Barn med ett avvaktande beteende kan lätt bli misstolkade med att de är 

blyga. När barn hamnar i en situation där de blir blyga, förknippas detta ofta med att de känner 

en osäkerhet, rädsla och oro. Detta kan även leda till obehagskänslor, då barnen helst vill hålla 

sig undan från sociala sammanhang (Edfelt 2019, s. 136). Att vara introvert, menar Edfelt 

(2019, s. 137), är inte lika acceptabelt, eftersom vi lever i ett samhälle idag där människan ska 

ingå i ett socialt sammanhang. Även Lund (2006, s. 22) lyfter fram att rådande samhällsnormer 

har stor betydelse för huruvida ett barns beteende bedöms som avvikande. Lund (ibid.) 

beskriver att kulturen och den kontext barnet befinner sig i har stor betydelse för vad som räknas 

som ett önskvärt beteende.  

 

Alla barn är olika och ska accepteras för dem de är. Det är viktigt att förskolan synliggör alla 

barn, då barnen är vår framtid och förskolan är den plats där barn påbörjar sin utbildning och 

socialiseras med andra barn och vuxna. Alla barn ska inkluderas för att känna gemenskap, vilket 

innebär att vara inräknad eller medräknad i det sociala sammanhanget, enligt Edfelt (2019, s. 

171).  Lindqvist (2015, s. 62) beskriver att inkludering är ett synsätt där man ser olikheter som 

något berikande och att alla barn ges förutsättningar för att lyckas och utvecklas. Nilholm och 

Göransson (2013, s. 27) hävdar att det är viktigt att i sin syn på barnen inte göra skillnad på 

dem och se på några barn som avvikande utan att istället se alla som en tillgång i gruppen.  

Vidare menar Nilholm och Göransson (2013, s. 28) att barn utifrån de förutsättningar de har 

ska ges förutsättningar att delta i social gemenskap. Exkludering handlar om att inte räknas med 

i det som sker i sammanhanget eller känslan av att inte räknas med (Lindqvist 2015, s. 64). 

Edfelt (2019, s. 172) beskriver att i och med att det har gjorts ändringar i läroplaner, har 

förskolan och skolan till stor det gått ifrån att undervisa i mindre grupper. Detta för att alla barn 

ska inkluderas i sammanhanget. Edfelt (ibid.) hävdar dock att det inte är optimalt för alla barn 

att vara i större grupper. Vissa barn behöver vara i ett mindre sammanhang för att uppleva 

begriplighet i tillvaron. Han menar att det som är tänkt som ett sätt att inkludera snarare kan 

leda till exkludering för de barn som har svårigheter att fungera i en större grupp (ibid.) 

 

Även om pedagoger försöker att inkludera alla barn, kan det bli en stor utmaning för vissa barn. 

Det kan bli så pass jobbigt att de lämnar platsen och att deras självförtroende försämras, då 

barnet kan uppleva att den gemenskap som var tänkt för alla barn inte alls passade för just detta 

barn. Det blir även en utmaning för pedagoger att finna den bästa lösningen för barnet (Edfelt 

2019, s. 173). 
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3. Tidigare forskning  
 

För att finna tidigare forskning angående relationen mellan förskollärare och barn har vi sökt i 

databaserna DiVa portal, Google scholar, Libris och SwePub. Sökord som vi har använt är: 

anknytning, avvaktande, förskola, förskollärare, otrygga, relationer, tillbakadragna, 

undvikande, attachment, social bond, preschool, preschool teacher. 

 

För att avgränsa sökmaterialet i Högskolan Dalarnas Biblioteks databaser har vi valt ämnet 

pedagogik samt markerat Education collection och vidare till sökning med peer reviewed. Efter 

sökningen har vi valt att lyfta fram fyra studier som vi anser vara relevanta för vår egen studie. 

Dessa fyra studier presenteras en och en i detta avsnitt. 

 
3.1 Förskola tidig intervention 

 

Sven Persson har gjort en studie där han har samlat in sin data genom tidigare forskning och 

vetenskapliga artiklar. Syftet med studien var “att få en samlad kunskap om relationers 

betydelse i förskolan utifrån en redovisning och analys av studier som a) belyser betydelsen av 

pedagogiska relationer för barns lärande och utveckling b) anlägger ett teoretiskt perspektiv för 

att förklara och förstå relationens kvalitet c) som formulerar vilka villkor som är viktiga för att 

utveckla de pedagogiska relationerna och förskolans kvalitet” (Persson 2015, s. 122). Persson 

(2015, s. 125–126) beskriver att tidigare forskning visar att relationer mellan förskolepersonal2 

och barn som präglas av värme och närhet främjar barns utveckling samt lärande både i förskola 

och skola. Persson (2012, s. 126) hävdar att det finns internationella studier som visar att barns 

interaktion med förskollärare är det som är mest betydelsefullt under barnets tid på förskolan. 

Studier angående vilken betydelse som förskolan har för barns utveckling av sociala och 

emotionella förmågor påvisar att förskolepersonalens lyhördhet och känslighet inför barnens 

behov har ett stort samband med hur dessa förmågor utvecklas hos barnet (Persson 2012, s. 

127).  

 

Persson (2012, s. 134) redogör för att det finns studier som pekar på att förskolepersonals 

utbildning och tillgång till fortbildning är en faktor som är betydande för kvaliteten i 

interaktionen mellan förskolepersonal och barn. Persson (ibid.) skriver att forskning visar att 

 
2 I avsnittet tidigare forskning används det begrepp som författaren har använt angående personal i förskolan.  
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utbildning och fortbildning höjer förskolepersonalens kompetens och förmåga till reflektion 

angående sitt eget förhållningssätt. 

 
3.2 Preschool teacher attachment, school readiness and risk of learning difficulties 

 

Commodari (2012, s. 123) genomförde 2012 en studie gällande sambandet mellan barns och 

förskollärares anknytningsmönster i relation till kunskapsinlärning. I studien ingick 71 flickor 

och 81 pojkar, där alla var mellan fyra och fem år, på tre olika förskolor i en stad i Södra Italien 

(Commodari 2012, s. 126). Undersökningen genomfördes dels via observationer men även 

genom kunskapstester (ibid.). I resultatet framkommer det att barnets kognitiva och sociala 

utveckling påverkas av hur barnet fått sitt behov av anknytning tillgodosett. Barn med ett tryggt 

anknytningsmönster presterar bättre kunskapsmässigt och har lättare att lösa uppgifter (ibid.). 

Vidare beskriver Commodari (2012, s. 124), att barn med otrygg anknytning ofta har svårare 

med exempelvis matematik och språk när de kommer till skolan, medan barn med en trygg 

anknytning oftare börjar intressera sig för skriftspråk och bokstäver redan i förskolan. Hon 

förklarar, att barn som har en god anknytningsrelation till sina förskollärare tycks vara mer 

nyfikna och vågar experimentera samt utforska mer inom förskolans verksamhet, i jämförelse 

med de barn som är mindre trygga i sin relation till förskollärare (Commodari 2012, s. 131). 

 
3.3 Kompletterande anknytningsperson på förskola 

 

Hagström (2010, s. 13) lyfter fram i sin avhandling att barn som inte upplever en trygg relation 

till sina vårdnadshavare ofta får svårigheter med det sociala samspelet i förskolan samt i andra 

relationer senare i livet. Den övergripande frågan för studien var hur samhället kan ge stöd till 

familjer, där vårdnadshavare drabbats av psykisk ohälsa (Hagström 2010, s. 182). Syftet med 

Hagströms (2010, s. 20) studie var att undersöka hur pedagoger i förskolan genom fortbildning 

kunde utveckla en roll som kompletterande anknytningsperson till barn med vårdnadshavare 

som led av psykisk ohälsa. De teorier som användes i studien var anknytningsteori, Sterns teori 

om självutveckling samt affektteori (Hagström 2010, s. 52). Studieobjekten var pedagoger som 

genomgått fortbildning och som fick iträda sig rollen som anknytningsperson åt de utvalda 

barnen (Hagström 2010, s. 20). Det tillvägagångssätt som Hagström (2010, ss. 79, 85) använt 

sig av för att besvara studiens frågeställningar skedde genom att ta del av pedagogers 

berättelser, dels skriftligt via loggböcker och genom semistrukturerade intervjuer. Vidare 

genomfördes uppföljande samtal med respondenterna i syfte att verifiera det transkriberade 
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materialet. Ett av studiens centrala resultat var att samtliga barn som vid studiens början hade 

svårt med samspel och tillit till andra människor utvecklade tydliga tecken på tillit till 

pedagogen som fungerat som anknytningsperson (Hagström 2010, s. 187). Studien visar att 

efter ett längre uppehåll som exempelvis jullov gick några barn tillbaka till sitt avskärmade 

beteende, men de fick snabbt förtroende för sin anknytningsperson igen (Hagström 2010, s. 

179). Fortbildningen har hjälpt pedagogerna att förstå barnets perspektiv och svårigheter som 

kan uppkomma för barnet när anknytningspersonen är frånvarande (Hagström 2010, s. 180). 

Pedagogerna har hjälpt barnet att minnas den frånvarande anknytningspersonen genom att prata 

om den (Hagström 2010, s. 179–180).  

 
3.4 Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt  

 

Bygdeson-Larssons (2010, s. 16) avhandling lyfter fram problem i samspelssituationer, som 

ibland beror på brist på närvarande pedagoger. Det som vi tolkar som den övergripande frågan 

för studien är hur barns samspel påverkas av en närvarande eller frånvarande pedagog samt hur 

detta även påverkar samspelet mellan barn och pedagog (ibid.). Syftet med avhandlingen var 

att undersöka om pedagogerna med hjälp av personlig processreflektion (PPR) kan bli stärkta i 

sin yrkesroll och få bättre förutsättningar att stödja barnen i samspelssituationer (Bygdeson-

Larsson 2010, s. 17). PPR innefattar att genom reflektion och vägledande samtal utveckla ett 

reflekterande och medvetet förhållningssätt (Bygdeson-Larsson 2010, s. 25). De teorier och 

perspektiv som använts i studien är verksamhetsteori, objektrelationsteori, sociokulturellt 

perspektiv samt hermeneutiskt perspektiv (Bygdeson – Larsson 2010, s. 57). Studieobjekten i 

forskningen var pedagoger, då Bygdeson-Larsson (2010, s. 17) undersökte hur pedagoger 

genom personlig processreflektion utvecklades i sin yrkesroll. De metoder som Bygdeson-

Larsson (2010, ss. 97, 101) använde sig av var inspelade samtal med pedagoger, observationer 

i barngruppen och reflektioner tillsammans med pedagogerna (PPR). Resultatet av Bygdeson-

Larssons (2010, s. 180) studie visade att pedagogerna med hjälp av PPR fick en bredare 

förståelse för barnens samspel, vilket ledde till ett nytt pedagogiskt förhållningssätt. Detta 

gjorde att pedagogerna fick förståelse för barnens perspektiv och lättare kunde erbjuda hjälp till 

de barn som hade samspelssvårigheter (Bygdeson- Larsson 2010, ss. 152, 180). 
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3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Persson (2012, s. 134) kommer i sin studie fram till att förskolepersonals utbildning och tillgång 

till fortbildning är en betydelsefull faktor när det gäller kvaliteten på interaktionen mellan 

förskolepersonal och barn. Bygdeson-Larsson (2010, s. 180) är inne på samma spår som 

Persson (2010), när hon kommer fram till att reflektion och vägledande samtal leder till ett nytt 

pedagogiskt förhållningssätt med större förståelse för barnens samtal. Det går genom de 

resultaten att se att både Bygdeson-Larsson (2010) och Persson (2015) ser nyttan med 

fortbildning för pedagoger i förskolan.  

