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Sammanfattning  
Detta examensarbete undersöker vilka förutsättningar och utmaningar som förskollärare 

och barnskötare upplever att de har för att kunna skapa trygga relationer med barn på 

förskolan. För att få svar på våra frågeställningar intervjuades fem förskollärare och sex 

barnskötare. Intervjuerna har analyserats utifrån Bowlbys anknytningsteori vilken 

innebär att barn föds programmerade att söka skydd hos en vuxen. När det är dags för 

barnet att börja förskolan är det viktigt att barnet finner en anknytningsperson 

i åtminstone en av pedagogerna. Detta för att barnet ska må bra, känna sig trygg och 

därmed kunna utforska sin omgivning. Resultatet visar fyra kategorier av 

“Förutsättningar” och tre kategorier av “Utmaningar”. Under “Förutsättningar” kan vi 

se att en flexibel inskolningstid har betydelse för det relationsskapande arbetet. 

Pedagogerna önskar skapa en trygg relation till det nya barnet innan vårdnadshavaren 

lämnar sitt barn. Det kollegiala samarbetet är också en förutsättning då förståelse från 

och stöttning av kollegerna uppges som betydelsefullt. Att pedagogerna har 

förskolechefens stöd uppges också som en faktor som underlättar det relationskapande 

arbetet liksom att pedagogerna tar egna initiativ, som att på egen hand söka litteratur på 

ämnet. Som “Utmaningar” uppges att administrativa uppgifter gör att pedagogerna inte 

har tid att vara i barngrupp i den mån de önskar. De uppger också stora barngrupper 

som en utmaning i arbetet att skapa trygga relationer med barnen. Slutligen uppger de 

arbetsmiljön som en utmaning. Flera pedagoger menar att arbetsmiljön överlag är 

stressig, särskilt när många yngre barn skolas in samtidigt.   

  

  

  

  

Nyckelord: Bowlbys anknytningsteori, förskola, pedagoger, trygg anknytning.  
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Inledning   
   

Redan i tredje meningen i Läroplanen för förskolan finner vi att förskolan ska “främja 

alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2016a s. 

1). För att detta ska ske krävs en trygg anknytning till minst en av pedagogerna, som ser 

till att barnet känner sig lugnt och tryggt under sin vistelse på förskolan. När barnet 

känner sig tryggt på förskolan innebär det att dess behov av föräldern som källa till tröst 

inte aktiveras lika ofta. Om barnets behov av föräldern som tröst och skydd aktiveras 

kommer barnet endast att kämpa för att stilla sin oro och kan då inte tillgodogöra sig det 

lärande som förskolemiljön kan erbjuda. Därför är en trygg anknytning till minst en av 

pedagogerna en förutsättning för lärande (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). 

Möjligheterna att vara en bra och närvarande pedagog beror till viss del på de 

organisatoriska förutsättningarna, vilket leder in oss på syftet med vår studie. Vi vill 

med vår studie undersöka vilka organisatoriska förutsättningar pedagoger upplever att 

de har att skapa trygga anknytningar till barnen. Till grund för denna studie 

ligger Bowlbys anknytningsteori (Bowlby, 1994).  

   

Vi anser denna fråga vara viktig ur både ett barnperspektiv samt ur ett 

arbetsmiljöperspektiv. De förutsättningar pedagoger har att ge barnen en god 

omvårdnad är en arbetsmiljöfråga eftersom vuxna rent biologiskt verkar vara 

programmerade för att svara på barns behov. Vuxna reagerar annorlunda på små barns 

gråt än på vuxnas gråt och mår dåligt av att inte kunna ge barnet den omvårdnad det 

behöver (Broberg et al., 2012). Vi menar att om barnen inte känner sig trygga kan 

pedagogerna inte utföra sitt av staten ålagda uppdrag, vilket kan bidra till stress och 

eventuellt ohälsa hos pedagogerna. Vi anser att personalomsättningen riskerar att öka på 

grund av missnöje över arbetsmiljön. Att skapa trygga anknytningar till barnen blir då 

svårare. Att barnen får skapa en trygg anknytning med åtminstone en pedagog är 

grundläggande för förskolans verksamhet. Enligt Broberg et al. (2012) visar studier från 

1977 till 2005 att antalet barn med trygga anknytningar till pedagogerna i förskolan har 

minskat. Intressant nog sammanfaller detta med ett i läroplanen för förskolan ökat fokus 

på undervisning och senare akademisk framgång. I och med det ökade fokuset på 

undervisning har omvårdnaden, där det relationsskapande arbetet ingår, fått stå tillbaka 

(ibid.). Omvårdnaden under barnets första år spelar också roll för dess psykiska mående, 

ända upp i vuxen ålder. Således har pedagoger en viktig roll, då de har stora möjligheter 

att främja den psykiska hälsan i samhället (Brandtzaeg, Torsteinson & Øiestad, 2013). 

Förskolan är en organisation som ska arbete efter läroplanens mål, vilken säger att 

“Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska 

prägla arbetet i förskolan” (Skolverket, 2016a, s. 16). Ingenstans i läroplanen finns 

begreppet anknytning med, trots att just anknytning är grunden till “välbefinnande, 

trygghet, utveckling och lärande” (Broberg et al., 2012). Förskolan som organisation bör 

också ta hänsyn till Skolverkets (2016b) rekommendationer om barngruppens storlek, 

vilket enligt vår erfarenhet sker på få ställen. Barngruppens storlek är en av de faktorer 

som avgör i vilken mån förskolans personal hinner skapa trygga relationer (Broberg et 

al., 2012). Vidare kan schemaläggning, utbildningsnivå i arbetslaget, möjligheter till 

raster för att orka vara en närvarande pedagog samt fortbildning vara några av de 

organisatoriska faktorerna som påverkar i vilken mån pedagogen kan skapa trygga 

anknytningar.   

   

  



 

2 

 

Disposition   
Vi kommer först att göra en genomgång av centrala begrepp som är av betydelse för 

studien samt tidigare forskning. Efter det kommer vårt syfte och frågeställningar att 

förklaras. Efterföljande stycken kommer att handla om den metod vi valt och resultatet 

av denna samt en avslutande diskussion.    
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Bakgrund   
  

Här belyses centrala begrepp som har betydelse för studien. Anknytningsteorins 

upphovsman är John Bowlby och därför kommer mycket i denna studie utgå ifrån hans 

teori. Vi kommer också att använda oss av Broberg et al. (2012) eftersom 

författarna beskriver den betydelsefulla anknytningsteorin på ett tydligt och begripligt 

sätt ur ett förskoleperspektiv.   

  

Bowlbys anknytningsteori   
Anknytningsteorins grundare är John Bowlby (1907–1991) tillsammans med kollegan 

Mary Ainsworth (1913–1999). Bowlby förändrade helt sättet att tänka kring barn och 

anknytning till vårdnadshavaren och vad separation från och förlust av denne betyder 

för barnet (Bretherton, 1992). Mary Ainsworth bidrog till anknytningsteorin genom sin 

tes att anknytningspersonen kan ses som en “trygg bas” varifrån barnet kan utforska 

världen samt teorier om hur “moderlig känslighet” påverkar utvecklingen av 

anknytningens kvalitet, det vill säga trygg, otrygg ambivalent eller otrygg undvikande 

anknytning (ibid.). Enligt anknytningsteorin är det lilla barnet för att säkra sin 

överlevnad programmerat att söka skydd och närhet hos en vuxen. Precis som andra 

grundläggande behov, som mat och sexualitet, är anknytningen ett tvingande behov. Det 

innebär att barnet kommer att knyta an till sin primära vårdnadsgivare, oavsett hur 

lämpad denne är för uppgiften (Broberg et al., 2012). Beroende på hur mamman eller 

pappan, eller annan primär vårdnadshavare, klarar av att svara på barnets behov skapas 

olika typer av anknytning; trygg, otrygg ambivalent, otrygg undvikande eller 

desorganiserad (Bowlby, 1994). Dessa beskrivs mer utförligt nedan. Vilken typ av 

anknytning som det lilla barnet får uppleva spelar stor roll för dess fortsatta emotionella 

och sociala utveckling. Bowlby menar att en förutsättning för en god mental hälsa är en 

varm, nära och regelbunden relation i vilken båda parter finner tillfredsställelse och 

glädje med en anknytningsperson (Bretherton, 1992). Barnet kan uppleva olika 

anknytningar med olika vårdnadshavare, alltså både uppleva en trygg 

anknytningsperson i den ena och en otrygg anknytning till den andra vårdnadshavaren.   
   

