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Purpose 

 The purpose of the study was to examine the educator’s thoughts and experiences regarding 

the term “attachment”. Similarly, we wanted to find out what strategies educators use to create 

comfortable and secure relationships for the younger children within the large groups of 

children. According to this purpose, we have formulated the following questions:  

         What experience has educators in working with large groups of children? 

         How do educators perceive the term attachment in relation to the younger children in 

preschool? 

         Which known strategies the educators use to ensure the younger children’s security 

within the larger group?  

 

Method 

We have, with a qualitative method, interviewed six educators at three preschools in different 

municipalities. As a complement to the collected data, we made observations at two of the 

preschools. Our greatest focus and importance have been on the empirical evidence from the 

interviews conducted.   

  

Theory 

In our study we have taken the support of Bowlby's “attachment theory” which highlights the 

importance of close emotional relationships and we also used current research in the field. We 

have chosen to assume only this theory because we believe that it corresponds to the study's 

main purpose, namely children's secure attachment.  

 

Results 

From an attachment theory perspective that emphasize the importance of close and emotional 

relationships for the individual child's development and comfort, one of our results indicates 

that large groups of children complicate the educators ability to meet the individual child's 

needs on a daily basis. Based on the interview material it became clear that all educators agree 



 
 

on the importance of being a calm and present educator in the attachment work with younger 

children. Our results indicate that strategies such as dividing large groups in to smaller ones, as 

well as a structured working team, are important factors in order to tie in with all children within 

the larger groups. Most educators emphasize that an inspiring environment that raises the child's 

curiosity and exploration, promotes the child´s sense of security at the preschool.  

 

Keywords: Attachment, attachment theory, large groups of children, younger children, 

preschool.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Titel: Djungelns lag i stora barngrupper – En kvalitativ studie om anknytningens betydelse för 

de yngre barnens trygghet på förskolan.   

Författare: Madeleine Biberg & Sophie Hashimoto  

Handledare: Janne Kontio  

Termin: Höstterminen 2016, 15 hp  

 

Syfte 

Studiens syfte har varit att ta reda på pedagogers tankar om och erfarenheter av begreppet 

anknytning. Vi ville även ta reda på vilka strategier pedagogerna använder sig av för att skapa 

trygga relationer för de yngre barnen i stora barngrupper. Utifrån detta syfte har vi formulerat 

följande frågeställningar:  

 Vilka erfarenheter har pedagogerna av att arbeta med stora barngrupper? 

 Hur uppfattar pedagogerna begreppet anknytning i förhållande till de yngre barnen i 

förskolan? 

 Vilka uttalade strategier säger pedagogerna att de använder sig av för att skapa trygghet 

till de yngre barnen i stora barngrupper?  

 

Metod 

Vi har med en kvalitativ metod intervjuat sex pedagoger på tre förskolor i olika kommuner. Vi 

har även observerat på två av förskolorna som ett komplement till vårt intervjumaterial. Det är 

empirin från intervjuerna som vi har lagt störst fokus och vikt på. 

 

Teori 

Vi har tagit stöd av Bowlbys anknytningsteori som belyser vikten av nära känslomässiga 

relationer i vår studie samt använt oss av aktuell forskning. Vi har endast valt att utgå från denna 

teori då vi anser att den motsvarar studiens huvudsyfte det vill säga barns trygga anknytningar.  

 

Resultat 

Ett av våra resultat påvisar att stora barngrupper försvårar pedagogers möjligheter att dagligen 

tillgodose det enskilda barnets behov, sett utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv som 

betonar vikten av nära och känslomässiga relationer för det enskilda barnets utveckling och 

trygghet. I intervjumaterialet framkom det att alla pedagoger är överens om vikten med att vara 

en lugn och närvarande pedagog i anknytningsarbetet med yngre barn. Vårt resultat påvisar att 

strategier som gruppindelning samt ett strukturerat arbetslag är betydelsefulla faktorer i arbetet 



 
 

med stora barngrupper. Flertalet pedagoger betonar att en inspirerande miljö bidrar till att väcka 

barns nyfikenhet och utforskande, vilket främjar barnets trygghet på förskolan.   

 

Nyckelord: Anknytning, anknytningsteorin, stora barngrupper, yngre barn, förskola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Hösten 2013 började vi vår förskollärarutbildning på Södertörns högskola. Vårt examensarbete 

är skrivet under utbildningens sista termin och det vi valt att analysera och fördjupa oss i är 

anknytningens betydelse för de yngre barnens trygghet på förskolan. Under arbetsprocessen 

med studien har vi fått en djupare förståelse för hur viktigt det är med en god anknytning och 

trygghet i förskolan för barns utveckling samt lärande. Genom vårt empiriska material har vi 

fått ta del av pedagogers erfarenheter, strategier och arbetsmetoder för att främja en god 

anknytning till yngre barn i stora barngrupper. Studien i sin helhet har varit väldigt lärorik och 

intressant vilket har berikat oss med nya kunskapsinsikter samt erfarenheter. Vi anser att 

anknytning är ett betydelsefullt kunskapsområde att ha en djupare insyn i och förståelse om i 

vår kommande yrkesroll som förskollärare. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de pedagoger som har deltagit i våra intervjuer och givit oss ett 

innehållsrikt empiriskt material till vår studie och tack till vår handledare som väglett oss genom 

hela studien. 

 

Vi vill också tacka våra familjer som har haft förståelse för oss när vi har ägnat en massa tid åt 

at skriva vår uppsats.  

 

Sista men inte minst vill vi även tacka Annika Caro och Anders Biberg för stöd och hjälp med 

korrekturläsning av uppsatsen som helhet. De har haft synpunkter på texten, vilket har fört vårt 

arbete framåt.  

 

Södertörn 2016 

Madeleine Biberg och Sophie Hashimoto 
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1. Inledning 

Under vår förskollärarutbildning har vi fått ta del av lärorika kurser inom skilda 

ämnesinriktningar och kunskapsområden. Ett kunskapsområde som har väckt vår nyfikenhet 

och intresse är det anknytningsteoretiska perspektivet relaterat till de yngre barnen i stora 

barngrupper i förskolan. Inom detta område lyfts trygga och goda anknytningsrelationer fram 

som de främsta grundförutsättningarna för barns lärande och sociala utveckling. Även inom 

forskning idag kan vi utifrån anknytningsteorin finna gott om vetenskapligt stöd som belyser 

att trygghet är en grundförutsättning för utforskande vilket i sin tur leder till barns lek och 

lärandeutveckling (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 14). 

I media kan vi följa samhällsdebatter som berör förskolan, där man uppmärksammat 

alarmerande rapporter som påvisar oroväckande statistik för växande barngrupper runt om i 

landet och minskad personaltäthet. Utifrån Skolverkets granskningsöversikter och studier kan 

vi ta del av ett underlag som visar att förskollärare upplever att pedagogiken försämras och att 

tryggheten för barn blir lidande på grund av allt för stora barngrupper samt minskad 

personaltäthet (Skolverket 2016). Ett av uppdragen i läroplanen reviderad 2016 belyser att 

”Förskollärare ska ansvara för att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga 

relationer och känna sig trygga i gruppen” (Lpfö 98 rev 2016, s. 11). Forskningen om 

anknytningen och samhällsdebatten i förhållande till uppdraget i förskolans läroplan väcker 

frågeställningar och reflektioner som vi vill fördjupa oss i. Vi vill med denna studie undersöka 

hur det kan se ut i förskolor med stora barngrupper och ta del av pedagogers tankar och 

arbetsstrategier för att uppfylla målet med att skapa trygga anknytningsrelationer till samtliga 

barn i gruppen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattning om anknytning i förskolan. 

Vi vill även ta reda på vilka praktiska arbetsmetoder pedagogerna använder sig av för att knyta 

an och skapa trygga relationer till de yngre barnen i åldrarna ett till tre år i stora barngrupper.  

 

Våra frågeställningar är följande:  

 

 Vilka erfarenheter har pedagogerna av att arbeta med stora barngrupper? 

 Hur uppfattar pedagogerna begreppet anknytning i förhållande till de yngre barnen i 

förskolan?  

 Vilka uttalade strategier säger pedagogerna att de använder sig av för att skapa trygghet 

till de yngre barnen i stora barngrupper? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 
 

Anknytning: Begreppet anknytning är en central utgångspunkt inom Bowlbys 

anknytningsteori och handlar om känslomässiga och nära relationer och vilken betydelse denna 

har för individens utveckling (Broberg m.fl. 2012).   

 

Pedagog: Barnskötare eller förskollärare  

 

Yngre barn: Barn mellan ett och tre år.  

 

Stora barngrupper: Skolverkets riktmärken 2016 beskriver att en normalstor barngrupp är 

mellan 6 och 12 barn vilket innebär att en barngrupp som överskrider 12 barn anses vara en för 

stor barngrupp för ett till tre år (Skolverket 2016).     

 

Sekundär anknytningsperson:  

Den sekundära anknytningspersonen kommer efter den primära i hierarkin. Den sekundära 

anknytningspersonen kan vara föräldrar, mor/farföräldrar eller pedagoger på förskolan 

(Brandtzæg, Torsteinsson & Øiestad 2016, s. 27).  
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2. Bakgrund  

I följande avsnitt kommer vi att presentera en sammanfattad historisk bakgrund för förskolans 

utveckling från 1800-talet fram till idag. Kapitlet syftar till att ge läsaren en inblick i hur 

förskolans pedagogiska uppdrag och barngruppens storlek förändrats över tid. 

 

2.1 Förskolans utveckling i Sverige 

Den svenska förskolans framväxt började under 1800-talet i form av daginstitutioner och 

barnkrubbor för yngre barn. Behovet uppstod delvis på grund av de sociala problem som ökade 

i samband med industrialismens utveckling och inflyttning till städerna. Barnkrubborna var 

överlag i väldigt dåligt skick med torftig inredning och stora barngrupper samt outbildad 

personal vars främsta uppgift var att tillhandahålla mat och tillsyn till barn med ensamstående 

mödrar vilka var tvungna att arbeta för familjens försörjning (Johansson & Åstedt 1996, s. 15). 

I slutet på 1800-talet började tillväxten av barnkrubbor ta fart runt om i landet och i 

Stockholmsområdet fanns omkring 250 stycken, som tog emot cirka 30 barn i varje barnkrubba 

med bestämmelsen att de skulle vara fyllda 1 år. Senare tog man även in spädbarn (Simmons 

Christenson 1997, s. 183f). Under denna tid började nya pedagogiska influenser och idéer av 

tysken Friedrich Fröbel träda in i Sverige. Dennes idéer återspeglade pedagogisk ledning, lek 

och frihet vilket resulterade i att man inrättade så kallade barnträdgårdar som var verksamma 

3–4 timmar om dagen. Barnträdgårdarna var så kallade finansierade verksamheter. Omsorg, 

uppfostran och pedagogik kom att ha ett allt större inflytande över verksamheterna och ökade 

möjligheter till utbildning blev verklighet (Johansson & Åstedt 1996, s. 16).  

 

Under 1930-talet utkom Alva Myrdal med sin bok Stadsbarn där hon argumenterade för att 

samhället skulle ta sitt ansvar för en mer moderniserad barnuppfostran som grundar sig på nya 

psykologiska forskningsrön. Målet var att avlägsna fattigvårdsstämpeln som vilade över 

barnkrubborna och i stället införa rymliga ”storbarnkammare” för barn mellan 2 och 7 år i de 

större bostadshusen. Verksamheten skulle vara tillgänglig för alla barn oavsett klassbakgrund 

samt bedrivas och utgå från en god pedagogisk kvalitet och omsorg med välutbildad personal 

(Johansson & Åstedt 1996, s. 17). Fler daghemsverksamheter och storbarnkammare byggdes 

ut enligt Alva Myrdals riktlinjer under 1940-talet och år 1944 inrättades det första statliga 

bidraget för daghem och storbarnkammare. Den centrala tillsynsmyndigheten utgjordes av 

socialstyrelsen som kom med råd och anvisningar om barngruppens storlek i förhållande till 

barnens olika åldrar samt personaltäthet. För barn som var yngre än ett år var 

rekommendationerna cirka 6 stycken barn per lärarinna, i åldrarna 1–1 ½ år rekommenderades 
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10 stycken barn och för barn mellan 2 och 7 år var antalet barn 15 stycken per lärarinna. 

Lekskolans krav var att antalet barn per lärarinna och avdelning inte fick överstiga 20 barn. Till 

lärarinnans hjälp fanns erforderligt antal biträden (Johansson & Åstedt 1996, s. 202f). Av de 

privata barnträdgårdarna och barnhemmen blev allt fler kommunala för en gynnsammare 

samordning och jämnare kvalitet. Kommunerna blev självständigare och större.  

 

I Barnstugeutredningen som fastställdes 1972 ingick nya rekommendationer för 

barngruppernas storlek. För småbarnsgrupperna med barn i de yngre åldrarna 0–2,5 år påpekas 

vikten av stabila anknytningspersoner och mindre antal kontakter med en gruppstorlek på 10–

12 platser. För barn under 1 år fick antalet barn i gruppen inte vara fler än 4.  

Småbarnsgrupperna skulle separeras från de äldre barnen och utgå från olika avdelningsmiljöer. 

Inom syskongrupperna som involverade barn mellan 3 och 6 år skulle antalet barn vara mellan 

10 och 20 stycken med ökad personalstyrka. En jämn åldersspridning bör eftersträvas (SOU 

1972).  

 

Barnstugeutredningen kom att ha en betydande roll för förskolans utveckling och lade grunden 

för den nya förskolelagen som kom att ersätta den tidigare barnavårdslagen (Johansson & 

Åstedt 1996, s. 80f). År 1975 trädde den första förskolelagen i kraft. Socialstyrelsen fick i 

uppdrag av regeringen att bedriva den omfattande förskoleverksamheten och därmed 

utformades ett genomgripande informationsmaterial med arbetsplaner för förskolepersonalen. 

Med en fortsatt expansion av förskolereformens verksamhetsinnehåll i kombination med ökade 

resurser samt utbildad personal beslöt riksdagen 1985 att förskolan skulle vara en plats för alla 

barn från 1 ½ år upp till skolåldern (Ibid. s. 70).  

  

2.2 Förskolans uppdrag och gruppstorleken idag  

Idag är förskolan en självklar del i barnfamiljers vardag. Förskolan är en förutsättning för att 

barnfamiljerna ska kunna kombinera arbete och föräldraskap. I Sverige är 85 procent av alla 

barn inskrivna i förskolan i åldrarna 1–5 år. Det är ungefär 76 procent i åldersgruppen 1–3 år 

och 94 procent i åldersgruppen 4–5 år (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 2016, s. 

19; Skolinspektionen 2016). Det pedagogiska uppdraget i den svenska förskolan har idag fått 

en allt större betydelse. I dagens förskolor är uppdraget bland annat att stödja barnen i deras 

lärande och sociala utveckling. I uppdraget ingår även att utveckla barns förmågor och att 

överföra ett kulturarv från en generation till nästa så som exempelvis värden, tradition, språk 

och kunskap (Brodin & Renblad 2015, s. 53; Lpfö 98 rev 16, s. 5f). Förskolan styrs av skollagen 

och läroplanen. 
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Socialstyrelsens rekommendationer förr var högst 10 barn i de yngre grupperna och 15 i de 

äldre och senare hade även Skolverket 15 barn som ett riktmärke. År 2013 tog skolverket bort 

dessa rekommendationer. Kommunerna skulle nu själva fatta beslut om storleken på 

barngrupperna och avgöra vad som är bäst för varje grupp/barn. Så vad som anses som en stor 

barngrupp är komplext, det handlar om att pedagogerna ska kunna tillgodose det enskilda 

barnets behov. I ett pressmeddelande (Skolverket 2016) efter den alarmerande ökningen 

framkom nya riktmärken för gruppstorlekarna. För barn i de yngre åldrarna mellan ett och tre 

år ska riktmärket vara 6–12 barn i gruppen. För barn mellan fyra och fem år ska riktmärket vara 

9–15 barn (Skolverket 2016-02-12). Riktmärkena ska vara ett stöd i forskning om vad som 

anses vara en lämpligt stor barngrupp och inte ett tvång att följa. Idag är genomsnittet på 

barngrupperna 13,9 barn/grupp i de yngre åldrarna (ett till tre år) och 16,9 barn/grupp för de 

äldre (tre till fem år) vilket överstiger riktlinjerna. Något som är framträdande i Skolverkets 

statistik är att drygt hälften av alla inskrivna barn i förskolan är mellan ett och tre år vilket får 

konsekvenser för personaltäthet och organisation av gruppen, för arbetssätt och för 

gruppstorlek. Även barns vistelsetid i förskolan har ökat de senaste åren. Orsaker till det kan 

vara t ex att många kommuner erbjuder barn till arbetslösa eller föräldralediga fler timmar än 

de lagstadgade 15 veckotimmarna och att föräldrarnas arbetstider ökat. Enligt Sylva m.fl. 

(2014) är färre antal barn i grupperna och kortare dagar mycket viktiga faktorer för barns 

välmående ju yngre barnen är (Sylva m.fl. se Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 2016, 

s. 54).  