 

Commodari (2012, s. 131) kommer i sin studie fram till resultatet att barn med en god 

anknytningsrelation till sin förskollärare har lättare med bland annat matematik och språk när 

de kommer till skolan. Commodari (ibid.) hävdar även att barn med en god anknytningsrelation 

är mer utforskande och experimenterande i förskolan. Persson (2015, s. 125–126) hänvisar till 

tidigare forskning som beskriver att barns utveckling samt lärande i förskola och skola gynnas 

av relationer mellan barn och förskolepersonal som präglas av närhet och värme. Vi reflekterar 

över att både Commodari (2012) och Persson (2015) betonar att goda relationer mellan 

förskollärare och barn är viktiga för barns lärande. Vi blir nyfikna på hur förskollärare kan 

arbeta för att skapa dessa relationer, som är genomsyrade av värme och lyhördhet. Hagström 

(2010, s. 20) fokuserar i sin studie på pedagogers roll som kompletterande anknytningsperson 

till barn som växer upp i hem, där någon av dess vårdnadshavare lider av psykisk ohälsa. Hon 

beskriver även i sin studie att det är en enskild pedagog som skapar en kompletterande 

anknytningsrelation till ett specifikt barn.  

 

Efter att ha bearbetat ovanstående forskningsmaterial och sökt andra studier saknar vi forskning 

angående hur förskollärare arbetar för att skapa goda relationer till avvaktande barn i förskolan. 

Vi menar avvaktande barn överlag, där det inte behöver vara brist på anknytningsförmåga hos 

vårdnadshavare. Som förskollärare har man ett ansvar att alla ges möjlighet och förutsättningar 

för att utveckla tillitsfulla relationer och att barnen får uppleva trygghet i förskolan (Skolverket 

2018, s. 15). Några av avhandlingarna som vi har bearbetat har handlat om att förskollärare 

genom fortbildning eller annan utbildning har utvecklat sin kompetens och fått en bredare syn 

på barnens perspektiv. Vi vet dock av erfarenhet att det brukar vara begränsade ekonomiska 

förutsättningar för fortbildning av förskollärare och övrig personal. Vi hoppas att vår studie kan 

bidra till insikt i hur förskollärare resonerar kring avvaktande barn och hur de arbetar för att 



 

1 
 

skapa relationer till dessa barn, då vi utifrån den forskning vi sökt saknat studier som bearbetat 

detta.  
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4. Metod 
 

I detta avsnitt presenterar vi vårt val av metod och varför detta är relevant för denna studie. Vi 

beskriver hur vi har gått tillväga när det gäller urval av respondenter. Vidare redogör vi för hur 

vi har tillämpat valda metoder i vårt genomförande av undersökningen, samt hur vi har 

bearbetat vår data. Vi redogör även för de forskningsetiska aspekterna och hur vi förhåller oss 

till dessa. Slutligen kommer vi att redogöra för begreppen validitet och reliabilitet samt hur vi 

gjort för att kvaliteten på vår studie utifrån dessa begrepp stärks. 

 
4.1. Kvalitativ metod 

 

I vår studie ansåg vi att kvalitativ metod var mest lämplig, eftersom syftet samt formulerade 

frågeställningar fordrar en tolkningsinriktad ansats. En kvalitativ inriktning innebär att fokus 

riktas gentemot tolkning och förståelse av ord, medan en kvantitativ ansats är mer inriktad mot 

siffror och kvantifiering (Bryman 2011, s. 40). I en kvantitativ studie hade vi fått använda oss 

av enkäter och sammanställt dessa i diagram och det skulle då inriktas mot mätning. För vår 

studie skulle inte tillräckliga svar åstadkommas inom den kvantitativa metoden, eftersom den 

fokuseras kring kvantifiering av siffror, samt att kroppsspråk, betoning av ord och inlevelse 

skulle gå förlorad utan en social kontakt med respondenten. Genom att välja kvalitativ metod 

ges vi även möjlighet att utifrån förskollärares synvinkel få en djupare förståelse för arbetet 

med avvaktande barn, vilket endast hade berörts ytligt vid i en kvantitativ studie. 

 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med förskollärare, där vi själva bestämt 

utformningen på frågorna. Den semistrukturerade, även kallad halvstrukturerade metoden, 

innebär att intervjuaren genom att ställa öppna frågor bestämmer inriktningen på vad intervjun 

ska handla om, men där respondenten ges utrymme att svara tämligen fritt (Kihlström 2007, ss. 

48–49). 

 
4.2. Urval och genomförande 

 

Vi ville i vår studie intervjua sex förskollärare, då det är förskollärarens beskrivning och arbete 

med avvaktande barn som skulle undersökas. Förskollärare har ett ansvar att skapa relationer 

till alla barn i förskolan (Skolverket 2018, s. 15) och utifrån det är förskollärare den 

yrkeskategori vi valde att intervjua.  Vi valde av bekvämlighetsskäl att uppsöka en rektor i 
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Mellansverige på en förskola vi inte har någon koppling till. Kihlström (2012, s. 50) beskriver 

att det finns en risk om intervjuare känner respondenten och det är att intervjuaren kan ha 

förutfattade meningar om vad respondenten kommer att svara. Utifrån det valde vi att inte 

intervjua förskollärare på de ställen där vi haft vår verksamhetsförlagda utbildning eller på 

annat sätt känner. Vi träffade rektorn och överlämnade våra informationsbrev till denne. 

Informationsbrevet (se bilaga 1) innehöll syftet med studien samt en bakgrund till vårt arbete. 

Det var sedan rektorn som tillfrågade förskollärare om de ville ställa upp i vår studie och det 

var även rektorn som delade ut informationsbrev till förskollärarna.  Vi hade inga speciella krav 

på vilka förskollärare vi ville intervjua förutom att de skulle vara legitimerade förskollärare.  

Rektorn tillfrågade oss om vi kunde tänka oss att intervjua personer som arbetar men ännu inte 

är helt klara med sin förskollärarutbildning och är utan legitimation, men det tackade vi nej till. 

Vi sa ja till att intervjua två förskollärare som arbetar som pedagogiska utvecklare och som 

tidigare arbetat som förskollärare i barngrupp. Rektorn mailade oss efter några dagar namn på 

fem förskollärare som ville vara med i vår studie samt deras telefonnummer. När vi fick tillbaka 

våra informationsbrev från rektorn fanns det en person som hade skrivit under att hon ville 

delta, men som vi inte fått kontaktuppgifter till av rektorn. Det visade sig att den person som 

hade skrivit under hade blivit utbytt mot en annan pedagogisk utvecklare och att båda inte kunde 

avsätta tid för att vara med. I slutändan intervjuade vi alltså fem istället för sex förskollärare. 

Vi ville intervjua förskollärare från två olika förskolor för att få mer bredd i materialet. Dock 

visade det sig att förskollärarna arbetade på tre olika förskolor.  

 

Vi träffade vardera förskollärare på den förskola de befann sig på under intervjutillfället. Under 

intervjuerna var vi båda delaktiga och vi turades om att intervjua respondenterna. Den av oss 

som inte intervjuade var med och observerade samtalet. Följdfrågor ställdes till vissa av 

förskollärarna om det var någonting vi saknade i de svar de givit oss eller om det var någonting 

vi ville veta mer av. Vi använde oss av vår färdiga intervjuguide (se bilaga 2) med frågor som 

var kopplade till vårt syfte och frågeställningar. I informationsbrevet (se bilaga 1) beskrevs att 

varje intervju skulle ta cirka 45 till 60 minuter, men intervjuerna blev klara inom cirka en kvart 

per respondent. 

 
4.3. Bearbetning av data – Tematisk analys 

 

För att bearbeta råmaterialet som genererades av våra intervjuer delade vi upp det inspelade 

datamaterialet sinsemellan och transkriberade ordagrant vad som sades under intervjuerna. 
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Sedan genomlästes allt material för att få en överblick av underlaget till analysarbetet. När det 

gäller analysmetod valde vi att använda oss av en modell kallad tematisk analys. Bryman (2011, 

s. 528) beskriver tematisk analys som en av de vanligaste angreppsmodellerna som används 

inom kvalitativ dataanalys. Metoden syftar till att identifiera, kategorisera och definiera teman 

och undergrupper utifrån ett specifikt datamaterial. Vidare beskriver Bryman (ibid.) att det inte 

finns något uttryckligt tillvägagångssätt för denna modell, utan förfarandet kan variera och 

anpassas till olika typer av undersökningar. Bryman (2011, ss. 529–530) hänvisar till Ryan & 

Bernard, att man som forskare tar hänsyn till åtta aspekter när man söker efter teman, vilka är: 

repetitioner, lokala typologier eller kategorier, metaforer och analogier, övergångar, likheter 

och skillnader, språkliga kopplingar, saknade data och slutligen teorirelaterat material. I vår 

analys har vi valt att använda tre av dessa punkter som vi ansåg vara relevanta för vårt arbete, 

där repetitioner innebar att vi i det transkriberade materialet sökte efter återkommande ord, 

begrepp eller fraser som respondenterna nyttjade. Vidare menar Ryan & Bernard (ibid.) att man 

inte enbart bör söka efter repetitioner utan också jämföra sitt material för att finna avvikelser. 

Med andra ord har även likheter och skillnader mellan respondenternas svar uppmärksammats 

i syfte att identifiera teman. Den tredje aspekten - saknade data - som vi fann relevant innebär 

att man som forskare söker efter information som antingen inte beaktats vid en första 

genomläsning av materialet, eller som i vårt fall, reflektera över vad som inte framkom vid 

intervjutillfällena (Bryman 2011, s. 530). Vid genomläsning och analys av vårt datamaterial har 

vi tagit hänsyn till framförallt dessa tre aspekter för identifiering och definiering av teman i 

relation till våra frågeställningar. Vi fann det även lämpligt att ta stöd av våra teoretiska 

analysverktyg (se avsnitt 5 Teoretiska analysverktyg), dels för att tolka dataunderlaget, men 

också som hjälp till att fylla de luckor som uppstod vid reflektion över vad som möjligtvis 

saknades i vårt material. 

 
4.4. Etiska riktlinjer  

 

Vid forskning finns det fyra forskningsetiska principer framtagna av Vetenskapsrådet som är 

viktiga att förhålla sig till (Vetenskapsrådet 2002; 2017, s. 6). I vår studie kommer vi att förhålla 

oss till de fyra kraven som är: Informationskravet, Samtyckeskravet, Nyttjandekravet och 

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002; 2017, ss. 7–12). Här nedan beskrivs de olika 

kraven kortfattat och hur vi tänkt använda dem i vår studie. 
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Informationskravet 

Personer som deltar i en studie ska i förväg få reda på studiens syfte och vad forskaren kommer 

att undersöka (Vetenskapsrådet 2002; 2017, s. 7). Vi har i god tid tagit kontakt med rektor och 

presenterat vår idé och frågat om dennes tillåtelse att göra studien bland förskollärare på de 

förskolor hon/han har ansvar över. Vid ett godkännande går vi vidare med att kontakta 

förskollärarna för att både muntligt och skriftligt informera om tanken med vår studie. 