Trygg bas och säker hamn   
Ainsworth grundade begreppen “trygg bas” och “säker hamn” (Bretherton, 

1992). Föräldern ska fungera som den trygga basen varifrån barnet vågar ge sig ut i 

världen och utforska. Föräldern ska också fungera som den trygga hamn, dit barnet kan 

återvända för tröst, stöd och uppmuntran. Hur bra föräldern fungerar i dessa roller beror 

på hur känslig denne är för barnets signaler (ibid.).   
 

Främmandetestet   
Ainsworth utvecklade ett test, “Strange Situation”, som visar vilken typ av anknytning 

barnet har till sin vårdnadshavare. Testet går ut på att barnet lämnas av sin mamma i ett 

rum som innehåller olika leksaker tillsammans med en främmande kvinna. Det som 

sedan avgör vilken typ av anknytning som barnet har är hur barnet reagerar när 

mamman kommer tillbaka till rummet. Det visade sig att de barn som reagerade med 

ilska eller nonchalans hade en mindre harmonisk relation hemma, det vill säga att 

modern hade svårare att svara på barnets behov. De barn som istället välkomnade sin 

mamma och eventuellt ville visa upp någon leksak hade ett mer harmoniskt förhållande 

hemma (Bretherton, 1992).   
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Anknytningsbeteende  

Små barn kan rikta sitt anknytningsbeteende, det vill säga att det visar sitt behov av stöd 

och tröst, mot i princip första bästa vuxna person i hotfulla situationer om inte deras 

anknytningsperson finns i närheten (Broberg et al., 2012). Det betyder dock inte 

att barnet har en anknytningsrelation till denne. Barn kan alltså uppvisa 

anknytningsbeteenden mot personer i och utanför familjen utan att för den skull ha en 

anknytningsrelation till denne. Ett sådant uppvisat beteende kan förekomma på 

förskolan exempelvis. Det bästa är givetvis om barnet kan få en anknytningsrelation 

till åtminstone en av pedagogerna, en varaktig relation som gör det lätt för pedagogen att 

ge stöd och tröst. Meningen är också att barnet ska känna sig bekvämt med att rikta 

anknytningsbeteenden mot i alla fall några andra pedagoger på förskolan när 

anknytningspedagogen inte finns på plats (ibid.). Broberg et al. menar att det oftast är 

den pedagog som skolar in barnet som blir dess anknytningsperson. Barnet kan dock 

föredra andra pedagoger när det gäller exempelvis lek, men när det är i behov av tröst, 

det vill säga när barnets anknytningssystem slås på, är det anknytningspersonen det 

vänder sig till. Anknytningssystemet kan liknas vid en termostat (ibid.). När allt är lugnt 

och tryggt är systemet vilande och barnet kan utforska omvärlden i lugn och ro. Men 

händer något hotfullt eller om föräldern (eller anknytningspedagogen) försvinner slås 

anknytningssystemet på och barnet slutar utforska och behöver tröst och 

uppmärksamhet av sin anknytningsperson (ibid).   
 

Trygg anknytning   
För att skapa en positiv och trygg anknytning är det viktigt att vårdnadshavaren är 

tillgänglig och lyhörd för barnets behov samt visar värme i interaktionen med barnet 

(Margenat, Dalmau, Vendrell & Ibarz, 2016; Bowlby, 1994). Ungefär 60–70 procent av 

Sveriges ettåringar har utvecklat en trygg anknytningsrelation till åtminstone en av 

föräldrarna (Broberg et al., 2012). Barnet har till en början en elastisk relation med sin 

vårdnadshavare och kan växla mellan att vara utforskande och gå tillbaka för att tanka 

trygghet. Därför kan det tryggt anknutna barnet fokusera på ett nyfiket sätt på 

omvärlden, eftersom barnet vågar släppa taget men vet att det kan återvända till sin 

trygga bas (Broberg et al., 2012; Bowlby, 1994). De tryggt anknutna barnen vågar också 

be vikarierande anknytningspersoner, exempelvis pedagoger, om hjälp, söker stöd eller 

tröst hos dessa och vågar med dessa som trygg bas och säker hamn leka på egen hand. 

Barnet kan även uppfattas som blygt, eftersom alla har olika grundpersonligheter men 

ändå vara trygga om de vågar söka tröst och fysisk närhet med en pedagog på förskolan 

när de blir ledsna, trötta eller bara behöver lite stöd. (Broberg et al., 2012).   

Otrygg anknytning   

Det finns två typer av otrygg anknytning; otrygg ambivalent anknytning och otrygg 

undvikande anknytning (Broberg et al., 2012; Bowlby, 1994). När ett barn har otrygg 

ambivalent anknytning är det en konsekvens av att dess vårdnadshavare endast ibland 

klarar av att möta barnets behov. Barnet vet inte hur dess anknytningsperson kommer 

att reagera då barnet söker dess stöd och samspelet dem emellan blir på den vuxnes 

villkor. Den här oförutsägbarheten skapar hos barnet en rädsla samt separationsångest 

och barnet fokuserar på att läsa av sin vårdnadshavare (Bowlby, 1994). Osäkerheten gör 

att barnet får svårt att separera sina egna känslor från vårdnadshavarens känslor. Dessa 

barn anses känslostyrda och uppfattas som klängiga, gnälliga, ilskna eller ha svårt att 

ansluta sig till de andra barnens lek (Broberg et al., 2012).   
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Broberg et al. (2012) beskriver vidare den andra otrygga anknytningen som kallas 

otrygg undvikande anknytning och är en konsekvens av att vårdnadshavaren ofta 

avvisat barnets trygghetssökande. Dessa barn förväntar sig att bli avvisade, att inget 

stöd finns att få och håller därför sina känslor för sig själv och gör så gott den kan för att 

trösta sig själv (Bowlby, 1994). De kan stöta bort och avvisa anknytningspersoner och 

kan även utifrån ses som självständiga även om de inuti är oroliga, osäkra och 

otrygga barn. Dessa barn riskerar att få problem med nära relationer både i barndomen 

och i framtiden (Broberg et al., 2012). 

   

Desorganiserad anknytning   
När barnet har en desorganiserad anknytning till sin vårdnadshavare har denne 

misslyckats med sin primära mänskliga uppgift, att ge barnet en trygg 

anknytningsperson (Broberg et al., 2012). De gånger barnet har vänt sig till sin 

omvårdare för att söka tröst och trygghet har denne reagerat med aggressivitet eller 

utbrott och därmed skapat ett samspel byggt på rädsla. Eftersom barnet är i behov av 

omvårdnad och istället möts av ilska är det en mycket skrämmande upplevelse som gör 

att barnet kopplar bort sig från sitt anknytningssystem. Detta leder till att barnet då 

tystnar, inte söker någon tröst utan försöker trösta sig själva eller i värsta fall blir helt 

apatiskt (ibid).  