 

I läroplanen framkommer det att verksamheten ska vara rolig, lärorik och trygg för samtliga 

barn som deltar. Det finns även indikationer om att förskolan ska erbjuda barnen en god 

pedagogisk verksamhet där helheten ska återspegla omsorg, lärande och fostran (Lpfö 98 rev 

16, s. 5). Läroplanen (2016) är ett omfattande styrdokument som lyfter fram varierande 

riktlinjer och mål inom den pedagogiska verksamheten. Däremot saknas konkreta strategier för 

hur man som pedagog ska knyta an och skapa en trygg atmosfär för barnen. När det gäller 

trygghet belyses vikten av en trygg miljö, goda föräldrarelationer samt goda 

samspelserfarenheter vilket ska gynna barns utveckling och lärande (Lpfö 98 rev 16, s. 5f). En 

väsentlig och betydelsefull faktor saknas dock om hur man skapar positiva anknytningar mellan 

barn och pedagog.  

 

I läroplanen för förskolan står det skrivet att ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som 

samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska 

omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 
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engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen” (Lpfö 98 rev 16, s. 

6). Detta citat hämtat från läroplanen känns som ett förhållandevis högt krav med tanke på de 

stora barngrupperna som råder idag. Trygghet och god anknytningsrelation ses som några av 

de främsta förutsättningarna för små barns sociala utveckling och självkänsla och är mycket 

betydelsefulla (Niss & Söderström 2006, s. 17). 

 

3. Teoretisk inramning 

Till vår studie har vi valt att utgå från John Bowlbys anknytningsteoretiska perspektiv som 

behandlar betydelsen av känslomässiga och nära relationer för individens utveckling. Vi 

kommer att presentera en kort bakgrundsöversikt för Bowlbys teori och lyfta fram begrepp 

inom anknytningsteorin som vi anser är relevanta och berör vår studie. 

 

3.1 Anknytningsteorins början  

John Bowlby (1907–1990) är anknytningsteorins grundare och var utbildad psykoanalytiker, 

barnpsykiater och familjeterapeut vid Tavistock Clinic i London (Niss & Söderström 2015, s. 

25). Anknytningsteorin är en teori som handlar om känslomässiga och nära relationer och 

vilken betydelse den har för individens utveckling. Nära känslomässiga relationer 

kännetecknas t ex av att de är varaktiga över tid, att relationer till en särskild person inte är 

utbytbara och har stor känslomässig betydelse och att denna person känner obehag vid ofrivillig 

separation från den andra personen. Begreppet anknytning är den svenska översättningen av det 

engelska begreppet attachment (Broberg m.fl. 2012, s. 35). Anknytningsteorin syftar i 

huvudsak på det lilla barnets sökande efter en närhets- och skyddsrelation till sina 

vårdnadshavare och att barnet redan från födseln är inställt på att knyta an till sin mamma eller 

någon annan central föräldragestalt (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 36). Bowlby 

engagerade sig i världshälsoorganisationen (WHO) i början av 1950-talet för att skapa praktiska 

stödmodeller för barn som separerats från sina föräldrar i andra världskriget (Bowlby 1953, se 

Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s. 180f). Bowlbys forskning visade på att relationen 

mellan barn och föräldrar var mycket betydelsefull för hur barnen klarade av att skiljas från 

sina föräldrar. Bowlby antog att upprepade stressframkallande separationer hade negativ 

inverkan på barns känslomässiga utveckling. Bowlbys arbeten fick tidigt stort genomslag och 

har genomgående förändrat synen på institutionell omvårdnad i många delar av världen 

(Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s. 181). Mary D. Salter Ainsworth (1913-1999) var 

Bowlbys medarbetare i närmare 40 år och var en kanadensisk psykolog. Ainsworth och Bowlby 

kompletterade varandra genom att Bowlby främst var intresserad av anknytning som ett 
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generellt mänskligt fenomen, medan Ainsworth intresserade sig för individuella skillnader 

(Havensköld & Risholm Mothander 2009, s. 182). Deras gemensamma intresse för små barns 

utveckling mot hälsa respektive ohälsa blev ett samarbete som kom att bestå livet ut (Broberg 

m.fl. 2012, s. 35) Enligt Havnesköld och Risholm Mothander (2009) beskriver Bowlby 

anknytningen som en process. En process som under barndomen utvecklas i olika faser, från 

den minsta spädbarnstidens fysiska närhetsberoende till det mer upplevda behovet av närhet – 

skolbarnstiden (Ibid. s. 185). Bowlby kallade den person som barnet först knyter an till, i 

allmänhet barnets biologiska mamma, för den primära vårdnadshavaren (Broberg m.fl. 2006, 

s. 57). Under de två första levnadsåren kan barnet utveckla upp till fem anknytningsrelationer 

vilket ofta rör sig om mamma, pappa, syskon, mor- eller farföräldrar eller möjligtvis en 

pedagog. För att anknytningen ska kunna utvecklas över tid krävs engagemang, lyhördhet för 

barnets behov och kontinuitet i kontakten med personen (Ibid. s. 57).  

 

3.2 Anknytningsbeteende och anknytningsrelation  

Enligt Broberg m.fl. (2012) är anknytning ett biologiskt behov som vi föds med precis som 

behovet av exempelvis mat och sexualitet. I alla mänskliga kulturer knyter alla barn an till sina 

föräldrar bortsett från de barn som föds med mycket svåra neuropsykiatriska handikapp (Ibid. 

s. 39). Kvalitén på anknytningen varierar kraftigt beroende på hur det känslomässiga samspelet 

mellan barn och vårdare är. Spädbarnet har alltså en medfödd förmåga att knyta an till den 

omsorgsperson som visar sin känslomässiga närvaro och ger en fysisk kontakt (Ibid. s. 39f). 

Enligt Broberg m.fl. (2012) kan ett litet barn rikta sitt anknytningsbeteende (t.ex. sträcker upp 

armarna, gråter) mot en vuxen men det betyder inte att barnet har en anknytningsrelation till 

den personen. Barnet kan med andra ord uppvisa anknytningsbeteenden mot många andra 

personer exempelvis till pedagogerna på förskolan utan att ha en anknytningsrelation till dessa. 

Men för att små barn ska utvecklas med bästa förutsättningar i förskolan är det bra om de har 

en anknytningsrelation till minst en pedagog, dvs en varaktig känslomässig relation där barnet 

känner trygghet och kan söka tröst (Ibid. s. 37f). Det är viktigt att poängtera att ju yngre och 

”nyare” barnen på förskolan är, desto oftare aktiveras deras anknytningssystem och då är 

anknytningspersonen av stor betydelse (Ibid. s. 39).   

 

Inom anknytningsteorin finns två grundläggande beteendesystem. Det ena handlar om 

anknytning och det andra om utforskande (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s. 188). 

När anknytningssystemet inte är ”påslaget” dvs när barnet inte är oroligt eller söker skydd hos 

anknytningspersonen är utforskande möjligt dvs utforskarsystemet är istället ”påslaget”.  Dessa 

två grundläggande beteendesystem står alltså i motsats till varandra, det ena mot 
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anknytningspersonen när barnet upplever fara, och det andra då från anknytningspersonen och 

den trygga basen när man är tryggt och utforskar (Ibid. s. 188). Det lilla barnet växlar mellan 

dessa beteendesystem flera gånger dagligen och det är viktigt som vuxen att hjälpa barnet att 

finna en reglerande balans dvs finnas där för barnet och vara lyhörd för barnets signaler. När 

barnets anknytningsbehov är aktiverat, t ex när barnet söker tröst, så kommer barnet att behöva 

söka upp sin anknytningsperson och kommer därmed att vända sig till den som står högst i 

hierarkin. Om den personen inte finns på plats tar barnet till nästa i ordningen (Ibid. s. 192). 

Trots att barnet kan ha flera anknytningsrelationer redan första året är dessa hierarkiskt ordnade 

och antas bero på dels kvalitén på kontakten, dels den vuxnes engagemang, dels tiden som 

barnet är med anknytningspersonen, samt dels de sociala omgivningsfaktorerna (Havnesköld 

& Risholm Mothander 2009, s. 192). Broberg m.fl. (2012) menar att pedagogerna fungerar som 

ersättningspersoner gentemot barnen under dagen då inte föräldrarna kan vara med dem. 

Pedagogerna blir därför barnens viktigaste trygghet (Ibid. s. 197).  

 

3.3 Utveckling av anknytning  

Bowlby beskriver hur anknytningen utvecklas i fyra olika faser, där varje fas ses som ett 

biologiskt system som har en funktion hämtad från den evolutionsbiologiska basen (Broberg 

2012, s. 39). Det första beteendet som aktiveras hos ett spädbarn är överlevnadsbeteendet som 

ingår i den första fasen och som varar ungefär upp till det att barnet blivit 12 veckor gammalt. 

Det beteendet är kopplat till behovet av skydd mot fara. När spädbarnet känner obehag skriker 

det dvs den motoriska aktiviteten ökar hos det lilla barnet. Spädbarnets vårdare måste då svara 

på barnets skriksignaler med att tolka beteendet och hjälpa barnet, exempelvis trösta, vagga, 

mata eller byta blöja (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s. 185ff). Så småningom i den 

andra fasen kan barnet fånga sina vårdnadshavares uppmärksamhet på olika sätt. Runt tre till 

fyra månaders ålder börjar barnet även signalera med sitt leende att något är roligt och inte bara 

med negativa signaler. Tidigt i den tredje fasen (ca sex till sju månader) kan man tydligt se hur 

barnet protesterar när det skiljs från sin anknytningsperson. När barnet i denna period börjar 

krypa kan de själv reglera avståndet till sin anknytningsperson. Barnet behöver inte själv vänta 

in att föräldern kommer till räddning vid fara eller hot om fara uppkommer, utan barnet kan 

med egen kraft ta sig till den vuxne. Vid denna tidpunkt när den kognitiva och känslomässiga 

mognaden utvecklats blir det lättare för barnet att använda sina tidigare 

omvårdnadserfarenheter. När barnet är mellan 18 och 36 månader gammalt befästs barnets 

anknytningsmönster och det börjar här mer visa upp ett konsistent mönster för hur det handskas 

med exempelvis stress och oro. I den fjärde fasen kan barnet använda sin kognitiva förmåga 

och utnyttja anknytningen på en högre mental nivå än tidigare. Nu kan barnet tänka om 
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anknytning dvs använda sina tidigare levda erfarenheter på ett mer medvetet sätt och t ex skjuta 

upp sitt behov av tröst. Barnet behöver inte heller i denna fas alltid en fysisk kontakt med 

anknytningspersonen för att känna sig lugn och trygg utan kan nu tänka fram en ”upplevd” 

kontakt med sin anknytningsperson (Ibid. s. 185ff).  

 

3.4 Anknytningsmönster 

Mary Ainsworth gjorde ett test, den så kallade ”främmandesituationen”, för att mäta samspelet 

mellan barn i åldern ett till två år och deras föräldrar/vårdare (Ainsworth m.fl. 1978, se Broberg 

m.fl. 2012, s. 49). Ainsworth observerade hur barnet agerade/reagerade när det blev separerat 

från sin förälder/vårdare. Syftet med ”främmandesituationen” var att utlösa ett anknytnings-

beteende, vilket sker vid dessa två minuters separationer (Havnesköld & Risholm Mothander 

2009, s. 192).  

 

De anknytningsmönster som Ainsworth och hennes kollegor delat in i bokstavsgrupperna A 

(otrygg/undvikande anknytning), B (trygg anknytning) och C (otrygg/ambivalent anknytning), 

brukar benämnas som organiserade anknytningsmönster. Det trygga B-mönstret omfattar cirka 

sextio procent av västvärldens barn och är därmed det vanligaste mönstret. En trygg anknytning 

(B) innebär att barnet har en inre förvissning om att det alltid är välkommet till sin trygga bas, 

anknytningspersonen, för att ”tanka” trygghet och tröst exempelvis. En väsentlig förutsättning 

för att barnet ska bli tryggt anknutet är att anknytningspersonen är lyhörd på barnets signaler 

och uppmärksammar barnets behov. Dessa trygga barn har en bra balans mellan anknytning 

och utforskande (Broberg m.fl. 2012, s. 51f; Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s. 193f)  

 

Anknytningsmönster A och C är otrygga anknytningar och har obalans mellan anknytning och 

utforskande. En otrygg/undvikande anknytning (A) innebär att ett barn har erfarenhet av sin 

förälder, där föräldern inte visat intresse eller bekvämlighet med barnets ”klängigt-behövande”, 

känslomässiga behov. Dessa barn kan utåt sätt se väldigt självständiga ut eftersom deras fokus 

är på att utforska. En förälder till ett otryggt/undvikande barn har exempelvis inte lyssnat till 

barnets signaler av behov eller öppet avvisat barnet när det känt sig ledset eller skrämt. Barnet 

lär sig så småningom att tänka bort sitt anknytningsbehov när de inte får gehör på sina uttryck 

(Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s. 191f). En otrygg/ambivalent anknytning (C) 

utvecklas när barnet har erfarenhet av sin förälder som otillräcklig och oförutsägbar. När 

föräldern har ett oförutsägbart beteende kan inte barnet veta hur denna kommer att reagera på 

signaler som barnet sänder ut. Dessa barn blir krävande och klängiga och därmed får de inte 

sina behov till utforskande uppfyllda då barnet ägnar otroligt mycket tid till att få sina 
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trygghetsbehov uppmärksammade vilket även tar enormt mycket energi från barnet. 

Ambivalenta/otrygga barn införskaffar sig mindre förtroende för sin egna förmåga vilket leder 

till att de kan bli väldigt passiva eller tvärtom dvs skruvar upp anknytningsbehovet ännu mera. 

Genom att barnet klänger sig fast på föräldern och bevakar varje steg den tar så skaffar sig 

barnet den närhet det behöver för att med stor sannolikhet få skydd ifall verklig fara skulle hota 

(Broberg m.fl. 2012, s. 54).  

 

3.5 Inre arbetsmodeller 

De inre arbetsmodellerna handlar om hur barnet uppfattar sig själv och sina relationer till andra 

människor. Utvecklingen av de inre arbetsmodellerna baseras på barnets erfarenheter av 

anknytningspersonens närvaro i anknytningsrelevanta situationer (Broberg 2012, s. 46f). Dessa 

inre arbetsmodeller som Bowlby kallade dem består av mentala representationer (inre bilder) 

av självet, anknytningspersonen samt vilka förväntningar som finns om hur föräldern kommer 

att svara på barnets anknytningsbeteende. Om barnet har med sig en trygg anknytning förväntar 

sig barnet att anknytningspersonen ska möta deras känslor med en lyhördhet och värme medan 

ett barn som har en inre modell av otrygg anknytning räknar med det motsatta (Havnesköld & 

Risholm Mothander 2009, s. 191).  

 

3.6 Trygghetscirkeln    

Brandtzaeg, Torssteinson och Øiestad (2016) som skrivit boken Att se barnet inifrån belyser att 

trygghetscirkeln är uppbyggd samt baserad på många års forskning om anknytning. 

Trygghetscirkeln beskriver relationen mellan de grundläggande behoven, dvs. hur anknytning 

och utforskande hänger samman (Brandtzæg m.fl. 2016, s. 22). Genom trygghetscirkeln får 

man en överskådlig bild samt en beskrivning av hur barnets anknytnings- och 

utforskandeprocesser samverkar och utgör kärnan och grunden för det lilla barnets utveckling 

av ett tryggt anknytningssystem. Trygghetscirkeln grundar sig på två aspekter av den vuxnes 

omsorgsförmåga att tillgodose barnets behov, dels den trygga basen som är en förutsättning för 

att barnet ska våga utforska världen och dels att utgöra en säker hamn som barnet kan återvända 

till vid upplevd fara eller hot (Broberg, m.fl. 2012, s. 44). 

En säker hamn representerar en trygg och nära vuxenkontakt dit barnet kan vända sig då 

anknytningssystem är aktiverat och barnet är i behov av att få tröst, skydd och stöd. 

Anknytningssystemet kan aktiveras av många olika anledningar. Det kan till exempel vara att 

barnet nyligen börjat på förskolan, är trött eller helt enkelt behöver få sitt grundläggande behov 
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av bekräftelse tillfredsställt i form av känslomässig påfyllning av den vuxne (Brandtzæg m.fl. 

2016, s. 22).  

Den övre delen av cirkeln avspeglar barnets självständighet samt barnets behov av att utforska 

sin omvärld. Här representerar den trygga basen den grundförutsättning som barnet behöver 

för att våga utforska, det vill säga en trygg vetskap om att den vuxne finns i närheten inom ett 

lagom avstånd för att kunna ta hand om barnet. I och med barnets trygga förvissning om den 

vuxnes närhet vågar barnet successivt utvidga sitt utforskande med förutsättningen att den 

känslomässiga påfyllnaden tillgodoses av en säker hamn när barnets anknytningssystem är 

aktiverat. Trygghetscirkeln illustrerar hur barnet rör sig, de yngre barnen återvänder mer 

frekvent till den säkra hamnen men ju äldre barnet blir desto mer självständigt blir barnet och 

vågar ge sig ut på längre utforskande utflykter (Brandtzæg m.fl. 2016, s. 23). 

