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Abstract 

Title 

Preschool teacher´s perceptions and approaches in relation to the meaning of children´s 

attachment process. 

A phenomenological analysis based on an attachment theory perspective 

 

The purpose of this study is to investigate eleven preschool teacher’s perceptions and 

approaches in relation to the meaning of children’s attachment process. We did semi structured 

interviews that we thereafter transcribed and analyzed based on these four issues: 

 

● How do preschool teachers understand the preschool introduction process from a 

child’s perspective? What are their thoughts based on? 

● How do preschool teachers understand the role as the key person at the preschool? 

● How do preschool teachers interpret the preschool curriculum based on an attachment 

perspective? 

● How do preschool teachers perceive the importance of attachment regarding the 

children’s development? 

 

The results from the analysis show that preschool teachers have both experience and 

understanding on how attachment is important for the child’s development, learning and 

knowledge acquisition. Preschool teachers describe that they have a significant role as a 

complementary attachment person, but they do experience difficulties attaching to each and 

every child, especially during the preschool introduction period. 

 

 

 

 

Keywords: attachment, attachment theory, younger children, safety, trust, preschool  



 
 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka elva förskollärares uppfattning och förhållningssätt i 

relation till betydelsen om barns anknytningsprocess. Tillvägagångssättet har varit att utföra 

semistrukturerade intervjuer som sedan transkriberats och slutligen analyserats med 

utgångspunkt i följande fyra frågeställningar:  

 

● Hur uppfattar förskollärare betydelsen av anknytning ur ett barnperspektiv och vad 

grundar de dessa tankegångar på?  

● Hur uppfattar förskollärare sin roll som anknytningsperson i förskolan? 

● Hur tolkar förskollärare förskolans läroplan utifrån ett anknytningsperspektiv? 

● Hur är förskollärares uppfattning om anknytningens betydelse för barnets utveckling 

och lärande? 

 

Resultat från analysen visar att förskollärare innehar både erfarenhet och förståelse för att 

anknytning är av stor vikt för barns utveckling, lärande och kunskapsinhämtning. Förskollärare 

beskriver även att de har en betydande roll för barnet i förskolan som kompletterande 

anknytningsperson. De upplever dock svårigheter med att lyckas knyta an till alla barn samt 

bemöta alla barns behov, speciellt under en inskolningsperiod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: anknytning, anknytningsteori, yngre barn, trygghet, tillit, förskola  



 
 

Förord 

Under höstterminen 2014 påbörjade vi vår utbildning förlagd på Södertörns Högskola. Genom 

att vi studerat den erfarenhetsbaserade interkulturella förskollärarutbildningen har vi haft 

förmånen att implementera vår nya teoretiska kunskap parallellt med vår praktiska kunskap. 

Denna studieperiod har vi upplevt som en lärorik- och reflekterande process mot vårt slutmål 

att utvecklas till två professionella förskollärare. 

 

Under denna studieprocess kunde vi aldrig ana att forskning kunde vara både intressant och 

givande.  

 

Vi vill inleda med att rikta vår tacksamhet till de förskollärare som avsatt tid för att ställa upp 

som frivilliga respondenter för våra intervjuer. Ni bidrog alla med intressant, användbart och 

värdefullt material till vårt analysarbete. Utan era individuella bidrag under dessa intervjuer 

hade denna studie inte blivit genomförbar. Ett stort tack till er alla! 

 

Vi vill tacka våra respektive familjer, vänner och kollegor som alla på olika sätt visat oss sin 

tilltro och förståelse för all tid och energi vi avsatt och undvarat till denna empiriska studie. 

Tack för den behövliga uppmuntran, värme och stöd som ni bidragit med när uppförsbackarna 

känts för branta och svåra att ta sig förbi. Vi vill även rikta ett stort tack till Camilla Bäckman 

och Josefin Lärking som korrekturläst samt kommit med förslag till förbättringar i texten inför 

inlämningen av vår studie. 

 

Sist men inte minst vill vi avsluta med att uppmärksamma och visa vår tacksamhet till vår 

handledare Beatriz Lindqvist. Tack för ditt engagemang, din närvaro och kunskap samt dina 

kloka ord som väglett oss genom denna forskningsprocess. 

 

 

 

 

Elisabeth Bäckman och Isabella Sundin, Södertörn Högskola, Stockholm 2017. 



 
 

Innehållsförteckning 

 

Inledning och bakgrund ......................................................................................................... 6 

Lucas första inskolningsdag i förskolan ............................................................................. 6 

Inskolning .......................................................................................................................... 7 

Förskolans läroplan om trygghet i förskolan .................................................................... 10 

Syfte ................................................................................................................................... 10 

Frågeställningar .................................................................................................................. 11 

Begreppsdefinitioner ........................................................................................................... 11 

Teoretiska utgångspunkter .................................................................................................. 11 

Anknytningsteorins historiska inramning .......................................................................... 11 

Anknytningssystem.......................................................................................................... 12 

Anknytningsperson .......................................................................................................... 13 

Trygg bas och säker hamn .............................................................................................. 13 

Olika anknytningsmönster ............................................................................................... 13 

Kompletterande anknytningsperson ................................................................................ 15 

Tidigare forskning ............................................................................................................... 16 

Metod .................................................................................................................................. 18 

Metodval .......................................................................................................................... 18 

Intervjuguide ................................................................................................................ 19 

Intervjuernas genomförande ........................................................................................ 19 

Elektronisk loggbok ...................................................................................................... 21 

Metoddiskussion .............................................................................................................. 21 

Vetenskapsteoretisk reflektion ............................................................................................ 22 

Forskningsansats ............................................................................................................ 22 

Analysmetod.................................................................................................................... 23 

Transkribering ................................................................................................................. 23 



 
 

Urval ................................................................................................................................... 25 

Presentation av respondenterna och deras utbildningsbakgrund ..................................... 25 

Validitet och reliabilitet ..................................................................................................... 25 

Etiska överväganden ....................................................................................................... 25 

Informerat samtycke ........................................................................................................ 26 

Anonymisering ................................................................................................................. 26 

Fördelning av arbetet .......................................................................................................... 26 

Resultat/analys ................................................................................................................... 27 

Förskollärares uppfattning av anknytningens betydelse ................................................... 27 

Trygga och otrygga barn ................................................................................................. 28 

Inskolningen .................................................................................................................... 29 

Reflektion i arbetslaget .................................................................................................... 31 

Förskollärarens roll som anknytningsperson i förskolan ................................................... 32 

Svårigheter och begränsningar i anknytningsprocessen .................................................. 33 

Läroplanen och yrkesrollen som förskollärare .................................................................. 34 

Hur tolkar förskollärare förskolans läroplan utifrån ett anknytningsperspektiv? ................ 35 

Diskussion och slutsatser .................................................................................................... 36 

Vidare forskning .............................................................................................................. 42 

Litteraturförteckning ............................................................................................................ 43 

Tryckta källor ................................................................................................................... 43 

Elektroniska källor ........................................................................................................... 45 

Bilagor ................................................................................................................................ 46 

Missivbrev till förskolechefer ............................................................................................ 46 

Informerat samtycke ........................................................................................................ 47 

Formulär för samtycke till deltagande i studie .................................................................. 48 

Intervjuguide .................................................................................................................... 49 

 

  



 6 
 

Inledning och bakgrund  

Malin Broberg, leg, psykolog och docent i psykologi, Birthe Hagström, förskollärare, 

speciallärare och fil.dr. i pedagogik samt Anders Broberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut 

och professor i klinisk psykologi skriver i boken Anknytning i förskolan; vikten av trygghet för 

lek och lärande (2012) att begreppet anknytning betonar betydelsen av något mindre som 

hänger ihop md och är beroende av något större. Anknytningsteorin behandlar även samspelet 

mellan anknytning och omvårdnad. Detta samspel innefattar vårdnadshavares eller annan 

omsorgspersons förmåga att känna in barnets behov samt finnas som trygghet och ge tröst till 

barnet i alla situationer, exempelvis när något upplevs skrämmande. I dag anses 

anknytningsteorin som en av de viktigaste psykologiska teorin vad gäller bland annat omsorg, 

närhet och beskydd (Broberg m.fl. 2012, s. 33). 

 

Lucas första inskolningsdag i förskolan 

Det hörs tassande ljud från fotsteg som träder över tröskeln som avgränsar hallen från 

avdelningen. Ljudet avtar, en tystnad bryts snabbt av en vänlig röst som hälsar den nya familjen 

välkommen till avdelningen Violen. 

 

- Välkomna, säger Lena och blickar bort mot Lucas och hans pappa som fortfarande står 

kvar vid dörröppningen. 

 

- Hej, säger pappan lite tyst tillbaka till Lena. 

 

- Det är jag som ska ansvara för er inskolning, säger Lena. 

 

Lena står nu mitt emot dem, sträcker fram sin ena hand och hälsar med ett fast handslag på 

Lucas pappa.  

 

Pappan håller Lucas i famnen när de kommer in till avdelningen. Efter att Lena hälsat dem båda 

välkomna går pappan runt och utforskar miljön på avdelningen, allt medan Lucas blick flackar 

mellan alla ting och aktiviteter som pågår i rummet. Lena avbryter utforskandet genom att be 

Lucas pappa gå bort till ett av borden som står placerat i samma rum och sätta sig ner på valfri 
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stol. Avsikten med detta är att Lena förberett lite allmän information kring rutiner, klädråd och 

vistelsetider. Detta brukar Lena alltid inleda sina inskolningar med för att bilda sig en 

uppfattning om den nya familjens önskemål och behov. 

 

- Jag tänkte att vi skulle börja med att gå igenom lite allmän information innan vi gör 

någonting annat, säger Lena med en vänlig ton och söker därefter ögonkontakt med 

Lucas och ler. 

 

Lucas stelnar till och vänder bort sin blick. När Lucas pappa satt sig ner på en av stolarna 

försöker han att placera Lucas på golvet intill en bilbana som finns inom räckhåll. Lucas 

klamrar sig fast vid pappans kropp, vänder sitt ansikte in mot hans bröstkorg och börjar gråta. 

Han sitter kvar i famnen i cirka tio minuter innan nyfikenheten av de andra barnen och deras 

aktiviteter tycks locka hans intresse att vilja ta sig ner mot golvet. 

 

Lucas sitter en längre stund helt stilla och iakttar två barn som bygger med klossar en bit längre 

bort i rummet. Han börjar sakta men säkert att närma sig dem, samtidigt som han vänder sig 

om för att försäkra sig om att hans pappa fortfarande sitter kvar. Han tar en kloss i ena handen, 

lägger den på en annan kloss och i samma ögonblick rasar ett stort torn med klossar precis 

bredvid honom. Det dånar till i golvet när klossarna landar i marken och det höga ljudet gör 

Lucas skärrad och han börjar gråta på nytt. Han går i riktning mot sin pappa och sitter snart 

uppe i famnen igen. Inom kort avtar Lucas gråt. Han finner snabbt tröst och trygghet från 

pappans närhet. Lena får ögonkontakt med pappan och med osäkerhet i blicken säger han lite 

uppgivet till Lena, samtidigt som han nu sänker ner sin blick och lutar sitt huvud mot Lucas: 

 

- Jag vet att det säkert kommer gå bra med inskolningen för Lucas, det är mest jag som 

är lite känslig och orolig.  

 

Inskolning 

Utifrån våra erfarenheter kan det vara omvälvande när barn börjar sin inskolning och går från 

hemmets trygga vrå till det offentliga rummet. Det innebär bland annat att barnen samspelar 

och bekantar sig med nya barn och vuxna, likasom att de tar in många intryck från den nya 
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miljön där barnens alla sinnen arbetar för att bearbeta allt nytt. Under en inskolningsperiod är 

det inte ovanligt att pedagoger även upplever att vårdnadshavare uppvisar viss osäkerhet och 

otrygghet inför allt nytt i förskolan. Det är eftersträvansvärt att pedagogen som ansvarar för 

familjens inskolning bidrar med trygghet och ger en tydlig information kring verksamheten och 

dess rutiner samt upprätthåller en vänlig ton i dialogen med vårdnadshavare. Det allra första 

intrycket av förskoleverksamheten kan få en avgörande roll för hur inskolningen sedan 

utvecklas. När pedagogen strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för alla inblandade 

fungerar inskolningen oftast som bäst. Att pedagogen möjliggör för en lugn och avgränsad 

miljö, främst under de första dagarna, kan minimera onödigt stresspåslag hos alla tre parter - 

barn, vårdnadshavare samt närvarande pedagoger.  