   

Inre arbetsmodeller   
Om anknytningspersonen erkänner barnets behov av tröst och skydd samtidigt som den 

förstår barnets behov av att självständigt utforska omgivningen kan barnet utveckla en 

inre arbetsmodell av sig själv som värdefull och självsäker eller tvärtom. Om föräldern 

(eller pedagogen) har nekat barnet tröst eller utforskande finns risk att barnet utvecklar 

en inre arbetsmodell av sig själv som inkompetent (Bretherton, 1992). Med hjälp av sina 

arbetsmodeller kan barnet förutse förälderns eller pedagogens agerande och därmed 

styra sitt eget beteende (ibid.; Bowlby, 1994). Hur barnets arbetsmodell ser ut spelar 

alltså stor roll för hur barnet kommer att agera i olika situationer, exempelvis i nya 

situationer på förskolan (Bowlby, 1994). Dessa arbetsmodeller följer med upp 

i vuxen ålder och blir till en del av ens personlighet och får betydelse 

för relationsskapande både inom och utanför familjen (Broberg et al., 

2012). Bowlby (1994) menar vidare att barn med trygg anknytning till föräldern ofta blir 

omtyckta av de andra barnen på förskolan, samt att de ses som “smidiga och påhittiga” 

(s. 153). Barn med otrygg undvikande anknytning däremot kommer troligtvis, 

menar Bowlby, att beskrivas som fientliga och osociala men också med ett stort behov 

av uppmärksamhet. Barn med otrygg ambivalent anknytning kan komma att beskrivas 

som passiva och hjälplösa, men också med ett stort behov av uppmärksamhet. De som 

växer upp till stabila vuxna med självförtroende har ofta växt upp med föräldrar som 

stöttade dem när de bad om det men som också stöttade och uppmuntrade (autonomi) 

självständighet. Sådana föräldrar har ofta en öppen kommunikation kring hur de ser på 

sig själva, sitt barn och andra och också att de visar för barnet att bilden av sig själv är 

möjlig att ifrågasätta och ändra. Genom detta menar Bowlby att psykisk hälsa eller 

ohälsa kan påverkas lika mycket utav miljön som av arv (Bretherton, 1992; Bowlby, 

1994).   

    

Inskolning och verksamhet ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv   
Den första kontakten med förskolan sker när det är dags för barnet att skolas in. Att 

barnet får tid på sig att skapa en trygg anknytning till någon av pedagogerna, som kan 

sätta barnets anknytningssystem i viloläge, lönar sig alltid långsiktigt (Broberg et al., 
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2012). Små barn reagerar med rädsla och oro på separationer från anknytningspersonen, 

vilket är en helt normal reaktion. Därför är det viktigt att barnet under 

inskolningsperioden får lära känna minst en pedagog som kan fungera som en ersättare 

för föräldern när denne är borta (ibid.). Denna pedagog ska då kunna hjälpa barnet att 

försätta sitt anknytningssystem i viloläge för att kunna leka, utforska och upptäcka 

(ibid.). Hur barnet reagerar på att bli lämnat beror på vilken typ av anknytning barnet 

har till föräldern. Ett tryggt barn förväntar sig att anknytningspersonen ska svara på dess 

behov och kan protestera högt och ljudligt mot att bli lämnat. Ett otryggt barn 

kan reagera med att dra sig undan och “klara sig själv” vilket felaktigt kan tolkas som 

att barnet är lugnt och mår bra. Detta barn kan ha höga stressnivåer i kroppen och har 

samma behov av stöd att reglera sina känslor som ett barn som visar sina känslor mer 

öppet och högljutt (ibid.; Bowlby 1994). Studier visar att pedagoger ofta är lyhörda på 

barns behov och kan klara av att möta dessa i mindre barngrupper (10–15 barn) men att 

detta inte var möjligt i större grupper (ibid.). De flesta barn kommer att reagera kraftigt 

och bli ledsna vid de första lämningarna, men detta är inte farligt så länge 

anknytningssystemet inte är aktiverat långa stunder eller helt urkopplat för att barnet ska 

härda ut hela dagen utan föräldern. En lyhörd och inkännande pedagog är här av yttersta 

vikt för att minimera risken för traumatiska separationer, då det finns flera studier som 

visar på negativa konsekvenser av sådana (ibid.). Under dagen på förskolan är 

pedagogen ersättare för föräldern, och det är viktigt att denne är närvarande både fysiskt 

och mentalt för att barnet ska känna sig tryggt att utforska och leka (ibid.). Om 

anknytningssystemet kopplas på ska pedagogen kunna erbjuda stöd och tröst på ett sätt 

som barnet är bekvämt med. Det kan handla om att förstå anknytningshierarkin, det vill 

säga att den pedagog som befinner sig högst upp på denna ska i första hand trösta 

barnet. Broberg et al. menar att pedagogens viktigaste uppgift är att se till att barnens 

anknytningssystem hålls i viloläge. Schemaläggning och ledigheter behöver också 

anpassas efter detta, exempelvis kan anknytningspedagogen lägga om sitt schema så att 

denne finns på plats första veckan som det nyss inskolade barnet ska lämnas på 

morgonen. För att barnets anknytningssystem ska hållas i viloläge är det också viktigt 

med rutiner och förutsägbarhet. Pedagogers sjukfrånvaro går tyvärr inte att planera för, 

men det är viktigt att ha förståelse för att små barn kan reagera starkt på när vikarier 

kommer in på avdelningen (ibid.).    

   

Förändrade förutsättningar    
Politiska beslut har gjort att förskolans förutsättningar förändrats dramatiskt sedan 80-

talet. Barngrupperna är större och personalen färre. Dessutom tillkommer krav på 

dokumentation för att säkerställa att arbetet följer läroplanens mål (Broberg et al., 

2012). Andelen barn med annat modersmål än svenska har ökat vilket också ställer 

andra och större krav på pedagogerna (ibid.). Forskning visar att barns stressnivå under 

dagen på förskolan är kopplad till gruppstorleken och antalet pedagoger i gruppen. Att 

minska grupperna är ett enkelt och tydligt sätt att minska stressnivåerna hos små barn, 

menar Broberg et al. Författarna menar att små barn inte bör vara fler än tolv i gruppen 

och de större barnen inte fler än 18. Vidare menar författarna att personalens 

utbildningsnivå har ett positivt samband med barns utveckling och menar att kunskap 

om anknytningsteorin är viktig för att kunna fungera som en trygg bas och säker hamn 

för barnen under deras vistelse på förskolan. Det möjliggör också för pedagogerna att 

kunna organisera sin dag på ett sätt som främjar trygga relationer (ibid.). Broberg et al. 

menar också att arbetet på förskolan är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Egenvärdet för 

de minsta barnen att vistas på förskolan är mindre än för de som fyllt tre år, förutsatt att 

de har en trygg anknytning med sin förälder. Detta eftersom utveckling inom sociala 
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färdigheter inte är lika central för de yngsta barnen. Störst positiv effekt har förskolan 

för de barn från socioekonomiskt utsatta områden som får gå i en förskola av hög 

kvalitet. Ofta är det dock så att barn från utsatta områden också går i en förskola med 

sämre förutsättningar, högre personalomsättning och med fler barn i behov av extra stöd 

medan barn från trygga miljöer också går i förskolor med högre kvalitet (ibid.). I en 

rapport från Skolverket (2016b) om barngruppens storlek visar de på att det är väldigt 

viktigt för barn i tidig ålder att få bra förutsättningar för både pågående och senare 

utveckling. Även i Skolverkets (2017) måluppfyllelse menas att det behövs bra 

förutsättningar för personal och barn för en lyckad verksamhet.   
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Tidigare forskning   

   

Här presenteras tidigare forskning som är relevant för vår studie. Vi har sökt i 

databaserna ERIC och PsycINFO med sökord som exempelvis; “attachment theory”, 

“Bowlby”, “teacher” och “Preschool education” och därefter valt de studier som varit av 

intresse för vårt undersökningsområde.  

   

Förskollärarens roll   
Flertalet studier har visat att en otrygg anknytning till mamman innebär en risk för 

barnets sociala och emotionella utveckling. En otrygg eller desorganiserad anknytning 

ökar risken för att barnet ska uppvisa ett utåtagerande beteende i förskolan (Fremmer-

Bombik, Grossman, Suess, & Wartner, 1994). Lyckligtvis kan andra nära relationer 

fungera som en skyddande faktor mot dessa risker (Buyse, Verschueren & Doumen, 

2011). Broberg et al. (2012) menar att en närvarande och uppmärksam pedagog kan 

hjälpa otryggt anknutna barn att skapa inre arbetsmodeller som är mer till gagn för dem 

i det sociala livet. I detta stycke visas på hur en nära relation med pedagogen kan vara 

en skyddsfaktor. En nära barn - vuxenrelation hänger också ihop med den vuxnes 

känslighet för barnets signaler. Buyse et al. (2011) studie visar att låg kvalitet på 

relationen mellan barn - mamma hänger ihop med utåtagerande beteende i förskolan 

under förutsättning att också relationen mellan barn och pedagog är av låg kvalitet. Om 

kvaliteten på relationen mellan pedagog - barn är högre försvinner detta samband. 