 

Trygghetscirkeln 

 

 

4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare och aktuell forskning som berör studiens 

undersökningsområde. Vi har valt att dela upp forskningen utifrån följande underrubriker: 

Kvaliténs betydelse för en god anknytning, barngruppens storlek i förskolan och 

förutsättningar för anknytning och trygghet. 
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4.1 Kvaliténs betydelse för en god anknytning  

För att skapa trygga anknytningsrelationer i förskolan är de kvalitativa faktorerna av största vikt 

(Kihlbom 2009, s. 131). Forskning visar på att kvalitén i förskolan har en mycket stark koppling 

till de villkor som skapas för barns förutsättningar till utveckling, lek och välmående och att 

antal barn i barngruppen påverkar möjligheterna till detta (Williams, Sheridan & Pramling 

Samuelsson 2015, s. 2). Skolverkets allmänna råd – kvalitet i förskolan (2005) definierar 

begreppet kvalité inom förskola och skola utifrån hur väl en verksamhet svarar mot nationella 

mål, krav och riktlinjer och andra mål förenliga med de nationella, samt i vilken utsträckning 

man strävar efter att förbättra verksamheten (Ibid. s. 9).  

 

Enligt Skolverkets allmänna råd reviderade upplagan (2016) handlar kvalitén i förskolan dels 

om personalens utbildning och kompetens och dels om ledningens skicklighet kring hur man 

organiserar arbetet (Ibid s. 19f). Störst betydelse för förskolans kvalitet har personalens 

kompetens och utbildning vilket överensstämmer med vad många forskare har kommit fram till 

i sina studier (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016, s. 121ff; Kihlbom 2009, s. 

34ff). Enligt Skolverkets allmänna råd (2013) är det viktigt att personalen har utbildning som 

är riktad mot att arbeta med barn i förskolan (Ibid. s. 15ff). Till personalens kompetens hör 

samspelet med barn och kommunikationen med vårdnadshavare eller föräldrar. För att höja den 

pedagogiska kvalitén i förskolan används läroplanen för förskolan i hela landet och den har till 

syfte att skapa en likvärdig förskola för alla barn som deltar. Den pedagogiska kvaliteten skapas 

i mötet mellan pedagog och barn och inbegriper då pedagogernas förhållningssätt (Skolverket 

2016, s. 21; Williams m.fl. 2016, s. 121).  

 

Enligt Brandtzæg m.fl. (2016) visar en internationell forskning på att mycket annat också är 

betydelsefullt som t ex god inom- och utomhusmiljö, hälsosam mat och tillgång till lekmaterial. 

Något som visades sig vara av stor vikt var de vuxnas förmåga till ett inkännande samspel med 

barnen, pedagogers förmåga att kunna se barnet inifrån samt pedagogers förmåga att ge barnen 

ömhet, trygghet och vara genuint intresserade av att vara tillsammans med barnen. Förskolans 

verksamhet och kvalité har betydelse för barns möjligheter att få leka, lära, må bra och utvecklas 

(Ibid. s. 14).  

 

Mycket forskning har gjorts om förskolans kvalitet genom åren. Enligt Asplund Carlssons 

(2001) kunskapsöversikt av forskning om kvalitet i förskolan skiljer många forskare mellan 

struktur- och processkvalitet. Magnus Kihlbom (2009) som är psykoanalytiker och 
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barnpsykiater skriver i Förskola för de allra minsta – på gott och ont att en av de viktigaste 

kvalitetsfrågorna är barngruppernas storlek, vilket ingår i strukturell kvalitet (Ibid. s. 131).   

Strukturkvalitet innefattar de yttre förutsättningarna vilket innebär pedagogers kompetens, 

personaltäthet, gruppstorleken, antal barn per vuxen samt de vuxnas utbildningsnivå. I 

processkvaliteten inriktar man sig på pedagogisk medvetenhet som visar sig i personalens 

förhållningssätt och handlar om den pedagogiska verksamhetens inre arbete, dvs samspelet 

mellan pedagog och barn. Brantzæg m.fl. (2016) menar på att det är relationernas kvalitet som 

har störst relevans för barns utveckling och lärande vilket ingår i processkvalitet (Ibid. s. 184). 

Gynnsamma processfaktorer förutsägs av gynnsamma strukturella faktorer och tvärtom 

(Kihlbom 2009, s. 131). Svensk och internationell forskning visar att en förskola med god 

kvalitet gynnar utvecklingen hos alla barn (Ibid. s. 46).   

 

Den amerikanska NICHD-studien som startade på 1990-talet (National Institute for Child 

Health and Humans Development) är den största internationella studien som gjorts av förskolor. 

I studien som gjordes på drygt 1000 barn kom man fram till att god kvalitet bl.a. innebär att de 

vuxna är varma, stödjande och omvårdande, är uppmärksamma på barns behov, ger barnen 

gensvar på deras verbala och ickeverbala signaler samt stimulerar barns nyfikenhet och vilja att 

utforska. I denna studie följde man över ettusen barn från tio områden i USA under mer än 15 

år. Studiens resultat har också visat att barn reagerar med exempelvis oro, stress och aggressivt 

beteende när det är för många barn per vuxen (Brandtzæg m.fl. 2016, s. 184).  

 

4.2 Barngruppens storlek i förskolan 

Willams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2015) påstår i sin artikel Stora barngrupper i 

förskolan relaterat till läroplanens intentioner att varken nationell eller internationell forskning 

finner en exakt definition om vad en stor barngrupp är (Ibid. s. 2). Under perioden 1990 till 

2013 ökade barnantalet i grupperna kraftigt. Ökningen har enligt olika studier flera orsaker som 

dels ekonomiska överväganden, föräldrars efterfrågan och politiska beslut. Gruppstorlekarna 

varierar idag i olika kommuner. Enligt Skolverkets (2011) rapporter kan vi idag ta del av ett 

underlag som visar en generell ökning när det gäller stora barngrupper samt minskad 

personaltäthet runt om i landet. I stora barngrupper finns det risk för att det sociala samspelet 

mellan pedagoger och barn påverkas, samt att det kan uppstå svårigheter för pedagogerna att 

vårda relationer med samtliga barn. Om barnet utsätts för många oväntade byten av pedagoger 

på avdelningen kan detta resultera i ett hot mot barnets trygghet (Broberg m.fl. 2012, s. 281ff; 

Kihlbom 2009, s. 124, 137; Skolverket 2011, s. 1ff).  
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En översikt som presenteras av Vermeer och van Ilzendoorn (2006) påvisar även att yngre barns 

upplevda stress i förskolan är relaterad till gruppstorleken och antal närvarande vuxna (Vermeer 

& van Ilzendoorn 2006, se Broberg m.fl. 2012, s. 284). Barngruppens storlek har även visat sig 

påverka och ha effekter på pedagogers stressnivåer, i större barngrupper upplever de mer stress 

samt att deras arbetsvillkor försämrats (Sheridan m.fl. 2009, se Willams m.fl. 2016, s. 56). De 

rekommendationer som lyfts fram av forskarna Anders och Malin Broberg samt Birthe 

Hagström (2012) för att minimera stressen och påfrestningarna för de yngre barnen i förskolan, 

är att dra ner på det sammanlagda antalet barn och vuxna i relation till gruppen samt införa färre 

barn per vuxen. Resonemangen överensstämmer även med internationella studier som berör 

förskolans kvalitativa aspekter och gruppstorlekar. Resultaten visar att mindre små grupper är 

att föredra för de allra yngsta barnen. De positiva fördelarna som betonas är bland annat att 

barnen får mer vuxenstöd, tid, tröst samt närhet vilket leder till att barnen blir tryggare, har en 

större utvecklad social kompetens och ett tryggare anknytningssystem (Broberg m.fl. 2012, s. 

284; Kihlbom 2009, s. 144f).             

 

En föräldraenkät som Skolverket (2013) skickat ut till 124 000 föräldrar runt om i Sverige visar 

på att föräldrarna är trygga och nöjda med den pedagogiska verksamheten men att de är oroliga 

för de växande stora barngrupperna. Föräldrarnas oroskänsla handlar främst om att deras barn 

inte blir sedda och bekräftade i den stora barngruppen som de vistas i (Williams m.fl. 2016, s. 

55).   

  

Internationella studier visar på att de allra yngsta barnen vinner på att vistas i små barngrupper 

men förutsatt att pedagogerna tar tillvara på de mindre grupperna i ett gott samspel och god 

kommunikation mellan pedagog och barn (Asplund Carlsson m.fl., 2001, se Willams m.fl., 

2016, s. 6). Asplund Carlsson, Kärrby och Pramling Samuelssons (2001) studie påvisar att en 

liten barngrupp är av större vikt för de yngre barnen och barn i behov av särskilt stöd än antalet 

pedagoger (Asplund Carlsson, Kärrby & Pramling Samuelssons 2001, se Pramling, 

Samuelsson, Williams & Sheridan 2015, s. 2). I en grupp med färre barn blir pedagogerna bättre 

på att kommunicera och skapa meningsfulla relationer, miljön tenderar även till att bli mindre 

stressig för barnen men även för pedagoger (Litjens & Taguma 2010 se Pramling, Samuelsson 

m.fl. 2015, s. 4). En annan viktig aspekt som lyfts fram av Rosenqvist (2014) och Seland (2009) 

är att man i större barngrupper behöver en striktare struktur som involverar tydliga 

gruppindelningar samt att pedagogerna ägnar mer tid åt rutinmässiga samtal med barnen 

(Rosenqvist 2014; Seland 2009, se Pramling Samuelsson m.fl. 2015, s. 4). Vidare menar Seland 

(2009, 2011) att en större barngrupp bidrar till en relationell komplexitet för barn samt 
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pedagoger. Trots att barn oftast interagerar med ett fåtal barn bidrar stora barngrupper till att 

barnet behöver förhålla sig till övriga barns och pedagogers handlingar och uttryck, vilket kan 

bli svårhanterligt för de yngre barnen. För pedagogerna medför stora barngrupper fler relationer 

att förhålla sig till, vilket i praktiken innebär desto fler barn att tolka, lära känna och tillgodose 

utifrån barnets lärande samt utveckling (Seland 2009; 2011, se Pramling Samuelsson m.fl. 

2015, s. 4).   

  

4.3 Förutsättningar för anknytning och trygghet 

Utifrån anknytningens teoretiska ramar kan vi idag finna gott om vetenskapligt stöd i form av 

forskning som påvisar hur och varför ”nära och trygga relationer” spelar en nyckelroll för 

barns utforskande, lek samt lärandeutveckling (Broberg m.fl. 2012, s. 14). Vuxnas empatiska 

förmåga är en grundläggande faktor till att utveckla den anknytningsrelation som är nödvändig 

för att barnet ska känna sig tryggt i sitt utforskande samt lärande (Brandtzæg m.fl. 2016, s. 9). 

 

I boken Anknytning i förskolan (2012) förklarar författarna och forskarna Anders och Malin 

Broberg samt Birthe Hagström att det viktigaste för barn under deras tidiga två levnadsår är att 

knyta an och skapa trygga relationer till en eller flera betydelsefulla vårdare, vilket 

nödvändigtvis inte behöver vara de biologiska föräldrarna (Broberg m.fl. s. 17). Brandtzæg 

m.fl. (2016) belyser vikten av att förskolebarnen får möjlighet till att knyta an till pedagoger på 

förskolan eftersom de är betydelsefulla sekundära anknytningspersoner för att skapa en trygg 

samt utvecklande sfär för barnen (Ibid. s. 27). En trygg anknytningsbas bygger på 

grundläggande tillit och utvecklas när barnet upplever den vuxnes konstanta tillgänglighet som 

en källa med tröst samt trygghet när barnet är i behov av det (Broberg m.fl. 2012, s. 13). Detta 

betonas även av Ingrid Pramling (1993) forskare och professor i pedagogik med inriktning mot 

de tidiga åren som menar att tillit är trygghet för de yngre barnen. Tilliten kan dock brytas om 

barnet vid återkommande tillfällen blir svikna samt besvikna och därför anser Pramling att det 

är av största betydelse att planera en verksamhet som innefattar kontinuitet och stabilitet med 

bekräftande pedagoger som barnen känner förtroende för (Pramling 1993, s. 25).      

 

En annan viktig utgångspunkt för pedagoger är att hjälpa barn att hantera olika känslotillstånd, 

i synnerhet de yngre barnen som ännu inte riktigt har förståelse för sin omvärld och det egna 

jaget. Små barn är i dessa situationer helt beroende av den vuxnes bekräftande närvaro, 

förståelse samt stödjande dialog som hjälper barnet att reglera och skapa sig en förståelse för 

sina känslor (Brandtzæg m.fl.  2016, s. 17, 31). Även Pramling (1993) skriver att genom den 

vuxnes omsorgsfulla tillgänglighet och kommunikativa förstående dialog blir barnets känslor 
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snabbt bekräftade. Detta resulterar i att barnet utvecklar både tillit till sig själv och den egna 

förmågan samt till den vuxne och omgivningen, vilket återspeglar trygghet för barnet (Pramling 

1993, s. 26). Om barnet däremot ständigt blir förbisett och inte får sina trygghetsbehov 

uppfyllda av pedagogerna är barnets anknytningssystem konstant igång och utvecklar en oro 

och stress hos barnet. Genom att otryggheten tar över innebär detta att barnet förlorar sin 

nyfikenhet samt vilja att utforska sin omgivning och barnet förlorar sin tilltro (Brandtzæg m.fl. 

2016, s. 23ff).  

 

För att de yngre barnen ska kunna utveckla samspel, kontakt samt mer fysisk kontakt behöver 

de en intensivare och mer riktad uppmärksamhet av ett fåtal pedagoger i förskolan som barnet 

känner väl samt av pedagoger som känner barnet väl (Broberg m.fl. 2012, s. 18). Den fysiska 

kontakten betonar Niss (2009) handlar om att stödja barnen och finnas nära dem, hålla om dem, 

prata med dem, visa glädje och värme till dem, finnas tillhands när de behöver tröst och behöver 

tanka trygghet, samt att utveckla goda sampelserfarenheter tillsammans. Detta kräver att 

pedagogerna är lyhörda och observanta för hur och när stödet till det enskilda barnet behöver 

ges samt förmågan att möta det enskilda barnets utvecklingsbehov (Niss 2009, s. 20; Pramling 

1993, s. 26).  

 

Utifrån Skolinspektionens pedagogiska granskning (2016) går cirka 85 % av alla barn under 3 

år i förskola, vilket medför att förskolan är en unik arena med ett betydelsefullt ansvar att främja 

barns fysiska och psykiska utveckling utifrån ett psykologiskt samt pedagogiskt perspektiv 

(Brandtzaeg m.fl. 2016, s. 13). Barnpsykiater Magnus Kihlbom (2003) skriver i sin 

kunskapsrapport att kvaliteten i de relationer som barnet får erfara i förskolan är i stort sett lika 

betydelsefull för barnets utveckling som familjerelationerna (Kihlbom 2003, s. 12).  En viktig 

förutsättning för att en trygg anknytning mellan pedagoger och de yngre barnen skall kunna 

tillgodoses involverar kvalitativa faktorer som bland annat personaltäthet, 

utbildningskompetens, kontinuitet samt gruppstorlek (Ibid. s. 12).  

 

Gunilla Niss (2009) skriver att förskolans kärnarbete är att skapa trygga relationer i den dagliga 

samvaron med barnen där bemötandet och samspelet är av största betydelse. Niss (2009) 

understryker att detta ansvar ligger på den vuxne och kräver både tid och kontinuitet i 

relationen. Genom den vuxnes fysiska omvårdnad som omfattar de vardagliga rutinerna som 

till exempel blöjbyten, omklädningssituationer, lek och så vidare utvecklas känslomässiga 

bindningar som succesivt byggs upp och förstärks. Vidare förklarar Niss (2009) att den fysiska 

omsorgen är sammanvävd med den känslomässiga relationen och att det är i dessa 
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samspelssammanhang med trygga och stabila vuxna som barnet utvecklas socioemotionellt. 

Dessa dagliga samspelssituationer möjliggör för barnet att utveckla sin självkänsla, 

känsloregister, den sociala kompetensen samt den egna förståelsen av att vara en social individ 

(Niss 2009, s. 18f). Pramling (1993) beskriver att verksamheten bör organiseras så den 

stimulerar och inbjuder barn till mycket individuellt samspel. Små barn behöver mötas på ett 

individuellt plan, det bidrar till att ge det enskilda barnet trygghet samt den ultimata möjligheten 

till att utvecklas både tankemässigt och verbalt (Ibid. s. 131).    