 

Broberg m.fl. (2012) skriver att barn i Sverige vanligtvis skolas in i förskolan vid en ålder 

mellan ett till två år. Under denna period är anknytningen viktig för barnet och anses som den 

viktigaste utvecklingsuppgiften som barnet behöver bemästra med hjälp av vuxna för att ta sig 

vidare i sin utveckling. Vidare förtydligar författarna att anknytningen inte är den enda faktorn 

som spelar in vid brister i små barns utveckling. De beskriver att en trygg anknytning däremot 

kan ses som en skyddsfaktor, speciellt i de fall där barn fötts med en genetisk sårbarhet för 

olika typer av svårigheter och för dessa barn kan en trygg anknytning underlätta för barnets 

utveckling. De skriver att barns temperament är en faktor som spelar in under exempelvis en 

inskolning och då är det av stor vikt att pedagogen kan anpassa sig till att alla barn har olika 

personligheter. Det är viktigt att pedagogen anpassar verksamheten till barngruppens olika 

behov för att stimulera lek och lärande. Förskolan ska inte ersätta barnets vårdnadshavare, utan 

ses som ett komplement. En förutsättning för att detta ska bli möjligt är att barnen känner sig 

tillräckligt trygga med pedagoger och andra barn i förskolans miljö. Om barnen känner sig 

trygga i den omvårdnad som de får av sina vårdnadshavare aktiveras barnens behov av tröst 

och beskydd i mindre utsträckning i förskolan och barnet får då lättare att delta i verksamheten 

(Broberg m.fl. 2012, s. 17, 21-25).  

 

Broberg m.fl. (2012) skildrar att inskolningens syfte och mål är att vänja barnen vid den nya 

miljön och låta dem lära känna minst en person som kan fungera som en ersättare när barnens 

vårdnadshavare inte är närvarande. Pedagogen hjälper barnen att försätta sina 

anknytningssystem i viloläge under de timmar de är i förskolan och istället ska de kunna ägna 
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sig åt lek och utforskande (Broberg m.fl. 2012, s. 149).  

 

Ida Brandtzæg, psykolog och specialist i barn- och ungdomspsykologi, Stig Torsteinson, 

psykolog och specialist i barn- och ungdomspsykologi och Guro Øiestad psykolog och 

specialist i vuxenpsykologi skriver i boken Se barnet inifrån: att arbeta med anknytning i 

förskolan (2016) att ju yngre barnet är desto större behov har det av att bli förstådd och bli 

omhändertagen av en vuxen som de knyter an till. De allra minsta förskolebarnen har ett 

ständigt behov av omsorg, tröst och närhet. Här är det av stor vikt att barnet hittar en eller flera 

kompletterande anknytningspersoner och känner trygghet, vilket är helt avgörande för det lilla 

barnet (Brandtzæg m.fl. 2016, s. 25-27).  

 

Skribenten Anna Matzinger har skrivit artikeln Hur lång inskolning är bäst? (2016) publicerad 

i Vi föräldrar (2/2016) där hon skriver att det finns olika inskolningsmodeller i förskolan att 

utgå ifrån. Bland annat finns det den så kallade traditionella inskolningsmodellen som pågår 

mellan två till tre veckor. I denna modell är vårdnadshavarna inte med under hela dagar utan 

barnet lämnas kortare stunder under dagen som ökas stegvis för varje dag som går. Den modell 

som numera börjar vinna mark över den traditionella modellen är den föräldraaktiva 

inskolningsmodellen eller tredagarsinskolning som den också kan kallas, där vårdnadshavare 

stannar kvar i verksamheten med sitt barn under cirka tre hela dagar. Åsikterna går isär gällande 

vilken inskolningsmodell som anses vara mest fördelaktig för barnet då det inte har gjorts några 

omfattande studier eller forskning om ämnet då den föräldraaktiva inskolningen är relativt ny 

samt att den varierar mycket i utförandet (Matzinger 2016).  

 

Vår uppfattning är att oavsett vilken inskolningsmodell som tillämpas är det många moment 

som ska fungera för att en inskolningsprocess ska utvecklas och bidra med en lugn och trygg 

atmosfär för både barn och vårdnadshavare som introduceras, men även för de barn som redan 

är inskolade i förskolan. Vår upplevelse är även att under denna process behöver pedagoger i 

förskolan skapa möjlighet för frågor från barnens vårdnadshavare som de oftast har om 

verksamhetens olika rutiner, förhållningssätt och arbetssätt. Det gäller att pedagogen ger 

barnens vårdnadshavare en transparent inblick i förskolans verksamhet samt skapar ett 

förtroende och gör dem delaktiga i sitt barns vardag i förskolan. 
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Förskolans läroplan om trygghet i förskolan 

Läroplan för förskolan (2016a) skildrar vikten av en god omsorg med trygghet genom att 

följande beskrivs:  

 

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera 

barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en 

helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar 

en helhet (Skolverket 2016a, s. 5). 

 

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

dagsläget är framskriven på ett alltför tolkningsbart och otydligt sätt kring hur olika arbetssätt 

konkret kan utföras. Vi kan heller inte finna någon del som specifikt handlar om anknytning. 

Det som vi däremot skulle kunna tolkas beröra anknytning är läroplanens riktlinjer för 

förskollärares uppdrag under avsnittet utveckling och lärande: 

 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och 

stimulans i sin sociala utveckling samt ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer 

och känna sig trygga i gruppen (Skolverket 2016a, s. 11). 

 

En viktig parameter under inskolningen är att skapa en trygg relation till vårdnadshavare som 

ska överlämna sitt barn i pedagogernas omsorg. Separation från barnet kan av en del 

vårdnadshavare upplevas vara smärtsamt. Vår erfarenhet visar på att vårdnadshavares känslor 

projiceras över till barnet, vilket i detta fall kan generera i att det tar längre tid för barnet att 

knyta an till en pedagog och känna trygghet i förskolan. Detta kan vi hänföra till Läroplan för 

förskolan (2016a) som framskriver att varje barn, tillsammans med sina föräldrar, ska få en god 

introduktion i förskolan (Skolverket 2016a, s. 13).  

 

Syfte 

Med utgångspunkt i ovan nämnda argument vill vi dels undersöka förskollärares uppfattningar 

och förhållningssätt i relation till betydelsen av barns anknytning samt vilken roll förskollärare 

anses ha i denna process. Vi är dessutom intresserade av att undersöka hur förskollärare tolkar 

Läroplan för förskolan (2016a) gällande barns anknytning och trygghet. 



 11 
 

Frågeställningar 

● Hur uppfattar förskollärare betydelsen av anknytning ur ett barnperspektiv och vad 

grundar de dessa tankegångar på?  

● Hur uppfattar förskollärare sin roll som anknytningsperson i förskolan? 

● Hur tolkar förskollärare förskolans läroplan utifrån ett anknytningsperspektiv? 

● Hur är förskollärares uppfattning om anknytningens betydelse för barnets utveckling 

och lärande? 

 

Begreppsdefinitioner 

● Anknytning: avser en varaktig inre representation av relationen till omvårdnads- 

personen/vårdnadshavaren vilket inbegriper en stark tendens att söka dennes närhet vid 

stress och upplevelse av fara. 

● Barn i yngre åldrarna: barn mellan ett till tre års ålder.  

● Inskolning: period då barnet tillsammans med vårdnadshavare introduceras i förskolan. 

● Pedagog: barnskötare eller förskollärare. 

● Vårdnadshavare/omsorgsperson: Den primära person som står för omsorg, fostran och 

anknytning. 

● Kompletterande anknytningsperson: I denna text syftar vi på den sekundära person som 

ansvarar för omsorg, fostran och anknytning av barn i förskolan. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie kommer vi att utgå ifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv där vi bland annat 

ger en beskrivning av vad som inverkar på barns anknytningssystem och anknytningsmönster 

samt vilka beteenden som kan visa sig hos barnen. 

 

Anknytningsteorins historiska inramning 

Anders Broberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i klinisk psykologi, skriver i 

Anknytning i praktiken: tillämpningar av anknytningsteorin (2008) att anknytningsteorin idag 

anses vara den mest betydelsefulla psykologiska teorin gällande människor och dess 

förhållande till omsorg, skydd och närhet i relation till upptäckarglädje och självständighet. 
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Med andra ord människans utveckling till känslomässig- och social utveckling. 

Anknytningsteorins upphovsman John Bowlby forskade om barn som separerats från sina 

föräldrar vid vistelse på barnhem och sjukhus samt om detta påverkat barnet. Bowlby ansåg att 

barn har ett biologiskt system som sänder ut signaler till vårdnadshavaren att de behöver närhet 

och skydd när det känner sig otrygga, stressade och/eller hotade. I mitten på 1950-talet 

påbörjade han ett forskningssamarbete med Mary D. Salter Ainsworth där de fortsatte att 

studera orsakerna till barns hälsa respektive ohälsa och vidareutvecklade Bowlbys 

anknytningsteori (Broberg 2008, s. 12-14, 353).   

  

Fil.dr. Kari Killén, utbildad socionom och vidareutbildad inom barn- och ungdomspsykiatri 

samt engelsk magisterexamen i psykosocialt arbete, skriver i boken Förebyggande anknytning 

i förskolan: samspel och anknytning (2014) att samspelet och anknytningen är viktig för barnets 

utveckling av hjärnan, för hur det ser och uppfattar sig själv och sin omvärld samt dess senare 

utveckling. Under de tre första åren är kvaliteten på relationen mellan barnet och 

omsorgspersonen avgörande för barnets emotionella utveckling. Ett barn som har med sig goda 

förkunskaper i samspel med andra från sin barndom, kommer senare i livet ges bättre 

förutsättningar i sitt hanterande av stress samt bli mer motståndskraftigt, både emotionellt och 

biologiskt. Ett barn med bristande anknytning kan utveckla en dålig självbild och således få 

svårigheter att leva sig in i samt förstå andra. Detta grundar sig i barnets brist i att spegla olika 

känslouttryck från sin omsorgsperson då de inte fått tillräckligt med tröst och trygghet (Killén 

2014, s. 19-21). 

 

Anknytningssystem  

Broberg m.fl. (2012) menar att anknytningssystemet fungerar som en termostat – det slås av 

när barnet känner sig tryggt och möjliggör då ett vetgirigt utforskande av världen där 

kunskapsinhämtningen ges stora möjligheter. Barnet vet med sig att det alltid kan återgå till 

den trygga hamnen om behovet skulle uppstå. Om barnets upplevda trygghet minskar, genom 

exempelvis yttre hot eller sjukdom, slås anknytningssystemet på och hämmar barnets 

utforskande av världen. Vidare menar författarna att barnet måste känna att omsorgspersonen 

förstår och vill bistå det för att kunna använda den som en trygg bas (Broberg m.fl. 2012, s. 

51-56). 
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Anknytningsperson 

Under interaktion och samspel med omsorgs- och anknytningspersonen skapar barnet minnen 

av hur det är att vara med andra människor. Genom detta lär sig barnet att uppleva sig själv 

och skapar förväntningar på andra människor (Killén 2014, s. 14). Broberg m.fl. (2012) menar 

att det är tillgången av regelbunden fysisk kontakt mellan barnet och omsorgspersonen som är 

avgörande för utvecklingen av anknytningen. Även ett misshandlat och misskött spädbarn 

knyter an till den försummande omsorgspersonen med anledning av behovet av fysisk kontakt. 

Vidare menar författarna att det endast är de barn som inte fått stanna tillräckligt i en och 

samma famn som inte skapar en anknytningsrelation (Broberg m.fl. 2012, s. 49). 

 

Trygg bas och säker hamn 

Birthe Hagström förskollärare, speciallärare och fil.dr. i pedagogik skriver i sin avhandling 

Kompletterande anknytningsperson på förskola (2010) med hänvisning till Bowlby (1988), att 

parallellt med anknytningssystemet har barnet det explorativa systemet som karakteriseras av 

nyfikenhet och utforskande. Denna nyfikenhet och utforskande kan hejdas om barnets 

anknytning till vårdnadshavaren är otrygg (Hagström 2010, s. 56). Trygga barn har tillgängliga 

vårdnadshavare eller andra omsorgspersoner som klarar av att tolka och spegla barnets signaler 

och känslouttryck samt ger barnet gensvar och positivt engagemang (Killén 2014, s. 33).  

 

Broberg m.fl. (2012) påpekar att begreppet trygg bas är det mest centrala inom 

anknytningsteorin. Det beskriver två aspekter av den vuxnes omsorgsförmåga, vilka innefattar 

att vara en trygg bas för barnets nyfikenhet och utforskande samt att utgöra en säker hamn till 

vilken barnet kan återvända i händelse av upplevt hot, fara eller stress. Författarna menar att 

den trygga basen möjliggör för barnet att våga utforska världen. Detta genererar till att barnet 

återvänder till den säkra hamn om världen plötsligt skulle upplevas som en otrygg och 

skrämmande plats och barnets anknytningssystem aktiveras (Broberg m.fl. 2012, s. 44).  