Pedagogen kan alltså fungera som en skyddande faktor mot utåtagerande beteenden i 

förskolan. I den aktuella studien visar det sig att barn som har en otrygg anknytning 

med vårdnadshavaren men samtidigt en nära anknytning till pedagogen uppvisar ett 

mindre aggressivt beteende tillsammans med den just den pedagogen. Om effekten även 

visar sig i en annan kontext är inte undersökt. Barn med otrygg anknytning riskerar 

också att ha en mindre nära relation med pedagogen, men i de fall där 

pedagogen uppvisar en hög känslighet försvann risken och barnen med otrygg 

anknytning hade lika stor möjlighet att skapa en nära relation med pedagogen som 

tryggt anknutna barn (ibid.). Fremmer-Bombik et al. (1994) beskriver även hur de barn 

med otrygg anknytning riskerar att ha en mindre nära relation med pedagogen, att de 

riskerar att vara mindre empatiska och inte ha så nära kamratrelationer. Med en pedagog 

med hög känslighet skulle alltså dessa risker minska. Vi menar att pedagoger måste ges 

organisatoriska förutsättningar att hinna vara “känsliga” och lyhörda inför varje barns 

behov för att kunna skapa trygga, nära relationer med de fördelar det innebär. Att barn 

har en trygg miljö på förskolan är viktigt då ny forskning inom epigenetik menar att 

människans DNA och livslånga hälsotillstånd påverkas av att utsättas för ihållande 

stress och trauman som en otrygg förskolemiljö kan skapa hos barnet (Nitecki, 2017). 

Det i sin tur medverkar till att det autonoma nervsystemet kan bli överstimulerat och 

därmed också kan resultera i sjukdomar som cancer, astma, diabetes och hjärtsjukdomar 

eller psykiska sjukdomstillstånd såsom depression, autism, beroenden 

och alzheimers (ibid.). För att kunna skapa en trygg anknytning behöver barnet och 

pedagogen kunna bilda en beständig relation. Nitecki visar med sin studie att när en 

pedagog är i samma barngrupp en längre tid skapas det bättre relationer och 

anknytningar. Det kallas “looping” när en pedagog stannar i samma barngrupp en längre 

tid.    

   

Webber (2017) beskriver i sin artikel en skola i sydöstra England som arbetade med 

PACE för att nå fram till barn som har en otrygg anknytning med sin vårdnadshavare. 

PACE står för Playfulness, Acceptance, Curiosity och Empathy (lekfullhet, acceptans, 
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nyfikenhet och empati; egen översättning). Hela arbetslaget arbetar ihop för att stötta 

barn att få känna en trygg anknytning i förskolan, i nära samarbete med 

vårdnadshavarna. De har ett lekfullt, humoristiskt sätt med barnet. Pedagogerna har ett 

accepterande förhållningssätt utan att vara dömande för barnets känslor, där man hjälper 

barnet att reglera sina känslor. Pedagogerna har en nyfikenhet på varför barnet uttrycker 

sina känslor och vad den otrygga anknytningen beror på. Att visa medkänsla, 

medvetenhet och närvaro med barnet, så att barnet känner att det får respons på sina 

visade känslor. De förespråkar även en viss trygghetsskapande fysisk kontakt, det kan 

vara att trösta, krama eller bara lägga en hand på barnets arm. PACE betyder alltså att 

man försöker bygga en relation till barnet baserat på förtroende och kontinuitet, att vara 

en trygg bas på förskolan (ibid.). Enligt studien av Webber redogörs för att detta 

förhållningssätt ger bra resultat på barn som från början har en otrygg anknytning med 

vårdnadshavaren. Både relationer mellan barn och föräldrar samt mellan barn och 

pedagoger tenderar att vara stabila över lång tid, efterföljande relationer påverkas av de 

tidigare erfarenheterna (Bergin & Bergin, 2009). Pedagogerna i Pramling Samuelsson, 

Williams, Sheridan och Hellmans (2016) studie säger att det i barngrupper med 

färre barn i förskolan finns mer tid och fler möjligheter att interagera med varje barn och 

finnas där för dem likväl som de då även hinner dokumentera och följa varje barns 

utveckling.   

   

Förskolan som organisation och dess förutsättningar     
I en internationell rapport, Starting Strong II: Early Childhood Education and Care 

(OECD, 2006), tar man upp sambandet mellan synen på kvinnodominerade yrken, låga 

löner och möjligheterna till fortbildning. Förskolan har sedan början av dess framväxt 

varit en kvinnodominerad bransch och rapporten menar att attityden mot arbete som är 

typiskt kvinnligt, påverkar lönerna negativt. De här attityderna är tveklöst förlegade och 

hindrar politiker och allmänheten från att se de nya krav som ställs på förskollärare; 

förskollärare är välutbildade professionella som stöttar barns språkliga, sociala, 

kognitiva och emotionella utveckling (ibid.). Trots att det gång på gång påpekas hur 

viktiga våra barn och deras lärande och omsorgen om dessa är, är statusen för yrket 

låg och lönerna nere på miniminivåer i flera av OECD-länderna (ibid.). Trots 

önskningen att höja förskolepersonalens utbildningsnivå, finns det också ett visst 

ekonomiskt motstånd hos regeringarna: ställs det krav på universitetsutbildning för 

personalen kommer detta också att driva upp lönekostnaderna samt kraven på bättre 

arbetsvillkor (ibid.). Att möjligheterna till fortbildning är små står i kontrast till de 

rekommendationer som rapporten ger; att hålla en hög kvalitet på personalens 

utbildning då en kan se ett samband mellan detta och barns utveckling och lärande. 

Rapporten rekommenderar vidare att det skapas strategier för att behålla och rekrytera 

välutbildad personal (ibid.).    

   

Länder som till exempel Österrike, Finland, Tjeckien och Ungern ser i likhet med 

Sverige till hela barnet, det vill säga kropp, känslor, sinne, kreativitet, historia och social 

förmåga (OECD, 2006). I dessa länder är personalen inom barnomsorgen ofta utbildad 

för att kunna tillgodose just de yngre barnens behov samt att kunna dokumentera och 

reflektera över sin och förskolans effektivitet vad gäller barns trygghet och lärande 

(ibid.). I en avhandling av Hagström (2010) finner författaren att personal som utbildats 

i anknytningsteori känner en stor hjälp av denna fortbildning. De beskriver det som att 

gå från tyckande till lärande, att de kunnat ta till sig och har stor användning av en ny 

viktig och betydelsefull kunskap. Förskollärarna i denna studie av Hagström, upplever 

att de kommer till en vändpunkt där barnet får en helt annan trygghet med deras nya 
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strategier, en annan samspelsutveckling. Detta visar på hur viktigt det är med utbildad 

och kunnig personal som kan bemöta barnen på rätt sätt och därmed ge dem en trygg 

bas för sin fortsatta utveckling. Stedt (2013) anser att kontinuitet i arbetslaget är en 

förutsättning för att det ska ske en samsyn, eftersom kollegor emellan ofta lär av 

varandra och härmar varandras beteende. Med stor personalomsättning blir det ett 

mer splittrat synsätt.    