      

Förskolans vardagliga rutiner med klara strukturer lyfts även fram som ett fördelaktigt 

hjälpmedel till att bygga upp barnens trygghet. Niss (2009) menar att rutinernas regelbundenhet 

bidrar till att barn upplever en återkommande igenkänning vilket över tid utvecklar en trygghet 

hos barnet (Ibid. s. 18f).  Broberg m.fl. (2012) belyser vikten av att anpassa förskolans fysiska 

miljö för yngre barns trygghet, lek och utveckling. Lokalerna bör vara utformade så att barnet 

successivt blir bekvämt med utrymmena samt att det finns tillgång till avskilda rum för barn 

och mindre grupper att leka. En avgörande faktor för att en förskola ska vara en plattform för 

barnets lärande och utveckling bygger på att den fysiska miljön är organiserad utifrån barnets 

omsorgsbehov. Detta innebär att barnet behöver kunna se och känna pedagogernas 

tillgänglighet samt konstanta närvaro i ”ögonvrån”, för att i lugn och ro kunna tillgodogöra sig 

de moment som förskolan erbjuder av lek, samvaro samt en lärandeutveckling med andra barn 

(Broberg m.fl. 2012, s. 201f).  

5. Material och metod 

I följande metodavsnitt kommer vi att redogöra för de datainsamlingsmetoder vi valt att 

använda oss av i studien. Vidare följer en redogörelse för urvalet av informanter som deltagit 

samt en beskrivning om hur vi genomfört och bearbetat det empiriska materialet. Avsnittet 

avslutas med en redovisning om de forskningsetiska principerna som vi har utgått ifrån i 

undersökningen. 

 

5.1 Val av undersökningsmetod 

I boken Handbok i kvalitativa metoder (2011) skriven av Göran Ahrne och Peter Svensson 

beskrivs att valet av forskningsmetod till stor del bygger på vilka forskningsfrågor man utgår 

ifrån samt vilken typ av datainformation man är i behov av (Ahrne & Svensson 2011, s. 22). 

Detta argument stödjs även av Jan Trost (2010) författare till boken Kvalitativa intervjuer som 

menar att forskningsstudiens syfte samt frågeställningar är avgörande för vilken slags 

insamlingsmetod man väljer (Trost 2010, s. 25).  
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Vårt undersökningsområde syftar till att få en djupare insyn kring pedagogers individuella 

tankar och uppfattningar om anknytning i arbetet med de yngre barnen, samt ta del av vilka 

arbetsstrategier pedagogerna använder sig av för att knyta an samt skapa goda och trygga 

relationer till samtliga barn i stora barngrupper. Den forskningsmetod som vi anser lämpar sig 

bäst till vår studie samt besvarar våra forskningsfrågor är kvalitativa arbetsmetoder, i form av 

öppna ostrukturerade frågeställningar med låg grad av standardisering samt strukturerade icke 

deltagande observationer. Kvalitativa intervjuer kännetecknas bland annat av att 

frågeställningarna är raka och enkla, responsen av intervjusvaren är oftast innehållsrika samt 

komplexa och innefattar beskrivningar av hur informanten känner och tänker (Trost 2010, s. 

25; Kylén 2004, s. 9).  

 

För att minimera riskerna för eventuella bortfall under en tidspressad examinationsperiod valde 

vi individuella intervjuer istället för att skicka ut enkäter. Jan Axel Kylén (2004) menar att 

intervjuer till högre grad bidrar till att säkerställa att man får svar av så många som möjligt, 

samt att risken för bortfall minskar då vi samtalar med personer, istället för att erbjuda dem att 

besvara en enkät (Ibid. s. 9). Ytterligare en anledning till att intervjufrågorna inte skickats i 

förväg till samtliga deltagare grundar sig i vår vilja att minimera riskerna för att frågorna 

diskuterats mellan informanterna. Detta kan leda till att svaren blir manipulerade och bidrar till 

att svaren bli mindre sanningsenliga. Vårt mål är att informanternas intervjusvar ska bygga på 

spontanitet med utgångspunkt i deras egna föreställningar, tankar och erfarenhet vilket vi anser 

stärker tillförlitligheten och utgångspunkten för studiens huvudsyfte.  

 

För att få en mer detaljrik och fördjupad förståelse av undersökningsområdet har vi valt att 

komplettera studien med strukturerade observationer för att urskilja olika handlingsmönster 

samt synliggöra pedagogers praktiska handlingar, det vill säga det som sägs och görs i stora 

barngrupper utifrån ett anknytningsperspektiv. Detta medför att vi får ta del av både 

pedagogernas tankar och praktiskt se deras arbetsstrategier, interaktioner och kroppsspråk, 

vilket bidrar till en mer konkretiserad helhetsbild och relevanta insamlingsdata till studien. 

Staffan Stukát (2011) förklarar i sin bok Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap 

att man kan tillämpa flera källor för sin beskrivning genom att komplettera två olika metoder 

med varandra, vilket bidrar till att undersökningsområdet blir belyst från olika synvinklar (Ibid. 

s. 42).    
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5.2 Intervjuer 

Kylén (2004) som skrivit boken Att få svar förklarar att det finns skilda tillvägagångssätt att 

använda sig av när man väljer intervjufrågor. Frågorna kan bland annat besvaras genom 

telefonintervjuer, gruppintervjuer, enkäter eller via ett personligt intervjumöte. Kylén 

understryker dock att mötet och samtalet med den aktuella intervjupersonen bidrar till de bästa 

förutsättningarna för att få fram hur en person känner och tänker. Genom att ställa relevanta 

följdfrågor under intervjusamtalet kan intervjuaren få en djupare förståelse för informantens 

berättelse och beskrivningar av sina erfarenheter, vilket bidrar till ett innehållsrikt underlag för 

analysundersökningen (Ibid. s. 7ff). 

 

Till vår studie upplevdes en kvalitativ intervjumetod som ett självklart val, eftersom syftet och 

målet är att få ta del av pedagogernas personliga tankar, kunskaper och uppfattningar kring 

undersökningsområdet. Vi bokade in sex individuella möten för intervjusamtal med respektive 

pedagog och intervjuerna genomfördes på platser där vi kunde samtala ostört i lugn och ro. 

Varje intervju med informanterna pågick i cirka 30 minuter och ägde rum på respektive 

förskola.  

 

Vidare förklarar Patel och Davidson (2011) att det finns olika upplägg inom den kvalitativa 

intervjumetoden som bygger på skilda strukturer och olika utformningar. Författarna lyfter fram 

två aspekter som bör beaktas när det gäller frågornas struktur. Dels hur mycket ansvar 

intervjuaren ska ta för frågornas ordningsföljd respektive utformning, vilket beskrivs som grad 

av ”standardisering”. Dels måste vi begrunda i vilken utsträckning frågorna tillåter informanten 

att tolka frågorna fritt utifrån hans/hennes erfarenheter och egen inställning, vilket benämns 

som grad av ”strukturering” (Patel & Davidson 2011, s. 75).  Intervjufrågorna (se bilaga 1) som 

vi har valt att använda oss av är ostrukturerade vilket innebär att den tillfrågade får öppna 

svarsmöjligheter. Informanten erbjuds maximalt utrymme att själv avgöra hur hen vill besvara 

frågorna utifrån hans/hennes personliga tankar och erfarenheter utan tillgång till fasta 

svarsalternativ. Vi anser även att frågorna har en låg grad av standardisering då vi vid vissa 

intervjutillfällen valt att ställa relevanta följdfrågor i anslutning till huvudfrågorna, Patel och 

Davidson skriver att denna typ av struktur även har benämningen ”semistrukturerade 

intervjuer” (Patel & Davidson 2011, s.81ff). Våra frågor har sammanställts i en intervjuguide 

där frågorna formulerats i en sammanhängande ordningsföljd och utifrån en röd tråd. Vi har 

utgått från en så kallad tratt-teknik, vilket innebär att vi inledningsvis börjat med öppna 

frågeställningar för att succesivt övergå till mer specifika samt relevanta frågor som täcker det 

aktuella undersökningsområdet (Patel & Davidson 2011, s.78). Innan vi påbörjat intervjuerna 
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har pedagogerna tilldelats varsitt exemplar av intervjuguiden som stöd för att eventuellt 

underlätta om frågorna upplevs oklara samt för att själva kunna följa intervjuns ordningsföljd. 

Samtliga intervjuer har registrerats med hjälp av en dator samt ljudupptagning från två 

telefoner. Datorn användes till att skriva ned intervjusvaren men även för att anteckna gester, 

kroppsspråk eller andra ohörbara handlingar som kan vara av intresse för studien. En av oss har 

läst upp intervjufrågorna och den andra har fört anteckningar. Vi har båda varit aktiva under 

intervjuerna och flikat in med individuella följdfrågor när vi velat få en djupare förståelse av 

informantens svar. Intervjumaterialet har därefter gemensamt transkriberats och skrivits ut för 

vidare analys.   

 

Fördelen som Patel och Davidson (2011) tar upp med att spela in samtalen är att informantens 

svar registreras ordagrant men en nackdel är att det blir kostsamt och tidskrävande eftersom att 

allt insamlingsmaterial måste transkriberas och skrivas ut (Patel & Davidson 2011, s. 87). Innan 

intervjun påbörjats har vi fått informanternas medgivande till att samtalet spelas in. Davidson 

och Patel belyser att vid ljudinspelning krävs först informantens tillstånd (Ibid. s. 87)  

 

5.3 Observationer   

Som komplement till intervjumaterialet valde vi även att använda oss av observationer. Kylén 

(2004) skriver att observationer är den mest grundläggande metoden att använda sig av för att 

få betydelsefulla beskrivningar om vad som händer just nu (Ibid. s. 95). Metoden kan användas 

utifrån olika syften men beskrivs som väldigt effektiv när man är intresserad av att samla in 

information inom områden som berör skeenden samt beteenden (Patel & Davidson 2011, s. 91). 

Vi valde att använda oss av observationsmetoden för att få insyn i vad som görs, det vill säga 

pedagogernas praktiska arbetsstrategier samt interaktioner mellan pedagog och barn i hopp om 

att få ett bredare och mer innehållsrikt insamlingsunderlag för studiens syfte och tillförlitlighet. 

Genom observationsmaterialet kan vi lyfta fram handlingar samt arbetsstrategier som anses 

vara betydelsefulla i arbetet med att knyta an samt skapa trygga relationer till samtliga barn i 

stora barngrupper. Relevanta kontaktmönster, relationer, kroppsspråk samt beteenden mellan 

barn och pedagoger i naturliga sammanhang inom den pedagogiska verksamheten kommer att 

noteras för att ge en beskrivande och nyanserad bild av studiens undersökningsområde. 

 

Observationerna har varit strukturerade ”icke deltagande” vilket innebär att man i förväg har 

bestämt vilka beteenden och skeenden som ska ingå i observationen samtidigt som strävan är 

att påverka insamlingsresultatet så lite som möjligt (Patel & Davidson 2011, s. 92f). Som 

tidigare nämnts har vi fokuserat på pedagogens aktiva roll med att skapa en trygg anknytning 
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till samtliga barn. Genom att vi redan före observationstillfällena hade färdigställt teoridelen 

och tagit del av tidigare forskning fick vi en djupare insikt och kunskap kring vilka fysiska samt 

praktiska handlingar som anses betydelsefulla för att skapa trygghet och anknytning till yngre 

barn. I och med detta har vi haft en övergripande plan över vad som skulle iakttas, vilket 

resulterar i att observationerna är strukturerade. Observationerna har ägt rum på förmiddagen 

vid ett tillfälle på två av förskolorna och har tagit cirka 1 ½ timme.  

 

5.4 Urval 

Urvalet av informanter till en undersökning baseras i stort sett på de frågor som man utgår ifrån 

i sin studie (Ahrne & Svensson 2011, s. 42). Inom de kvalitativa metoderna vill man i de flesta 

fall få en så stor variation som möjligt. Trost (2010) förklarar att urvalet helst skall vara 

heterogent inom en given ram, vilket innebär att det bör finnas variationer men inte till den grad 

att flertalet av informanterna anses som avvikande eller extrema (Ibid. s. 137). Till vår studie 

har vi gjort ett subjektivt medvetet val när det gäller urvalet av pedagoger samt förskolor. Vi 

valde tre olika kommunala förskolor med 19–20 barn i varje grupp som ligger i skilda områden 

i Stockholms närförorter, samt sex pedagoger i varierande åldrar som har varit verksamma olika 

lång tid inom förskolan samt med olika yrkestitlar. Pedagogerna som medverkat är barnskötare 

eller förskollärare. Vi ansåg att yrkestiteln har mindre betydelse i och med att studien bygger 

på pedagogernas erfarenheter och tankar vilket innebär att samtliga pedagoger kan bidra med 

intressant information oavsett yrkestitel. Urvalet av informanter gjordes i syfte att uppnå en 

variation kring pedagogers tankar och erfarenheter när det gäller arbetsstrategier och metoder i 

sitt arbete med anknytning och trygghet i stora barngrupper. Urvalskriterierna som vi tagit 

hänsyn till är stora barngrupper och pedagoger som jobbar eller har jobbat med yngre barn i 

åldrarna 1-3 år. I en av förskolorna håller man just nu på med ett förändringsarbete där man 

minskar barngruppens storlek. Tidigare bestod gruppen av 20 barn men i dagsläget har man 

delat upp barnen i två grupper som består av 10 barn i vardera. Eftersom pedagogerna har 

erfarenheter av stora barngrupper kändes det fortfarande aktuellt att genomföra intervjuerna, 

men vi har dock avstått från att observera. På en annan av de utvalda förskolorna arbetar man 

åldershomogent och på den avdelningen vi observerade är barnen 1 ½ år.  

 

Enligt Trost (2010) bör man begränsa antal interjuver till ett fåtal urvalspersoner cirka 4–8 

stycken. Genomförs alltför många interjuver kan insamlingsmaterialet lätt bli för stort och 

nästintill ohanterligt och risken finns att man missar relevanta detaljer som förenar eller skiljer 

sig åt. Ett fåtal väl utförda intervjuer är mer betydelsefulla och värdefulla än det motsatta det 

vill säga fler interjuver men av sämre kvalitét (Trost 2010, s. 143f). Dessa riktlinjer har vi 
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beaktat då vi endast valt sex stycken pedagoger i urvalsgruppen. Gemensamt för samtliga 

förskolor är att antalet barn i barngruppen överskrider eller har överskridit 20 stycken, vilket 

anses vara en större barngrupp i jämförelse med skolverkets riktmärken, dvs 6–12 barn mellan 

1–3 år (Skolverket 2016-02-12).  

 

5.5 Beskrivning av urvalsgrupp 

Alla förskolor och pedagoger kommer att vara anonyma. I tabellen nedan har vi därför använt 

oss av fiktiva namn på samtliga förskolor och pedagoger.  

 

TABELL 

Förskola  Informant  Antal år i 

förskolan 

Pedagog:barn Barns ålder på 

avdelningen  

Pärlan Daniel 5 4:20 Åldershomogen 1-2 

Pärlan Andres 9 4:20 Åldershomogen 1-2 

Havet Emma  15 4:20 Åldersblandad 1-3 

Havet Sonya  4 3:19 Åldersblandad 1-3 

Diamanten Lotta 27 2,75:20 Åldersblandad 1-3 

Diamanten  Kristina  20 4:20 Åldersblandad 1-3 

 

 

5.6 Genomförande 

Via vårt kontaktnät har vi fått fram information om förskolor som har eller haft barngrupper 

där antalet barn i gruppen är 19–20 stycken, vilket Skolverket (2016-02-12) definierar som en 

stor barngrupp. Fem stycken förskolor kontaktades för en allmän intressefråga om att delta i 

vår kommande undersökning med förklaringar om uppsatsens syfte och innehåll. Tre av 

förskolorna visade sitt intresse och på varje förskola har vi varit i kontakt med förskolechefen 

för att få en bekräftande tillåtelse till att utföra undersökningarna. Vi fick även kontaktuppgifter 

och telefonnummer till de berörda avdelningarna. Vidare tog vi telefonkontakt med de aktuella 

pedagogerna som gav sitt medgivande till att delta i studien och en preliminär tidsangivelse 

satte för intervjuerna och observationerna. Kort därefter skickades ett missivbrev ut via mail 

med en detaljerad beskrivning om innehållet, syfte samt tillvägagångssätt med samtliga 

intervjuer och observationer. I brevet informerades samtliga deltagare om de etiska 

forskningskraven som vi kommer att följa och utgå ifrån i studien. Även ett samtyckesbrev till 

vårdnadshavare när det gäller observationerna bifogades i mailet, vi bad pedagogerna att 

vidarebefordra detta brev till samtliga vårdnadshavare vars barn kommer att vara berörda av 
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observationsstudien. Vi valde att skicka ut allt material 4 veckor före de aktuella besöken ägde 

rum för att erbjuda pedagogerna planeringstid inför mötet, men även för att få information om 

eventuella bortfall vid observationstillfället. Vidare skickades förfrågningar via mail om 

eventuella besöksdatum för intervjuerna och observationerna på respektive förskola. Vissa 

förändringar skedde när det gäller tider och besöksdagar vilket vi självklart har haft förståelse 

för och tagit hänsyn till. Vårt motto har varit att vara flexibla och att anpassa våra besök efter 

pedagogernas önskemål.      