 

Olika anknytningsmönster 

Teorin om små barns anknytning visar att man dels kan skilja mellan trygg och otrygg 

anknytning och dels mellan organiserad och desorganiserad anknytning. Barns 

anknytningsbeteenden kan ses som barnets språk till omvärlden där de förmedlar hur de 



 14 
 

upplever sin omsorgssituation och hur de behandlas (Killén 2014, s. 33).  

 

Broberg m.fl. (2012) beskriver att barn med trygg anknytning till sina vårdnadshavare kan 

uppleva inskolningen som en besvärlig process där barnet gör motstånd och visar detta genom 

känslomässiga reaktioner mot det som för dem är främmande. Med tiden finner barnet 

förhoppningsvis en kompletterande anknytningsperson i förskolan och kan spontant söka sig 

till denna för att finna tröst, stöd och bekräftelse (Broberg m.fl. 2012, s. 75-76). Vidare 

beskriver Broberg m.fl. (2012) att den organiserade anknytningen består av tre olika mönster 

som delas upp i trygg-, undvikande- och ambivalent anknytning. Broberg m.fl. (2012) refererar 

till en studie utförd av Ainsworth som urskiljer två typer av otrygg anknytning; otrygg-

undvikande- och otrygg-ambivalent anknytning (Broberg m.fl. 2012, s. 51-52). Hagström 

(2010) beskriver att en otrygg-undvikande anknytning innebär att barnet hittar strategier för att 

antingen uppträda som att de inte har ett behov av omsorgspersonen för att skydda sig från att 

bli avvisad och därmed håller känslorna inom sig. Ett annat anknytningsmönster som beskrivs 

är otrygg-ambivalent anknytning, vilket innebär att barnet stannar kvar vid omsorgspersonen 

och inte ger sig ut för att utforska omgivningen samt upplevs som kinkigt och oroligt (Hagström 

2010, s. 54-55). 

 

Journalisten Dan Josefsson har tillsammans med psykologen och psykoterapeuten Egil Linge 

skrivit Hemligheten: från ögonkast till varaktig relation (2008). Bokens syfte beskrivs vara att 

öka den vuxne läsarens möjlighet till en varaktig relation genom utgångspunkt i 

anknytningsteorin samt bidra med värdefulla redskap. De skriver att barns tidiga kunskaper om 

relationer följer med hela livet igenom och den relationella kvaliteten till vårdnadshavare 

påverkar hur de senare skapar närhet till andra (Josefsson & Linge 2008, s. 27).  

 

Vidare skriver Josefsson och Linge (2008) att anknytningsforskningen kunnat visa att barn har 

en medfödd förmåga att anpassa sitt beteende efter sina vårdnadshavares sätt att fungera. Detta 

som syfte att maximera den närhet och beskydd barnet får från sina vårdnadshavare. Författarna 

beskriver de anknytningsmönstren som både Killén (2014) och Hagström (2010) nämner ovan 

och kopplar dem till undersökningar som gjorts på ettåriga barn i västvärlden. Resultaten visade 

att 60-70 % har en trygg anknytning, 15-25 % en otrygg-undvikande anknytning och 5-15 % 

en otrygg-ambivalent anknytning till sina vårdnadshavare. Den fjärde, otrygg-desorganiserad 
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anknytning, drabbar barn som växt upp under svåra omständigheter, vilket i vissa fall kan leda 

till svåra relationsstörningar. I det sistnämnda anknytningsmönstret kan man som vuxna 

behöva professionell hjälp för att bearbeta sina tidigare erfarenheter som barn. Alla fyra 

anknytningsmönster har gemensamt att det rör sig om samma mönster för både barn som för 

vuxna. Omedvetet styrs den vuxnes beteenden av händelser från barndomen (Josefsson & 

Linge 2008, s. 39, 42-43). 

 

Kompletterande anknytningsperson 

Killén (2014) skriver att det lilla barnet som börjar i förskolan befinner sig i en mycket känslig 

period i livet då dennes anknytningsmönster precis börjat bildas. Barnet har ännu inte lärt sig 

fullt ut att hantera sina känslor och behöver anknytning, inte bara till vårdnadshavarna utan 

även till andra viktiga omsorgsgivare (Killén 2014, s. 15). Hagström (2010) skriver med 

referens till Howes (1999) som menar att det finns tre förutsättningarna som måste uppfyllas 

för att pedagogen i förskolan ska lyckas bli en kompletterande anknytningsperson; 

känslomässig och fysisk omsorg, ha ett gott känslomässigt engagemang i barnet samt att sörja 

för kontinuitet och konsekvenser i barnets liv på förskolan (Hagström 2010, s. 61). 

 

I Maria Zamores artikel Anknytning i förskolan – så funkar det (2016), publicerad i Vi föräldrar 

(3/2016) skriver bland annat Anders Broberg att för barn upp till tre års ålder är kontakten med 

välfungerande vuxna viktigare än barnets kontakt med jämnåriga. I relation till detta blir det 

särskilt viktigt att pedagoger verkligen förstår vilken betydelsefull roll de har för barnet innan, 

under och efter inskolningen i förskolan. Pedagogen är tryggheten och säkerheten när barnets 

vårdnadshavare inte finns närvarande (Zamore 2016). Även Brandtzæg m.fl. (2016) betonar 

vikten av anknytning och trygghet i förskolan som helt avgörande för att motverka barnets 

känsla av stress och oro där deras lärande, lek och relationsskapande med stor sannolikhet kan 

hämmas (Brandtzæg m.fl. 2016, s. 26-27). Killén (2014) poängterar att barn som befinner sig i 

psykosocialt svåra livssituationer klarar sig bättre om de har anknytning till omsorgsgivare 

utanför kärnfamiljen. I detta fall skulle pedagogerna i förskolan kunna ha en sådan funktion. 

Alla barn behöver ha en anknytningsperson i förskolan, Killén kallar detta för kompletterande 

anknytning. För vissa barn som befinner sig i en svår livssituation och som är utsatta för risker 

och omsorgssvikt behövs kompletterande anknytning med en terapeutisk funktion. På samma 

sätt som Hagström (2010) skriver ovan understryker Killén (2014) att barnen behöver en 
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relation där de kan känna sig trygga och få hjälp med att hantera svåra tankar och känslor (Killén 

2014, s. 15). 

 

Tidigare forskning   

Birthe Hagström har skrivit avhandlingen Kompletterande anknytningsperson i förskolan 

(2010) där hon gjort en studie utifrån syftet att ta reda på hur pedagoger i förskolan, genom 

fortbildningsinsatser, kan utveckla sin roll som kompletterande anknytningsperson. I studien 

har barnets vårdnadshavare psykisk ohälsa och i samverkan mellan olika verksamheter bedöms 

att barnet har behov av en kontinuerlig och trygg anknytningsperson på förskolan (Hagström 

2010). Trots att avhandlingen riktar sig till utsatta barn, där vårdnadshavare har psykisk ohälsa, 

har denna avhandling visat på betydelsen av att barnen behöver en kompletterande 

anknytningsperson exempelvis på förskolan. 

 

Broberg m.fl. (2012) skriver att det finns mycket forskning och litteratur om barns anknytning 

och utveckling. Däremot framgår det inte lika tydligt hur dessa kunskaper ska användas i 

förskolan. Vidare skriver författarna att pedagogens viktigaste uppgift under inskolningen är 

att lära känna barnet för att minska upphov till oro och ängslan. Stegvis kan pedagogen fungera 

som en trygg bas för barnets utforskande och därmed också utgöra en säker hamn när barnets 

omsorgspersoner inte finns närvarande (Broberg m.fl. 2012, s. 25-26, 163-164). 

 

Anders Broberg leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i klinisk psykologi skriver i 

Klinisk barnpsykologi: utveckling på avvägar (2015) om forskning som gjorts på barn som 

vuxit upp på barnhem i Rumänien. Det har visat sig att barn som haft minst en 

anknytningsperson under sina första levnadsår på barnhem lyckas knyta an till nya personer, 

även efter en adoption, om kontakten med dessa blir tillräckligt nära och kontinuerlig. 

Forskningen visar även att barn som inte lyckats knyta an till minst en person under sina första 

levnadsår får det svårare att knyta an till nya personer senare i livet, trots att dessa ges 

förutsättningar till nära känslomässig kontakt och kontinuitet. Detta mönster gäller både för 

barn som har vuxit upp med en grav omsorgssvikt, där barn farit illa i sitt eget hem, som för 

barn som vuxit upp på institution (Broberg 2015, s. 139).  
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Broberg (2015) refererar även till tre gjorda forskningsstudier där samtliga av studierna 

undersökte barns anknytning till den primära vårdnadshavaren, till mamman. Fearon m.fl. 

(2010) fokuserade på att mäta barns anknytning när barnen var mellan ett till fyra år. Vidare 

har samma forskare undersökt utåtagerande beteende hos barnen när de nått upp till skolåldern. 

Groth m.fl. (2012) undersökte barnens inåtvända bekymmer, medan Groth m.fl. (2014) 

fokuserade mot att forska om barnens sociala förmåga med jämnåriga. Resultat från dessa 

analyser visar bland annat att anknytning har en betydande roll för barns fortsatta utveckling 

under barndomen. Barn som haft en trygg anknytning löper mindre risk att utveckla psykiska 

problem samt har en genomsnittligt bättre social förmåga. Däremot visade analyserna att barn 

som haft en tidig otrygg anknytning riskerar psykisk ohälsa samt att pojkar, i större utsträckning 

än flickor, riskerar att få senare utåtagerande problem. Författarna skriver dessutom att det 

behövs forskning kring hur barnets utveckling skulle påverkas av vilken anknytning barnet har 

till sin andre vårdnadshavare, om den primära vårdnadshavaren bidragit till en otrygg 

anknytning hos barnet (Broberg 2015, s. 137-138).  

 

Psykoterapeuten och familjebehandlaren Ulrika Ernvik ställer sig kritiskt till det bristande 

kunskapsläget kring små barns behov av närhet till trygga vuxna under de första levnadsåren. 

Detta problematiserar hon i två artiklar publicerade i tidskriften Dagens Nyheter Varför sprids 

inte kunskapen om små barns behov (2017a) samt i tidskriften DAGEN Små barn behöver vara 

med ett fåtal personer första åren (2017b). Dessa nästintill identiska artiklar berör tidigare 

forskning som styrker hennes påstående om att barn behöver en trygg anknytning till ett fåtal 

vuxna som finns kvar under barnets uppväxt. Ernvik (2017a, 2017b) menar att kunskapen om 

barns behov tystas ner i dagens samhälle och att denna kunskap behöver spridas till föräldrar, 

pedagoger inom förskolan, lärare i skolan samt till beslutsfattare. Författaren menar även att 

pedagoger i förskolan inte räcker till för att ge en trygg anknytning till alla barn då 

anknytningen tar tid, vilket numera är en bristvara. Ernvik (2017a, 2017b) skriver att det är 

omöjligt att en pedagog kan inta en roll som trygg bas för många barn samtidigt. Hon hänvisar 

sitt påstående till Bowlbys anknytningsteori. Under en 30-årsperiod har vi, med hjälp av 

hjärnforskningen och neurovetenskapen, fått kunskap om att barns anknytning, trygg såväl som 

otrygg, påverkar hur barnets hjärna utvecklas. Forskningen visar att barnets hjärna inte klarar 

av att på egen hand hantera stress och överväldigande känslor. Dessa stressreaktioner kan på 

lång sikt riskera att påverka hjärnans utveckling om barnet inte skulle få den vuxnes hjälp att 
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lugna ner sig när det upplever situationer som skrämmande. Hon menar att barn inte hanterar 

att socialisera sig i större grupper förrän de når en ålder mellan fyra till sex år, dessförinnan 

säger forskning att små barn behöver bygga upp nära relationer till ett fåtal vuxna under sina 

första år. Stora barngrupper skapar stress och det känns oroväckande med vetskap om att små 

barn hanterar stress genom att stänga av delar i hjärnan som just skapar relationer. Slutligen 

ställer sig skribenten frågan gällande huruvida beslutfattare inte tar hänsyn till aktuell forskning 

och utgår från barnens behov när de utformar riktlinjer för förskolan? Det är bland annat svårt 

för barnen att finna en trygg person i de stora barngrupperna. Föräldrar bör inte bli ifrågasatta 

i de fall där de vill vara hemma under en längre period med sina barn, utan bör istället få det 

stöd som de behöver (Ernvik 2017a, 2017b). 