   

Gillberg (2009) frågar sig i sin avhandling om det inom kommunal verksamhet finns en 

värderande syn på de olika kommunala verksamheterna och att den kvinnodominerade 

barnomsorgen missgynnas av detta när pengarna ska fördelas. Gillberg menar att 

förskollärare har dåliga förutsättningar i organisationen att bedriva en oberoende och 

självstyrande verksamhet i relationen till den pedagogiska praktiken. Heiskanen (2006) i 

Gillberg menar att det kan vara svårt att prata om genus och jämställdhet i nordiska 

organisationer. Detta då vi anser oss ligga högt i jämställdhetsarbetet och att dessa 

frågor skulle vara gammaldags eller omoderna, då vi som sagt anser oss vara helt 

jämställda. Heiskanen menar att detta producerar ojämställdhet då tankarna om att vi 

skulle vara jämställda gör att vi inte ser hur det faktiskt är.   

   

Gillberg diskuterar i sin avhandling vilka olika aktörer som förskollärarna har att 

förhålla sig till; förskollärarna uppger då barnen, föräldrarna och kommunen. Med 

“kommunen” avsågs allt från områdeschefer till kommunpolitiker. Förskollärarna var 

överens om att de var tvungna att ha närmsta cheferna på sin sida för att överhuvudtaget 

kunna utveckla någonting rörande verksamheten. Förskollärarna i studien menar att en 

öppnare kommunikation hade kunnat föras. Förskoleverksamheten i den aktuella 

kommunen verkade ingå i en diffus organisation, där förskollärarna under de tre år 

Gillbergs studie pågick inte riktigt visste vem som hade mandat att föra deras talan. De 

var osäkra på om det skulle vända sig till biträdande rektorn, eller kanske själva direkt 

till utbildningskontoret (ibid.). Gillbergs intryck var att inte ens verksamhetscheferna 

hade någon information vad som hände med varken deras egna tjänster, 

ansvarsfördelningen eller budgetfrågor. Just budgetfrågorna påverkade verksamheten i 

och med personalbrist och hanteringen av denna. Vikarier kunde sättas in för att sedan 

dagen efter flyttas till annan förskola inom enheten, trots att behovet av vikarier fanns 

kvar. Dessutom var behovet av fast anställd personal stort. Vikariefrågan skulle 

dessutom hanteras av förskollärarna, vilket såklart var tidskrävande. Gillberg ställer 

sig också frågande till de enskildas anställningsvillkor; behöriga förskollärare kunde 

vara anställda som barnskötare och kökspersonalen kunde plötsligt dras in när budgeten 

för året var förbrukad. Detta påverkar såklart möjligheterna som förskollärare har att 

utforma verksamheten i förhållande till de mål som förskolans verksamhet ska nå 

eftersom det förutsätter en kontinuitet i personalgruppen. Gillberg presenterar vidare 

organisatoriska hinder för projektet, ett projekt som ju syftade till att utveckla 

verksamheten. Det första hindret visade sig vara pengar. Det fanns inte pengar till 

vikarier och utan vikarier, ingen möjlighet till arbete med projektet. En av 

förskolecheferna uttryckte att det var fräckt av förskollärarna att be om pengar till 

projektet när de visste om kommunens budgetunderskott. Det andra hindret var att de 

kände att “kommunen” ogillade deras projekt. Gillberg upplevde att verksamheten var 

“godtyckligt” (s. 103) organiserad, vilket hon också menar är typiskt för andra förskolor 

i andra kommuner. Gillberg menar att hennes resultat angående förskolan som del av en 

kommunal organisation stämmer överens med en avhandling av Ekström (2007). 

Ekströms avhandling visar på att förändrade förutsättningar upplevs som försämringar. 

Pedagogerna har fått fler uppgifter att utföra, barngrupperna har blivit större och antalet 
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små barn har ökat vilket ses som försvårande vad gäller att bedriva en stimulerande 

verksamhet (Gillberg, 2009).   

   

Anknytning i förskolan ur internationellt perspektiv   
I en studie från England (Page, 2017) påpekas det att det inte bara i England utan att det 

även förekommer en global diskurs om sambandet mellan anknytning och barns sociala, 

emotionella och kognitiva utveckling och lärande. I den engelska läroplanen står det hur 

viktigt det är att det finns ett uppdrag att barnet ska tilldelas en nyckelperson 

(Department of Education, 2014). Denna nyckelperson har som uppdrag av engelska 

staten att bidra till att möta varje barns individuella behov av omsorg och lärande. Page 

har myntat uttrycket “professional love” om den omvårdnad som personal i 

verksamheter för yngre barn möter och använder sig utav i sin dagliga profession. 

Författaren menar på att pedagogerna behöver råd och vägledning i hur de på ett bra sätt 

kan förhålla sig till barnet för att få en trygg anknytning, då det är så viktigt för barnets 

framtida utveckling, inom både emotionella, kognitiva och sociala förmågor.   

   

Woods (2007) har genom sin studie funnit att ju bättre anknytning barnen har, ju bättre 

kommer de överens socialt med sina kamrater på förskolan samt har överlägset högre 

akademisk kunskap vid studiens senare undersökning. Woods menar att om en antar 

läroplaner som främjar positiva relationer kan en förbättra den akademiska kompetensen 

och minska ångest hos förskolebarn. Han ser sambandet mellan en trygg anknytning och 

välmående barn.    
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Syfte och frågeställning:   

  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka organisatoriska förutsättningar och 

utmaningar förskollärare upplever att de har för att skapa trygga anknytningar till de 

yngsta barnen i förskolan, med utgångspunkt i Bowlbys anknytningsteori. Vi vill bidra 

till kunskap inom området då vi anser det vara viktigt eftersom det påverkar barnens 

välmående och lärande i hög utsträckning men också personalens välmående.    

   

 Vilka organisatoriska förutsättningar upplever förskollärare och barnskötare att 

de har för att skapa trygga anknytningar?   

 Vilka organisatoriska utmaningar upplever förskollärare och barnskötare att de 

har för att skapa trygga anknytningsrelationer i förskolan?    
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Metod   

  

Under denna rubrik kommer tillvägagångssättet för att genomföra studien att beskrivas. 

Först presenteras val av metod och hur den motiveras. Sedan kommer urvalet att tas 

upp. Därefter en beskrivning av hur insamlandet av data gick 

till. Slutligen presenteras hur analysen av materialet gick till.   

   

Val av metod   
För att besvara våra frågeställningar valde vi att använda oss av intervjuer i insamlandet 

av data för att kunna få utvecklade och fördjupade svar. Intervjuformen är en 

semistrukturerad intervju och möjliggör en relativt fri interaktion med respondenten 

(Stukát, 2011). Det innebar att vi kunde ställa följdfrågor och även klargöra vad 

informanten menade genom att återupprepa och fråga om vi uppfattat saken 

rätt. Vi valde två huvudfrågeställningar för att sedan nyansera följdfrågorna och få ett 

individuellt anpassat samtal under intervjuerna. Att använda sig av sådan 

halvstrukturerad intervjuform ger möjlighet att utveckla svaren djupare och ger fylligare 

information än till exempel ett frågeformulär. Metoden är även följsam och flexibel, 

vi ändrade frågorna så att de passade och förstods av den tillfrågade. En av 

svårigheterna med denna metod är att intervjuarens förmåga till ett givande samtal är 

avgörande. En annan svårighet är att det kan vara svårt att jämföra de olika 

respondenternas svar, eftersom intervjun inte är så hårt strukturerad och samtalet kan 

utvecklas åt olika håll. Både förskollärare och barnskötare har intervjuats. Detta 

eftersom personer i båda yrkesgrupperna arbetar med barn och anknytning i förskolan. I 

efterföljande text kommer de båda yrkeskategorierna att kallas “pedagoger”.   