 

Samtyckeskravet 

Innan en studie börjar behöver forskaren ha godkännande från respondenterna att de vill ställa 

upp i studien, samt att respondenterna har fått information att de när som helst utan förklaring 

kan ta tillbaka sitt samtycke och avbryta deltagandet (Vetenskapsrådet 2002; 2017, s. 10). Vi 

har kontaktat en rektor som godkänt att vi får intervjua förskollärare på dennes förskolor. 

Förskollärarna som deltog i studien har fått en blankett med information om studiens syfte och 

övrig information som är viktig att veta. Förskollärarna som vill delta har gett sitt samtycke 

genom att skriva på blanketten. Under intervjuernas gång har vi varit lyhörda för om 

förskollärarna inte ville svara eller undvek att besvara någon fråga samt visat respekt om de 

hade velat avbryta sitt deltagande. 

 

Nyttjandekravet 

Det insamlande materialet i en forskningsstudie är endast till för forskningens ändamål 

(Vetenskapsrådet 2002; 2017, s. 14). Data som samlas in kommer endast behandlas av oss och 

för användning till examensarbetet. När examensarbetet är godkänt kommer det inspelade 

materialet att raderas och skriftliga anteckningar kommer att förstöras. 

 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om en person som deltar i en undersökning ska anonymiseras för att säkerställa att 

personen inte kan kännas igen (Vetenskapsrådet 2002; 2017, s. 12). Förskollärarna som deltog 

i vår undersökning benämns F för förskollärare och sedan en siffra, exempelvis F1 och F2. Vi 

har inte skrivit ut vilka förskolor det gäller eller i vilken stad de arbetar. Ljudinspelningar har 

förvarats på ett ställe som är oåtkomligt för andra och där det behövs kod för att komma åt. 
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4.5. Reliabilitet och validitet   

 

Reliabilitet, som även kan liknas med tillförlitlighet eller trovärdighet (Bryman 2011, s. 49 och 

Roos 2014, s. 51), innebär att om en studie återskapas och ger samma resultat som den 

ursprungliga undersökningen, kan denna således antas ha god reliabilitet. Begreppet reliabilitet 

ingår oftast inom kvantitativa studier, då resultat oftast mäts och jämförs med varandra (Bryman 

2011, s. 49). Ett annat begrepp som anses vara viktigt inom forskning är validitet som även kan 

kallas giltighet (Bryman 2011, s. 50 och Roos 2014, s. 53). Validitet handlar i korthet om att 

undersökningen verkligen mäter vad studien säger sig mäta och om slutsatserna kan anses vara 

rimliga utifrån det resultat som undersökningen genererat (Bryman 2011, ss. 50, 351–352). 

 

Eftersom reliabilitet och validitet främst förknippas med kvantitativa studier som rör mätning 

av data, argumenterar Bryman (2011, s. 354), som hänvisar till Guba och Lincoln, för att 

kvalitativt inriktade forskare istället bör assimilera dessa begrepp som bättre lämpade för 

beskrivande undersökningar. De föreslår att kvalitativt inriktade forskare istället ska eftersträva 

att uppnå två huvudkriterier, nämligen tillförlitlighet och äkthet. Då vi uppfattar det senare 

huvudkriteriet vara mer inriktat gentemot studiens deltagare (respondenter), och som irrelevant 

för denna studies syfte och frågeställningar, redogörs enbart för hur ett tillvägagångssätt kan se 

ut för att uppnå tillförlitlighetskravet.  

 

Tillförlitlighet består i sig av fyra delkriterier, vilka är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt en möjlighet att styrka och konfirmera studien (Bryman 2011, s. 354). Med trovärdighet 

menas att resultatet och slutsatserna av studien accepteras av andra som trovärdiga, samt att 

man har följt de riktlinjer och forskningsregler som finns gällande sin undersökning (ibid.). 

Vidare bör forskare återkoppla med de personer som varit delaktiga i studien 

(respondentvalidering) för att få en bekräftelse på att datamaterialet har beskrivits korrekt 

(Bryman 2011, ss. 354–355). Eftersom kvalitativ forskning har en mer djupgående inriktning 

med färre respondenter jämfört med den kvantitativa ansatsen, anses att kvalitativt inriktade 

forskare bör eftersträva fylliga, täta samt detaljrika beskrivningar av verkligheten, detta i syfte 

att erbjuda en bred databas som är till hjälp för att kunna göra en bedömning av resultatets 

överförbarhet till andra studieobjekt (Bryman 2011, s. 355). När det gäller pålitlighet innebär 

detta kriterium att forskare är transparenta med sitt tillvägagångssätt för studien. Forskare bör 

redovisa steg för steg hur forskningsprocessen har fortlöpt, varför man har tagit vissa beslut 

samt att intervjuskrifter etcetera delges i den slutgiltiga redogörelsen av studien (ibid.). Kriteriet 
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möjlighet att styrka och konfirmera studien innebär att man som forskare försöker vara så 

objektiv som möjligt i forskningsprocessen. Forskare ska med andra ord handla i god tro och 

inte låta resultatet påverkas av personliga värderingar (ibid.). 

 

För att säkerställa de fyra delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera studien har vi för att öka trovärdigheten spelat in våra 

samtal med respondenterna. Eftersom materialet är inspelat och att vi var två som genomförde 

intervjuerna ansåg vi att det inte behövdes någon återkoppling med respondenterna. När det 

gäller kriterierna överförbarhet och pålitlighet har vi konsekvent redovisat hur vi gått tillväga 

för vår studie och läsaren kan själv ta del av vårt material och utifrån det bilda sig en förståelse 

för hur vi har kommit fram till vårt resultat. Vi anser det vara svårt att till fullo uppnå kriteriet 

styrka och konfirmera, eftersom vi alla har en viss förförståelse som ligger till grund för våra 

val och att objektivitet inte går att uppfylla till fullo. Vi har i så hög utsträckning som möjligt 

försökt vara neutrala och inte låtit våra egna värderingar styra resultatet för undersökningen. 
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5. Teoretiska analysverktyg 
 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för valda teoretiska ansatser till studien. Först behandlas 

anknytningsteorin, som därefter följs av teorin om sociala band. Vi anser att anknytningsteorin 

förklarar uppbyggnaden av en relation, då barn knyter an till personer i dess omgivning. Teorin 

om sociala band förklarar hur en relation kan bibehållas, förändras eller upplösas och 

kompletterar således anknytningsteorin. 

 
5.1 Anknytningsteorin  

 

Detta avsnitt redogör för John Bowblys (1907–1990) teori om anknytning (Broberg, Broberg 

& Hagström 2012, s. 34). Inom anknytningsteorin anses att alla barn är biologiskt 

programmerade för att knyta an till sina vårdnadshavare och andra omsorgspersoner (Killén 

2014, s. 13). Barn söker skydd och använder sina anknytningspersoner som en trygg bas (ibid.). 

Barnets utveckling är beroende av anknytningspersonens lyhördhet för vilka behov och signaler 

barnet ger uttryck för (Killén 2014, s. 19). När barnet upplever att det får respons på sina känslor 

och beskydd när de är rädda, utvecklar de en trygg anknytning (Broberg, Broberg & Hagström 

2012, s. 51). Inom anknytningsteorin ses anknytningspersonen som en säker hamn. Barnet vet 

att anknytningspersonen finns där och vågar då utforska omvärlden. Om något händer som 

skrämmer barnet återvänder det till anknytningspersonen (ibid.). Om barnets 

anknytningsperson av olika anledningar inte kan tillgodose barnets behov och ge barnet 

trygghet och beskydd, utvecklar barnet en otrygg anknytning (Broberg, Broberg & Hagström 

2012, s. 52). Otrygg anknytning kan utveckla sig på två sätt. Antingen får barnet en otrygg 

undvikande anknytning eller en otrygg ambivalent anknytning. Barn som har utvecklat en 

otrygg undvikande anknytning upplevs ofta som självgående och de håller ofta sina känslor för 

sig själva (Broberg, Broberg & Hagström 2012, s. 53).  När barnets anknytningsperson är 

oförutsägbar och ibland bekräftar barnets signaler och behov och ibland inte, brukar barnet 

utveckla en otrygg ambivalent anknytning (ibid.). Barn med en ambivalent anknytning kan 

verka klängiga, osjälvständiga och som svåra att få nöjda (ibid.). Det finns en fjärde form av 

anknytningsmönster och det är desorienterad anknytning. Barn som växer upp i hem där deras 

omsorgsgivare av olika anledningar skrämmer barnet och exempelvis inte förmår trösta det barn 

som är ledset, kan utveckla en desorienterad anknytning (Broberg, Broberg & Hagström 2012, 

s. 54). Desorienterad anknytning leder till att barnet stänger av sitt anknytningssystem och i 

slutändan kan barnet få beteendeproblem och svårigheter i känslomässiga relationer (Broberg, 
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Broberg & Hagström 2012, ss. 54–55).  För barn finns det en hierarki bland deras 

anknytningspersoner. Om barnet blir ledset vill det i första hand till den person som är barnet 

närmast, exempelvis mamma (Askland & Sataøen 2014, s. 63). När personen som är nummer 

ett inte är närvarande går det bra att andra tröstar barnet, exempelvis barnets förskollärare 

(Broberg, Broberg & Hagström 2012, s. 71).  

 

Anknytningssystem aktiveras i stressade situationer och när barnet återigen känner sig tryggt 

slås det av (Broberg, Broberg & Hagström 2012, s. 51).  Killén (2014, s. 15) menar att det är 

viktigt att förskolepersonal har kunskap om anknytning. Killén (ibid.) beskriver att många barn 

börjar i förskolan när de är runt ett år, då barnen ofta är extra känsliga och deras 

anknytningsmönster håller på att utvecklas. För att bli trygg i förskolans miljö behöver barnet 

ha en anknytningsperson och sedan utveckla relationer till fler pedagoger (Broberg, Broberg & 

Hagström 2012, s, 157). För att en anknytningsrelation ska utvecklas måste kontakten med 

pedagogen vara regelbunden och pedagogen måste ge barnet tid att utveckla sin tillit (Broberg, 

Broberg & Hagström 2012, ss. 67–68). Broberg, Broberg och Hagström (2012, s. 268) hävdar 

att det är viktigt att den fysiska miljön ger barnet trygghet. Pedagoger måste tänka på den 

sociala miljön, som innefattar mellanmänskliga relationer, och på förskolans pedagogiska miljö 

när de skapar relationer till barn (ibid.).    