 

Metod 

I denna del kommer vi att presentera hur vi har genomfört denna studie. Inledningsvis redovisar 

vi för metodval där vi utgår från en kvalitativ metod, utfört semistrukturerade intervjuer för att 

samla in material till vår empiri och avslutningsvis följer en metoddiskussion.  

Metodval  

Vi har valt att utgå från en kvalitativ metod för vår insamling av empiri där vi utfört elva 

semistrukturerade intervjuer med förskollärare som arbetar mot de yngre åldrarna. Alan 

Bryman skriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder (2011) att semistrukturerade intervjuer 

innebär att intervjuer har en uppsättning intervjufrågor som är allmänt formulerade och inte 

alltid behöver tas i ordning. Under en semistrukturerad intervju finns det även utrymme för att 

ställa spontana följdfrågor då svaren är viktiga för det fenomen som undersöks (Bryman 2011, 

s. 206). Enligt Martyn Denscombe som skrivit Forskningshandboken: för småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (2016) blir fördelen med en kvalitativ metod 

att materialet blir rikt och kopplat till verkligheten, istället för att vara alltför styrd av teoretiska 

utgångspunkter. Nackdelen med den kvalitativa forskningen blir däremot att materialet endast 

ger en fingervisning och att det således blir svårt att dra några generella slutsatser till liknande 

studier (Denscombe 2016, s. 416-417). 

 

Enligt författarna Runa Patel och Bo Davidson till boken Forskningsmetodikens grunder: att 
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planera, genomföra och rapportera en undersökning (2011) eftersträvas i fenomenografiska 

studier att respondenterna har olika värderingar och erfarenheter av den företeelse som utgör 

studiens fokus. I förhållande till detta har vi medvetet försökt att få en spridning, både gällande 

förskollärares ålder, kön och pedagogisk inriktning som exempelvis; Fröbel-, Montessori- och 

Reggio Emilia-pedagogik. När vårt syfte med dessa intervjuer är att utgå från den enskilde 

respondentens egna uppfattningar blir den kvalitativa intervjuformen fördelaktig. Kvalitativa 

intervjuer har oftast låg grad av strukturering, vilket innebär att det finns stort utrymme för en 

flexibel ordning som utgår från det som är lämpligast för tillfället. Denna form av intervju har 

som syfte att uppmärksamma egenskaper hos något. Med utgångspunkt i vår studie blir syftet 

att upptäcka respondenternas olika uppfattningar kring anknytningens betydelse i förskolan. I 

en kvalitativ intervju ses både forskaren och respondenten som medskapare av dialogen, men 

det är forskarens ansvar att intervjun håller strukturen på samtalet med fokus på det fenomen 

som ska studeras. Vår roll under de intervjuer som vi utfört var att upprätthålla en struktur med 

ett fokus riktat mot de frågor som vi utformat i vår förberedda intervjuguide (Patel & Davidsson 

2011, s. 81-82). Författaren Magdalene Thomassen skriver i boken Vetenskap, kunskap och 

praxis: introduktion till vetenskapsfilosofi (2007) att kvalitativa data är beroende av tolkning 

av meningsinnehåll och en möjlig källa för all forskning som har med människor att göra 

(Thomassen 2007, s. 78).  

 

Intervjuguide 

Innan vi genomförde våra intervjuer förberedde vi en intervjuguide. Denna användes inte i sin 

exakthet, utan som ett underlag och stöd för oss att få med frågor som täckte våra fyra centrala 

frågeställningar. Vårt val i att använda oss av kvalitativa intervjuer i studien grundar sig i vårt 

intresse av respondenternas personliga prägling av sina uppfattningar (Bryman 2011, s. 419). 

 

Intervjuernas genomförande  

Vi inledde med att söka information kring metodologiska färdigheter för oss som intervjuare. 

Detta för att öka kvaliteten vid genomförandet av våra intervjuer. Annika Lantz (2013) skriver 

i Intervjumetodik (2013) att intervjuaren behöver inneha en förmåga till metakognition där man 

behöver vara uppmärksam på flera nivåer samt känna och tänka kring det som sägs i ord, men 

även på hur det sägs. Intervjuaren behöver även uppmärksamma den icke-verbala 

kommunikationen samt sina egna tankar och känslor som dyker upp. Vidare beskriver hon 
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vikten av att vara en aktiv och närvarande lyssnare.  För att kunna leva sig in i vad respondenten 

vill säga behöver man använda sig av sitt eget intellekt, sin empatiska förmåga, sina egna 

känslor och fantasi. Att vara en aktiv lyssnare innebär att vara öppen och lyhörd för det 

oväntade och inte det som egentligen förväntas. Genom att intervjuaren ställer öppna 

följdfrågor och bekräftar respondentens svar uppmuntras respondenten till att vilja fördjupa 

eller förtydliga sina svar (Lantz 2013, s. 126-128).  

 

Efter genomgången av dessa metodologiska färdigheter genomförde vi tre pilotintervjuer. Vi 

fick vid samtliga tre intervjuer tillåtelse till att spela in främst i syfte att testa kvaliteten på 

utförandet av intervjuerna samt frågornas relevans. Innan vi genomförde våra intervjuer för 

studien kom vi överens om vilken rollfördelning som skulle gälla under samtalet. Det 

underlättade för oss att vi redan innan intervjun hade bestämt vem som skulle inta rollen som 

samtalsledare och vem som ansvarade för att observera och föra minnesanteckningar i vår 

elektroniska loggbok. Alla respondenter fick utse en harmonisk plats där vi kunde utföra vår 

intervju. Detta för att möjliggöra för en trygg och bekväm miljö för respondenten, vilket även 

Carina Persson och Karin Sundin betonar i boken Fenomenologisk hermeneutisk 

tolkningsmetod - ett dialektiskt förhållningssätt (2012) som betydelsefullt för att respondenten 

ska delge så ärliga och rika berättelser som möjligt (Persson & Sundin 2012, s. 378). 

 

Denscombe (2016) menar att den fenomenologiska ståndpunkten tillåter att respondenternas 

svar inte medför någon självklar förklaring hur saker är eller fungerar samt vad de innebär, 

utan att olika teorier kan vara lika godtagbara. Vidare beskrivs att fenomenologin inte betraktas 

individuellt, utan ses ur ett större perspektiv och delas av grupper, kulturer och samhällen. I 

vårt fall har vi medvetet fokuserat på att utgå ifrån den enskilde förskollärarens uppfattning för 

att under och efter vårt analysarbete finna likheter och skillnader hos förskollärare som grupp 

(Denscombe 2016, s. 147).  

 

Fördelen med att få respondenternas samtycke att spela in intervjuerna är att få ett mer 

användbart underlag för transkribering. Ytterligare en fördel med inspelning är att kunna rikta 

all sin uppmärksamhet mot respondenten (Bryman 2011, s. 428-429).  
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Elektronisk loggbok 

Under vår studieprocess och insamlandet av empiri har vi samlat våra minnesanteckningar från 

intervjuer, reflektioner, idéer, upplevelser och frågeställningar i en elektronisk loggbok. Syftet 

med denna loggbok är att kunna se kunskapen i utvecklingen av studien, löpande analyser samt 

idéer för att gå vidare i vårt självständiga arbete.  

 

Metoddiskussion 

Valet att utföra semistrukturerade intervjuer och utgå från en intervjuguide gav utrymme för 

följdfrågor som möjliggjorde för oss att nå fram till respondenternas kunskap, uppfattningar, 

erfarenheter och reflektioner om anknytningens betydelse i förskolan. Om vi istället hade valt 

en kvantitativ metod i form av att utföra en enkätundersökning hade det inte genererat till 

samma tydliga överblick över respondenternas svar. Vi upplevde fördelen med att spela in alla 

elva intervjuer då vi fick större möjlighet att inte missade något som respondenterna sa under 

intervjun. 

 

Ett alternativ till denna studie hade varit att utföra intervjuer riktade mot fokusgrupper som 

Bryman (2011) beskriver alltid utgår från individens egenskap som gruppmedlem och hur 

denne resonerar kring ett ämne eller en förutbestämd frågeställning. Här finns vissa farhågor 

som bland annat att respondenterna ges minimerat talutrymme samt påverkar varandra och där 

svaren som ges riskeras bli relativt likartade (Bryman 2011, s. 446-447). Då fenomenografins 

syfte är att se vad som skiljer uppfattningar åt valde vi att genomföra semistrukturerade 

intervjuer, vilket istället fokuserar mot att intervjua en person i taget. 

 

Vår positiva upplevelse av att föra en elektronisk loggbok delas av Patel och Davidssons (2011) 

som påvisar fördelar att använda någon form av dagbok. Författarna menar att användningen 

av en dagbok, eller för vår del en elektronisk loggbok, medför möjligheter att fånga upp tankar, 

reflektioner och känslor som rör ett problemområde. Under arbetets gång kan dessa plockas 

fram och användas, vilket i vårt fall underlättat vårt analysarbete (Patel & Davidsson 2011, s. 

120-121). 

 

Vid varje intervjutillfälle fick vi svar på våra frågor och vi upplevde att alla respondenter var 

engagerade. För oss var det viktigt att låta respondenterna att svara på frågorna tills de själva 
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kände sig nöjda. En iakttagelse som vi gjorde under och efter våra intervjuer var att våra 

intervjufrågor bidragit till att respondenterna börjat reflektera vidare över betydelsen av 

anknytning och trygghetens betydelse för barns utveckling, lärande och kunskapsinhämtning. 

Vi vet detta då många respondenter tagit kontakt efter intervjuerna och delat med sig av tankar 

som väckts efter vårt första möte.  

 

En önskan från oss är att det funnits tid till att göra denna studie mer omfattande utifrån att 

intervjua fler aktörer såsom barnskötare och vårdnadshavare. Vi hade gärna även velat 

genomföra observationer under olika inskolningar, dels för att observera barnet men även 

förskollärare för att undersöka hur de förhåller sig i relation till vad de uttalar i intervjuerna. 

 

Vetenskapsteoretisk reflektion  

Syftet med vår studie är att genom inspiration av den fenomenografiska forskningsansatsen, 

undersöka förskollärares uppfattningar om betydelsen av anknytningen i förskolan. Då 

människans uppfattningar kan komma att förändras syftar inte denna forskningsansats till att 

finna teorier, utan riktar sitt fokus mot att studera människors uppfattningar utifrån ett 

gemensamt fenomen (Patel & Davidson 2011, s. 32-34). 

Forskningsansats 

Patel och Davidsson (2011) beskriver att en teori ska utgöra en sammanhängande helhet för att 

skapa en god förståelse och vidare förklara informationen från det som studerats. En teori kan 

ses som ett system av begrepp som tillsammans ger en bild av en företeelse. Vidare kan teorin 

uttala sig om hur begreppen är relaterade till varandra för att sedan förklara och förutsäga 

företeelser eller förstå innebörden av den (Patel & Davidsson 2011, s. 21-22). På liknande sätt 

formulerar sig Thomassen (2007) när hon skriver att teorier förklarar och ger en förståelse av 

sambandet mellan fenomen. Det krävs att teorin tydligt visar i sin struktur på förhållandet 

mellan förklaringarna eller tolkningen och det fenomen som den försöker förstå (Thomassen 

2007, s. 43). Vidare beskrivs att oavsett vilken metod som väljs ska vetenskapliga teorier 

systematiskt jämföras eller prövas mot den verklighet de uttalar sig om: fysiska fenomen, hälsa, 

litterära texter, sociala förhållanden eller något annat. Förklaringen på metoder är att de är 

tillvägagångssätt som skapar ett samband mellan teorier och de områden av verkligheten de 



 23 
 

studerar (Thomassen 2007, s. 68).   

 

Ference Marton och Shirley Booth skriver i boken Om lärande (2000) att inom vetenskapen 

kan vi ställa frågor om verkligheten på olika sätt. För att undersöka människors uppfattning 

kan man separera dem genom den första och andra ordningens perspektiv. I första ordningen 

görs påståenden om världen, olika fenomen eller situationer utan att vara reflekterande. 

Fenomenografin grundar sig i den andra ordningens perspektiv där det är andra människors 

uppfattningar och upplevelser av företeelser som ska jämföras samt dess variation ska 

kartläggas och beskrivas. Det som står i centrum inom fenomenografin är vad, hur och på vilket 

sätt ett fenomen erfars av andra, vilket möjliggör att nå fram till variationer och variationens 

arkitektur av det upplevda gentemot de aspekter som definierar fenomenet (Marton & Booth 

2000, s. 150-155).  