   
Urval   
Tolv pedagoger tillfrågades och elva av dem fullföljde intervjuerna. Fem var 

förskollärare och sex var barnskötare. En pedagog som valde att inte medverka ville 

besvara frågorna per mejl, vilket inte hade fungerat eftersom vi ville föra en dialog med 

följdfrågor under intervjun. De medverkande var i åldrarna 26 år till 60 år och hade 

olika lång erfarenhet. Alltifrån ett yrkesverksamt år till 40 yrkesverksamma år inom 

förskolan. För att söka respondenter mailade vi till 18 förskolechefer i tre kommuner i 

ett storstadsområde. Tre besvarade mailet och informerade om att frågan skickats vidare 

till ansvariga på de aktuella förskolorna, som sedan skulle kontakta oss om de hade 

möjlighet att delta i studien. Då en sådan kontakt inte tagits inom en två-veckorsperiod 

valde en av författarna att personligen kontakta pedagogerna på aktuella förskolor som 

då var villiga att delta i studien. Studiens andra författare valde att ta hjälp av personliga 

kontakter för att komma i kontakt med informanter.  Dessa informerade sina 

förskolechefer om studien och fick klartecken att delta. I informationsbrevet (se bilaga 

1) som delades ut till pedagogerna informerade vi om att deltagandet var frivilligt och 

att de kunde avbryta när som helst. Vi informerade även om vad 

intervjumaterialet skulle användas till och att uppgifterna som lämnades skulle 

behandlas konfidentiellt. Vi har på så sätt följt Vetenskapsrådets (2017) forskningsetik 

genom att med våra respondenter gått igenom grundläggande krav på individskydd.  Vi 

informerade våra respondenter om att det färdiga examensarbetet kommer att publiceras 

på internet samt att allt vårt insamlade material kommer att förstöras efter godkänd och 

avklarad kurs på Högskolan.   
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Insamling av data   
Sju intervjuer har skett på respondenternas arbetsplatser och fyra i deras hemmiljö där 

vi kunnat samtala på ett avslappnat sätt i lugn och ro, så kallade fältintervjuer (Stukát, 

2011). Intervjuerna skedde enskilt. Tiden har varit mellan 15 till 50 minuter per 

intervjutillfälle, beroende på hur mycket respondenten hade att säga om ämnet i fråga. 

Innan samtalen gick vi igenom samtyckesblanketten med de tillfrågade och de skrev 

under. Vid intervjutillfällena användes diktafon eller ljudinspelaren på mobiltelefonen. 

Intervjuerna lyssnades sedan igenom, vissa av dem flera gånger. De första 

inspelningarna nedtecknades i sin helhet och ordagrant. Då detta var mycket 

tidskrävande valdes att resterande inspelningar endast nedteckna delar relevanta för 

studien. Relevant för studien innebär att det handlade om informanternas upplevda 

förutsättningar eller utmaningar med att skapa anknytning och trygghet för barnen i 

förskolan. Dessa nedtecknades dock också ordagrant för att undvika egna 

tolkningar. Detta resulterade i sammanlagt 56 sidor som sedan analyserades. Materialet 

har förvarats så att ingen obehörig kunnat ta del av det och raderas efter avslutad 

kurs.               

   

Analys av data   
Vi gick igenom det nedskrivna materialet tillsammans och markerade likheter vi kunde 

hitta mellan respondenternas svar. Respondenternas uttalanden sattes i relation 

till Bowlbys anknytningsteori samt Broberg et al. (2012) tolkning 

av Bowlbys anknytningsteori i en förskolepraktik och analyserades utifrån denna teori. 

Vi kunde direkt se centrala begrepp som bland annat “nära relation” och 

“tillgänglighet”. Respondenternas svar kategoriserades först i två; Förutsättningar samt 

Utmaningar. Under respektive kategori fann vi sedan underkategorier, under 

Förutsättningar fyra underkategorier och under Utmaningar tre underkategorier.  
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Resultat  

  

Här presenteras de resultat som framkommit i studien. Först presenteras de 

förutsättningar som pedagogerna anser sig ha för att skapa trygga relationer med   

varje barn. Förutsättningarna är indelade i fyra underkategorier. Sedan presenteras de 

utmaningar som framkommit. Dessa är indelade i tre underkategorier. Resultatet har 

tolkats utifrån Bowlbys anknytningsteori. Denna innebär att barn föds programmerade 

att söka skydd hos en anknytningsperson (Bowlby, 1994). Broberg et al. (2012) 

beskriver hur förskolans pedagoger i sin verksamhet kan arbeta med hänsyn till detta. 

Med stöd av Bowlbys anknytningsteori samt författarnas beskrivning av ett medvetet 

förhållningssätt har vi tolkat och analyserat respondenternas utsagor.     

   

Förutsättningar   
Här beskrivs de förutsättningar pedagogerna ansåg sig ha att skapa trygga, nära 

relationer med varje barn. Sedan följer en analys av resultatet.   

Möjlighet att anpassa inskolningstiden efter barnets behov  

Här belyses den del av resultatet som tar upp hur utformningen av inskolningen ses som 

en förutsättning för att skapa trygga relationer. Flertalet respondenter talar om hur 

viktigt det är att skapa en trygg relation med barnet innan det är dags 

för vårdnadshavaren att gå första gången. “Officiellt” använder sig flera pedagoger av 

en tre dagar lång föräldraaktiv inskolning, men ingen av pedagogerna menar att 

inskolningen absolut ska vara klar efter tre dagar.   

“För man känner ju då att man måste kunna knyta an till dom innan man säger 

hejdå”   

 (Fröken Blå)   

   

Resultatet visar att den första lämningen sker först när de känner att det finns en stark 

anknytning mellan pedagogen och barnet.   

 “Och det har vi ju gått ut med och sagt att det är ju inte bestämt hur många 

dagar det ska ta. Utan vi måste ju se till att det blir bra för barnet också”.   

(Fröken Grön)   

   

Fröken Röd berättar att de vid inskolning ser till att barnet får en kontaktperson, alltså 

någon som har huvudansvaret för det nya barnet. Denne kontaktperson finns med barnet 

och föräldern under hela inskolningsperioden. Ofta är det i sandlådan som relationen 

skapas, “man sitter nära och bygger tillsammans”.  Det är också denne person som finns 

med på vilan när föräldern gått.   

“Vi kan ha de här tre fyra första dagarna men det kan behövas ett halvår på några 

barn beroende på...vi försöker lyssna in och i möjligaste mån, det går ju inte alltid, 

men i möjligaste mån försöker vi se till att det finns den trygga personen med”.   

(Fröken Röd)   

   

Samarbete med kollegor och kontinuitet i arbetslaget   
Här vill vi belysa hur utfallet av vår studie ger belägg för att samarbete och kontinuitet i 

arbetslaget är en förutsättning att hinna se varje barn och skapa nära relationer. 

Att kunna organisera barnen i mindre grupper, vilket var ett resultat av gott samarbete, 

var också en förutsättning för att lättare skapa närmare relationer med barnen.   

“...och då är det ju också kanske där man knyter an väldigt mycket i mindre 

grupper”.   
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(Fröken Gul)   

   

En informant nämner kontinuitet i arbetslaget som en förutsättning. Hon menar att de i 

och med har arbetat så länge ihop tillsammans har hittat ett arbetssätt som främjar den 

goda anknytningen till barnen. Hon menar också att det finns 

en förståelse  kollegorna emellan när ett barn väljer en pedagog och en annan blir 

bortvald.   

“...då är det ju bara att gilla läget”.    

(Fröken Röd)   

   

Det har även framkommit att vikten av kollegialt samarbete under inskolningen har 

gjort arbetsbördan lättare. Arbetet med inskolningar har under hösten varit tufft, men det 

kollegiala samarbetet underlättade situationen.   

“Och här känns det jätteviktigt vad gäller anknytningen, det kan jag ju säga, där är 

det ju sådan sak att det var lika viktigt för [kollegan] att få det fungerande och att 

det funkade liksom med föräldrar och allting. Att hon kände samma ansvar för 

det. Det betyder jättemycket för det var en väldigt tuff höst.”   

(Fröken Blå)      

Att få stöd av förskolechefen   

Här vill vi belysa det som framkom i vår studie som visar på personalens upplevda stöd 

från ledningen för att underlätta arbetet med anknytning. Vissa har fått konkreta tips 

från chefen hur de kan arbeta och där denne introducerar just ordet “anknytningsperiod” 

istället för inskolningstid.   