 

Om barnets anknytningsperson av en eller annan anledning är borta från förskolan, kan det göra 

att barnet blir ledset och känner sig otryggt på förskolan (Broberg, Broberg & Hagström 2012, 

s. 168). För att förskolläraren ska kunna utveckla en anknytningsrelation, förstå barnets 

perspektiv och kunna stödja barn som har otrygg anknytning, behöver förskolläraren ha en 

relationskompetens. Relationskompetens är en av de viktigaste kompetenser en förskollärare 

bör ha, och det innebär bland annat att man kan ge gensvar för barnets känslor och behov samt 

sätta sig in i barnets situation (Killén 2014, s. 128). Broberg, Broberg och Hagström (2012, s, 

149) hävdar att barn som har ett otryggt anknytningsmönster har svårare att söka sig till 

pedagoger och ta emot närhet och tröst än vad ett tryggt anknutet barn har (Broberg, Broberg 

& Hagström 2012, ss. 155–156). Ibland kan barn upplevas ha svårt att komma igång att leka på 

förskolan, och de kanske drar sig undan och vill vara ifred. Olika anledningar kan vara att barnet 

är otryggt på förskolan eller att barnet går runt med sitt anknytningssystem påkopplat. I sådana 

situationer är det viktigt att pedagogen finns där som stöd och kan försöka locka med barnet i 

någon aktivitet eller som en trygghet för barnet (Broberg, Broberg och Hagström 2012, s. 189). 
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Broberg, Broberg & Hagström (2012, s. 133) menar att barn är olika och har olika 

personlighetsdrag, vilket de benämner temperament. När barn reagerar med avvaktan på saker 

som normalt är lockande för barn, kan det bero på barnets temperament (Broberg, Broberg & 

Hagström 2012, s. 136). Barn kan delas upp i tre olika typer av temperament (Broberg, Broberg 

& Hagström 2012, s. 134). Ett barn med lättsamt temperament upplevs ofta som lugnt och är 

lätt att trösta och få nöjt (ibid.). Barn som är svåra i sitt temperament är svåra att få nöjda och 

som pedagog kan det vara problematiskt att tolka barnets signaler och veta vad barnet vill 

(Broberg, Broberg 2012, s. 134–135). Den tredje kategorin av temperament är svåruppvärmda 

barn och kännetecknas av att barnet är försiktigt och behöver tid på sig i nya situationer 

(Broberg, Broberg & Hagström 2012, s. 135). Som pedagog kan det vara svårt att hitta en balans 

mellan att driva på och låta det svåruppvärmda barnet ta den tid det behöver (ibid.).  

 
5.2 Teorin om sociala band 

 

I detta stycke kommer begreppet sociala band att beskrivas, vilken är en teori som är framtagen 

av Thomas Scheff (Aspelin 1996, s. 74). Hans teori grundar sig på att människan är en 

gruppvarelse och att relationer till andra individer fyller ett fundamentalt mänskligt behov. 

Termen band ska således i detta sammanhang inte betraktas som något visuellt som ordagrant 

förbinder individer, utan sociala band sammankopplar individer och grupper med varandra på 

ett relationellt och emotionellt plan. Begreppet sociala band är med andra ord ett abstrakt 

fenomen. Det är inte direkt påvisbart, utan banden skapas och upprätthålls i mänskliga 

relationer. Sociala band kan förändras och finns i olika former. Dessa band skapas och formas, 

refererar Aspelin till Scheff (1996, s. 75), i väsentlig del genom både verbal och ickeverbal 

kommunikation människor emellan. Stabiliteten i relationen bevaras genom att aktörerna 

reglerar det känslomässiga avståndet till varandra genom att varken komma för nära eller för 

långt ifrån varandra emotionellt. Genom relationella korrigeringar skapas, enligt Scheff, stabila 

band mellan individer och relationen befinner sig sålunda i balans (ibid.). Aspelin (2010, s. 26) 

beskriver att i en grupp eller familj följer banden ofta samma mönster, men banden kan testas 

och ändra karaktär.  

 

Sociala band är följaktligen inte något statiskt, utan ett fenomen som är föränderligt och som 

kan variera beroende på olika individers relationer till varandra. Banden utsätts ständigt för 

prövning och behöver underhållas för att inte brista. Om en relation inte uppvisar balans, kan 

den, enligt Scheff, vara hotad och eventuellt upplösas (Aspelin 1996, s. 75). Scheff menar att 
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stabila relationer balanserar mellan två ytterligheter, vilka han benämner som över- och 

underdifferentiering, som kan liknas med termerna närhet och distans (Aspelin 1996, s. 79). 

Om inte aktörer behärskar att balansera sin relation mellan dessa poler, riskerar relationen att 

inträda i ett alienerat tillstånd. Alienation kan förklaras med att en individ känner sig 

främmande eller upplever en maktlöshet i förhållande till samhället eller till sin sociala 

omgivning (Aspelin 1996, ss. 78–79). Enligt Scheff kan alienerade relationer innebära, dels att 

aktörerna separeras från varandra genom att individuella behov ges för stort utrymme 

(överdifferentiering), eller på ett motsatt vis, att de individuella behoven får stå tillbaka för det 

gemensamma (underdifferentiering) (ibid.). 

 

Konsekvenserna av att aktörer inte behärskar att balansera sin relation mellan dessa ytterligheter 

kan således upplösa relationen men också framkalla starka emotionella avtryck hos individerna. 

Emotionerna skam och stolthet är enligt Scheff människans två grundkänslor som är starkt 

förknippade med sociala band (Aspelin 1996, s. 82). Andra känslor, såsom ilska, rädsla eller 

sorg, är enligt Scheff sekundära gentemot skamkänslor. Detta exemplifierar han med att 

människor ofta upplever skam efter ett vredesutbrott, eller på liknande sätt, att man känner sig 

skamsen när ett vredesutbrott är riktad mot en själv (ibid.). Vidare menar Scheff att emotionerna 

skam och stolthet har en central roll inom sociala band genom att dessa hjälper individer att 

balansera relationer, där stolthet signalerar stabila band och en balanserad relation, medan 

skamkänslor signalerar ett mer bräckligt förhållande (Aspelin 1996, ss. 82–83). Dock menar 

Scheff att skamkänslor inte nödvändigtvis behöver vara enbart negativa, utan kan fungera som 

ett tecken på att relationen antingen är under- eller överdifferentierad, och som på ett eller annat 

sätt behöver korrigeras för att åter kunna hamna i balans (ibid.). 
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6. Resultat och analys 

I denna del presenterar vi det resultat vi kommit fram till efter bearbetning av insamlade data. 

Vid bearbetningen av datamaterialet sökte vi efter återkommande fraser och ord, och vi gjorde 

också jämförelser mellan förskollärarnas svar, detta i syfte att skapa och kategorisera teman. 

Studiens teoretiska utgångspunkter användes dels för att tolka datamaterialet men dels också 

för att komplettera vissa luckor i den insamlade datan. Resultatet är indelat i rubriker efter 

återkommande teman som vi uppmärksammat i bearbetningen: 6.1 Är för sig själv och vill inte 

vara med samt 6.2 Personlighet svarar på frågeställningen “Hur beskriver förskollärare 

avvaktande barn?”.  6.3 Intresse, 6.4 Bygga relationer, 6.5 Arbeta i mindre grupper och 6.6 

Risk att bli exkluderad ger svar på “Vilka faktorer lyfter förskollärare vara viktiga i arbetet med 

att skapa relationer till avvaktande barn?”  Analysen presenteras efter resultatet under varje 

rubrik. Förskollärarna som deltog i studien arbetar på tre olika förskolor och har arbetat som 

förskollärare mellan fem och trettio år.  

 
6.1 Är för sig själva och vill inte vara med 

 

Tre av de fem intervjuade förskollärarna beskriver att det avvaktande barnet ofta är för sig 

självt. Beskrivningen ges även att avvaktande barn håller sig en bit ifrån och iakttar på avstånd. 

En av förskollärarna förklarar att ett avvaktande barn brukar hålla sig i periferin till en början 

och att barnet kanske undviker ögonkontakt.  F1 menar: 

 
Kan va att de drar sig undan, inte kanske vill delta när man samlas. Kanske ligger för sig själv 
någonstans. Inte liksom vill ha nån kontakt med varken barn eller liksom vuxna.  
 

Tre av förskollärarna beskriver även att avvaktande barn kan vara svåra att få med i 

undervisning och aktivitet. En förskollärare anger att det avvaktande barnet kanske vill vara 

ensam, eller att barnet kanske vill delta fast det inte vågar. Förskolläraren beskriver även att 

förskolläraren har ett ansvar att läsa av de situationerna och på bästa sätt stötta det avvaktande 

barnet. F1 ger den här beskrivningen:  

 
Men de är väl en som inte kanske är med överhuvudtaget. Alltså vill liksom inte lockas in i 
någonting. 
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6.1.1 Analys  
 

När vi bearbetade vår insamlade data, upptäckte vi att tre av fem förskollärare beskrev det 

avvaktande barnet som att barnet inte ville delta i gemensamma aktiviteter och att barnet 

befinner sig på sidan av. Den beskrivningen använde förskollärarna både på beskrivningen av 

det avvaktande barnet samt hur det avvaktande barnet utmärker sig i förskolans utbildning. 

Förskollärarnas beskrivning kan utifrån anknytningsteorin tolkas till det som Broberg, Broberg 

och Hagström (2012, s. 189) beskriver att ett barn kan ha svårt att komma igång att leka om det 

känner sig otryggt (Broberg, Broberg & Hagström 2012, s. 189). En annan förklaring utifrån 

anknytningsteorin kan vara att förskollärarna beskriver att det avvaktande barnet går runt med 

anknytningssystemet påkopplat och är ledset, efter exempelvis lämningen på förskolan av sin 

vårdnadshavare. Det som förskollärarna framhäver som att barnet inte vill delta skulle även 

kunna förklaras med begreppet skam. Förskolläraren och barnet har kanske inte hunnit skapa 

stabila band till varandra och bräckliga band kan inge skamkänslor, menar Aspelin (1996, s. 

83).  

 

Flera förskollärare beskriver att det avvaktande barnet vill vara för sig självt och inte deltar i 

det som sker på förskolan och deras beskrivning kan förklaras med begreppet alienation, vilket 

innebär att personen känner sig främmande i den sociala kontext han eller hon befinner sig i 

(Aspelin 1996, ss. 78–79).  Detta kan vi även koppla till vad en förskollärare beskriver, att det 

kan vara på det sättet att det avvaktande barnet vill vara för sig själv. Det kan också vara på det 

sättet att barnet vill vara med fast det inte vågar. Förskolläraren lyfter fram att det som pedagog 

är viktigt att ta ansvar för att avläsa det och i och med det tolkar vi det som att förskolläraren 

menar att denne har ett pedagogiskt ansvar att hjälpa barnet med balansen i relationen.  

 
6.2 Personlighet 

 

Flera förskollärare beskriver att det är det avvaktande barnets personlighet som främst påverkar 

att barnet är avvaktande. Några av dem beskriver att vissa barn inte vill att någon kommer fram 

för fort, utan har kanske behov av att förskolläraren närmar sig på avstånd. En förskollärare 

beskriver att om man går för fort fram utan att läsa av barnet, kan det ta längre tid att få en bra 

kontakt. Denne beskriver även att det avvaktande barnet kanske inte känner rätt personkemi till 

pedagogen, vilket kan göra att det blir svårt att få kontakt. Egenskaper som att barnet är blygt, 
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rädd, osäkert och försiktigt beskrivs även som bidragande faktorer till att ett barn är avvaktande. 

F5 ger denna förklaring: 

 
Vanliga, vanliga barn säger ja, men alltså. Men det kan va att dom kanske är blyga å försiktiga 
och rädda å lite osäkra.  
 

Två förskollärare anger att det kan vara orsaker från barnets hemmiljö som bidrar till det 

avvaktande beteendet. F4 säger på detta sätt: 

 
Också att det är en familj som inte tar så mycket kontakt liksom att man får jobba lite mer med 
föräldrarelationen också och då och då förstår man ju lättare varför barnet är, är lite avvaktande. 
Om det är så att kanske hela familjebilden är så. 
 