 

Forskaren arbetar med att producera teorier som ska ge en så riktig kunskap om verkligheten 

som möjligt. Underlaget för teoribygget är data. Information, om den del av verkligheten som 

studeras. Ofta kallas detta underlag kort och gott för empiri. Forskarens arbete består av att 

relatera teorier och verklighet till varandra. Hur man ska relatera teorier och verklighet är ett av 

de verkligt centrala problemen inom allt vetenskapligt arbete (Patel & Davidsson 2011, s. 23). 

 

Utifrån vårt syfte och frågeställningar hade vi tidigt klart för oss vilken teori som vi ville 

tillämpa i vår studie och det anknytningsteoretiska perspektivet passade väl in på det vi vill 

undersöka.  

Analysmetod  

Då avsikten med vår studie är att intervjuerna ska ge oss en fördjupad bild av den enskilde 

respondentens egna uppfattningar blir den kvalitativa, semistrukturerade intervjuformen 

fördelaktig. Vårt insamlade data samt vår elektroniska loggbok har gett oss ett rikhaltigt 

textmaterial att analysera. 

 

Transkribering  

Efter insamling av vårt datamaterial påbörjade vi arbetet med att skriva ut dessa i text, även 

kallat transkribera, för att därefter tillämpa de fyra stegen som ingår i den fenomenografiska 
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analysen. Analysarbetet startade med att vi skapade oss ett helhetsintryck av vårt material och 

försökte finna eventuella likheter och skillnader i respondenternas uppfattningar och 

förhållningssätt kring barns anknytningsprocesser. Därefter kategoriserade vi deras 

uppfattningar i beskrivningskategorier och slutligen studerades strukturer i kategorisystemet. 

Vårt val av arbetsprocess benämns som induktiv, vilket betyder att det insamlade materialet 

sorterats tills tydliga mönster kunde synliggöras (Patel & Davidson 2011, s. 32-33).  

 

I vår strävan efter att bidra med en stor trovärdighet till denna empiriska studie påbörjade vi 

vårt analysarbete redan under den första intervjun för att ge oss större möjlighet att behandla 

vårt material med precision. Vi sammanställde våra tolkningar av intervjuerna med hjälp av 

loggbokens anteckningar för att försöka förstå innebörden från allt våra respondenter berättat. 

Redan innan intervjuerna var vi medvetna om att bådas medverkan under intervjuerna kunde 

påverka respondenternas sätt att besvara våra frågor om de skulle känna sig obekväma på grund 

av att vi var två, men detta upplevde vi aldrig. Vi har varit noga med att inte värdera eller rikta 

frågorna för att få de svar som vi eftersökte, utan sett skillnaderna i sättet att besvara som en 

intressant reflektion i vårt analysarbete. Vi har allt eftersom kunnat ställa intervjuerna mot 

varandra, se mönster och skillnader. Efter varje intervju har vi transkriberat till likadana texter, 

som vi senare skrivit ut. Vi samlade alla intervjuer på ett bord, gick igenom fråga för fråga, 

skrev in alla respondenternas svar under respektive fråga för att sedan färgkoda svaren i syfte 

att enkelt kunna spåra tillbaka till respektive intervju. Tidigt under analysarbetet fann vi olika 

samband mellan respondenterna, men likväl skillnader.  

 

Bryman (2011) beskriver en problematik med att transkribera intervjuer då processen i sig 

upplevs tidskrävande och kan även generera i mycket pappersmaterial att ta sig igenom under 

själva analysarbetet. Att transkribera en timmes inspelad intervju uppskattas ta omkring fem 

till sex timmar att transkribera. Utifrån vårt val att både utföra pilot-, och individuella intervjuer 

delade vi upp transkriberingsarbetet sinsemellan. Detta för att effektivisera denna process. 

Bryman (2011) skriver att fördelen med att transkribera intervjuer är att intervjupersonernas 

ordalag och uttryckssätt bibehålls (Bryman 2011, s. 429). I vår studie har vi tagit fasta på detta 

och varit måna om att bevara respondenternas egna uppfattningar, därav valde vi att skriva alla 

respondenters citat i talspråk. 
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Urval  

Vi har avgränsat vår undersökningsgrupp till att fokusera på enbart förskollärare vilket inte 

innebär en omedvetenhet hos oss om hela arbetslagets betydelse och ansvar. Vårt val grundar 

sig i Läroplanen för förskolan (2016a) där det framskrivs att det är förskolläraren som har det 

övergripande pedagogiska ansvaret för barnens trygghet, omsorg, utveckling och lärande 

(Skolverket 2016a, s. 11). Vår förhoppning var att få förskollärare med olika värderingar och 

erfarenheter att delta i vår studie och sökte där av medvetet förskollärare med varierad ålder, 

kön och pedagogiska inriktning. Vår förhoppning var även att förskollärarna skulle ha 

erfarenhet att arbeta på en småbarnsavdelning samt ställa sig positiv till att bli intervjuad.  

    

Presentation av respondenterna och deras utbildningsbakgrund 

Alla respondenter arbetar som förskollärare i förskolan från året de tog sin examen. 

Examensåren varierar från år 1997-2015. Vi upplever att vi valde ut ett tillräckligt stort antal 

respondenter som i sin tur genererat i ett tillräckligt stort arbetsunderlag till vårt analysarbete 

och i förhållande till den tid som vi hade på oss att genomföra studien. 

 

Validitet och reliabilitet  

Validiteten i en kvalitativ studie syftar till hur vi förstår och tolkar betydelsen samt huruvida 

kvaliteten är på det empiriska materialet. Detta i syfte att kunna göra tillförlitliga tolkningar 

och använda oss av vår förförståelse. Validiteten är beroende av hur väl vi lyckas med både 

insamlings-, och analysarbetet. Risken med att samla in data genom en kvalitativ studie 

bestående av intervjuer är att reliabiliteten inte blir pålitlig eller trovärdig då respondenterna 

kan svara utifrån det de tror intervjuaren förväntas få i svar. För att minimera denna risk gav vi 

inte respondenterna frågorna i förväg. Då vi även spelade in alla elva intervjuer fick vi 

möjlighet att kunna lyssna på våra inspelningar flera gånger, vilket medförde säkerställning att 

allt i intervjuerna var med i våra transkriberingar. Under vårt analysarbete kunde vi även nyttja 

anteckningarna från intervjuerna som vi skrivit i vår loggbok (Patel & Davidson 2011, s. 105). 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet är en svensk myndighet som har ett ansvar att fördela resurser till olika 
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forskningar samt ett övergripande ansvar gällande etiska krav på forskning (Patel & Davidsson 

2011, s. 62-63). Utifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer – inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) beskrivs fyra allmänna huvudkrav som ska tillämpas 

vid all typ av forskning. Dessa benämns som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Alla dessa huvudkrav har vi tagit i beaktning 

under hela vår studieprocess (Vetenskapsrådet 2002, s. 6-14). 

 

Informerat samtycke 

Vi har kontaktat olika förskolechefer och utgått ifrån att finna representanter från olika 

pedagogiska inriktningar och områden i Stockholm med omnejd. Efter denna process mejlade 

vi ut ett så kallat informerat samtycke till de förskolechefer vi kom i kontakt med. Vi utgick 

från den mall som Södertörns Högskola tillhandahåller alla sina elever. I denna mall framgår 

olika etiska riktlinjer gällande bland annat tystnadsplikt och anonymisering. Det står även 

skrivet att det insamlade materialet enbart kommer att användas i vårt analysarbete. De chefer 

som vi kom i kontakt med fick ta ställning till förskolans medverkan och utifrån våra kriterier 

föreslog respektive chef vilka förskollärare som ansågs som lämpliga respondenter. De 

medverkande förskollärarna fick sedan information om att deras deltagande var frivilligt och 

när som helst gick att avbryta.  

 

Anonymisering 

Det forskningsetiska ställningstaganden i vår studie innebär att vi måste skydda 

respondenternas anonymitet samt vilken förskola de arbetar vid. Vi valde därav att benämna 

alla respondenter för respondenter eller förskollärare genom hela vår studie. Detta för att 

försäkra oss ytterligare om att materialet inte ska kunna spåras. Respondenterna har även innan 

intervjun fått ta ställning till om intervjun får spelas in eller inte. Inspelningens syfte är att 

respondenternas svar bidrar till att ge oss en hög validitet, vilket är en viktig faktor i vår 

resultatrapportering. 

 

Fördelning av arbetet 

Vi har gemensamt bidragit med genomförandet och utformningen av denna studie och på 

varsitt håll sökt litteratur, vetenskapligt granskade artiklar samt tidigare forskning. I samråd 
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med varandra har vi sedan beslutat vad som varit användbart till vår litteraturgenomgång. Vi 

har träffats minst två dagar i veckan där vi genomfört våra intervjuer, problematiserat, 

reflekterat och stegvis bearbetat vår analysprocess. Resterande dagar har vi haft daglig kontakt 

samt arbetat med studien i ett gemensamt dokument skapat i Google Drive. Vi har båda varit 

delaktiga i samma utsträckning i samtliga delar av studien. 

 

Resultat/analys 

I denna del sammanställer vi våra kvalitativa intervjuer. Genom att vi i vår analys använt oss 

utav en fenomenografisk ansats har vi hittat mönster i hur våra respondenter besvarat och därav 

uppfattar anknytningens betydelse för barn i förskolan. 

Förskollärares uppfattning av anknytningens betydelse  

Samtliga av studiens respondenter är överens om att barns anknytning innebär trygghet och 

tillit samt att barnet i första hand knyter an till sina vårdnadshavare. Vidare menar 

respondenterna att denna anknytningsprocess med tiden utökas till flera anknytningspersoner i 

barnets närmaste omgivning och därefter förskollärarna och barnskötarna i förskolan. 

 

En respondent säger: 

 

Om vi inte ser till att medvetandegöra det finns risk för att barnet kan bli otrygg och utveckla en 

misstro och osäkerhet i mötet med sin omgivning. Vi som arbetar inom förskolan har en viktig 

roll att bemöta, hantera och bygga broar med barnen genom ett positivt samspel för att barnet 

ska ges möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 

 

Två respondenter delgav oss att barns anknytning, enligt dem, även innebär att främja för en 

tillitsfull och god relation mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger.  

 

En av dem säger: 

 

Ja, anknytningen lägger grunden till hela förskoletiden och samtidigt ska även föräldrarna knyta 

an till oss och vi ska även få föräldrarnas förtroende. Den biten är kanske den viktigaste. De 

smittar ju av sig till barnen. Vi måste vara tydliga. Alla tre parter ska vara trygga med varandra. 
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En av ovanstående respondenter som varit på en föreläsning om anknytningsprocesser 

återberättade att psykologen som föreläste hävdade att anknytning endast bör ske till högst fem 

personer, särskilt hos små barn. Efter denna föreläsning bestämdes det på förskolan att fokus 

främst skulle riktas på att barnet skapar anknytning till pedagogerna på avdelningen och 

behöver inte ske till all personal som arbetar på förskolan. 

 

Förskollärarna i denna studie uppfattar att anknytning har en stor betydelse för barnets fortsatta 

utveckling och lärande, vilket även Brandtzæg m.fl. (2016) stödjer. Författarna skriver om två 

olika behov; att alla barn föds med ett grundläggande behov av att känna självständighet, 

utforska och bemästra världen samt har behovet av skydd och omvårdnad. Dessa behov är 

beroende av varandra och samverkar. I vilken grad dessa behov uppfylls är fundamentala för 

barnets välbehag och trygghet (Brandtzæg m.fl. 2016, s. 20-21). 

 

Trygga och otrygga barn  

Utifrån merparten av respondenternas uppfattningar och erfarenhet upplevs att trygga barn låter 

sig bli tröstade av en eller flera av pedagogerna. Trygga barn upplevs nyfikna, utforskar, leker 

och interagerar med miljön och söker kontakt med andra vuxna än föräldrarna och andra barn.  

 

Ett tryggt barn vågar visa sina känslor, testar gränser och utforskar förskolans miljö på dagarna. 

Trygga barn behöver inte bändas loss från föräldrarnas famn vid lämning, de låter sej bli tröstad, 

äter och kommer till ro på vila. På en småbarnsavdelning är det tydliga tecken på att man lyckas. 

 

Många tror att de barn som bara springer in på förskolan under inskolningen och slänger sig in i 

verksamheten och upp i famnen på oss pedagoger är det perfekta trygga barnet. Här vill jag höja 

ett varningens tecken då det inte är ett anknytningsmönster. 