 

5.7 Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som syftar till att ange kvaliteten hos data. Kylén (2004) 

menar att validiteten avser värdet, och handlar om att välja ett tillvägagångsätt som resulterar i 

att man får in rätt information samt uppgifter som är av relevans för att kunna uppfylla syftet 

med studien. Frågan man bör ställa sig är om det av någon anledning saknas data som skulle 

kunna göra studiens resultat mer användbart (Ibid. s. 140). Under arbetes gång med uppsatsen 

alla delar har vi konstant fokuserat på och utgått från vårt syfte och studiens frågeställningar. 

Vid framställandet av intervjuguiden har vi jämfört och bearbetat intervjufrågorna utifrån 

undersökningsområdet och försäkrat oss om att frågorna täcker studiens syftesområde. 

 

Under observationstillfällena har vi valt att fokusera på pedagogernas arbetsmetoder och 

praktiska handlingar i förhållande till anknytningen mellan pedagogen och barnet, detta för att 

erhålla insamlingsdata som baseras på syftet. Valet av insamlingsmetoder har resulterat i ett 

användbart empiriskt material som lett till ett resultat som besvarar och omfattar studiens 

undersökningsområden. Vidare bygger syftet med studien på att få ta del av pedagogernas 

personliga och individuella tankar och deras erfarenheter inom aktuell undersökning. Detta har 

uppfyllts genom att vi valt ostrukturerade intervjufrågor som bygger på öppna frågeställningar 

med följdfrågor, vilket erbjuder samtliga informanter utrymme att besvara frågorna utifrån 

deras egen livsvärld. Urvalet består av pedagoger som just nu arbetar i stora barngrupper eller 

har arbetat med stora barngrupper, vilket omfattar och motsvarar den grupp av individer som 

studiens syfte bygger på.  

 

Reliabilitet syftar till att ange säkerheten och tillförlitligheten i svaren som framkommit i 

studien (Kylén 2004, s. 142). Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén förklarar att begreppet handlar 

om att samla in tillräckligt mycket data på ett noggrant och strukturerat sätt, för att kunna bygga 

slutsatser som inte är påverkade av intervjuarens tolkningar (Löfdahl m.fl. 2014, s. 51). För att 

uppnå en hög reliabilitet har vi som tidigare nämnt valt att inte skicka ut våra intervjufrågor till 
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samtliga informanter i förväg för att förhindra att frågorna diskuterats innan de aktuella 

intervjuerna ägt rum. Under intervjutillfällena har vi ställt följdfrågor för att få en fördjupad 

förståelse av informantens svar och för att minimera risken för eventuella missförstånd när det 

gäller vår förståelse av svaren. Vidare har intervjusvaren spelats in och sedan bearbetats ord för 

ord, vilket bidrar till att svaren är säkerställda och utgår från informanterna utan påverkan av 

oss. Med hjälp av observationsmaterialet kan vi även få en inblick i informanternas praktiska 

handlingar det vill säga det som görs. Under arbetsprocessen med uppsatsen har målet konstant 

varit att tydligt beskriva och detaljera våra tillvägagångsätt med studien, så att läsaren kan få en 

informativ förståelse för våra resonemang. Vår strävan har varit att använda en arbetsprocess 

som bygger på en hög tillförlitlighet och strukturerad arbetsmetod.  

 

5.8 Bearbetning av material  

När vi hade utfört alla intervjuer kunde vi börja omvandla våra ljudinspelningar till nedskriven 

text, dvs transkribera vårt empiriska material. Alla transkriberingar har skett gemensamt. Vi 

skrev ned ordagrant det informanterna uttryckte. Sex intervjuer blev 20 sidor text och tog sex 

timmar att transkribera. Trost (2010) skriver att vid kvalitativa studier finns det inga 

uppsättningar av regler för hur man bör göra när man bearbetar sitt material. Trost (2010) 

förklarar däremot att det kan vara praktiskt att särskilja tre steg i arbetet med data, det vill säga 

samla in material/data, analysera sitt insamlade material/data och tolka sitt material/data (Ibid 

s. 147). Vi skrev ut den nedskrivna texten och läste sedan igenom den flera gånger mycket 

ordentligt. Det krävdes ett flertal genomgångar av materialet innan vi hittade kategorier vi 

tyckte stämde överens med vårt syfte och där resultatet kändes hållbart. De kategorier vi fann 

under vår bearbetning var: Hur skapas och tänker pedagoger om begreppet anknytning, 

pedagogers tankar och erfarenheter om stora barngrupper och strategier för att knyta an till 

samtliga barn i stora barngrupper? Dessa kategorier använde vi oss sedan av i vårt resultat och 

analys. Vi har i våra observationer aktivt fört individuella anteckningar med block och penna 

för att senare tillsammans sammanställa observationsmaterialet. Vårt fokus i observationerna 

var att studera anknytningsrelationen och den kommunikativa dialogen mellan barn och 

pedagog och vi utgick därför från frågorna: Vad händer i mötet mellan pedagog och barn samt 

vilken respons och bekräftelse förmedlar pedagogen till barnet?  

 

5.9 Fördelning av arbetet 

Denna studie har vi utformat gemensamt. Vi har i stort sätt suttit tillsammans dagligen från 

kursens start och diskuterat, skrivit och reflekterat över innehåll, rubriksättningar samt 

litteratur. Har vi inte setts har vi samtalat på telefon. Vi båda har varit aktiva med att få fram 
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relevant litteratur och forskning om ämnet. Vi har sett till att båda har haft exemplar av den 

forskning och litteratur vi velat använda oss i studien. Vi har till viss del fördelat inläsningen 

av olika kapitel men sedan ändå diskuterat litteraturen tillsammans. Det som fördelats är vissa 

litteraturavsnitt där vi fördjupat oss mer inom olika områden. Sophie har författat största delen 

av metodavsnittet och Madeleine har författat största delen av teoriavsnittet. Efter att dessa 

delar var skrivna har vi satt oss in i varandras delar och givit varandra feedback och hjälpts åt 

att ändra och formulera om. Vi har haft en kommunikativ dialog genom hela arbetsprocessen 

vilket vi båda anser är av stor vikt vid ett sånt här stort arbete. Alla ”avsnitt” i studien är 

genomarbetade av oss båda flera gånger om. 

 

5.10 Etiska överväganden 

I arbetet med undersökningar oavsett omfattning understryker Davidson och Patel (2011) vikten 

av att noga överväga de forskningsetiska aspekterna och vikten av att värna om den enskilde 

informantens integritet (Ibid. s. 62f). I vår studie har vi utgått från de fyra forskningsetiska 

principerna som utvecklats av Vetenskapsrådet (2002). Vi har ansett det vara viktigt att upplysa 

alla informanter om syftet med deras medverkan och deras etiska rättigheter. Innan varje 

intervju påbörjats har vi muntligen upplyst samtliga deltagare om de etiska riktlinjer som gäller 

för de medverkade under intervjusamtalen och under observationstillfällena (Vetenskapsrådet 

2002). Vi har tagit hänsyn till följande fyra huvudkrav i de forskningsetiska principerna från 

Vetenskapsrådet: 

Informationskravet har följts genom att samtliga deltagare har fått detaljerad information om 

studiens syfte via ett missivbrev. I brevet har vi förklarat vad det är vi önskar att informanterna 

ska bidra med till studien och syftet med insamlingsmaterialet. Vi har också beskrivit 

deltagarnas rättigheter, vad som förväntas av de medverkande informanterna och betonat att 

deras medverkan är frivillig. Denna information har även lämnats muntligt och individuellt till 

samtliga pedagoger.  

Samtyckeskravet har angetts skriftligt och muntligt till alla deltagare. Samtliga pedagoger har 

gett sitt medgivande till att medverka i studien och har fått information om att de har rätten att 

själv bestämma över sin medverkan. Detta innebär att de när som helst kan välja att avbyta sitt 

deltagande. Samtyckesbrev har även distribuerats till samtliga berörda vårdnadshavare som 

lämnat sitt medgivande till att deras barn får delta under observationsstudierna.  

Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att vi har upplyst samtliga deltagare om att deras 

namn samt förskolornas namn kommer att anonymiseras i uppsatsen. Alla namn är fiktiva vilket 

vi även informerat om. Alla intervjusvar kommer att behandlas utifrån konfidentialitetskravets 
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riktlinjer och materialet har förvarats så att inga obehöriga kan ta del av det. 

Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att samtliga pedagoger och föräldrar har informerats 

om att intervjumaterialet samt observationsmaterialet endast kommer att användas för studiens 

ändamål och syfte.  

 

6. Resultat  

I följande avsnitt kommer vi att presentera studiens resultat som framkommit under intervjuerna 

med pedagogerna samt vid observationstillfällena. Vi har valt att presentera resultatet genom 

att använda oss av tre olika underkategorier som utgår från studiens syfte och frågeställningar: 

Pedagogers tankar och erfarenheter om stora barngrupper, hur skapas och tänker pedagoger 

om begreppet anknytning samt strategier för att knyta an till samtliga barn i stora barngruppen. 

 

6.1 Resultat av intervjuer  

 

6.1.1 Pedagogers tankar och erfarenheter om stora barngrupper 

Samtliga pedagoger i vår studie upplever att stora barngrupper bidrar till en försämrad relation 

samt en minskad kontakt med det individuella barnet. De uttrycker en känsla av att de inte 

hinner med att tillgodose barnen och barngruppens behov i samma utsträckning som om det var 

färre barn i gruppen. Pedagogerna lyfter fram att det är många olika faktorer som spela roll 

oavsett vilken barngruppsstorlek man arbetar utifrån och därför menar två av pedagogerna att 

det inte finns någon optimal siffra att ange om vad som motsvarar en stor barngrupp. Fyra av 

pedagogerna är väldigt eniga om att barngrupper som överstiger 20 barn definieras som en stor 

barngrupp. Andres, Emma och Daniel påtalar och beskriver även att personaltäthet, pedagogers 

kompetenser samt inomhus- och utomhusmiljön är av betydande vikt i det pedagogiska arbetet 

med en stor barngrupp. De förklarar att dessa kvalitativa faktorer är nödvändiga att tillgodose 

för att man ska kunna skapa en god pedagogisk miljö för barn och pedagoger.  

 

Lotta och Kristina nämner att det ibland händer att barn i stora barngrupper kommer i 

skymundan, speciellt de barn som anses vara tillbakadragna och tystlåtna. Lotta säger att de 

barn som syns och hörs mest även får pedagogers uppmärksamhet och deras ögon på sig, vilket 

leder till att de ”tysta” barnen får mindre uppmärksamhet och ägnas mindre tid. Daniel har 

liknande resonemang och uttrycker sig så här: 

 

I stora barngrupper blir miljön lite tuffare, ett mått mer av ”djungelns lag” tror jag 

alltid att det blir (Daniel 2016).  
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Under våra intervjusamtal framkom det att fyra av pedagogerna upplever att arbetet med stora 

barngrupper lätt kan framkalla en stress hos dem och bidra till en stressad miljö för barn men 

även för pedagoger. Flera av pedagogerna beskriver tydligt att de känner sig stressade av att 

inte hinna med ett dagligt ”möte” med varje barn. Lotta upplever att tiden inte finns för ett 

dagligt samtal med barnen. Hon lyfter fram att antalet barn med särskilda behov har ökat på 

senare år vilket bidrar till att flertalet barn är i behov av mer stöd och hjälp. Lotta anser därför 

att det i princip blir omöjligt att ha ett dagligt möte med varje enskilt barn. Andres och Daniel 

beskriver att arbetet i stora barngrupper kräver en lugn och närvarande pedagog i barngruppen. 

Daniel tar upp utmaningen med att vara lugn på riktigt och att det är oerhört viktigt för att 

barnen läser av och känner vår inre stress. Han anser att barn är bäst i världen på att se under 

ytan vad de vuxna tänker och känner. Kristina beskriver att miljön är väldigt stressad och 

högljudd vilket kräver avkoppling för barnen genom att t ex att lägga in en sagostund med 

barnen eller bara slappna av flera gånger under dagen. Hon betonar vikten av att det bör vara 

ett naturligt inslag i barnens vardag. Detta menar hon sker naturligt för oss vuxna när vi 

exempelvis går på en promenad eller tar rast på arbetsplatsen.  

 

Barnen måste hitta sitt inre och sitt lugn och då måste de jobba med sig själva där 

pedagogerna blir en vägledande punkt i det (Kristina 2016).  

 

Daniel och Kristina påpekar att utövandet av aktiviteter av olika slag blir lidande i stora 

barngrupper. Daniel nämner att aktiviteter som tex att måla och skapa inte kan ske lika spontant 

som i en mindre barngrupp. I stället använder de sig av t ex sång och musik där man lätt kan 

fånga en stor grupps kreativitet och entusiasm. Kristina uttrycker att stora barngrupper har 

påverkat utomhusutflykterna med barnen. I nuläget känns det väldigt avlägset att kunna åka i 

väg med en stor barngrupp p.g.a. att många pedagoger upplever att det blir för svårhanterligt 

att ha kontroll över så många barn. 

 

Andres och Daniel anser att det blir svårare att skapa trygga relationer till barnen och att det 

blir svårare att knyta an till varje individ i stora barngrupper. Daniel menar att barn behöver 

olika lång tid att finna trygghet och knyta an till pedagoger vilket kan bidra till att det blir en 

förlängd process. Ju fler osäkra barn som finns i gruppen desto längre tid tar det med 

anknytningsprocesserna. Daniel beskriver att det nästan upplevs som ett ”kölappssystem” dvs 

att man måste prioritera det barnet som är mest ledset och i behov av stöd. Hade alla famnar 

räckt till så hade anknytningsprocesserna självklart utvecklats fortare.  
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Samtliga pedagoger beskriver att den optimala barngruppen bör ligga runt 15 barn på tre till 

fyra pedagoger för att hinna möta alla barn och tillgodose deras behov. De flesta pedagoger är 

överens om att det inte bör sättas in mer personal i barngruppen då detta lätt kan leda till att 

barnet får för många relationer att förhålla sig till samt att verksamheten upplevs för rörig. 

Sonya anser att det är bättre med färre barn än fler pedagoger, därför är gruppindelningar att 

föredra i stora barngrupper förklarar hon. 

 

Daniel, Andres och Emma påtalar även att det finns fördelar samt positiva aspekter med stora 

barngrupper. Daniel nämner att det finns mer intressen och kompetenser bland barnen att bolla 

med. I en stor barngrupp kan man få ta del av många olika uttryck vilket gynnar barnen i 

framtiden. Han jämför barngrupperna med ett stort samhälle och beskriver det så här:   

 

Att bo i den lilla hålan är ju tryggt, alla ser varandra men händer det så mycket 

då? I en mindre barngrupp blir det lätt monokulturellt, alla tycker samma. Ja det 

blir tryggt och fint men är det den bästa förberedelsen för världen? (Daniel 2016).  

 

Andres påpekar att när man har färre barn i en barngrupp kan man bli understimulerad som 

pedagog eftersom pedagogen är van att ha många barn att arbeta med. Emma nämner att det 

inte handlar om barngruppens storlek utan lyfter istället fram barns individuella behov. Fördelar 

med stora barngrupper speciellt om det är åldersblandat är att de lär av varandra menar Kristina. 

De yngre barnen lär av de äldre barnen på avdelningen anser hon.  

 

6.1.2 Hur tänker pedagoger om begreppet anknytning 

Samtliga pedagoger anser att anknytningen är A och O för barnets utveckling, lärande och 

trygghet för de allra yngsta barnen i förskolan. De anser att det är viktigt att skapa en god 

relation till barnet som även involverar ett nära samarbete med barnets föräldrar. 

Inskolningsperioden är något som flera av pedagogerna nämner som en viktig utgångspunkt för 

barnens fortsatta trygghet på förskolan. Sonya säger att när man utvecklar ett gott samarbete 

och en trygg relation med föräldrarna skapas goda förutsättningar för att även barnet ska känna 

sig tryggt. Emma och Daniel anser att relationen mellan barn och pedagog förstärks om minst 

en i arbetslaget får följa med de barn som ska byta avdelning. Utifrån Emmas erfarenheter 

upplever hon att detta bidrar till att barngruppen blir trygg och stabil med igenkännande 

pedagoger. Relationen blir då mer varaktig.  

 

Att vara en närvarande pedagog som lyssnar in och är lugn i sig själv är viktiga ingredienser 

för alla pedagoger i anknytningsarbetet med yngre barn. Samtliga pedagoger lyfter fram ett 

pedagogiskt förhållningssätt där egenskaper som empati, glädje och fysisk närhet är grunden 
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för att knyta an till varje barn. Att bemöta barnen på deras nivå dvs sitta ned på golvet, klappa 

dem på ryggen och lyssna in barnens behov är också viktiga faktorer för att knyta an och skapa 

en trygghet för barnet. Samtliga pedagoger understryker vikten av att varje enskilt barn bör bli 

sett, lyssnat på och bekräftat. Samtidigt nämner Daniel och Sonya att alla barn är olika vilket 

kräver att man är lyhörd på barnets anknytningsbeteenden och signaler. Sonya förklarar att de 

yngre barnen inte har ett verbalt språk vilket innebär att man som pedagog måste kunna tolka 

barnets kroppsspråk och ansiktsuttryck för att på bästa sätt kunna tillgodose barnets individuella 

behov. Detta är förutsättning för att skapa en god anknytningsrelation som bygger på trygghet 

för barnet menar Sonya.  