“...hon tyckte det var viktigare att kalla det anknytningstid. Eller 

anknytningsperiod. Just för att det är det här det handlar om.”   

(Fröken Lila)   

   

Detta hade skett under ett kvällsmöte där chefen i fråga berättade om otrygg anknytning 

och gav tips på hur personalgruppen konkret kunde uttrycka sig tillsammans med 

barnen för att lugna otrygga barn.    

   

Ett annat resultat visar att personalen har fått stöd i att fortsätta arbeta på ett sätt som de 

anser främjar en trygg och nära relation. Fröken Röd arbetar i en 1-5årsgrupp, vilket hon 

anser vara “fantastiskt” med tanke på relationerna med barnen.    

“Så vi upplever ju att det blir väldigt tryggt för dem att inte behöva byta över 

kanske när man är 2–3 år till nästa avdelning och sedan ytterligare en gång.”   

(Fröken Röd)   

   

Det är ett arbetssätt som hon och kollegorna har “kämpat hårt” för att behålla. Eftersom 

arbetssättet lever kvar, tolkar vi det som att de har stöd av chefen att fortsätta arbeta på 

det sätt som de anser bidrar till barnens trygghet. Vidare menare fröken Röd att de fått 

stöd genom chefen genom tillgången på resurspersonal. I dagsläget består hennes 

barngrupp av 17 barn och de är fem pedagoger, vilket hon menar är “otroligt bra” ur ett 

anknytningsperspektiv.   

   

Fröken Lila berättar hur hon kände sig illojal mot chefen som inte alltid uppskattade att 

Fröken Lila ibland struntade i att gå på olika möten för att prioritera barnen och 

verksamheten under inskolningsperioden. Sedan säger fröken Lila att hon ändå tror 

att chefen “indirekt förstod” att hon behövde göra de prioriteringarna. Detta tolkar vi 

som att hon har chefens stöd.   
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Pedagogerna tar egna initiativ för att främja trygga anknytningar  

Här exemplifierar vi informanternas egna initiativ som vi funnit i vår studie, för att 

skapa trygga relationer med barnen. Vissa söker upp litteratur inom ämnet anknytning 

och läser på sin fritid. Andra efterfrågar erfarenheter inom enheten kring ämnet.   

“...vi frågade väldigt mycket också om det fanns erfarenhet i enheten med den här 

föräldraaktiva inskolningen och så många barn. Och det liksom fanns inte 

riktigt...”   

(Fröken Blå)   

   

Andra konsekvenser som visar sig i vår studie är att en pedagog tar med sig ett barn som 

blir ledset och otryggt när hon ska gå med sig in i personalrummet på sin rast, andra tar 

inte ut sina raster för att istället finnas där för barnen hela tiden under den 

första känsliga inskolningsperioden.   

“Ja vi kunde inte ta ut raster, barnen sov inte och vi fick ta upp dem. Jag hade nån 

på min rast som fick sitta här [pekar bredvid sig i soffan i personalrummet]”.   

(Fröken Grön)   

   

Flertalet av de inblandade i studien tar egna initiativ att inte gå ifrån verksamheten, på 

möten och liknande, under denna period.   

“Men jag väljer att faktiskt välja bort det [möten] för att verksamheten är 

viktigast. Och att barnen har det bra. Och framförallt om man nåt barn som 

är...extra känsligt, som har knutit an väldigt mycket till mig”.   

(Fröken Lila)   

   

En annan informant berättar hur hon ser till att vara på plats första veckan då hennes 

anknytningsbarn lämnas på morgonen, vilket vi tolkar som ett uttryck för flexibilitet och 

eget initiativ för att skapa trygghet hos barnet.   

   

Analys av resultat – Förutsättningar  
Här kan vi se att under rubriken “Möjlighet att anpassa inskolningstiden efter barnets 

behov” visar vårt resultat att pedagogerna förstår vikten av att barnen känner sig trygga 

och att det finns en anknytningsperson som barnet känner sig tryggt med innan 

föräldrarna lämnar första gången. Detta ligger i linje med Bowlbys teori (Broberg et al., 

2012). Under rubriken “Samarbete med kollegor och kontinuitet i 

arbetslaget” presenterar vi den samlade data om vikten av kontinuitet, samarbete och 

förståelse sinsemellan i arbetslaget som en förutsättning för att skapa trygga 

anknytningar. Detta menar även Broberg et al. är en förutsättning. Under rubriken “Att 

få stöd av förskolechefen” uppger en pedagog att arbetslaget fått stöd i att fortsätta 

arbeta på ett sätt som de anser främjar trygga relationer, det vill säga i 1–5 års grupper. 

Detta för att kunna ge barnet en trygghet och kontinuitet under sina år på förskolan. 

“Looping” är ett begrepp som används inom internationell forskning för att beskriva ett 

arbetssätt som ger möjligheten att barnet får en och samma pedagog under barnets 

kritiska period av anknytning och känslomässiga utveckling (Nitecki, 2017). I en annan 

intervju framkom att chefen förklarat för förskolans pedagoger om trygga och otrygga 

anknytningar samt hur en kan arbeta med detta. Detta har lett till att de på chefens 

initiativ arbetar utifrån Bowlbys anknytningsteori. Som förutsättning presenteras 

också pedagogernas egna initiativ för att främja trygga anknytningar under en egen 

rubrik. I sina utsagor ger de uttryck för handlingar som är viktiga ur ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv, som att vara nära och tillgängliga för barnen (Bowlby, 

1994).   
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Utmaningar   
Här presenteras de utmaningar som framkommit i studien anser sig ha för att 

pedagogerna ska kunna skapa trygga, nära relationer med varje barn. Sedan följer en 

analys av resultatet.   

Pedagogerna har inte tid att vara närvarande i barngrupp  

Resultatet visar att dokumentation, möten och andra administrativa uppgifter tar tid från 

barngruppen och det relationsskapande arbetet. Fröken Orange berättar om att det är 

pedagogerna på förskolan som ansvarar för beställningen av varor såsom kaffe, 

toalettpapper och så vidare. Hon menar också att hon känner att det ligger mycket 

ansvar på henne i hennes yrkesroll, exempelvis att göra scheman och dokumentation. 

Detta tar tid från barngruppen menar hon.   

“...det skulle kunna sitta en människa i varje hus [varje förskola inom 

enheten, egen tolkning] och bara göra sådana administrativa saker och det skulle 

finnas jobb, det skulle finnas hur mycket jobb som helst för den personen att göra 

varje dag.”   

(Fröken Orange)   

   

Ytterligare exempel från Fröken Gul som uttrycker att “man ska hinna 

med också [egen kursivering] att vara med barnen”. Detta tolkar vi som ett uttryck för 

att det administrativa tar stor del av arbetsuppgifterna och att vara med barnen blir något 

som “också” ska hinnas med. Fröken Rosa anser även hon att det administrativa arbetet 

tar mycket tid, hon uttrycker det som att hon “drunknar” i administrativt arbete.    

“...men sen är det fruktansvärt [med betoning] mycket arbete på förskolläraren 

vilket gör att ibland så känns det som att jag inte knappt hinner se barnen. För jag 

sitter bara med mail och massa såna saker som gör att då tas det bort fokus från 

verksamheten”.   

(Fröken Rosa)   

   

Ytterligare ett utfall av studien visar att det administrativa arbetet är något som “drar i 

en hela tiden” och tar tid från barnen. Informanten menar vidare att hon upplever krav 

uppifrån att kunna visa upp sin verksamhet genom dokumentation på väggarna, att det 

är detta som premieras. Hon menar att detta sker på bekostnad av omsorgen [där vi 

anser att anknytning och relationsskapade finns].   

“...på nåt sätt då fokuserar man mindre på omsorgen i liksom...för det är ju också 

där jag tänker som pedagogistorna och cheferna signalerar att nä men vad tar de 

upp mest egentligen? Då är det ju ofta mycket det här med projektarbete och 

lärande och...”   