 

Små barn behöver inte lära känna alla vuxna på hela förskolan, utan det viktigaste är att barnen 

känner sej trygga inne hos oss på avdelningen, här och nu. 

 

Psykologen på föreläsningen om anknytning lyfte detta med att barn som inte reagerar något 

märkbart tyder på otrygghet hos barnet. 

 

Ett par av respondenterna har en annan åsikt gällande trygga barn: 
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Trygga barn är de som har lätt vid lämningar under inskolningen. De vet att de kommer bli 

hämtade och kan då bara ge sej in i verksamheten och börja leka. 

 

Lite svårt att veta tycker jag. Trygga barn är glada och integrerar lätt med andra. Barn som gråter 

är inte trygga.  

 

Alla respondenter strävar i sin praktik efter att försöka arbeta med att skapa en lugn miljö med 

mindre grupper i den mån det går. De säger att de väntar in barnet och försöker att locka till sig 

barnets uppmärksamhet genom att vara rolig och att använda olika artefakter. De poängterar 

vikten av att barnet självmant får komma till pedagogen. De nämner även att de i ett tidigt 

skede försöker att främja för en god relation med barnets vårdnadshavare.  

 

Några respondenter menar att otrygga barn gråter och inte vill bli tröstade medan många 

respondenter poängterade att man inte får glömma bort de barn som inte visar några tecken på 

reaktion eller intresse för omgivningen samt barn som kastar sig in i verksamheten, utan att 

visa tillstymmelse till saknad eller separationsångest till sina omsorgspersoner. De menar att 

det snarare visar sig att dessa barn har haft en avsaknad anknytning och inte alls är trygga. Det 

framkom även under flertalet av intervjuerna att ett så kallat bakslag under en inskolning kan 

misstolkas till att barnet innehar en otrygg anknytning likväl som de barn som inte reagerar 

något märkbart tolkas inneha en trygg anknytning. De respondenter som har kunskap och 

erfarenhet kring de olika anknytningsmönstren samt kan läsa av barnets signaler poängterade 

att det är av stor vikt att kunskap om anknytning införs som en naturlig del i förskolan. 

 

Inskolningen 

Oavsett inskolningsmodell påpekar alla förskollärare att inskolningsperioden utgår från och är 

individanpassade i den mån det går. 

 

Respondenter som arbetar med den föräldraaktiva inskolning upplever att det är stressigt samt 

krävande ur ett pedagogiskt perspektiv att föräldrar vistas i verksamheten större delen av dagen, 

då pedagoger känner sig övervakade. Föräldrars närvaro kan även störa den befintliga 

barngruppen negativt. Men för barnen blir det ett längre sammanhängande timantal och inte 
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lika rörigt som det kan bli vid en längre inskolningsmodell. Det mest negativa är att man 

upplever att man kanske inte hinner knyta an till barnet under en kortare inskolningsmodell. 

 

Några röster gällande föräldraaktiv inskolning: 

 

Ibland hinner barnet knyta an, men oftast inte. Men barnet låter sej bli omhändertaget och tröstat 

ändå, då de inte har någon annan.  

 

Tidseffektivt! 

 

Jag tycker personligen att det är häftigt att inskola många barn åt gången. Men man får tänka på 

ett annat sätt. Då har man som pedagog hunnit kolla av vilka barn som vi tror kommer att kunna 

lämnas först och så vidare. Efter det kan vi arbeta ut en strategi för en smidig lämning som 

förhoppningsvis passar de familjer som skolas in. Sen är det klart att barnen blir ledsna, det är ju 

en naturlig reaktion. Blir de ledsna så vet man att de saknar sin mamma och pappa för de är ju 

de bästa som finns. Det hade snarare varit konstigt om det vore tvärtom. 

 

Upplevelserna från den traditionella inskolningsmodellen är att det går att ta det lugnt i 

processen. Barnens vårdnadshavare kan ibland upplevas stressade när de inte kan återgå till 

sina arbeten då processen kan upplevas utdragen. Respondenterna upplever att barnen iallafall 

hinner knyta an till minst en pedagog då modellen är framtagen ur ett barnperspektiv och ger 

tid till anknytningsprocessen.  

 

Vi har inskolning under två veckor. Om jag jämför med tredagarsinskolning… Jag tror att 

känslan är, har tänkt tanken och det känns som att en tredagarsinskolning så blir det lite 

stressande på något sätt. Och om vi inte har behov att stressa på, behöver vi göra det då? Vad 

finns det för forskning som stödjer att man ska skynda på det här med tredagarsinskolning med 

barnen och är det verkligen hälsosamt för barnen? 

 

Bara ett mindre antal respondenter nämnde miljöns påverkan på barnet under inskolningen och 

uppfattningarna skiljde sig åt men majoriteten av de som svarade talade för att avgränsa till en 

mindre yta och en respondent delgav oss att de alltid stannar inne på avdelningen oavsett 

väderlek eller årstid. Detta kanske vårdnadshavare kan uppleva som konstigt men denna 

avdelning har tydliga resonemang som de vilar på kunskap om anknytningens betydelse kring 

att knyta an till ett fåtal personer, vilket pedagogerna möjliggör för barnet inne på avdelningen.  
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Jag tror man måste bygga från en liten, liten värld till något större, successivt. Man måste 

skapa trygghet från en plats först. 

 

En respondent skiljde sitt resonemang mot de resterande tio respondenterna i synen kring val 

av miljö vid inskolning av barn. 

 

Vi arbetar med två veckors inskolning, men vid inskolning av syskon har det sett annorlunda ut. 

Vi tar alltid emot barnen ute på gården och vi är ute oavsett vad, men i januari i år blev vi tvungna 

att gå in. Vi fick då tillfälle att samtala kring klädval och så vidare. Jag måste erkänna att vi då 

hade lite svårt att veta vad vi skulle aktivera barnen med. De måste ju såklart bli trygga inne på 

avdelningen också. Vi insåg vid detta tillfälle att vi även måste finna alternativ att sysselsätta 

inskolningsbarn med om detta skulle ske igen. 

 

Flertalet av respondenternas uppfattning var att om barnet inte känner sig tryggt och säkert är 

det inte mottagliga för verksamheten. Kunskapsinhämtningen och det sociala samspelet får då 

stå tillbaka för barnet. Det är endast en av elva respondenter som tydliggjort vikten att skydda 

de yngsta barnen från nya ansikten, detta gör oss fundersamma kring hur resterande förskolor 

arbetar kring detta. På respondentens förskola hade alla pedagoger kommit överens om att vid 

frånvaro av ordinarie pedagog på småbarnsavdelningen placeras pedagog från annan avdelning 

istället för vikarie. Respondenten upplevde att detta fungerade väl och kunde endast ställa sig 

positiv till denna lösning. Barnen lärde känna en ny person som de sedan kommer att möta 

under andra tillfällen under dagen, samt att hela förskolan känner till hur de förhåller sig och 

kan enkelt organisera verksamheten när någon pedagog saknas. 

  

Reflektion i arbetslaget  

Alla respondenter menade att en kontinuerlig reflektion om inskolningen oftast stannar vid en 

kort dialog vid början eller slutet av inskolningsdagen. Ett fåtal respondenter uppger att de har 

möten inför en inskolningsperiod i syfte att planera verksamheten på bästa sätt utifrån barnen 

som ska inskolas under samma tidsperiod. 

 

Vi pratar i arbetslaget och försöker finna ett sätt som upplevs gynna barnet och dem andra barnen. 

Om det kollegiala syftar till övriga avdelningar sker inte ett samspel då vi tänker olika eller att 

det är sagt att visst sätt ska råda. Det kanske kan tänkas att vi gör ett visst motstånd men i dialog 

och samtal upplever jag ändå en viss förståelse. Men inskolning är faktiskt en het fråga som vi 
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talar om nu och som jag hoppas och kommer att aktualiseras. Vi småpratar lite snabbt i 

arbetslaget, mer hinner vi inte. Sen har vi inskolningssamtal med föräldrarna och deras svar 

ligger även de till grund för vår utvärdering av inskolningen. 

 

Det är mycket diskussion kring det praktiska vid inskolningen, det känns som en ständig 

pågående diskussion. 

 

Professorerna Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen skriver i boken Etik i arbete med 

människor (2013) att vi måste ta hänsyn till våra resurser trots att målet alltid bör vara att hjälpa 

och stötta så långt vi kan. Fortsättningsvis förespråkar de en kollegial reflektion i syfte att 

möjliggöra för ett vidare perspektiv (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 149 och 152). 

 

Eva Schwarts och Carl Cederberg beskriver i artikeln Reflektionstid? – Om närvaro och distans 

på förskolan (2013), publicerad i Förskoletidningen 6/2013, att reflektion i sig är komplext och 

förutsätter både tid och kunskap om reflektionsprocessen. De hävdar även att det ställs 

ytterligare krav på ett gemensamt språk samt rutiner och vanor för reflektionen, i vissa fall 

behöver man även lämna barngruppen. Vidare beskrivs vikten av att reflektera över 

reflektionen, vilket exempelvis kan innefatta att finna och uppmärksamma likheter och 

skillnader kring förhållningssätt och barnsyn (Schwarz & Cederberg 2013, s. 2-4). 

 

Förskollärarens roll som anknytningsperson i förskolan 

Samtliga respondenter betonar betydelsen av att barnet behöver minst en kompletterande 

anknytningsperson i förskolan. De poängterar att den faktiska innebörden av anknytning bör 

belysas och reflekteras om i förskolan. De flesta upplever dessvärre att både anknytningen och 

tryggheten ofta förbises och istället läggs fokus på praktiska lösningar såsom rutiner i 

verksamheten samt på barns görande inom de olika ämnesområdena; språk, matematik och 

naturvetenskap. De nämner även att de i ett tidigt skede försöker att främja för en god relation 

med barnets vårdnadshavare. Vi anser att detta relationsskapande till vårdnadshavare kan 

generera till att pedagogen ges bättre förutsättningar att bli en bättre kompletterande 

anknytningsperson för barnet.  

 

Några respondenter beskriver följande: 

Vi som arbetar inom förskolan har enligt mej en viktig roll att bemöta, hantera och bygga broar 
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med både barn och vårdnadshavare genom ett positivt samspel för att ge barnet möjlighet att 

knyta an till en eller flera av oss vuxna i förskolan och utvecklas utefter sina förutsättningar. 

 

Jag kan känna att mitt allra viktigaste uppdrag som pedagog är att vara närvarande och med 

barnen. Att vara där barnen är. Detta skulle jag känna oavsett innan jag var förskollärare som jag 

är nu. Jag tycker nog samma sak, att visst jag ser till att jag har det övergripande ansvaret över 

avdelningen men när jag är med barnen är det ju ingen skillnad på mig som med mina kollegor 

som är barnskötare utan vi vill ju alla tre det bästa för barnen och att vara närvarande, vara där 

de är, leka med dem och sitta på golvet med dem. 

 

Det viktigaste är ju att barnen är trygga och lugna. Fast det kan ju vara klart att det kan va svårt 

att veta om de verkligen är det.  

 

Åh, det är superviktigt att vi finns för barnen att knyta an till. Det kan vara barn som kommer till 

oss och haft en bristande anknytning till sina föräldrar av någon orsak där är vi otroligt viktiga. 

Då kan barnen verkligen få en kompletterande anknytning vilket jag tror är viktigt att ha och 

hjälper en i olika situationer resten av livet. Jag har lång erfarenhet att jobba med barn vilket har 

gett mej bra erfarenheter. 

 

Det viktiga är i alla fall barnets föräldrar. Det är dem de ska knyta an till. Vi i förskolan är viktiga 

men inte lika viktiga.  

 

Jag upplever att det är för lite teoretisk kunskap om anknytningen, jag skulle själv behöva veta 

mer, så vi lättare kan fånga upp de barn som är i riskzonen och kunna läsa av barnen och deras 

känslouttryck samt framför allt vara medvetna om och förstå vilka konsekvenser det kan bli.  

 

Svårigheter och begränsningar i anknytningsprocessen  

Respondenterna uppfattar att det finns svårigheter som på olika sätt begränsar deras roll i 

processen att knyta an till barnen som kompletterande anknytningsperson till barnen i 

förskolan. Exempelvis när flera barn skolas in samtidigt, då skapas svårigheterna med att finnas 

tillgänglig för alla barn i verksamheten. Flera respondenter påpekade att tiden är problematisk, 

den är knapp vilket ej är optimalt vid anknytningen och går dessvärre inte att tillgå i någon 

större utsträckning. Speciellt under inskolningsperioden påpekar en av respondenterna att det 

behövs mer resurser till barnen som redan är inskolade, där en extrainsatt pedagog skulle 

möjliggöra för mer tid, trygghet och uppmärksamhet till de barnen. Detta skulle bidra till att 

den ansvarige pedagogen för inskolningen skulle kunna ge sin fulla uppmärksamhet till de nya 
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barnen, fokusera på att främja den nya relationen och likväl ge bättre förutsättningar till 

anknytningsprocessen.   