6.2.1 Analys  
 

I analysen uppmärksammar vi att förskollärarna beskriver barnets personlighet som viktig 

faktor till det avvaktande beteendet. Broberg, Broberg och Hagström (2012, s. 133) beskriver 

att barn föds med och har olika temperament. Flera av förskollärarna är inne på att det beror på 

personligheten att barnet är avvaktande och vi tolkar det som att förskollärarna beskriver det 

Broberg, Broberg och Hagström (ibid.) nämner som temperament. Broberg, Broberg & 

Hagström (2012, s. 135) tar upp att det som pedagog kan vara svårt att känna av om man ska ta 

ett steg fram eller avvakta i sitt bemötande. En förskollärare beskriver att man måste läsa av 

situationen för att ta rätt beslut. Förskolläraren nämner att personkemin till pedagogen kan vara 

en bidragande orsak till att barnet blir avvaktande och det kan kopplas till hur det känslomässiga 

avståndet är reglerat i det sociala bandet mellan pedagog och barn. Aspelin (1996, s. 75) berättar 

att sociala band kan variera utifrån personernas relationer till varandra. 

 

Två förskollärare beskriver att det avvaktande barnets sätt att söka kontakt kan vara påverkat 

av orsaker hemifrån. F4 ansåg specifikt att det kanske är en hel familj som har svårt att söka 

kontakt och utifrån det beskriver hon att det avvaktande beteendet hos barnet kan bero på att 

det kommer ifrån hemmiljön. F4:s beskrivning av att det avvaktande barnets kontaktsökande 

och familjebild med kontaktsvårigheter kopplar vi till Scheffs teori om sociala band, där det 

beskrivs att en familj ofta skapar samma mönster av sociala band (Aspelin 2010, s. 26).  
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6.3 Intresse 

 

Fyra av förskollärarna menar att det är viktigt att ta vara på barnets intresse och att gå in för att 

ta reda på vad barnet är intresserat av. Förskollärarna nämner faktorer som att det kan ta tid att 

nå det avvaktande barnet och att det gäller att gå försiktigt fram med barn som är avvaktande 

och att närma sig på barnets villkor. Om förskolläraren hittar något som intresserar det 

avvaktande barnet beskrivs bland annat att det intresset kan användas för att försöka bygga upp 

en kontakt och få en relation till barnet. F2 uttrycker sig på det här viset:     

      
Det gäller ju att vi att vi följer barnen och att vi förändrar miljön efter och att vi tar fram material 
efter vad som tilltalar dom. De här barnen kanske vi får lov att efterforska lite mer för att få se 
vad dom är intresserade av och det är väl just att vi ska ta oss tiden. 
 

Två av förskollärarna pratar om att plocka fram saker som intresserar det avvaktande barnet i 

förskolans miljö. En av dem ger exemplet att man kan sätta upp bilder på sådant barnet tycker 

om för att senare kunna prata om och peka på bilderna tillsammans med barnet. Samma 

förskollärare menar att förskolan är barnens miljö och genom att ta fram saker barnet är 

intresserat av ska det kunna känna att någon har lyssnat.   

  

6.3.1 Analys  
 

Vid analys av vår insamlade data uppmärksammar vi att barnets intresse är något som lyfts fram 

som viktigt av fyra av förskollärarna. Ordet intresse nämns både om hur förskollärare beskriver 

att de gör för att skapa en relation till det avvaktande barnet, den fysiska miljöns påverkan samt 

inkludering av det avvaktande barnet. Broberg, Broberg och Hagström (2012, s. 23) hävdar att 

det är viktigt att pedagogen skapar trygghet i den fysiska miljön, och det tolkar vi att dessa 

förskollärare försöker göra genom att fokusera på barnets intresse och synliggöra det 

avvaktande barnet. Vid analysen uppfattar vi även att flera förskollärare beaktar att det kan ta 

tid att få med det avvaktande barnet.  En förklaring till detta kan vara som Broberg, Broberg & 

Hagström (2012, s. 135) påstår, att barnet har ett svåruppvärmt temperament, vilket kan 

innebära att barnet behöver mer tid i framför allt nya situationer. 

 

I samspel kan sociala band förstärkas (Aspelin 2010, ss. 25–26) och förskollärarna förklarar att 

de genom barnets intresse försöker bygga en relation och få med barnet. Det kan tolkas som att 

de arbetar för att förstärka det sociala bandet mellan sig och det avvaktande barnet.  
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6.4 Bygga relationer  

 

Tre av förskollärarna tar upp inskolning när de pratar om hur de bygger relationer till 

avvaktande barn. Två förskollärare pratar om att det ofta är barnet självt som väljer ut vilken 

pedagog det vill vara med och känner sig trygg med. Ibland får de byta pedagog som håller i 

inskolningen på grund av att barnet tyr sig till en annan pedagog. F2 menar att det kan vara på 

det här sättet: 

 
Jo men det tycker jag särskilt när man jobbar med småbarn att när man håller på med inskolning. 
Att om vi tre har ett arbetslag så bestämmer vi att okej nu kommer en inskolning då tar jag hand 
om den. Och så kommer barnet och föräldern och så tyr sig barnet till dig och hittar ofta, jag 
tycker det är barnet som hittar vem som ska vara dess anknytningspedagog. Det kan inte vi 
bestämma. 
 

Flera av förskollärarna pratar om att det är viktigt att se till att barnet blir tryggt med framförallt 

en pedagog till att börja med. Ett barn som är avvaktande klarar inte av att ha relationer till alla 

på en gång, utan det är bäst att barnet får utveckla relation till en pedagog.  Sedan kan den 

pedagogen stödja barnet att utveckla relationer till fler pedagoger på avdelningen. F5 ger den 

här beskrivningen: 

 
De kan va typ om när jag har haft hand om inskolningen, så blir det att ja bygger ju upp förtroende 
mellan barnen. Då blir de väl kanske till mig då under första tiden. Men sen får man ju jobba som 
försiktigt och låta dom andra pedagogerna komma in också, men låta ta det sin tid så det är tryggt 
med en personal till börja med. 
 

Faktorer som att ta sig tid, lyssna in och gå försiktigt fram framkommer som viktiga vid 

skapande av relationer till avvaktande barn, vilket F3 beskriver: 

 
Det är ju en sån sak man lär sig med tiden, men att man måste ju lyssna och se vad barnet behöver 
och kan ja pusha lite till eller måste jag också backa. Gå lite försiktigt fram ibland.  
 

Två förskollärare belyser att det är viktigt att barn har en relation till någon. En av dem anser 

att det aldrig får bli prestige i något pedagoger emellan, utan ser man att ett barn fungerar bättre 

med någon är det där relationen ska byggas.  F2 säger så här: 

 
Men att man går igenom och pratar om vad har vi för relation och hur ser vi och så säger en av 
oss men han har jag tät kontakt med eller han tycker jag, vi kan säga helt ärligt, han tycker jag 
om. Alltså han har man lätt att ta till sig. Och då säger jag nej men han har inte jag nån kontakt 
med. Men då behöver ju inte jag heller för då vet ju jag att han får det av dig. Och det tycker jag 



 

1 
 

är det allra viktigaste att vi liksom hjälps åt och se att alla barn har någon. Och sen framför allt då 
hitta om det är nån som vi alla tre har svårt att få kontakt med. För då måste man ju göra upp en 
plan och hjälpas åt, hitta på nåt. 
 

6.4.1 Analys  
 

Vid bearbetningen av vår insamlade data ser vi att flera förskollärare är inne på samma spår, att 

det är barnet som väljer ut den pedagog det känner sig tryggt med och att det blir den pedagogen 

som får hålla i inskolningen. Broberg, Broberg och Hagström (2012, s. 157) betonar att det är 

viktigt att alla barn som börjar i förskolan blir trygga med en person som kan bli barnets 

anknytningspedagog för att sedan kunna utveckla kontakt med fler pedagoger. Två av 

förskollärarna säger att barnet ska bli tryggt med en först för att sedan kunna bygga relationer 

till fler pedagoger. Förskollärarna nämner faktorer som att ge barnet tid, lyssna in och slappna 

av när de försöker bygga en relation till ett avvaktande barn. Broberg, Broberg och Hagström 

(2012, s. 67–68) hävdar att kontakten mellan barn och pedagog måste vara regelbunden och 

barnet måste ges tid för att det ska utvecklas en anknytningsrelation. Två förskollärare anser 

det vara viktigt att alla barn har någon pedagog som de har bra kontakt med. Enligt Broberg, 

Broberg och Hagström (2012, s. 268) är den sociala miljön i förskolan viktig för att skapa goda 

relationer mellan pedagoger och barn. 

 

Två förskollärare belyser vikten av att alla barn har bra kontakt med någon pedagog och det 

kan kopplas till att alla har behov av att skapa relationer till andra, att bygga så kallade sociala 

band (Aspelin 1996, s. 74). Sociala band är inget statiskt, utan man måste arbeta med att skapa 

och behålla sociala band (Aspelin 1996, s. 75) och det kopplas till att förskollärarna ger barnen 

tid för att bygga upp en relation, det vill säga stärka de sociala banden.  

 
 
6.5 Arbeta i mindre grupper  

 

Fyra förskollärare uttrycker alla att mindre grupper är viktigt för att kunna inkludera ett 

avvaktande barn i förskolans utbildning. Beskrivningen ges att man kan arbeta i en liten grupp 

med exempelvis två barn som det avvaktande barnet fungerar bra ihop med. En annan 

förskollärare menar att grupper bör planeras utifrån alla barn, för att inte det barn som skriker 

högst ska få mest. Den tredje förskolläraren anser att i en mindre grupp kanske det avvaktande 

barnet vågar ta för sig. F4 uttrycker sig på detta sätt om mindre grupper:  
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Äh ja det är ju vad man kan göra undervisningen som vi försöker göra i mindre grupper. Så 
försöker man ju då att dela in barngruppen så att det inte är någon som är väldigt väldigt på och 
tar väldigt stor plats i samma grupp om man säger så.  
 

6.5.1 Analys  
 

Fyra av förskollärarna beskriver att det är bra att arbeta i mindre grupper för att inkludera 

avvaktande barn. Broberg, Broberg och Hagström (2012, ss. 23, 268) hävdar att det är viktigt 

att förskolepersonal har kunskap om anknytning och de lyfter även fram vikten av trygghet i 

den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. F1, F2, F3 och F4 beskriver att de försöker arbeta 

i mindre grupper, och att de tänker på faktorer som antal och sammansättning för att göra det 

tryggt för det avvaktande barnet. Utifrån den beskrivningen uppfattar vi det som att 

förskollärarna tänker på tryggheten i den fysiska, sociala och den pedagogiska miljön. F1 

beskriver betydelsen av att placera det avvaktande barnet med barn som det fungerar bra 

tillsammans med. F4 menar att barn som tar för stor plats inte bör vara i samma grupp som ett 

avvaktande barn och även det kopplas till den sociala miljön (Broberg, Broberg & Hagström 

2012, s. 268). 

 

Scheff beskriver att en relation balanserar mellan de två ytterligheterna över- och 

underdifferentiering (närhet och distans) (Aspelin 1996, s. 79). F1, F2, F3 och F4 förklarar att 

arbete i mindre grupper kan hjälpa avvaktande barn att bli inkluderade i förskolans utbildning 

och det kan tolkas till att barnet kan få en balans mellan närhet och distans.  Barn kan känna sig 

alienerade om de inte kan finna en balans mellan de två ytterligheterna (Aspelin 1996, ss. 78–

79) och i en stor grupp finns risken att ett avvaktande barn kan uppleva detta. Detta antagande 

gör vi, eftersom en förskollärare påtalar att i en mindre grupp kanske det avvaktande barnet 

vågar ta för sig. Genom att minska gruppstorleken, som pedagogerna sedan anpassar efter det 

avvaktande barnets förutsättningar, tolkar vi det som att de försöker hjälpa barnet att få närhet 

i relationer, vilket möjliggör en bättre balans mellan närhet och distans. I en större grupp skulle 

förmodligen det avvaktande barnet få för stor distans till gruppen.  