 

Lotta nämner att vara en ”rospridare” för barnen gör jättemycket, dvs sitta på golvet, skratta, 

sjunga och att vara här och nu. Att vara en ”rospridare” var en mer accepterad arbetsmetod 

under 90-talet. I dagsläget upplever Lotta att det administrativa arbetet tar mer fokus från 

barngruppen dvs det har blivit mer pappersarbete och dokumentation. Sonya förklarar att 

trygghet är en grundläggande förutsättning för barnets utforskande på förskolan, hon menar att 

utan trygghet kan barnet inte leka med andra barn och utforska miljön. Tre av pedagogerna 

nämner att trygghet skapas genom att vara en flexibel pedagog som lyssnar in barnens intressen. 

Under inskolningsperioden lyfter Andres fram att pedagogen har ett stort ansvar till att barnen 

känner sig trygga i förskolans miljö. Vi pedagoger blir barnens reserver och stationer för att 

tanka trygghet.  

 

Med en inspirerande verksamhet där barnets röst hörs tror jag också att barnet 

känner en glädje, känner sig sedd, och blir trygg (Emma 2016).  

 

Emma strävar efter en ”lagom” relation som bygger på glädje, lyssnande och nyfikenhet. Hon 

nämner att det är viktigt att underhålla barnen med många roliga och intressanta aktiviteter där 

miljön dvs ”den tredje pedagogen” har en betydelsefull roll för barnens trygghet vilket 

överensstämmer med övriga pedagogers tankar. Hon lyfter även fram det ”kompetenta barnet” 

dvs att det är barnens egna tankar som driver processerna framåt. Emma förklarar att hon 

eftersträvar att barnen ska få tillit till sin egna förmåga och kompetenser vilket skapar och 

gynnar barnens självförtroende och självbild.  

 

Daniel förklarar att i arbetet med anknytning är det vanligt att man fokuserar på C-barnet dvs 

det barn som vill ha mycket närhet och trygghet vilket leder till att man glömmer bort A-barnen, 

det vill säga de barn som inte uppvisar något intresse för anknytning. Dessa barn har i stort sätt 

samma behov av närhet som C-barnen. Daniel uttrycker svårigheter med att hinna adressera 
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varje individ om vilka behov som behövs för att skapa B-barnet (det trygga barnet). 

Utgångspunkten för Daniel är att alla barn så småningom ska bli ett B-barn och ofta sker det 

naturligt. Den första processen är från föräldern till pedagogerna och vidare ut i barngruppen. 

Daniel uttrycker sig så här:  

 

Barnet kryper iväg fem meter i två minuter och kommer tillbaks och sen blir det 

längre och längre. Barnet vågar sig bort för att det känner sig tryggt, till slut räcker 

det med att jag som pedagog befinner mig i rummet (Daniel 2016).  

 

6.1.3 Strategier för att knyta an till samtliga barn i stora barngrupper  

Samtliga pedagoger är eniga om att gruppindelning i stora barngrupper är en grundläggande 

samt nödvändig strategi att använda sig av för att kunna knyta an till alla barn. Sonya menar att 

trots att man har en barngrupp på 10 barn på två pedagoger kan det bli svårt att se varje individ 

och tillgodose alla barnens behov. Hon föreslår att man istället bör dela in barnen i ännu mindre 

grupper för att underlätta samspelet mellan barnen men även mellan pedagog och barn. Fyra av 

pedagogerna anser att barnens inskolning är en viktig process. Kristina och Emma beskriver att 

kommunikationen som man har under inskolningsperioden bidrar till att få insikter om barnets 

rutiner, personliga egenskaper samt viktiga trygghetsobjekt t ex snuttefilt eller gosedjur. 

Kristina säger att man arbetar lika mycket med föräldrarna som med barnen under inskolningen, 

det handlar om ett samspel tillsammans med barnet och föräldrarna.  

 

Om föräldrarna är trygga med oss pedagoger blir det lättare att lämna över barnet 

och lättare för oss att ta emot barnet (Kristina 2016).  

 

Daniel och Andres förklarar att de arbetar väldigt mycket med ”superstrukturer” med tanke på 

att de flesta gemensamma utrymmen som t ex matsal och vilrum är tidskodade. Därför behövs 

det tydliga strukturer och tydliga ramar för det pedagogiska arbetet. De förklarar att utan sina 

”superstrukturer” blir det en rörig arbetsmiljö vilket kan leda till stress för pedagoger och barn. 

Många av pedagogerna uttrycker dock att arbetsmetoder och strukturer är väldigt sårbara när 

personal saknas. Däremot anser Andres att den roterande gruppindelningen är otroligt 

fördelaktig.  

 

När man delar in i fasta grupper och roterar får man lära känna alla barn. 

Roterande grupper kompenserar lite för att man har en stor barngrupp. När 

barngruppen blir mindre får man en mer personlig kontakt med samtliga barn 

(Andres 2016).  
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Det är viktigt att personalen har en hög kompetens samt att arbetslaget är samspelt och där 

kommunikationen är oerhört viktig mellan pedagogerna, anser Emma. Hon betonar vikten av 

att pedagogerna har en medvetenhet om anknytningen betydelse för barns utveckling. Lotta 

nämner att strukturen i arbetslaget, en god kommunikativ dialog mellan arbetskollegorna samt 

återkommande rutiner för barnen har betydelse och förenklar arbetet med att knyta an till 

samtliga barn på avdelningen. Tre av pedagogerna nämner flexibilitet, positiv inställning och 

pedagogers samarbetsförmåga som viktiga utgångspunkter inom arbetslaget för att kunna skapa 

hållbara strategier. Sonya säger att arbetslagets interna strukturer samt organisatoriska 

samarbete avspeglar sig på barngruppens välmående och trygghet. Kristina använder sig av 

strategier som t ex att hälsa barn välkomna på morgonen, bjuda in dem till samling samt att låta 

barn alla barn komma till tals under olika aktiviteter. Hon menar att denna strategi möjliggör 

ett möte och kontakt med alla barn. Att arbeta med miljön är något många av pedagogerna anser 

är viktigt. Är utformningen av miljön inspirerande och intressant för barnen bidrar detta till att 

barnen känner sig trygga väcker en större lust till ett utforskande. Daniel beskriver att miljöns 

utformning är viktig för att skapa strukturer för arbetslaget och barnen. Han har på eget bevåg 

beställt två stycken säkerhetsgrindar mellan hall och skötrum och mellan skötrum och lekrum. 

Genom att sätta upp dessa grindar blir det dels två olika rum för barnen att vistas, och får man 

en bättre kontroll och översikt över barngruppen. Innan grindarna sattes dit förklarar Daniel att 

utrymmet mer var en springpassage för barnet till ingen nytta, medan vi idag ser att det är två 

aktivitetsrum. Vidare förklarar Daniel och Andres att de har anordnat ett skötrum på den stora 

barnavdelningen vilket bidrar till att gruppindelningarna kan bibehållas.    

 

6.2 Resultat av observationer  

 

6.2.1 Presentation av observationssituationerna 

Vi har observerat på förskolan Pärlan och Diamanten. Resultatet av observationerna upplevdes 

mycket likvärdiga, under båda tillfällena hade man delat upp den stora barngruppen i fyra 

mindre grupper med ca 4–6 barn på en pedagog. I och med detta har vi valt att redovisa tre 

situationer från förskolan Pärlan som vi anser bidrog med mest material utifrån 

anknytningsperspektivet. Vi kommer att beskriva en vattenleksaktivitet som hölls i 

vattenrummet/skötrummet och en sång- och instrumentaktivitet som hölls på den stora 

avdelningen samt sammanslagningen av alla grupper före lunch.  
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6.2.2 Situation 1 – Vattenleksaktivitet   

I vattenleksaktivteten deltog fem barn och en pedagog (Daniel). I rummet där aktiviteten hölls 

kunde barnen leka fritt med vatten som rann från kranarna i vattenrännan samt med baljan på 

golvet. Det vi kunde se var att Daniel var väldigt lyhörd på barnens signaler som både 

innefattade gråt, glädje och utforskande handlingar. Ett av barnen visade ganska snabbt ett 

missnöje med aktiviteten. Barnet grät lite och backade undan från vattenrännan. Daniel 

reagerade på barnets signaler och kroppsspråk genom att sätta sig ned på huk och bekräftade 

barnets känslor. Han samtalar med barnet på ett lugnt och pedagogiskt sätt när han frågar barnet 

”vill du leka där” och pekar på bygglådan som står i byggrummet bredvid vattenrummet. Barnet 

nickar instämmande och Daniel tar upp barnet på skötbordet. Medan han torkar av barnet efter 

vattenleken och klär på barnet kläderna samspelar han med barnet genom en dialog.  

 

6.2.3 Situation 2 – Sång och instrumentaktivitet  

När vi kommer in på sång- och instrumentaktiviteten sitter Andres på golvet med ett barn i 

famnen och resterande barn (5 stycken) sitter på mattan och undersöker och leker med 

instrumenten i en korg. Andres ställer sig upp och lyfter ner barnet för att han ska gå och hämta 

en gitarr. Barnet börjar gråta och visar missnöje och lyfter upp armarna mot Andres som säger 

att han är här, ”du behöver inte vara ledsen, jag ska bara gå och hämta gitarren”. Återigen börjar 

barnet gråta och vill upp i Andres famn. Andres sätter sig på golvet och sätter barnet i knät och 

vänder sig till samtliga barn och frågar, ” ska vi sjunga en sång tillsammans? Han tittar ner på 

barnet i famnen och säger, ”du älskar ju att sjunga Bä Bä vita lamm så den tycker jag vi börjar 

med”. Barnet slutar gråta och börjar sjunga tillsammans med de andra barnen. När de sjungit 

klart ställer sig barnet som suttit i Andres knä upp och går till korgen med instrument och börjar 

leka med en maracas. Efter några minuter tittar barnet på Andres som spelar gitarr och springer 

tillbaka för att återigen sätta sig i Andres knä.  

 

6.2.4 Situation 3 – Sammanslagningen före lunch  

När de aktuella aktiviteterna avslutas öppnar en pedagog dörren mellan rummen så att det blir 

en öppen passage. Barnen möts på den öppna ytan mellan vattenrummet och den stora 

avdelningen (vi har valt att kalla det ”byggrummet”). Samtidigt slussas de två resterande 

grupperna från avdelningen Smaragden in utifrån gården och en mindre grupp på fem barn från 

avdelningen Opalen kommer in. Dessa två avdelningar delar skötutrymmen, dvs skötbord och 

toaletter.  
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Vi ser att antalet barn har vuxit till drygt 18 stycken i ”byggrummet”. Några barn börjar gråta. 

Det uppstår en konflikt mellan två barn där ett blir draget i håret. Pedagogen från avdelningen 

Opalen kommer in och sätter sig på den gröna stora mattan på golvet och börjar sjunga en 

ramsa. Många av barnen lockas av aktiviteten och sätter sig bredvid henne. Två av barnen som 

varit på stora avdelningen kommer in gråtandes till ”byggrummet”. Daniel som står mitt i 

blöjbyten vänder sig om och frågar de gråtande barnen vad som har hänt och då gråter dessa 

barn ännu mer. Ytterligare en pedagog kommer in från utomhusvistelse och sätter sig och tröstar 

de två gråtande barnen som lägger sig i hennes famn och tystnar. Andres kommer in till 

”byggrummet” och frågar Daniel vilka barn som fått en ny blöja. Daniel och Andres för en 

dialog och prickar av på ett s.k. ”blöjschema”. I detta skede är ljudvolymen väldigt hög och 

barnen irrar omkring bland lekmaterialet. Opalenpedagogen reser sig och tar med sig ”sina” 

barn för att gå till lunchen. Pedagogen slussar ut barnen genom grinden men måste samtidigt 

stoppa några av Smaragdens barn. Daniel har nu avslutat alla blöjbyten och sätter sig bland 

barnen och börjar klappa ramsan ”Pelle Plutt”. Barnen uppmärksammar detta och kommer och 

sätter sig nära Daniel.  

7. Analys av intervjuer  

I detta avsnitt kommer vi att introducera vår analys av det bearbetade resultatmaterialet med 

koppling till det anknytningsteoretiska perspektivet samt tidigare forskning. Vi har valt att 

presentera intervjuanalysen utifrån tre olika underrubriker som omfattar studiens syfte och 

frågeställningar. Analysen av observationsmaterialet kommer att delas upp utifrån de tre olika 

situationerna som vi valt att observera. 

 

7.1 Pedagogers tankar och erfarenheter om stora barngrupper  

Efter bearbetningen av insamlingsmaterialet kan vi konstatera att samtliga pedagoger i studien 

upplever att definitionen av vad som anses vara en stor barngrupp är en komplex fråga. Många 

av pedagogerna är trots allt överens om att en barngrupp med 20 stycken barn ska anses vara 

en stor barngrupp. Denna slutsats bekräftas av skolverkets riktlinjer, där 6–12 barn i åldern 1–

3 år per grupp är rekommendation (Skolverket 2016-02-12). Samtidigt nämner några av 

pedagogerna att det inte alltid kommer an på antalet barn, utan även hänger samman med vissa 

yttre faktorer som påverkar pedagogernas upplevelse av en stor barngrupp. Lotta uttrycker att 

arbetet försvåras på grund av att uppdraget kräver fler administrativa uppgifter som tar tid från 

barngruppen och att barn i behov av särskilt stöd ökat vilket kräver mer stöd och hjälp av 

pedagogerna. Flertalet av pedagogerna förklarar samtidigt att det är barngruppens och det 

enskilda barnets behov som kan påverka och bidra till att barngruppen upplevs som stor. Alla 
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barn är olika vilket medför att det kan bli svårigheter att tillgodose varje enskilt barns 

individuella behov i förhållande till en stor barngrupp. Dessa yttre faktorer som pedagogerna 

påtalar medför en upplevelse av stress på grund av tidsbrist, som försvårar möjligheterna till ett 

dagligt möte med varje enskilt barn. Samtliga pedagoger är överens om att stora barngrupper 

bidrar till en försämrad relation till det individuella barnet.  

 

Pedagogernas utsagor överensstämmer till stor del med vad som sägs inom dagens forskning 

när det gäller stora barngrupper. Broberg m.fl. (2012) och Kihlbom (2009) förklarar att det finns 

risker för att samspelet mellan pedagog och barn påverkas och att det uppstår svårigheter med 

att vårda relationen till det enskilda barnet (Broberg m.fl. 2012. s. 281ff; Kihlbom 2009, s. 124, 

137). Tidsbrist och stress är två underliggande faktorer som flertalet av pedagogerna påtalar vid 

återkommande tillfällen i relation till stora barngrupper, dels utifrån den egna upplevelsen och 

dels utifrån barnets perspektiv. Dock anser pedagogerna inte att lösningen för att minska 

stressen för barnet och arbetslaget är att öka personaltätheten i barngrupperna. Pedagogerna 

förespråkar istället att använda sig av strategier som bygger på gruppindelningar för att öka 

möjligheten till att bekräfta det enskilda barnets behov. Studier och tidigare forskning påvisar 

att barns och pedagogers upplevda stressnivå kan relateras till barngruppens storlek och antalet 

relationer som barnet blir tvungen att förhålla sig till i stora barngrupper (Kihlbom 2009, s. 

34ff). Pedagogernas tankar går i linje med vad som sägs inom aktuell forskning och de 

rekommendationer som lyfts fram utifrån forskningen är att minska det sammanlagda antalet 

barn och vuxna i grupperna samt färre barn per pedagog. Detta minimerar risken för att de yngre 

barnen ska uppleva stress och påfrestningar i förskolemiljön (Broberg m.fl. 2012, s. 281ff). 

Likaså lyfter Kihlbom m.fl. (2009) fram internationella studier som berör kvalitativa aspekter 

och gruppstorlekar (Ibid. s. 34ff). I resultatet framkom det att pedagogernas förhållningssätt 

utvecklades till att bli mer stödjande och trygga anknytningspersoner i grupper med färre barn 

samt att barnets individuella behov blev lättare att tillgodose. Vi kan se ett starkt samband 

mellan pedagogers erfarenheter och upplevelser i förhållande till vad som framhålls i 

forskningen samt studier i arbetet med stora barngrupper. 

 

Vi kan även se ett samband mellan pedagogernas svar och skolverkets föräldraenkät som 

belyser att föräldrarnas största oro handlar om att stora barngrupper bidrar till att deras barn 

inte blir sedda och bekräftade, vilket överensstämmer med de aktuella pedagogernas 

erfarenheter i vår studie när det gäller stora barngrupper. Utifrån ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv som betonar vikten av nära och känslomässiga relationer för det enskilda barnets 

utveckling och trygghet, påvisar vårt resultat att stora barngrupper försvårar pedagogers 
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möjligheter till att dagligen tillgodose barnets behov. Broberg m.fl. (2006) lyfter fram 

anknytningen utvecklas över tid och för att detta ska kunna ske krävs en kontinuitet i relationen 

mellan barnet och den vuxne samt lyhördhet och engagemang för det enskilda barnets behov 

(Ibid. s. 57). Utifrån resonemanget ovan kan vi konstatera att grunden för att en trygg 

anknytningsrelation mellan barn och pedagog ska tillgodoses är en kontinuitet i kontakten 

mellan det enskilda barnet och pedagogen över en längre period. Utifrån resultatet kan vi 

konstatera att denna grundförutsättning inte alltid kan garanteras och tillgodoses för barn i stora 

barngrupper. 