 

På frågan om respondenterna upplevde några svårigheter eller begränsningar i processen mot 

att skapa en anknytning till barnen i förskolan upplevde de en svårighet med att hinna ge tiden 

och famnen även till de redan inskolade barnen och att de får invänta tills inskolningsperioden 

är klar innan ordinarie verksamhet kan återupptas. Även svårigheter när flera barn skolas in 

samtidigt framför allt i den föräldraaktiva tredagarsinskolningen tas upp av flera respondenter. 

 

Läroplanen och yrkesrollen som förskollärare 

Här skiljer sig respondenternas svar mer än tidigare förutom att de alla har svårt att plocka ut 

något specifikt ur Läroplan för förskolan (2016a). Några av dem lyfter att ge barnen bra 

möjligheter till kunskapsinhämtning medan andra tycker att närheten till barnet är det 

viktigaste. Att ge barnen en meningsfull vistelse på förskolan är något som också lyfts fram.  

 

Självklart kan jag inte bara lyfta en sak och jag tycker det är för klyschigt att säga att vi ska lägga 

grunden för ett livslångt lärande som det så tjusigt står om i läroplanen. Men om jag utgår från 

att vara en nyfiken och medforskande förskollärare och med det följer barnen på deras 

upptäcktsfärder så kan jag i min pedagogiska rock plocka fram de ämnesdidaktiska delarna och 

genom leken och upptäckarglädjen utbilda barnen utefter deras egna förutsättningar. 

 

Oj, vilken svår fråga. Att utföra mitt uppdrag enligt läroplanen men också att nyansera diskutera 

och realisera de faktiska tolkningar som strävansmålen skapar. Att vara nära barnen, att erbjuda 

dem en undervisning som är anpassad till deras olika förutsättningar. Erbjuda möjligheter att 

utforska sin omgivning på varierande sätt. Ta vara på deras hypoteser och tankar och realisera 

en verksamhet där leken, lusten och lärandet samspelar i helhet. Att tro på individen och ge 

förutsättningar att barnen ges tillit till sin egen förmåga. Det här var svårt att få ner i ord. 

 

Oj, vad svårt att plocka ut det viktigaste, allt har ju ett stort värde. Jag brinner ju för att det rasslar 

till i hjärnan på barnen. Att de har forskat tillsammans och kommer fram till ett svar. Men man 

får aldrig glömma bort den omsorgstagande biten som är oerhört viktigt. Och här upplever jag 

de som kommer som nyutexaminerade och inte har arbetat ordentligt innan de får svårt med att 

veta hur man knyter an till barnet och även svårt att läsa av det. Och ja, det kanske behövs mer 

teorier om anknytningen men det är något en kunskap man får genom att praktisera. Hela vår 

yrkesroll och det uppdraget vi har är otroligt viktigt. 
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Vid frågan om respondenterna ville lägga till något annat som de trodde kunde vara av värde 

för vår studie, sa tre respondenter följande: 

 

Vi får inte glömma bort omsorgen och tryggheten i förskolan. Samtidigt så får vi inte vara rädda 

att prata om utbildning och kunskapsinhämtande. Vi är väl ett lätt och lagom-land och ska gå en 

medelväg, typiskt svenskt! 

 

Det finns mycket böcker och nu även en del ny forskning kring anknytning och trygghet men 

det måste implementeras i verksamheten. Och det är ju vi förskollärare som ska arbeta 

forskningsnära. Tyvärr finns det inte mycket tid att leta nya forskningar och studier. Vi har ett 

redan nu stort pressat ansvar i förhållande till tid. Alla är ju inte som jag som tycker det är kul 

att leta nytt och gör det på min fritid. 

 

Utbildningarna till både barnskötare och förskollärare behöver ses över gällande anknytning, 

omvårdnad och trygghet. Annars måste de göra om utbildningen. Det handlar ju inte bara om 

kunskapsinhämtning i form av matematik, teknik och naturvetenskap. Utveckling och lärande 

handlar även enligt mig om att utvecklas som person och lära sig om sig själv. Vi ser oftast det 

synliga, det som görs, inte det som känns och tänks. Den kognitiva utmaningen om sig själv. 

 

Hur tolkar förskollärare förskolans läroplan utifrån ett 

anknytningsperspektiv? 

Nio förskollärare var väl bekanta med Läroplan för förskolan (2016a) och de uppfattade att 

anknytningen som begrepp inte skrivs fram i den nuvarande läroplanen. Deras tolkningar kring 

det som står skrivet i dagsläget om vikten av omsorg, trygghet för barnet och goda relationer 

till vårdnadshavare är det enda som de kopplar samman med anknytning. De poängterade även 

att läroplanen i stort är för tolkningsbar.  

 

Väldigt vagt angående trygghet och begreppet anknytning står det ingenting om. Läroplanen är 

dessutom öppen för vid tolkning. 

 

Oj, vad står det i Lpfö? 

 

Det står ju om trygga barn och det är såklart att det har med anknytningen att göra. Sen står det 

ju om goda relationer till vårdnadshavare så det är ju klart också en del i anknytningen. Jag 

tycker verkligen att läroplanen går att tolka på miljoner olika sätt och den är så svår.  
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Bra fråga! Första delen handlar väl lite om det, tror jag? Om man jobbar med likabehandling. 

Under rubriken… nu kommer jag inte ihåg den, just ja normer och värden den delen tror jag har 

lite. Sen förskola och hem nämner väl liksom att det ska vara ett bra samarbete mellan föräldrar 

och förskola. Jag kan inte säga direkt att det står om anknytning, jag lusläser inte läroplanen så 

men finns ens ordet anknytning med? Man kan ju tolka på olika sätt. Just ja, det står ju om 

trygghet. 

 

Det står ju egentligen inget gällande anknytning. Min tolkning är att förskolläraren står mer för 

utbildningsdelen och det övriga arbetslaget mer för omsorgsbiten. Sen så jobbar vi ju inte så 

utan vi gör samma arbetsuppgifter men förskolläraren har ju det övergripande ansvaret. 

 

Begreppet anknytning tror jag inte ens nämns i läroplanen, vilket är himla konstigt. Undra hur 

de tänker de som skrivit läroplanen? Det står att förskolan ska erbjuda en trygg miljö, erbjuda 

en trygg omsorg. Visst kan jag tolka in anknytning i det eller så tolkar jag den som om jag 

behöver säkerställa barnsäkerheten. 

 

Respondenterna fick möjlighet att ge egna önskemål till eventuella tillägg i en kommande 

revidering av förskolans läroplan. Det var få av våra respondenter som överhuvudtaget hade 

några invändningar på frågan men en respondent uttryckte sig på följande sätt: 

 

Jag skulle verkligen vilja skriva in under förskolans uppdrag i början på läroplanen ett stycke 

gällande anknytning och trygghet. Och det inte bara för att ni frågar mej nu utan jag har 

reflekterat över detta tidigare. Dessutom ställs vi inför nya utmaningar nu med fler barn med 

annan än svensk etnisk bakgrund. Vi behöver veta mer hur vi kan göra. 

 

Diskussion och slutsatser  

Studiens övergripande syfte var att undersöka vad förskollärare har för uppfattning om 

anknytningens betydelse för barnet i förskolan. De metoder som använts i denna studie är 

semistrukturerade intervjuer där undersökningsgruppen bestod av elva stycken förskollärare. I 

detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån de fyra frågeställningarna i studien tillsammans med 

våra egna diskussioner ur ett teoretiskt perspektiv kopplat till tidigare forskning. 

Avslutningsvis finns reflektioner om en tänkbar fortsatt studie inom området barns anknytning 

i förskolan.  

 

Givet begränsningarna i det empiriska underlaget är det viktigt att poängtera att inga generella 

slutsatser kan dras av denna studie men vår undersökning ger däremot en fingervisning om hur 
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förskollärare kan uppfatta anknytningens betydelse i svenska förskolor.  

 

Resultatet av denna studie visar att förskollärare tycker att anknytningen är viktig i förskolan 

och fundamental för barnets utveckling och lärande. Då deras förskollärarutbildningar endast 

övergripande berört anknytningsteorin eller i vissa fall helt uteblivit tolkar vi att de grundar 

sina resonemang på en praktisk kunskap, genom beprövade erfarenheter. Utifrån detta resultat 

reflekterade vi vidare huruvida förskoleverksamheter är organiserade när det kommer till att 

placera en vikarie på förskolans småbarnsavdelning. Vi syftar främst på huruvida medvetet 

förskolan organiserar och planerar för att skona tillvaron för de allra yngsta barnen, från att 

vistas tillfälligt runt okända vuxna. Vi tänker att det kan vara tillräckligt för de nyligen 

inskolade barnen att lära känna och finna trygghet hos de pedagoger som arbetar på 

avdelningen.  

 

Utifrån resultat baserat på vår empiri visar att förskollärare innehar en förståelse för 

anknytningsteorin och anknytningens betydelse för barnet i förskolan. Dock ser vi ser en viss 

farhåga att det förekommer förskollärare som kompletterande anknytningsperson i förskolan, 

som misstolkar barns signaler genom att uppfatta trygga barn som otrygga och vice versa. Detta 

upplever vi motstrider vad teori och forskning på vetenskaplig grund påvisar och menar att 

detta kan medföra allvarliga konsekvenser för barns relationsskapande och 

kunskapsinhämtning i förskolan. Vårt resonemang stödjs av Killén (2014) som hävdar att 

teoretisk kunskap om anknytningens betydelse är viktig att besitta för de som arbetar med barn 

i förskolan. Detta för att ge barnen de rätta förutsättningarna att utvecklas (Killén 2014, s. 15).  

 

En annan risk vi ser är om förskollärare skulle förbise och därmed missa barn som växer upp 

under svåra omständigheter och har med sig en otrygg-desorienterad anknytning från 

vårdnadshavare. Vi anser att pedagoger har en betydelsefull och avgörande roll för dessa barn 

som kompletterande anknytningsperson i förskolan. Detta syftat vi främst till att dessa barn 

spenderar många timmar med dessa pedagoger/kompletterande anknytningspersoner, under 

åren när anknytningsprocessen fortfarande pågår. Detta kopplar vi till det vi tidigare skrivit och 

refererar till Josefsson och Linge (2008) som hävdar att i vissa fall kan dessa barn få 

relationsstörningar som vuxna och behöva professionell hjälp för att bearbeta erfarenheter från 

sin barndom. Detta tänker vi kan minimeras om pedagoger i förskolan fortbildas och tar del av 
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denna kunskap. Även Killén (2014) stödjer pedagogens betydande roll genom att påvisa att 

barnet befinner sig i en mycket känslig period i livet när de börjar i förskolan, då dennes 

anknytningsmönster precis börjat bildas. Barnet har ännu inte lärt sig fullt ut att hantera sina 

känslor och behöver anknytning, inte bara till vårdnadshavarna utan även till andra viktiga 

omsorgsgivare (Killén 2014, s. 15). 

 

Resultat från vår studie pekar även på att inskolningen där fler barn skolas in samtidigt är 

problematisk. Förskollärare upplever att tidsbristen medför hinder och svårigheter att 

möjliggöra för barnen att knyta an och känna sig trygga. Som Ernvik (2017a, 2017b) påtalar i 

sina artiklar hanterar små barn stress genom att stänga av delar i hjärnan som skapar relationer 

(Ernvik 2017a, 2017b). Även Broberg m.fl. (2012) skriver att den viktigaste uppgift som 

pedagoger har under inskolningen är att lära känna barnet i syftet att minska upphov till oro 

och ängslan (Broberg m.fl. 2012, s. 163-164). Med hänvisning till tidigare forskning och 

resultat från analysen drar vi slutsatsen att redan under inskolningen ställs anknytningen i 

motsättning mot den tidsbrist som förskollärarna uttalar sig om. Sammantaget får detta 

konsekvenser vilket vi tror grundar sig i politiska beslut som inte tar hänsyn till ett arbete med 

fokus mot att främja för barnens trygghet och goda relationer.  