 
6.6 Risk att bli exkluderad  

 

Tre förskollärare ser att det finns en risk att det avvaktande barnet blir osynligt i förskolans 

utbildning. En förskollärare ger beskrivningen att samhället är uppbyggt på det viset att det 

gäller att ta för sig. Förskolläraren menar att de barn som är avvaktande ”blir kvar på kanterna, 
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för det gäller att ge de barn som skriker högst uppmärksamhet för att inte trumhinnorna ska 

brista” (F2). Ytterligare en förskollärare belyser att det är en risk att avvaktande barn hamnar i 

skymundan, när tiden går åt till att stoppa utåtagerande barn. En förskollärare säger att det finns 

en risk att avvaktande barn blir exkluderade, om arbetslaget inte hinner se dem. Förskolläraren 

kanske kommer på att hon inte har sagt något till det avvaktande barnet under dagen eller att 

barnet blev bortglömt. Även en annan förskollärare menar att det hänger på pedagogerna att se 

och hjälpa det avvaktande barnet, annars är risken barnet inte blir sett. F2 säger:  

 
Riskerna för dom avvaktande barnen är när de kommer i grupper med väldigt många barn som 
tar för sig mycket. Att dom blir liksom en… Låter nästan hemskt, men vi brukar säga en 
tapetblomma. 
 

Två förskollärare anger att det kan finnas en risk att barnet blir exkluderat om pedagogen det 

känner inte är där. F5 säger:  

 
Men de är då om inte nån kanske av oss pedagoger finns som dom känner, det kanske blir lite risk 
då. 
 

F3 anser att inget barn ska behöva bli exkluderat: 

 
Dom ska inte bli exkluderade. Dom, dom är ju med precis som alla andra men det gäller att man 
som arbetslag och pedagog. Asså du ska se varje barn varje dag men att, då får man kanske se att 
dom här barnen har jag lite extra uppmärksamhet på idag och dom där har dom. Så att, att alla 
barn blir sedda varje dag. 
 

6.6.1 Analys  
 

Tre förskollärare påtalar att det finns risk för att ett avvaktande barn kan bli osynligt och 

exkluderat i förskolans utbildning. Det går att koppla till Scheffs teori om sociala band och 

begreppet alienerat tillstånd (Aspelin 1996, ss. 78–79). Barnen som syns och hörs tar plats 

medan de avvaktande barnen hamnar i skymundan och deras behov kan lätt bli bortglömda. För 

att en relation ska vara stabil behöver det känslomässiga avståndet balanseras för att 

människorna inte ska komma för nära eller för långt ifrån varandra (Aspelin 1996, s. 75). Några 

förskollärare beskriver att ibland blir det avvaktande barnet “bortglömt” och vi reflekterar över 

att det kan innebära att barnet och förskolläraren hamnar långt ifrån varandra känslomässigt. 

Broberg, Broberg och Hagström (2012, s. 268) hävdar att det är viktigt att förskolans fysiska 

miljö inger trygghet och att det är pedagogernas ansvar att tillgodose barnets trygghet i bland 
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annat den sociala och fysiska miljön. Förskollärarna lyfter fram att de ibland inte hinner se det 

avvaktande barnet för att tiden går åt till att stoppa barn som låter mest, och det kan tolkas som 

att förskollärarna vid dessa tillfällen inte tillgodoser tryggheten i den sociala miljön. Vi tolkar 

det även som att pedagogerna inte alltid kan skapa en trygg fysisk miljö för det avvaktande 

barnet, då de beskriver stora grupper som en risk och att det avvaktande barnet då riskerar att 

bli osynligt. 

 

F3:s svar kan vi koppla till anknytningsteorin och begreppet relationskompetens (Killen 2014, 

s. 128). F3 förklarar vikten av att se alla barn varje dag och det kan tolkas som att hon förstår 

barnens behov. Förskollärarna F1 och F2 påpekar riskerna att ett avvaktande barn kan bli 

bortglömt en hel dag. Två förskollärare lyfter att det kan bli en risk om pedagogerna som barnet 

känner är frånvarande. Broberg, Broberg och Hagström (2012, s. 168) hävdar, att om den 

pedagog som är barnets anknytningsperson på förskolan är frånvarande, kan barnet bli otryggt. 
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7. Diskussion 
 

Syftet med studien har varit att få insikt om hur förskollärare beskriver så kallade avvaktande 

barn, samt att få kunskap om förskollärares arbete att skapa relationer till dessa barn. I detta 

avsnitt kommer vi först att diskutera de metodologiska överväganden som format studien, som 

sedan följs av en resultatdiskussion. I metoddiskussionen kommer delar från vårt metodavsnitt 

att diskuteras, bland annat om hur resultatet påverkats om vi använt oss av en annan metod. I 

resultatdiskussionen kommer vi diskutera resultatet bland annat utifrån innehållet i avsnitten 

Inledning, Bakgrund och Tidigare forskning. 

 
7.1. Metoddiskussion 

 

Utifrån vårt metodavsnitt har vi beskrivit att vi använt oss av en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer, där vi formulerat en intervjuguide (se bilaga 2) med öppna frågor, 

men att vi även ställde vissa följdfrågor för att precisera svaren gentemot våra frågeställningar 

(Kihlström 2007, ss. 48–49). I vissa fall fick vi omformulera våra frågor och förklara dem mer 

utförligt för att respondenterna skulle ha möjlighet att besvara frågorna. När vi gjorde vår 

intervjuguide (se bilaga 2) uppskattade vi att intervjuerna skulle ta cirka 45 minuter att 

genomföra, men för att vara på säkra sidan och slippa tidspress angav vi 45 - 60 minuter. I 

själva verket tog varje intervju cirka femton minuter att genomföra. En förklaring till att 

intervjuerna gick mycket fortare att genomföra kan vara att vi inte gjorde någon pilotstudie. 

Hade vi gjort en sådan studie hade vi förmodligen sett att intervjuerna tog cirka en kvart att 

genomföra och vi hade kunnat förbereda följdfrågor. Vi funderar över om vi hade kunnat få ut 

mer av resultatet om våra intervjuer hade pågått längre och om vi mer effektivt ställt följdfrågor. 

En svaghet i resultatet kan vara att intervjuerna endast tog runt femton minuter att genomföra. 

Förmodligen skulle det vara mer tyngd i resultatet om intervjuerna pågått längre eller om vi 

haft fler respondenter i vår studie. Dock anser vi att materialet är tillräckligt och en styrka är att 

flera av respondenterna uttryckte samma saker i frågor som inte på något sätt varit ledande.  En 

annan aspekt som kan försvaga styrkan i resultatet är att vi inte angav någon definition på 

begreppet avvaktande till respondenterna, vilket kan ha bidragit till att de gjort en egen tolkning 

av begreppet. I efterhand ser vi att det hade varit bra att skriva med en definition i 

informationsbrevet (se bilaga 1). Dock innehåller informationsbrevet uppgifter om att vi anser 

barn som självmant inte söker kontakt med pedagoger och att de barnen enligt oss fått mindre 

socialt samspel med pedagoger på förskolan. Informationsbrevet innehöll studiens syfte, där 
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begreppet avvaktande avgavs. Återigen kan vi anse att resultatet ändå styrks av att 

förskollärarna beskriver det avvaktande barnet på snarlika sätt. Vi ser även en styrka i att 

resultatdiskussionen (se 7.2 Resultatdiskussion) är lätt att diskutera utifrån bakgrunden (se 2.1 

Bakgrund till vår studie), och bakgrunden är skriven innan intervjuerna genomfördes. 

 

En respondent uttryckte innan intervjun började att hon var nervös. Vi förklarade att 

förskolläraren kunde hoppa av intervjun om hon kände obehag men hon ville vara med, men 

ville förbereda oss på att hon kände nervositet. Vi reflekterade senare över om respondentens 

nervositet påverkade oss. Den av oss som utförde intervjun kände att hon skyndade sig att ställa 

frågorna för att underlätta för förskolläraren, samt att inga följdfrågor ställdes.  

 

Vi var ute i god tid innan examensarbetet skulle börja skrivas med att tillfråga rektor om att 

intervjua förskollärare, för vi ville komma igång med vårt arbete snarast. Men vi fick inte lämna 

ut informationsbreven innan vi hade träffat vår handledare och studiens syfte var helt fastställt. 

Det dröjde sedan några dagar innan rektorn hade tid att möta oss. Detta resulterade i att vi kom 

igång med intervjuer studievecka tre och vi upplevde att vi hamnade i lite tidspress. 

Förskollärare på de tillfrågade förskolorna verkade enligt rektor inte spontant positiva till att 

delta i studien. Men de fem förskollärare som i slutändan ställde upp att delta i vår studie 

upplevdes som positivt inställda. Den sjätte personen som skulle ha deltagit fick förhinder och 

vi hade inte tid att börja söka respondenter på andra förskolor. Vårt resultat består av fem 

förskollärares svar på intervjufrågor och hade den sjätte personen deltagit skulle resultat kunnat 

se annorlunda ut i viss grad.  

 

Vi spelade in intervjuerna för att underlätta att ingen information skulle gå förlorad och 

ljudupptagningar anser vi har varit ett bra verktyg, då vi har haft möjlighet att lyssna och gå 

tillbaka för att inte missa någon viktig detalj. Vår tolkning är att respondenterna inte blev 

påverkade av att samtalen spelades in, men det går med säkerhet inte att veta om de blev 

påverkade eller nervösa av inspelningen. Vi har även transkriberat allt material, dels för att vara 

transparenta, dels för att inte missa någon viktig information, samt för att underlätta 

bearbetningen av datamaterialet (Kihlström 2007, s. 232). Vi ser en fördel i att ha varit två 

personer som haft tillgång till ljudupptagningarna och kunnat lyssna, för att säkerställa att det 

som återges är korrekt beskrivet. När vi bearbetade vårt transkriberade material upptäckte vi 

flera teman som var återkommande, exempelvis intresse och arbete i mindre grupper och dessa 

teman gjorde vi sedan till rubriker. För att säkerställa att studien mäter det vi avser att mäta 
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valde vi att ta bort sådant som inte gav svar på syfte eller frågeställningar. Detta kan kopplas 

till begreppet validitet (Bryman 2011, s. 50).  

 

Vi anser att en kvantitativ studie, där vi hade gett ut enkäter till respondenterna, skulle ge vårt 

arbete en svagare trovärdighet på vårt resultat i relation till studiens syfte. Genom att kvantifiera 

och mäta olika svar och påvisa dessa i diagram hade vårt resultat förmodligen sett annorlunda 

ut. Riktningen på resultatet skulle nödvändigtvis inte skiljt sig från varandra, men den 

kvantitativa ansatsen skulle inte erbjuda ett tillräckligt djup för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Vi valde den kvalitativa metoden (Bryman 2011, s. 40), eftersom vi ville träffa 

och intervjua förskollärare för att få svar från vår intervjuguide som är kopplad till våra 

frågeställningar. Genom att träffa förskollärarna fick vi den sociala kontakten (innehållande 

kroppsspråk, inlevelse, betoning av ord etcetera) och trovärdigheten bör ha stärkts, eftersom vi 

var två som genomförde intervjuerna tillsammans. 

 
7.2. Resultatdiskussion  

 

Under rubrik 7.2.1 diskuterar vi resultatet som svarar på vår första frågeställning Hur beskriver 

förskollärare avvaktande barn? och vi kommer således använda frågeställningen som rubrik. 