 

Ytterligare faktorer som pedagogerna framhåller är av största vikt i arbetet med stora 

barngrupper involverar bland annat personaltäthet, personalens kompetenser, barns individuella 

behov samt miljön, vilket sammantaget benämns strukturkvalitet (Kihlbom 2009, s. 131; 

William m.fl. 2016, s. 2). Skolverket (2005) beskriver att dessa yttre faktorer som pedagogerna 

beskriver ingår i förskolans kvalitetsarbete (Ibid s. 9). Pramling Samuelsson m.fl. (2015) menar 

att förskolans kvalitativa aspekter har en betydande roll för det enskilda barnets förutsättningar 

och villkor för att lära och utvecklas i förskolan (Ibid. s. 2). Kihlbom (2009) lyfter även fram 

begreppet processkvalitet som avspeglar verksamhetens inre arbete som inriktar sig på 

pedagogernas förhållningssätt och kompetenser, det vill säga samspelet mellan barn och 

pedagoger (Ibid. s. 131). Av vårt resultat framgår att samtliga pedagoger har en hög 

medvetenhet och kompetens när det gäller processkvalitén men upplever svårigheter med att 

använda sig av dessa kompetenser i praktiken, vilket kan bidra till negativa konsekvenser för 

barnet anknytningsprocesser och trygghet på förskolan. Emma, Daniel och Andres belyser att 

de strukturella kvalitéerna har en avgörande betydelse i det pedagogiska arbetet med barn i 

stora barngrupper. Samverkar inte dessa faktorer försvåras arbetet påtagligt med att knyta an 

och skapa en trygghet för det enskilda barnet.  

 

7.2 Hur tänker pedagoger om begreppet anknytning 

Sammantaget visar vårt resultat när det gäller pedagogers tankar kring begreppet anknytning 

att samtliga pedagoger har goda kompetenser när det gäller anknytningens betydelse i 

förhållande till de yngre barnen. Vi kan tydligt se att kunskaperna utgår och stödjs inom det 

anknytningsteoretiska perspektivet. Pedagogerna lyfter fram och betonar vikten av att 

anknytning är ”a och o” för att ett lärande samt en utveckling ska kunna ske för de yngsta barnen 

i förskolan. Begreppet anknytning kopplas ihop med trygghet och relationsskapande. 

Pedagogernas kompetenser återspeglas i Bowlbys resonemang inom anknytningsteorin som 

handlar om känslomässiga och nära relationer i förhållande till individens lärande och 
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utveckling (Broberg m.fl. 2012, s. 14, 36). Niss och Kihlbom (2009) understryker att goda 

relationer mellan barn sinsemellan samt mellan barn och vuxna utgör kärnarbetet i förskolan (s. 

18ff). Enligt Broberg (2012) kännetecknas nära känslomässiga relationer av att de är varaktiga 

över tid (Ibid. s. 36). Vi kan se att detta stämmer bra överens med vad Emma och Daniel tar 

upp i sitt resonemang om att minst en pedagog bör få följa barngruppen upp i åldrarna.  

Av intervjumaterialet framkom det att alla pedagoger är överens om vikten med att vara en lugn 

och närvarande pedagog i anknytningsarbetet med yngre barn. De lyfter fram ett pedagogiskt 

förhållningsätt som grundar sig på empati, glädje och fysisk närhet som Christina beskriver 

såhär: ”Att bemöta barnen på deras nivå det vill säga att sitta ner på golvet, klappa barnen på 

ryggen och lyssna in barnens behov är viktiga faktorer för att knyta an och skapa trygghet till 

barnen”. Niss (2009) betonar att den fysiska närheten handlar om att stödja barnen, finnas 

tillhands, hålla om barnen samt att visa glädje och värme gentemot barnen. Detta främjar 

barnens utveckling och skapar trygghet till barnen (Ibid. s. 20) Pedagogernas viktigaste 

gemensamma grundtanke är att varje barn ska bli sedd, hörd och bekräftad, vilket ses som den 

centrala kärnan för Brandtzæg m.fl. 2016, Broberg m.fl. 2012 samt Kilbom m.fl. 2009. 

Författarna förklarar att barnets uppfyllda bekräftelsebehov har betydelse för dess 

trygghetskänsla och ligger på den vuxnes ansvar att tillgodose.       

Inom anknytningsteorin lyfter man fram att barnet redan från födseln är inställt på att knyta an 

till mamman eller någon annan central föräldragestalt. Bowlbys forskningsresultat visade på att 

relationen mellan barnet och föräldern var väsentlig för hur barnet klarade av att separera från 

sin förälder. Om barnet vid återkommande tillfällen upplevde stress under separationen kunde 

detta påverka barnets känslomässiga utveckling (Broberg 2012, s. 34ff; Havensköld & Risholm 

Mothander 2009, s. 18ff). Vi kopplar detta till pedagogernas resonemang om vikten av att skapa 

en trygg relation även till föräldrarna. Pedagogerna belyser att en god relation inte bara ska 

utvecklas till barnet utan involverar även ett nära samarbete med föräldrarna. En viktig 

utgångspunkt för barnets trygghet som nämns är barnets inskolningsperiod, där pedagogerna 

menar att föräldrarnas trygghetskänsla speglar av sig på barnet och att det därför blir viktigt att 

skapa en god kontakt även till föräldrarna vid inskolningen. Andres påtalar att pedagogerna 

under inskolningen har ett stort ansvar att se till att barnen känner sig trygga i förskolemiljön. 

Han säger: ”Pedagogerna blir barnets reserver och stationer att tanka trygghet hos”. Samtliga 

pedagoger uttrycker en stor ansvarskänsla för att skapa en god trygghet och anknytningsrelation 

för barnen på förskolan. Broberg m.fl. (2012) understryker att pedagogerna fungerar som 

betydelsefulla ersättningspersoner för barnen då föräldrarna inte är närvarande (Ibid. s. 14).  
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I dessa sammanhang blir pedagogerna därför barnens viktigaste trygghet och betydelsefulla 

sekundära anknytningsperson. 

 

Vidare förklarar Sonya att man som pedagog måste lära känna barnet inifrån för att kunna 

tillgodose barnets individuella behov, det vill säga att lära känna barnets kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Detta är en förutsättning för att skapa en trygg anknytningsrelation. Sonya 

belyser att det är av största vikt att vara lyhörd på barnets signaler för att barnet ska bli tryggt 

anknutet. Daniel eftersträvar ett så kallat B-barn vilket innebär att barnet är tryggt anknutet till 

sin anknytningsperson/trygga bas. B-barnet är medvetet om att det alltid är välkommet att till 

exempel tanka tröst eller söka skydd hos sin trygga bas (Brandtzæg m.fl. 2016, s. 22ff; Broberg 

m.fl. 2012, s. 51; Havnesköld 2009, s. 193). Ett barn som har en otrygg/ambivalent anknytning 

(C) har erfarenheter av sin anknytningsperson som oförutsägbar, det vill säga att någon finns 

där men är otillräcklig. Dessa barn blir ofta krävande och klängiga då de konstant ägnar tid åt 

att få sina trygghetsbehov uppmärksammade. Detta resulterar i att barnets utforskandebehov 

blir lidande och därmed inte uppfyllt (Broberg, 2012, s. 54). Vi kopplar detta till Daniels 

resonemang där han uttrycker att C-barnen oftast ges mer uppmärksamhet på grund av att dessa 

barn visar ett större behov av närhet. Denna erfarenhet som Daniel uttrycker är även något som 

Lotta och Kristina påtalar. De säger att de barn som är lite blyga och tillbakadragna ägnas minst 

tid och kommer lätt i skymundan i stora barngrupper. Daniel förklarar att i stora barngrupper 

där tiden inte räcker till bidrar detta till negativa konsekvenser för det otrygga/undvikande 

barnet vilket av Ainsworth benämns som A-barn. Ett barn som tillhör denna grupp har 

erfarenheter av föräldern som ointresserad av barnets behov och närhet. A-barn framstår som 

självständiga med fokus på utforskande, vilket står i motsats till C-barnets beteende (Ibid s 52f).  

 

De två grundläggande beteendesystemen som ingår i anknytningsteorin är anknytning och 

utforskande. Dessa beteendesystem står alltså i motsats till varandra. När barnet upplever hot 

eller fara är det beroende av anknytningspersonens trygghet och söker sig då till en säker hamn, 

dvs den anknytningsperson som finns tillgänglig. När utforskarbeteendet aktiveras räcker det 

med den vuxnes stöd och närvaro vilket motsvarar den trygga basen. Vi kan se att Sonyas och 

Daniels kunskaper stämmer överens med anknytningsteorins grundläggande beteendesystem. 

Sonya menar att utan trygghet från pedagogen kan barnet inte leka och utforska förskolans 

miljö. Både Sonya och Daniel understryker vikten av att vara lyhörd för barnets 

anknytningsbeteende då alla barn är olika. Daniel förklarar att beteendesystemet utvecklas i 

olika faser, först från föräldern till pedagogen och sedan vidare ut i barngruppen. Enligt Daniel 

är ett barn tryggt när det endast behöver befinna sig i rummet. Detta kopplar vi till att barnets 
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anknytningsmönster befästs och är en indikator på att barnet är tryggt. Utifrån trygghetscirkeln 

så kan vi se att Daniels beskrivning påvisar att barnets anknytning och utforskandeprocesser 

samverkar och visar på att barnet är tryggt. Daniel blir därmed en trygg bas för barnet. Bowlby 

menar att anknytningen utvecklas i fyra olika faser. I den fjärde fasen är barnet mellan 1,5 och 

2 år och kan då börja använda sin mentala förmåga till att utnyttja anknytningen på en högre 

nivå än tidigare. Barnet i denna fas är inte lika beroende av den fysiska kontakten med sin 

anknytningsperson utan kan känna sig lugnt och trygg genom att tänka fram en upplevd kontakt 

vilket går i linje med Daniels resonemang.  

 

Utifrån nationella kriterier framhålls att vuxnas bemötande gentemot barnen samt deras 

förmåga att erbjuda en trygg, stimulerande och stabil miljö anses vara en god kvalité i förskolan.  

Under våra intervjuer framkom det att samtliga pedagoger ansåg att miljön och materialet på 

förskolan hade en betydande roll i arbetet med att skapa trygghet för barnen. Emma nämner att 

hon eftersträvar att barnen ska få tillit till sin egen förmåga vilket Pramling (1993) betonar som 

viktigt för att skapa trygghet för barnen. Pramling beskriver att genom den vuxnes omsorgsfulla 

tillgänglighet och kommunikativa förstående dialog får barnet sina känslor bekräftade och på 

så vis även tillit till sin egna förmåga (Ibid. s. 26).  

 

7.3 Strategier för att knyta an till samtliga barn i stora barngrupper 

Gemensamt för den aktuella forskningen som vi har tagit del av är att mindre grupper är att 

föredra för de allra yngsta barnen på förskolan. Genom att dela upp större barngrupper i mindre 

får barnen mer vuxenstöd, tid och tröst. Enligt Kihlbom (2009) och Broberg m.fl. (2012) leder 

detta till att barnet utvecklar en större social kompetens och känner sig tryggt. Detta 

forskningsresultat överensstämmer med samtliga pedagogers uttalande. Alla pedagogerna 

nämner att denna arbetsmetod är en grundläggande och nödvändig strategi att använda sig av 

för att knyta an till varje barn i stora barngrupper. Pramling (1993) förklarar att verksamheten 

bör organiseras så att den inbjuder barn till individuellt samspel. De yngre barnen bör mötas på 

ett individuellt plan för att det enskilda barnet ska känna trygghet, vilket bidrar till den ultimata 

möjligheten för barnet att utvecklas både verbalt och tankemässigt kognitivt. I intervjusamtalen 

påtalar Andres och Daniel att roterande gruppindelningar bidrar till att man får en bättre och 

personlig kontakt med det enskilda barnet. De förklarar att de roterande grupperna kompenserar 

för att man har en stora barngrupper. Pramling, Samuelsson m.fl. (2015) påtalar att i grupper 

med färre barn förbättras pedagogernas möjligheter till kommunikation med barnen och att 

skapa meningsfulla relationer. (Litjens & Taguma, 2010, se Pramling Samuelsson m.fl. 2015, 

s. 4).   
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Strukturering är ett genomgående tema som är viktigt både inom arbetslaget och för 

verksamhetens olika moment. Två av pedagogerna förklarar att strukturerna är nödvändiga för 

att de har gemensamma utrymmen med övriga avdelningar som t ex matsal och skötrum. 

Utrymmena är tidskodade och för att inte ett kaos och rörighet för barn och pedagoger ska 

uppstå behöver verksamheten utgå från fasta strukturer och rutiner. Förskolans vardagliga 

rutinsituationer och klara strukturer inom verksamheten menar Niss (2009) bidrar till att 

utveckla en trygghet hos barnet och hon menar att barnet upplever en igenkänning genom 

rutinernas regelbundenhet vilket skapar trygghet (Ibid. s. 18f).  Utifrån studiens resultat kan vi 

även konstatera att arbetslagets samarbetsförmåga som involverar samspel mellan 

pedagogerna, en god kommunikativ dialog samt positiv inställning ses som viktiga 

utgångspunkter för att forma en verksamhet med hållbara strukturer. Dessa strukturer bidrar till 

goda förutsättningar för att knyta an och skapa trygghet för barnen. Emma belyser att ett 

arbetslag med hög kompetens och som har erfarenheter och en medvetenhet om anknytningens 

betydelse för barnet ingår som viktiga komponenter i en strategi. Hon menar att arbetslagets 

kompetenser blir betydelsefulla i det strategiska arbetet med stora barngrupper men även utifrån 

ett anknytningsperspektiv. Dessa faktorer utgör grunden för att öka kvalitén i barngruppen och 

förskoleverksamheten. Flertalet pedagoger menar att det är stora fördelar med att jobba 

strukturerat men det är samtidigt väldigt sårbart vid personalbrist. Föräldrarnas roll under 

inskolningsperioden ses som en värdefull informationskälla till att få insikter och förståelse för 

det enskilda barnet behov. Även i detta sammanhang ses relationen mellan pedagog och 

föräldrar under barnets inskolning som oerhört betydelsefull. Sonya förklarar att arbetslagets 

strategi bygger på att skapa goda relationer till barnet och föräldern, eftersom denna period ett 

viktigt underlag för barnets fortsatta utveckling av trygghet på förskolan.  

 

Emma lyfter fram vikten av att ha en inspirerande miljö på avdelningen som väcker barnets 

nyfikenhet och utforskande vilket skapar möjligheter för pedagogerna att knyta an till barnen. 

Daniel och Andres menar att avdelningens utformning är av betydelse för att skapa strukturer 

för arbetslaget men även för barnen. Genom att dela upp avdelningen i mindre rum förklarar 

Daniel att man får en bättre överblick över barngruppen samt att barnen får tillgång till flera 

små rum. Vi kopplar pedagogernas tankegångar till Brobergs m.fl. (2012) resonemang där 

författarna betonar att avdelningens fysiska miljö bör utgå från barnets omsorgsbehov och att 

avdelningen är organiserad så att barnen får pedagogernas fulla uppmärksamhet och 

förutsättningar för de yngre barnens trygghet (Ibid. s. 201f).        



40 
 

8. Analys av observationer 

 

8.1 Situation 1 – Vattenleksaktiviteten  

Vid gruppindelningen kan vi se att både Daniel och Andres bekräftar barnens olika 

känslotillstånd, till exempel när barnet är på glatt humör, ledset eller nyfiket. De möter barnet 

på dess nivå och förtydligar barnets känslor genom det verbala språket och genom en 

kommunikativt besvarande och omsorgsfull dialog. Det vi kan se utifrån dessa tillfällen är att 

det finns tid och utrymme för pedagogerna att se varje enskilt barn och möjligheter att tillgodose 

deras behov. Brandtzæg m.fl. (2016) menar att det är viktigt att hjälpa i synnerhet de yngre 

barnen att hantera sina känslotillstånd genom att sätta ord på barnets känslor och bekräfta dem. 

Detta bidrar till att barnet får en förståelse för sina egna känslor vilket resulterar i att barnet 

utvecklar tillit till sin egen förmåga (Ibid. s. 31).  Pramling (1993) menar att dessa handlingar 

gynnar barnets trygghet inom sig själv men även gentemot den vuxne och omgivningen (Ibid 

s. 26). Vidare kunde vi se att gruppindelningen bidrog till att pedagogerna kunde tillgodose 

varje barns behov genom gemensamma samspelssituationer. Andres som sitter i mitten på 

golvet (situation 2) kan ha ett samspel med varje barn men även med gruppen som en helhet. 