 

En intressant reflektion gällande inskolningsperioden är att oavsett inskolningsmodell arbetar 

pedagogerna med liknande förhållningssätt genom att de sägs utgå från en individanpassad 

inskolning, vilket följer det som upplevs bäst för barnet. De som arbetar med den korta 

inskolningsmodellen, som varar under tre dagar, upplever att det både känns stressigt och 

stundvis jobbigt med vårdnadshavares närvaro under dessa dagar i verksamheten. De påvisar 

även att tiden är en bristvara och att detta medför att det blir svårt att hinna knyta an till de nya 

barnen. Men de hävdar ändå att de föredrar den föräldraaktiva inskolningsmodellen framför 

den traditionella som de anser tar allt för lång tid. Gällande de två längre inskolningsmodellerna 

upplever förskollärarna att barnen hinner bli trygga, men de tycker att tiden kan bli för 

långdragen och oftast förkortas den med några dagar. Det resultat som blev synligt för oss är 

att förskollärare förespråkar en inskolningsmodell men efterlever inte den. Det ter sig 

anmärkningsvärt att det inte utarbetas en inskolningsmodell som istället tar vara på 

pedagogernas professionella omdöme och förmåga att avgöra vad som är en lämplig längd för 

olika barns inskolningsperiod. Detta förtydligas även under barns inflytande i Läroplan för 
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förskolan (2016a) som skriver att de behov som barnen ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av verksamheten (Skolverket 2016a, s. 12). Vi får 

ytterligare stöd från Birthe Hagström som under en intervju med Anna Matzinger (2016), 

publicerad i tidskriften Vi föräldrar (2/2016), hävdar följande: 

 

Jag tycker egentligen att det är ointressant att ställa två metoder mot varandra på det sättet som 

ibland görs i den här debatten. Men utifrån den kunskap vi har om små barn tänker jag att tre 

dagar är för kort tid för att ett litet barn ska känna sig tillräckligt tryggt tillsammans med 

människor det inte träffat tidigare. Men ibland är två veckor också det. Vi borde istället utgå mer 

ifrån det lilla barnets behov och det vi vet om hur anknytningen fungerar, säger Birthe Hagström, 

doktor i pedagogik vid Malmö högskola (Matzinger 2016). 

 

Utifrån barns perspektiv ställer vi oss frågande till varför flera barn skolas in av en och samma 

pedagog, vad är syftet förutom en eventuell tidsbesparing? Här vill vi referera till Ernviks 

debattartiklar där hon beskriver att det nästintill är omöjligt att en pedagog kan inta en roll som 

trygg bas för många barn samtidigt (Ernvik 2017a, 2017b). Vi är av samma åsikt som Ernvik 

och har reflekterat en del efter olika uttalanden från respondenter som hävdar att det går att 

knyta an under tre dagar medan andra hävdar motsatsen. Hagström (2010) men även andra 

källor påvisar att anknytning tar tid och utifrån det blir det intressant när en respondent anser 

det häftigt att bemästra inskolningar när flera barn skolas in samtidigt.  

 

Vår tolkning är att nästan alla förskollärare mot slutet av intervjuerna visat på en större 

uppfattning kring anknytningens betydelse samt resonerat utifrån egna erfarenheter. Detta 

oavsett vilka förkunskaper som fanns om anknytning innan intervjun, vilket fick oss att 

reflektera kring hur viktigt det är att samtala om viktiga ämnen som berör barnens trygghet och 

behov. En reflektionstid för hela arbetslaget menar vi är av stor vikt för att belysa fler 

perspektiv på en specifik situation samt att få till ett meningsutbyte mellan pedagogerna. Här 

kan den som innehar stor praktisk kunskap även stötta och dela med sig till de som behöver 

vilket blir en vinning för både arbetslag och barngrupper.  

 

Vår reflektion utifrån resultat och analys är att den praktiska kunskapen man får genom många 

år är av stor vikt för dem som skolar in barn och är de som är närmast barnen. Kunskap om 

anknytning är viktig, vare sig de kommer från andras eller egnas beprövade erfarenheter. Vår 
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empiri visar på att kunskap om anknytning i första hand tillkommit genom erfarenhet, den 

praktiska kunskapen och genom att förskolläraren inhämtat viss kunskap utanför förskolan av 

eget initiativ. De förskollärare med lång erfarenhet och praktisk kunskap visar på en förståelse 

av anknytningens betydelse i förskolan och efterfrågar en förändring vid en revidering av 

Läroplan för förskolan (2016a), där anknytningen med betoning på dess betydelse för barns 

trygghet upplevs viktig för bland annat barnets lärande och utveckling.  

 

Pedagoger ställs helt klart inför flertalet utmaningar där allt inte kan bekämpas i det tysta i de 

små arbetslagen runt om på förskolorna. Vi anser att tidigare forskning gällande barns 

anknytning och trygghet i relation till pedagogernas tidsbrist att inkludera alla barnen med olika 

behov och färdigheter i verksamheten måste upp på politisk nivå. Expertisen som förskollärare 

innehar genom teoretisk och praktisk kunskap är den närmsta länken för att synliggöra vuxnas 

tolkningar av barns behov i förskolan. Detta menar vi är en förutsättning som bör tas i beaktning 

i tänkvärda lösningar och politiska beslut som i första hand ska gynna barns bästa.  

 

Givet resultat av denna studie och våra yrkeserfarenheter anser vi att det råder ett 

vuxenperspektiv där förskollärarna måste anpassa verksamhetenen utefter politiska beslut i 

motsats till att anpassa verksamheten för de allra yngsta samhällsmedborgarna, vilken den är 

ämnad för. De små barnen i förskolan blir förlorarna i detta maktspel, då dessvärre ekonomin 

många gånger tycks styra över det som uppfattas vara bäst för barnen. Förskollärare anser vi 

som lämpade att föra barnens talan i denna kontext.  

 

Vi har utifrån resultat gällande att det finns en begränsad teoretiskt kunskap hos förskollärare 

om anknytningens betydelse och vår vilja är att införa en kompetenshöjande utbildning som 

riktar sig till alla som arbetar med- och för barnen i verksamheten.  Vi anser att denna utbildning 

behövs för att sprida kunskap om barns anknytning, tolka barnens anknytningsmönster samt 

förstå konsekvenserna om anknytningen inte blivit tillgodosedd från vårdnadshavare eller 

annan omsorgsperson. Vår vision är att alla barn ska få de bästa förutsättningarna till att skapa 

goda relationer samt att detta bidrar till en större tydlighet kring hur detta arbete kan utföras i 

förskolans praktik.  

Förändringar som vi önskar införa är dels en revidering av förskollärarutbildningens innehåll 

när det gäller kunskapen om barns anknytning och dels ett behov av att höja kompetensen och 
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fortbilda pedagoger i förskolan. Detta främst de som arbetar mot de allra yngsta åldrarna. Även 

Skolverket skildrar liknande resonemang i Om personalens kompetens (2016b): 

 

Forskning visar att det viktigaste för en god kvalitet i förskolan är personalens utbildning och 

kompetens. Utbildningens kvalitet i förskolan kan öka när även annan personal i barngruppen, 

utöver förskollärare, har utbildning inriktad mot yngre barn och erfarenhet från sådant arbete 

(Skolverket 2016b). 

 

Utifrån Skolverkets (2016b) ovanstående citat läser vi in att detta även skulle kunna innefatta 

kunskap om anknytningen, olika anknytningsmönster och hur vi bemöter barn med en 

dysfunktionell anknytning där pedagogen sedan kan koppla samman det med sin praktiska 

kunskap. 

 

Utifrån samtliga respondenters uppfattning gällande hur de tolkar Läroplan för förskolan 

(2016a) utifrån ett anknytningsperspektiv och genom svaren utgår vi från att läroplanen (2016a) 

i dagsläget upplevs både otydlig och tolkningsbar samt att den inte innefattar mycket om 

anknytning och gällande trygghet står det inte mycket. Vi hoppas att nästa revidering av 

Läroplanen för förskolan (2016a) som ska vara klar i mars 2018, framförallt görs mindre 

tolkningsbar samt att den betonar vikten av trygga barn och framhäver pedagogens betydande 

roll för barnen under den känsliga anknytningsperioden. 

 

De två första förkollärare som intervjuades myntade begreppet anknytningsprocess i stället för 

inskolning som de fått till sig under en föreläsning där en norsk psykolog föreläst om barns 

anknytning. Vi tog med oss detta begrepp och frågade de nio resterande 

förskollärare/respondenter vad de ansåg om begreppet och samtliga var eniga om att 

anknytningsprocess är vad inskolningen egentligen handlar om - att knyta an. Vi upplever 

precis som flertalet  av de förskollärare vi intervjuat att det behövs en revidering kring 

inskolningen parallellt med att ny forskning görs. 

 

Jonna Bornemark och Fredrik Svenaeus skriver i boken Vad är praktisk kunskap? (2009) att 

praktisk kunskap utmanas där människor lever och verkar. Denna kunskap utförs konstant utan 

att vi reflekterar över den och går att sammanfatta som en intuitiv och personligt erövrad 

kunnighet som används på olika sätt beroende av situationen (Bornemark & Svenaeus 2009, s. 
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12-13). Killén (2014) skriver att kunskap om anknytning behövs i skolan. Många barn börjar i 

förskolan som ettåringar och tillbringar mer tid på förskolan än hemma vilket leder till att 

pedagogerna får ta fler viktiga känslomässiga föräldrafunktioner med större omsorgsansvar då 

är det extra viktigt att ha kunskap om anknytningen och dess betydelse (Killén 2014, s. 15). 

Författaren skriver även att de pedagoger som varje dag arbetar med barn står inför många 

utmaningar som innefattar stort fokus mot barns anknytning. De ska knyta an till barnet oavsett 

vad de har med sig i bagaget och här ser författaren en stor vikt att se hur barnets anknytning 

och relation är till vårdnadshavarna samt att se och förstå hur barnet mår och ta konsekvensen 

av det man ser. Killén menar att kunskapen finns hos pedagogerna mer än den som tillämpas i 

praktiken. Det handlar dessutom om att förmedla yrkesverksamma behov av kompetens och 

utbildning samt ge de som arbetar i förskolan rätt kunskap (Killén 2014, s. 217-218). 

 

Vi har under studien funderat om ett eventuellt fortsatt samarbete för oss två är en idé att arbeta 

fram en lättförståelig folder som kan delas ut inför inskolningen på förskolan, inte bara inom 

vår egna enheter utan något som erbjuds till alla förskolor. Kanske denna folder även skulle 

lämpa sig att erbjuda vårdnadshavare vid den första kontakten med mödravårds- och 

barnavårdscentralen.  

 

Vidare forskning  

Med utgångspunkt från denna studie skulle det vara intressant att göra en jämförande studie 

huruvida lärare i andra länder innehar kunskap om anknytningens betydelse för det yngre 

barnet i institutioner likt den svenska förskolan, detta för att finna likheter och skillnader. 
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Jag samtycker till att delta i studien. 
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Intervjuguide 

 

Bakgrund:  

1. Hur många år har du varit verksam inom förskolan? 

2. Vilket år blev du examinerad förskollärare? 

3. Bekantade ni er med barns anknytning och anknytningsteori under din studietid till 

förskollärare?  

 

Erfarenhet/uppfattning om anknytning: 

4. Vad innebär barns anknytning för dig? 

5. Hur skulle du beskriva anknytningens betydelse i förskolan? 

6. Vad är din upplevelse och erfarenhet kring vad som krävs för att ett barn ska upplevas 

som tryggt i förskolan?  

7. Hur vill du beskriva ditt sätt att arbeta med anknytning i din praktik? 

8. På vilket sätt går det att se att ett barn är tryggt?  

9. På vilket sätt upplever du att det går att upptäcka att ett barn skulle uppleva 

otrygghet? 

 

Inskolningen: 

10. Vilken inskolningsmodell arbetar ni efter?  

11. Kan du delge oss din upplevelse kring fördelar med ert val av inskolningsmodell? 

12. Kan du delge oss din upplevelse kring nackdelar med ert val av inskolningsmodell? 

13. Upplever du att barnen hinner knyta an till en pedagog lagom tills inskolningen är 

avklarad? 

14. Upplever du några svårigheter eller begränsningar i processen mot att skapa en 

anknytning till barnen i förskolan?  

15. Hur utvärderar och samtalar ni om inskolningen kollegialt, huruvida den fungerar 

eller inte?  

 

Gällande läroplanen och yrkesrollen som förskollärare 

16. Vilket anser du vara ditt främsta/viktigaste uppdrag som förskollärare? 
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17. Hur tolkar/uppfattar du läroplanens text gällande anknytning? 

18. Hur tror du anknytningen påverkar barns utveckling och lärande? 

19. Om du får ändra/lägga till något gällande anknytningen i en kommande revidering av 

läroplanen för förskola, hur skulle det se ut?  

 

 