Det är resultatet från 6.1 Är för sig själva och vill inte vara med och 6.2 Personlighet som 

kommer att diskuteras under rubrik 7.2.1. Rubrik 7.2.2 behandlar resultatet från den andra 

frågeställningen Vilka faktorer lyfter förskollärare vara viktiga i arbetet med att skapa 

relationer till avvaktande barn? och där diskuteras resultat från 6.3 Intresse, 6.4 Bygga 

relationer, 6.5 Arbeta i mindre grupper och 6.6 Risk att bli exkluderad. 

 

7.2.1 Hur beskriver förskollärare avvaktande barn 
 

I intervjuerna med förskollärarna var det tre av fem som beskrev att de avvaktande barnen ofta 

är för sig själva. En av förskollärarna lyfte fram att det är viktigt att som förskollärare se om 

barnet vill vara ensamt eller om barnet vill vara med fast det inte vågar. Detta kan relateras till 

Edfelt (2019, s. 135) som å ena sidan beskriver att vissa barn är avvaktande i sitt beteende och 

är bekväma med att vara för sig själva. Men å andra sidan framhålls det i förskolans läroplan 

(Skolverket 2018, ss. 10–11) att barn i förskolan ska få uppleva glädje i att utvecklas samt att 

det enskilda barnet ska ges förutsättningar till samspel. Således anser vi att förskollärare inte 

kan luta sig mot argumentet att avvaktande barn trivs ensamma, utan som förskollärare måste 
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man arbeta för att stödja barnet i att våga delta i olika sociala sammanhang. Detta stödjer vi 

med hjälp av vad Edfelt (2019, s. 83) beskriver, att de barn som drar sig undan bör särskilt 

uppmärksammas av pedagoger för att inte stagnera i utvecklingen. Bygdeson-Larsson (2010, s. 

16) är inne på samma spår, då hon hävdar att barns förmåga till samspel är påverkat av om en 

pedagog är närvarande. 

 

Tre av de fem förskollärarna som intervjuades lyfte fram barnets personlighet som en 

beskrivning till att barnen var avvaktande. Edfelt (2019, ss. 136–137) skriver om blyga, 

introverta och reserverade barn och menar att deras personlighetsdrag oftast framträder i 

sammanhang där barnet blir oroligt, känner rädsla eller känner sig obekvämt. Han menar även 

att det inte är lika acceptabelt att vara introvert i dagens samhälle, eftersom människan ska ingå 

i ett socialt sammanhang (Ibid). Några av förskollärarna beskriver det avvaktande barnet som 

bland annat blygt. Att blyghet och ett avvaktande beteende betraktas som avvikande eller inte 

beror på vad som förväntas och vilken norm som är rådande, vilket Lund (2006, s. 22) beskriver 

när hon konstaterar att kontexten och kulturen har stor påverkan. Å andra sidan hävdar Edfelt 

(2019, s. 136) att avvaktande barn kan misstolkas för att vara blyga. Utifrån det inser vi att det 

kan vara svårt att veta om barnet är avvaktande eller om barnet är blygt och inte vågar vara med 

av den anledningen. Enligt Commodari (2012, s. 124) har de barn som känner trygghet lättare 

för att prestera och utföra uppgifter.  Utifrån det tolkar vi det som att ett avvaktande beteende 

skulle kunna bero på att barnet är otryggt på förskolan. Vidare vill vi relatera till det Bryman 

(2011, s. 530) hänvisar till Ryan & Bernard, som benämner ”saknade data”, det vill säga data 

som inte framkom vid intervjutillfällena. Vi menar att det saknades svar gällande hur 

förskollärarna uppfattade sitt eget ansvar gentemot att vissa barn uppträder avvaktande. Vi 

tolkar det som att förskollärarna menar att barnen föds med ett avvaktande beteende, vilket kan 

kopplas till Broberg, Broberg och Hagström (2012, s. 133), som anger att barns temperament 

och personlighetsdrag varierar. Vi vill dock framhålla att det avvaktande beteendet kan 

framträda under förskoleperioden och i synnerhet under inskolningstiden, då barnen befinner 

sig i - för dem - nya sociala sammanhang. Vistas barnet i en annan social miljö är det inte säkert 

att samma avvaktande beteende uppvisas. 

 

I beskrivningen av det avvaktande barnet framkommer inga spontana svar på att det avvaktande 

beteendet kan vara påverkat av barnets anknytningsmönster, vilket förvånar oss. Broberg, 

Broberg och Hagström (2012, s. 49) påpekar att om ett barn exempelvis har en otrygg 

anknytning till sina vårdnadshavare, har barnet även ofta en otrygg anknytning till pedagoger i 
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förskolan. Utifrån det trodde vi att fler förskollärare skulle ange barnets anknytningsmönster 

som en bidragande faktor till det avvaktande beteendet. Commodari (2012, s. 131) skriver att 

ett barn som har en trygg anknytning till någon av sina förskollärare är mer nyfiket och vågar 

experimentera mer. Vår uppfattning är att det avvaktande barnet, som förskollärarna beskriver 

är för sig självt, kanske skulle delta på ett annat sätt i förskolans utbildning om barnet hade en 

anknytningsrelation till en pedagog.  

 

7.2.2. Vilka faktorer lyfter förskollärare vara viktiga i arbetet med att skapa relationer 

till avvaktande barn 

Fyra av de fem förskollärarna poängterar att barnens intressen är en viktig aspekt att ta till vara 

på. En förskollärare belyser att förskolan är barnens miljö och att det är viktigt att ta reda på 

vad det avvaktande barnet tycker om. Detta för att barnet ska känna sig sett i förskolans 

utbildning. Enligt Läroplanen för förskolan ska barns erfarenhet och deras intressen tillgodoses 

och uppmärksammas (Skolverket 2018, s. 13). Förskollärarna beskriver att intresset används 

som ett sätt att skapa en relation till det avvaktande barnet, och de berättar även att de beaktar 

intresset för att få med det avvaktande barnet i förskolans utbildning. Förskolan ska vara en 

utbildning som fångar barnens nyfikenhet och genomsyras av lust till lek och lärande 

(Skolverket 2018, s. 13). Vi reflekterar över att fyra av fem förskollärare spontant lyfter fram 

barnets intresse som en viktig faktor, då ingen av frågorna i intervjuguiden (se bilaga 2) var 

direkt kopplad till intresse. Vi anser att förskollärarnas betoning på barnens intresse var positiv, 

då förskolan är en utbildning som bland annat ska grundas på detta. 

Tre av förskollärarna beskriver relationen till avvaktande barn och två av dem säger att det 

oftast är barnet som väljer vilken pedagog det vill vara med. En förskollärare är inne på att vissa 

barn tycker man om och de är lättare att ta till sig. Förskolläraren säger att om barnet inte har 

någon de har närmare kontakt med måste de hjälpas åt att göra något. Vi reflekterar över det 

pedagogiska ansvaret att skapa relationer till alla barn i förskolan. Vi anser att det är viktigt att 

som förskollärare ha förmågan att skapa relationer till alla barn, vilket även förskolans läroplan 

framhäver (Skolverket 2018, s. 15).  

Förskollärarna är inne på att det är viktigt att alla barn har en trygg relation till någon pedagog. 

Persson (2012, s. 126) hävdar att det mest betydelsefulla för ett barn under förskoletiden är 

barnets interaktion med förskollärare. Förskollärarna understryker att faktorer som att ta sig tid, 

gå försiktigt fram och lyssna in är viktiga att beakta när de skapar relationer till avvaktande 
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barn. Broberg, Broberg och Hagström (2012, ss. 67–68) framhåller att faktorer som tid och 

regelbundenhet är viktigt när pedagoger bygger en anknytningsrelation. Våra respondenter är 

alla förskollärare och har en akademisk utbildning, och vi reflekterar över hur det skulle kunna 

se ut i arbetslag där det saknas pedagoger med kompetens och utbildning, där pedagogerna 

kanske inte har kunskap om att dessa faktorer är viktiga när de bygger relationer till avvaktande 

barn. Denna reflektion stöds i Perssons (2012, s. 134) påstående att förskolepersonalens 

kompetens är grundad i vilken utbildning de har samt tillgång till fortbildning. I Hagströms 

(2010, s. 20) studie fick pedagogerna som deltog i studien fortbildning för att kunna utveckla 

anknytningsrelationer till barn med föräldrar som led av psykisk ohälsa. Barnen, som från 

början hade svårt att känna tillit till pedagogerna och svårigheter i samspelssituationer, 

utvecklade under studiens gång tydliga tecken på tillit till sin anknytningsperson. Detta resultat 

gör att vår tanke stärks om att pedagogerna behöver utbildning för att förstå avvaktande barn 

samt få förmågan att skapa relationer till avvaktande barn. Vi reflekterar även över det vi skrev 

i vår inledning, att barnets anknytningsrelationer påverkar mycket för ett barn, även senare i 

livet. Killén (2011, s. 19) beskriver att barnets självbild och uppfattning av världen runt omkring 

har utgång i hur barnets anknytningsrelationer har fungerat. 

Lindqvist (2015, s. 62) sätter fokus på inkludering som ett synsätt, där det bland annat ges 

förutsättningar för varje barn att utvecklas. Utifrån det tolkar vi det som att förskolläraren har 

ett inkluderingstänk, när hon påpekar att vissa kombinationer av barn bör undvikas för att det 

avvaktande barnet ska få ta plats. Även Skolverket (2018, s 11) framhåller att det ska ges 

förutsättningar till samspel för det enskilda barnet i förskolan.  Lindqvist (2015, s. 62) hävdar 

att inom en inkluderingssyn ses alla barn som en tillgång. En förskollärare säger att grupper i 

förskolan ska planeras utifrån alla barn och det tolkar vi som att förskolläraren ser alla barn som 

viktiga. Majoriteten av förskollärarna anger mindre grupper som en viktig del för att inkludera 

det avvaktande barnet. En av förskollärarna menar att det avvaktande barnet kanske vågar ta 

för sig mer i en grupp med få deltagare. Edfelt (2019, s. 172) framhåller att vissa barn behöver 

arbeta i mindre grupper för att få begriplighet i tillvaron. En förskollärare anser att man inte bör 

placera avvaktande barn i en grupp med andra barn som tar väldigt stor plats och är väldigt 

dominanta. Edfelt (2019, s. 83) beskriver att barns sociala utveckling till stor del sker på 

förskolan och att pedagoger har en viktig roll i att uppmärksamma de barn som drar sig undan. 

Förskolan ska erbjuda alla barn stöd för att utvecklas och göra framsteg, både kunskapsmässigt 

och i förmågan att skapa relationer (Skolverket 2018, ss. 10-11). Vi reflekterar över att oavsett 
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om barnet är framåt eller mer tillbakadragen eller avvaktande måste barnet bli sett i förskolans 

utbildning, men samtidigt vet vi att faktorer som tidsbrist och stora barngrupper försvårar.  

Tre av förskollärarna anger att det finns en risk att det avvaktande barnet blir osynligt i 

förskolans utbildning. Edfelt (2019, s. 137) menar att vi lever i ett samhälle där vi ska ingå i ett 

socialt sammanhang och att det inte är ett önskvärt beteende att vara introvert. Även Lund 

(2006, s. 22) påstår att den kontext vi befinner oss i har betydelse för vad som räknas som ett 

eftersträvat beteende. En av förskollärarna hävdar att samhället är uppbyggt på ett sätt där det 

gäller att ta för sig, och hon menar att de avvaktande barnen lätt blir åsidosatta. Vi hänvisar till 

det vi påtalade i inledningen (se 1 Inledning), att barn som tar för sig och självmant söker 

kontakt oftast får mer pedagogisk närvaro än de avvaktande barnen. Det får oss att fundera över 

att förskolans kontext eftersträvar sociala barn som är framåt och att det avvaktande barnet lätt 

hamnar i skymundan. 