Broberg m.fl. (2006) förklarar att anknytningen byggs upp över tid och för att detta ska kunna 

ske krävs den vuxnes engagemang och lyhördhet för barnets behov. Genom att ha en kontinuitet 

i relationen som bygger på ett ömsesidigt samspel blir pedagogen en viktig sekundär 

anknytningsperson till barnet när föräldrarna inte är där (Ibid. s. 67). Vi kunde även se att Daniel 

under blöjbyten och påklädningssituationen samtalade med barnet med värme och glädje. Niss 

(2009) förklarar att barnets känslomässiga utveckling succesivt byggs upp och förstärks genom 

den vuxnes fysiska omvårdnad. Detta sker genom de vardagliga rutinerna som bland annat 

blöjbyten och omklädningssituationer (Ibid. s. 22).  

 

8.2 Situation 2 – Sång- och instrumentaktiviteten  

Situation 2, som beskriver barnet som pendlar mellan Andres trygga famn och viljan att utforska 

instrumenten, kopplar vi till anknytningens beteendesystem. När barnet utforskar instrumenten 

är utforskarsystemet påslaget, det vill säga barnet är inte i behov av tröst. När barnet sedan vill 

återgå till Andres famn har barnets anknytningsbehov aktiverats. Detta mönster som barnet 

uppvisar menar Havnesköld och Risholm Mothander (2009) att yngre barn gör flera gånger 

dagligen (Ibid. s. 188). Vi ser att Andres bemöter och hjälper barnet genom att vara lyhörd för 

barnets signaler, vilket Havensköld lyfter fram som en viktig handling för att hjälpa barnet att 

hitta balansen mellan dessa två grundläggande beteendesystem. Vidare kopplar vi denna 
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situation till trygghetscirkelns grundläggande behov, det vill säga barnets anknytnings- 

respektive utforskandebehov. I situationen synliggörs hur barnets olika behov samverkar 

mellan att utforska och knyta an. Andres tillgodoser detta genom att både vara en trygg bas 

samt säker hamn för barnet, vilket Broberg (2012) förklarar utgör grunden för att det yngre 

barnet ska utveckla ett tryggt anknytningssystem (Ibid. s. 44f).  

 

8.3 Situation 3 – Sammanslagning före lunch  

När sammanslagningen ägde rum kunde vi se att när antalet barn ökade räckte inte pedagogerna 

riktigt till för samtliga barn. Många av barnen upplevdes osäkra i mötet med de nya barnen 

(Opalens barn). Vi kunde konstatera att ljudnivån höjdes i takt med att flera barn anslöt sig till 

”byggrummet”. I och med detta blev det svårare för pedagogerna att få en översikt över vilka 

barn som var i behov av stöd och hjälp. Utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv som bygger 

på nära och känslomässiga relationer kunde inte pedagogerna tillgodose barnens 

trygghetsbehov i samma utsträckning som när barnen var indelade i de mindre 

aktivitetsgrupperna. Här fanns det inget utrymme för ett enskilt socialt samspel utan i stället 

handlade det om att finna strategier som att involvera flera barn i samma aktivitet. När samtliga 

avdelningspedagoger var tillgängliga för och engagerade sig i barnen bidrog det till en lugnare 

atmosfär i rummet. I denna situation kunde vi tydligt se att barnen började söka sig till sina 

sekundära anknytningspersoner för att tanka tröst, skydd och trygghet. Pedagogerna motsvarar 

här en säker hamn dit barnen vänder sig, för att tanka trygghet och få en känslomässig 

påfyllning (Brandtzæg 2016, s. 23). Vi kopplar även denna situation till Vermeer och van 

Ilzendoorn (2006) som påvisar ett samband mellan gruppstorleken och yngre barns upplevda 

stress i förskolan. Ytterligare en studie där man följt barn under 15 år i olika delar av USA visar 

att när det är för många barn per vuxen reagerar barn med bland annat stress, oro och ett 

aggressivt beteende (Vermeer & van Ilzendoorn 2006, se Brandtzaeg m.fl. 2016, s. 184).    

 

9. Slutdiskussion  

Syftet som ligger till grund för denna undersökning har varit att ta reda på pedagogers tankar 

och erfarenheter om stora barngrupper och begreppet anknytning samt att få insikt i vilka 

arbetsstrategier som används för att knyta an till de yngre barnen i stora barngrupper.  

 

Utifrån vår studie kan vi se att det finns en hög medvetenhet och förståelse hos samtliga 

pedagoger när det gäller anknytningens betydelse för de yngre barnens trygghet och utveckling 

på förskolan. Vi kan konstatera att pedagogerna lyfter fram ett förhållningssätt som bygger på 
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empati, lyhördhet och fysisk närhet vilket är viktiga komponenter för att knyta an till barnen 

utifrån Bowlbys anknytningsteori. Problematiken som synliggörs utifrån resultatet är att stora 

barngrupper försvårar anknytningsprocesserna gentemot det individuella barnet. Vi reagerade 

på att många av pedagogerna berättar att de inte hinner med att tillgodose varje barns dagliga 

behov på grund av barngruppens storlek. Pedagogerna känner sig många gånger otillräckliga 

på grund av tidsbrist och att de administrativa uppgifterna ökat på senare år, vilket tar tid från 

barngruppen. Det blev mycket synligt i våra observationer att när barn vistas i mindre grupper 

får de mer utrymme och det enskilda barnet hinner bli bekräftat. När det blev fler barn i gruppen 

ökade stressnivån hos både pedagoger och barn vilket även ledde till fler konflikter mellan 

barnen.  

 

Vi har kommit fram till att hållbara strategier som gruppindelning av barngruppen är ett måste 

för att de yngre barnen ska få den trygghet och anknytning de är i behov av. Denna strategi blir 

dock väldigt sårbar vid personalbrist. Utifrån egna erfarenheter skapar detta en oro hos oss med 

tanke på att pedagoger utsätts för en hög infektionsrisk i arbete med barn och har en hög 

frekvens av stressrelaterade sjukdomar som till exempel utbrändhet på grund av en för hög 

arbetsbelastning. Vi anser att arbetsstrategin blir väldigt skör på grund av detta och att risken 

för att den ska fallera upplevs som väldigt hög, vilket även får konsekvenser och påverkar 

barnens trygghet på förskolan. Utifrån aktuell forskning kan vi konstatera att kompetenser inom 

arbetslaget, en god kommunikation, en inspirerande miljö samt ett gemensamt förhållningssätt 

bland pedagoger bidrar till en trygg miljö för barnens att vistas i. När barn interagerar i en större 

grupp hamnar många barn i skymundan och pedagogerna kan inte längre garantera att barnens 

behov blir tillgodosedda. På längre sikt för just de här barnen som är ”tysta”, men utåt sett ser 

ut att utforska hamnar i periferin, är vår slutsats är att dessa barn löper större risk att utveckla 

en otrygg anknytning. Vi ställer oss frågan hur detta påverkar barnets framtida tillit och trygga 

relationsskapande samt utveckling och lärande. Flera av pedagogerna i vår studie beskriver att 

det är de barn som låter mest som tillägnas mest uppmärksamhet och som blir tröstade, vilket 

en av pedagogerna benämner som ”kölappssystemet”.  

 

I studiens resultat framkom det att pedagogens relation till föräldrarna är av största vikt i arbetet 

med att utveckla samt skapa en trygghet till det enskilda barnet. Pedagogerna förklarar att 

föräldrarnas känslor speglar av sig på barnet därför är det betydelsefullt att skapa ett gott 

samspel med föräldrarna. Föräldrarna lämnar över det absolut dyrbaraste de har till oss 

pedagoger på förskolan. Vår roll som sekundära anknytningspersoner är otroligt viktig för de 

yngsta barnens trygghet. Alla barn är olika och kommer till förskolan med skilda 
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anknytningserfarenheter. Det blir pedagogens främsta och viktigaste uppgift att lära känna 

barnet och dess behov för att på riktigt kunna se barnet inifrån. Men ju fler barn desto fler 

relationer blir det att förhålla sig till och kontinuerligt underhålla. För att barnen ska våga 

utforska måste de först och främst ha skaffat sig ett anknytningsmönster och en inre 

arbetsmodell av oss pedagoger som bygger på tillit, det vill säga att vi finns där som en säker 

hamn att vända sig till. Vi pedagoger är barnens trygga bas när föräldrarna inte är där. Vi ska 

enligt läroplanen lägga grunden till barns livslånga lärande, vilket vi inte kommer att kunna 

uppfylla om barnet inte får en god anknytning till någon av pedagogerna på avdelningen. Vi 

kan se att både den aktuella forskningen och anknytningsperspektivet lyfter fram att de allra 

yngsta barnen är beroende av nära känslomässiga relationer som är varaktiga över tid och att 

barn inte kan hantera för många relationer. Då ställer vi oss frågande om varför man inte tar 

hänsyn till den aktuella forskningen och varför man fortfarande ökar antalet barn i grupperna?  

 

9.1 Slutsats  

Sammanfattningsvis har denna studie varit mycket givande och lärorik. Den har utökat våra 

pedagogiska ”ryggsäckar” med betydelsefulla verktyg och kunskaper som kommer att vara till 

stor hjälp i vårt arbete med att skapa trygga anknytningsrelationer till barn i förskolan. När vi 

ser tillbaka på vår egen barndom och erfarenheter kan vi inget annat än bekräfta vikten av 

tillitsfulla trygga relationer för en ökad lärandeutveckling. Vår studie omfattar ett fåtal förskolor 

och kan inte förmedla en generell bild av förskolans verklighet. Vi upplever dock att ämnet är 

dagsaktuellt och behöver lyftas fram på en högre politisk nivå för att värna om barns framtida 

välmående och erbjuda pedagoger en god arbetsmiljö på förskolan. 

 

9.2 Vidare forskning 

Denna studie har bidragit till att vi ser flera spännande forskningsalternativ att fördjupa oss i 

och undersöka vidare. Utifrån vår studies resultat kan vi konstatera att det finns ett samband 

mellan barns och pedagogers upplevda stress på förskolan i förhållande till stora barngrupper. 

Studien påvisar att samtliga barn inte alltid kan garanteras att deras behov kan tillgodoses i 

samma utsträckning som i en grupp med färre barn, vilket påverkar pedagogers möjlighet att 

knyta an samt skapa trygghet för det enskilda barnet. Det skulle därför vara intressant med 

vidare forskning som utgår från ett barnperspektiv, där man studerar hur barnen påverkas dels 

av att pedagogers upplevda stress men även det faktum att barns stressnivå ökar i förhållande 

till antal barn i gruppen. Frågan vi ställer oss är vilka konsekvenser detta kan leda till för det 

enskilda barnets socioemotionella utveckling på lång sikt. 
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För att få svar på denna fråga anser vi att det skulle vara intressant att genomföra både intervjuer 

och observationer med äldre barn. I vår studie har vi utgått och fokuserat på pedagogerna men 

det skulle vara intressant att lyfta fram barnen och göra deras röster hörda.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

 

Intervjuguide 

Intervjufrågor:  

 

Bakgrund 

1, Hur många år har du varit verksam inom förskolan? 

2, Vilken ålder på barn arbetar du med just nu?  

3, Hur många barn respektive pedagoger finns det på avdelningen?  

4, Vilken yrkestitel har du?  

 

Barngruppens storlek och anknytning:  

1, Hur har barnstorlekarna sett ut under din verksamma tid på förskolan?  

    För/nackdelar med de olika gruppstorlekarna?  

2, Anser du att arbetsmetoderna skiljer sig beroende på barngruppens storlek?  

    Förklara? Några exempel? 

3, Anser du att stora barngrupper kan påverka barns trygghet på förskolan?    

    Varför/varför inte? 

4, Anser du att stora barngrupper påverkar din möjlighet att finnas till för barns 

    individuella behov? Varför/varför inte? 

5, Vilka yttre faktorer anser du är betydelsefulla i arbetet med stora 

      barngrupper?  

6, Vad innebär anknytning i förskolan för dig?   

7, Vad anser du krävs av dig som pedagog för att skapa trygghet till de yngre barnen?  

8, Hur vill du beskriva att du arbetar med att skapa en anknytning/trygghet till 

     barnen?  

9, Använde ni er av några särskilda strategier för att skapa trygghet till de yngre  

    barnen i stora i barngrupper?  

10, Anser du att de stora barngrupperna kan påverka anknytningsrelationen till  

     barnen?  Om ja varför, kan du förklara? 

 

Slutfråga: 

Om du fick önska, hur skulle den optimala barngruppen se ut för att kunna skapa goda/trygga 

relationer till samtliga barn?  
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Bilaga 2 – Mail till förskolechefer  

 

Hej,  

 

Vi är två förskollärarstudenter från Södertörns högskola som nu går sista terminen på 

förskollärarutbildningen med interkulturell profil. Vi är intresserade av att komma i kontakt 

med dig gällande vårt självständiga examensarbete. Studiens syfte är att ta reda på pedagogers 

tankar och erfarenheter om begreppet anknytning. Vi ville även ta reda på vilka strategier 

pedagogerna använder sig av för att skapa trygga relationer för de yngre barnen i stora 

barngrupper. Metoderna som vi att tänkt använda oss av är intervjuer med pedagoger från 

förskolan som har erfarenhet av att arbeta yngre barn samt observationer. Allt material kommer 

anonymiseras.  

Vi hoppas på att få kontakt med dig snart. Studien är tänkt att genomföras under oktober-

november månad. Vi kommer behöva ungefär ett observationstillfälle samt ett intervjutillfälle 

med två frivilliga pedagoger som arbetar med barn ett till tre år.  

 

Vi nås på denna mailadress eller mobil: xxxxxxxxxx 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Madeleine Biberg och Sophie Hashimoto  
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Bilaga 3 – Missivbrev 
 

Information om en intervjustudie angående pedagogernas 

syn på anknytning i stora barngrupper i förskolan. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Vi som utför studien heter 

Madeleine Biberg och Sophie Hashimoto. Vi är studenter vid Södertörns högskola och läser 

just nu vår sista termin på förskollärarprogrammet med interkulturell profil. Vårt avslutande 

examensarbete handlar om pedagogernas syn på anknytning i förskolan. I studien vill vi bredda 

kunskapsfältet kring pedagogers sätt att se på anknytning i förskolan samt få förståelse för vilka 

arbetsmetoder som används. Datainsamling kommer att ske genom totalt sex intervjuer som 

kommer att spelas in för att underlätta bearbetning av intervjuresultatet. Beräknad tid för 

intervju är max 60 minuter. Det insamlade datamaterialet kommer att hanteras så att ingen 

obehörig kommer att kunna ta del av uppgifterna. Datainsamlingen kommer enbart att användas 

i studiesyfte och kommer efter avslutad studie att raderas. Alla deltagare kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att namn och förskola kommer att tas bort eller fingeras. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Södertörns högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 

Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några 

negativa konsekvenser för dig. 

 

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Madeleine Biberg – xxx 

Sophie Hashimoto – xxx  

Studiens handledare – xxx   

 

 

 

 

mailto:madeleinebiberg@hotmail.com
mailto:hashimoto@live.se
mailto:janne.kontio@sh.se
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Bilaga 4 – Information till föräldrarna  

 

Till alla föräldrar på xxxxxxx! 

 

Vi är två studenter som heter Sophie och Madeleine och läser till förskollärare på Södertörns 

högskola. Vi har nu kommit till vår sista termin och ska därmed skriva vårt exmansarbete. Detta 

har lett oss till er förskola då vi är intresserade av att studera hur pedagogerna knyter an till era 

barn med fokus på olika anknytningsprocesser och strategier. Studien kommer innefatta ett 

observationstillfälle där vi kommer fokusera på interaktioner mellan barn och pedagog. Vi 

kommer använda oss av ljudupptagning och egna anteckningar under dessa tillfällen. Vi 

kommer inte att använda oss av videoinspelningar. Observationerna av barnen och pedagogerna 

kommer att behandlas enligt regler om konfidentialitet och sekretess. Varken barns eller 

pedagogers namn samt namn på förskolan kommer att framstå i denna examensuppsats vi 

kommer att skriva. Studiematerialet kommer endast att användas till examensarbetet och 

därefter transkriberas. För att kunna genomföra observationerna behöver vi föräldrarnas 

medgivande. En sådan blankett medföljer denna information. Tag ställning och skriv under 

blanketten samt lämna den till ditt barns pedagog på avdelningen. 

 

Tag gärna kontakt med oss om du/ni har några frågor. 

 

Med vänlig hälsning,  

Madeleine & Sophie  

 

Sophie Hashimoto: xxxxxxxxxx 

Madeleine Biberg: xxxxxxxxxx 
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Bilaga 5 – Föräldramedgivande  

 

 

FÖRÄLDRAMEDGIVANDE 

 

 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir observerat av lärarstudenter. 

 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn blir observerat av lärarstudenter. 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(Barnets namn) 

 

……………… 

Datum 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(målsmans underskrift) 

 

 

 

 