Två förskollärare anger att det kan finnas en risk för att det avvaktande barnet blir exkluderat, 

när den eller de pedagoger barnet känner är borta.  Vi tolkar det som att det avvaktande barnet 

har få anknytningspersoner och blir exkluderat på grund av det inte har tillräckligt starka sociala 

band till någon av de andra pedagogerna och att det är upp till barnet själv att söka den sociala 

kontakten. Hagström (2010, s. 179) kommer i sin studie fram till att vissa barn återgår till sitt 

avskärmade beteende vid längre frånvaro från sin anknytningsperson. Hon påpekar att 

fortbildning har hjälpt pedagogerna att se svårigheter som kan uppkomma när barnets 

anknytningsperson är borta (ibid). Oavsett vilken personlighet ett barn har eller om barnet är 

avvaktande anser vi att barnet ska bli sett i förskolans utbildning. Förskolans läroplan 

(Skolverket 2018, s. 15) lyfter fram att förskolläraren har ett pedagogiskt ansvar att se till att 

alla barn ges möjlighet att utveckla tillitsfulla relationer. I förskolan ska barnet uppleva en 

grundläggande trygghet genom att få en god omsorg (Skolverket 2018, s. 10). En förskollärare 

anger att inget barn ska bli exkluderat och att det gäller att man som pedagog och arbetslag ser 

alla barn.  Vi kan utifrån erfarenheter från förskolor tro att det som pedagog kan vara svårt att 

hinna se och bekräfta alla barn.  Tre av förskollärarna stödjer det vi har reflekterat över, när de 

anger att det finns risker för att ett avvaktande barn ska bli exkluderat i förskolans utbildning. 

Den främsta risken är att tiden går åt till att stoppa utåtagerande barn och att det leder till att 

förskollärarna ibland kommer på i efterhand att de inte pratat med det avvaktande barnet under 

dagen.  Edfelt (2019, s. 83) är inne på samma spår när han påtalar att vissa barn hamnar i 

skymundan och att de barnen måste uppmärksammas av pedagogerna för att komma vidare i 

sin utveckling. Edfelt (2019, s. 172) beskriver att genom ändringar i läroplaner har förskolan 
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mer och mer gått ifrån mindre undervisningsgrupper och att det kan innebära en risk för 

exkludering för vissa barn som inte fungerar i större sammanhang.  
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8. Slutsatser 
 

Syftet med studien har varit att få insikt om hur förskollärare beskriver så kallade avvaktande 

barn, samt att få kunskap om förskollärares arbete att skapa relationer till dessa barn. I vår studie 

har vi funnit att förskollärare ofta upplever att avvaktande barn är på sidan av och för sig själva. 

Enligt förskollärarna kan avvaktande barn vara svåra att få med i gemensamma aktiviteter och 

några av dem anger att man som förskollärare bör närma sig det avvaktande barnet försiktigt. 

Flera av förskollärarna i vår studie beskriver att de tror att barnets personlighet är den 

bidragande faktorn till att barnet upplevs som avvaktande. Detta kan antyda att förskollärarna 

inte reflekterar kring sitt pedagogiska ansvar när det gäller varför barn kan bli avvaktande, eller 

att barnets avvaktande beteende kan vara förknippat med det sammanhang där de upplevs som 

avvaktande. 

 

En annan slutsats är att det är viktigt att beakta det avvaktande barnets intresse. Förskolans 

utbildning ska utgå från förskolans läroplan och vad barnen visar intresse för (Skolverket 2018, 

s. 13). Förskollärarna beskriver att de kan behöva ta sig mer tid för att få reda på vad som 

intresserar barnet. Majoriteten av dem anger att barnets intresse är en viktig faktor att ta hänsyn 

till i relationsskapandet samt för att få barnet delaktigt i förskolans utbildning. I vårt resultat 

framgår att förskollärarna ser det som en viktig faktor att det avvaktande barnet har en pedagog, 

som barnet har en närmare relation till. Det avvaktande barnet bör först och främst bygga en 

relation till en pedagog som barnet känner förtroende för, och kan sedan successivt utöka 

kontakten med flera i arbetslaget.  

 

Avslutningsvis drar vi slutsatsen från resultatet, att en viktig faktor i arbetet med avvaktande 

barn är att arbeta i mindre grupper, för att det avvaktande barnet ska bli inkluderat i 

gemenskapen. Denna slutsats stödjer vi på att majoriteten av förskollärarna angav vikten av 

mindre grupper för att inkludera dessa barn. Vi tar även stöd i att Edfelt (2019, s. 172) påtalar 

att vissa barn behöver vara i mindre grupper, för att de upplever svårigheter i större 

sammanhang. I större grupper blir det lätt att de barn som syns och hörs tar mest plats, vilket 

ofta leder till att det avvaktande barnet hamnar i skymundan och kan bli exkluderat. 
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9. Förslag på vidare forskning 

I slutet av 3.5 Sammanfattning av tidigare forskning preciserades det att vi hoppades att vår 

studie kommer att bidra med insikt i hur förskollärare resonerar kring avvaktande barn samt hur 

de arbetar för att skapa relationer till dessa barn. Det är något vi anser att vår studie bidragit 

med svar på, utifrån de förutsättningar vi haft med faktorer som studiens längd samt antalet 

respondenter som bidragit med insamlad data till resultatet. I vår studie drar vi slutsatsen att 

som förskollärare bör man arbeta i mindre grupper för att inkludera och skapa relationer till det 

avvaktande barnet. I större grupper hamnar lätt ett avvaktande barn i skymundan. Denna slutsats 

väckte vår nyfikenhet för att på ett djupare plan undersöka hur förskollärare arbetar med mindre 

grupper av barn för att inkludera ett barn som är avvaktande. Vårt förslag på vidare forskning 

är att göra en kvantitativ studie med enkäter för att undersöka i vilken utsträckning förskollärare 

arbetar i mindre grupper för att inkludera avvaktande/tillbakadragna barn. Arbetar de en stund 

om dagen, någon gång i veckan eller arbetar förskollärare överlag i mindre grupper för att ge 

det avvaktande barnet en möjlighet att bli inkluderat. Anledningen till att vi föreslår en 

kvantitativ studie är för att kunna samla data från fler respondenter och få en större bredd i 

resultatet. 
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Bilagor  
 
Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

 
 

 
Informationsbrev till förskollärare på förskolan 
 
Information om en studie angående förskollärares syn och förståelse för 
avvaktande barn.  
 
Hej! Vi är två studenter som heter Linda Hagberg och Annica Åhlén. Vi läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet Högskolan Dalarna och ska nu skriva vårt examensarbete. Du tillfrågas 

härmed om deltagande i denna undersökning som kommer att ske via intervjuer.  

 

Syftet med studien är att få insikt och fördjupad kunskap hur förskollärare beskriver och förstår 

så kallade avvaktande barn. Syftet är även att få fördjupad kunskap om förskollärares arbete 

att skapa relationer till dessa barn. Utifrån tidigare erfarenheter från förskolor har vi 

uppmärksammat att barn som självmant tagit initiativ till kontakt och närhet oftare fick bättre 

kontakt med pedagoger. De barn som inte varit kontaktsökande har vi upplevt fått mindre tid 

och socialt samspel med pedagoger. Vi anser att studien är viktig för vårt kommande arbete 

som förskollärare där vi vill ha goda förutsättningar att skapa relationer till alla barn. Vi har valt 

att intervjua sex förskollärare på två olika förskolor där vi inte har någon personlig anknytning. 

Eftersom du arbetar på en av dessa förskolor blir du tillfrågad att delta i vår studie. Samtalen 

kommer att spelas in via ljudupptagning för att vi som intervjuar ska kunna ha fullt fokus på 

intervjun och samtalet med förskolläraren som deltar.  

 

Vi beräknar att intervjun kommer att ta mellan 45–60 minuter att genomföra. Intervjuerna 

kommer att förläggas till tider som passar förskolläraren och förskolans utbildning. När 

examensarbetet är klart och godkänt av examinator kan du som deltagit ges möjlighet att läsa 

texten i sin helhet. Vi vill säkerställa att du som deltar i vår studie förblir anonym och inte kan 

kännas igen av läsare, därför kommer namn, förskola och stad att vara fingerade.  
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Ljudupptagningarna kommer att transkriberas och förvaras oåtkomligt för andra än oss därför 

kommer vi att använda oss av lösenord både på ljudupptagning och det transkriberade 

materialet. Delar av det transkriberade materialet kommer att finnas med i vårt examensarbete 

men då är du som blivit intervjuad avidentifierad. Efter att vårt arbete blivit godkänt kommer 

all insamlade data att förstöras.  Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  

 

Undersökningen kommer att presenteras som en uppsats vid Högskolan Dalarna och kommer 

förmodligen att vara sökbar via DivaPortal. 

 

 

Ja, jag vill delta i ovanstående studie: __________________________________  

Nej, jag vill inte delta i ovanstående studie: ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Falun 12 nov -19 
 
 
 
 
_____________________  
Linda Hagberg (student) 
 
 
_____________________  
Annica Åhlén (student) 
   
 
_____________________  
Veronica Semelius Granevald (handledare) 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 

-När blev du färdigutbildad förskollärare? Och hur länge har du arbetat som förskollärare? 

-Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

-Vilken ålderskategori arbetar du med idag? 

 

Beskrivning av det avvaktande barnet 

-Hur kan det avvaktande barnet beskrivas? 

-Vad har du för erfarenheter av avvaktande barn? 

-Hur kan det avvaktande barnet utmärka sig i förskolan? 

-Vilka faktorer kan tänkas ligga bakom att ett barn blir avvaktande? 

-Hur kan det avvaktande beteendet vara påverkat av barnets anknytningsmönster? 

-Händer det att avvaktande barn söker sig till en pedagog och är reserverad mot andra 

pedagoger? Kan du iså fall beskriva i vilka sammanhang du upplevt det?  

-Beskriv hur det avvaktande barnet påverkas när ordinarie pedagoger är borta och det är en eller 

flera vikarier på förskolan? 

 

Arbete i relation till avvaktande barn  

-Vad är viktigt att tänka på när förskollärare bygger relationer till avvaktande barn? Vad är extra 

viktigt att tänka på? Vilken är skillnaden mot relationskapande till övriga barn? 

-Hur gör du som förskollärare för att skapa en anknytningsrelation till det avvaktande barnet? 

-Behöver du som förskollärare bemöta ett avvaktande barn på annat sätt jämfört med övriga 

barn, t ex ett barn som är kontaktsökande? Hur ser du på skillnaden i bemötandet? 

-Vilka risker finns att det avvaktande barnet blir exkluderat i förskolans utbildning? 

-Hur kan man tänka vid undervisningstillfällen för att inkludera ett avvaktande barn? 

-På vilket sätt kan förskolans fysiska miljö påverka det avvaktande barnet? 

-Hur kan förskolläraren tänka vid utformning av den fysiska miljön för att inkludera det 

avvaktande barnet? 

 

Avslutande fråga 

-Är det någonting du vill tillägga eller förtydliga? 
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