(Fröken Turkos)   

“...sen kanske att chefer och ledningen och pedagogistor och allt vad det är kanske 

också behöver mer kunskap om och liksom prioritera just anknytning och liksom 

omsorgs...de här omsorgsbitarna som kanske har blivit lite fult nu på nåt vis”.   

(Fröken Turkos)   

Hon menar vidare att hon önskar att omsorg och anknytning kunde lyftas fram mer, 

eftersom de “ju är väldigt viktiga också” [i relation till undervisning].   
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Stora barngrupper påverkar det anknytningsfrämjande arbetet  

Studien har visat att flertalet av informanterna anser att stora barngrupper påverkar 

relationerna med barnen. Flera av respondenterna i vår studie menar att barngruppens 

storlek påverkar i vilken mån de hinner se varje barn.   

“Jag skulle väl främst säga att det är...antalet barn skapar ju goda eller icke-goda 

förutsättningar för att få en närmare och bättre relation med barnen. Som nu när vi 

har väldigt få barn, vilket är en otroligt god förutsättning för oss och barnen.   

(Fröken Rosa)   

Hon menar vidare att stora barngrupper, vilka hon arbetat i tidigare, gör att hon inte 

hinner se varje enskilt barn på det sätt hon skulle vilja göra. Hon jämför den lilla 

barngrupp hon har idag med tidigare större barngrupper och menar att relationen mellan 

henne och barnen idag är “på en annan nivå”.   

   

Ett annat utfall beskriver antalet inskolningar på en och samma gång som 

“övermäktigt”. På frågan om det går att skapa en trygg relation som håller för en 

lämning efter tre dagar med så många barn samtidigt svarar Fröken Blå:    

“Nej det går ju inte. Det går inte”.    

(Fröken Blå)   

   

Även barngruppens storlek överlag gör det svårt att hinna se varje barn, menar hon.    

   

“Ja så vi hade ju flera som grät samtidigt. Så man kände...det var för många helt 

enkelt som inte var trygga och det kändes inte bra då”.   

(Fröken Grön)   

Fröken Grön har även hon under hösten haft många inskolningar på en och samma 

gång. Förutsättningarna för att skapa en trygg och nära relation med varje barn anser 

hon inte har varit bra. Ett halverat antal barn jämfört med antalet barnavdelningen nu 

fick hade varit hanterbart, menar hon. Hon menar att barngruppernas storlek var bättre 

när hon började arbeta [80-talet, egen anmärkning] och vill att man ska gå tillbaka till 

hur det såg ut då angående gruppstorleken. En annan pedagog beskriver sig som en 

“bläckfisk”, eftersom det är många barn som vill få plats i hennes knä när föräldrarna 

gått. Hon beskriver vidare hur man som högst upp i anknytningshierarkin blir vald av 

barnen och hur en kollega som vill hjälpa till att trösta barnen kan bli avvisad [av 

barnen].   

“Så då blir det ju kört om det kommer in en tredje pedagog...”jag har ett knä” och 

de [barnen] bara tittar och går därifrån.   

(Fröken Brun)   

   

En pedagog beskriver hur de på eftermiddagarna ofta är kort om folk vilket gör att det är 

svårt att hinna se och hjälpa alla barn ute på gården. Hon menar att barnen också känner 

av detta, att de får “klara sig själva”. 

Arbetsmiljön påverkar relationerna mellan pedagog - barn  

Här vill vi belysa de utfall i studien som avser den fysiska och psykiska arbetsmiljön 

påverkar möjligheten att skapa nära relationer med barnen. Flera respondenter beskriver 

arbetet som stressigt och en pedagog funderade på att göra en tillbudsanmälan gällande 

arbetsmiljön då hon fått problem med en axel efter att ha burit på ledsna barn. Fröken 

Grön beskriver hur hon under höstens inskolning kände sig utarbetad och fick ställa in 

saker på sin fritid för att hon var för trött efter jobbet.   
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“Det var så mycket jag fick säga ifrån, jag orkade inte. Jag var helt slut i 

huvudet.”   

(Fröken Grön)   

  

Hon menar att barnens gråt påverkade henne negativt, hon säger att “man spänner sig i 

kroppen” och att det inte känns bra när barnen är ledsna och gråter. Fröken Blå som 

också haft många inskolningar samtidigt under hösten menar även hon att det var tufft 

att försöka räcka till för så många barn samtidigt.    

   

Det framkom i en intervju att en pedagog sökte stöd hos chefen då hon ansåg att antalet 

inskolningsbarn var för många att hantera vid ett och samma tillfälle.     

“Vi försökte att söka hjälp hos henne men vi fick inget stöd. Det fanns ingenting 

att göra åt det. Det är faktiskt hennes skyldighet som chef egentligen.”   

(Fröken Grön)   

Fröken Grön berättar att de ska göra en utvärdering av den tuffa inskolningen som ska 

lämnas till chefen.   

   

Analys av Resultat – Utmaningar   
Tre underkategorier av utmaningar har presenterats. Den första underkategorin 

“Pedagogerna har inte tid att vara närvarande i barngrupp” belyser de resultat vi 

funnit där pedagogerna anser att det administrativa arbetet gör att de inte hinner vara 

närvarande varken mentalt eller fysiskt i barngruppen, vilket Broberg et al. (2012) 

menar är en förutsättning för att skapa nära relationer med barnen. I kategorien “Stora 

barngrupper påverkar det anknytningsfrämjande arbetet” framkommer pedagogernas 

svårigheter att skapa trygga relationer med många barn samtidigt, vilket också stöds av 

Broberg et al. Författarna rekommenderar små barngrupper för att minska barnens stress 

och påfrestning. Under kategorien “Arbetsmiljön påverkar relationerna mellan pedagog 

- barn” framkommer i en av intervjuerna att det är en psykisk påfrestning att omges av 

ledsna och otrygga gråtande barn. Detta får stöd av Broberg et al. som menar att vuxna 

reagerar annorlunda på om det är ett barn eller en vuxen som gråter och att det är mer 

stressfullt med barns gråt. En annan pedagog meddelade chefen att det var för många 

inskolningar på en och samma gång ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv men fick 

inget stöd hos denne.    

   

Sammanfattning resultat   
Syftet med denna studie var att skapa kunskap om hur verksamma pedagoger ser på sina 

förutsättningar att skapa trygga nära relationer med varje enskilt barn på avdelningen. 

Vi ville också undersöka vilka utmaningar de kunde finna i det anknytningsfrämjande 

arbetet. Vi ansåg det vara viktigt eftersom det påverkar både barnens 

hälsa och personalens hälsa.   

   

Vi kunde urskilja fyra olika kategorier av förutsättningar som respondenterna talade 

om. Den första kategorin handlar om flexibilitet vid inskolningen. Majoriteten talade om 

vikten av att vara flexibel vid inskolningen och vara lyhörd för barnens behov. Den 

andra kategorin handlar om det kollegiala samarbetet. Flertalet nämnde också det 

kollegiala samarbetet som en förutsättning, att känna stöttning hos varandra och att 

kunna dela ansvaret med dessa. I den tredje kategorin har vi samlat resultaten som 

handlar om stöttning från förskolechefen som en förutsättning för att kunna få arbeta på 

ett sätt som pedagogerna upplevde främjar trygghet och nära relationer. Den fjärde 

kategorin (som vi tolkar är en förutsättning då pedagogerna inte talar om det som en 
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sådan) handlar om att pedagogerna tar egna initiativ för att få en trygg anknytning till 

barnen. De lägger exempelvis om sina scheman för att finnas på plats för nya barn, de 

söker upp litteratur på området och förkovrar sig på sin fritid och hittar lösningar för 

de barn som blir ledsna när anknytningspedagogen ska gå på rast, som att de får följa 

med in på personalrummet.   

   

Vi kunde urskilja tre kategorier av utmaningar för pedagogerna avseende det 

relationsskapande arbetet. Den första kategorin var att administration och 

dokumentation tog tid från barngruppen och att pedagogerna upplevde att de inte hade 

tid att vara närvarande i barngrupp i den mån de önskade. En pedagog upplevde det som 

att hon knappt hann se barnen, en annan uttryckte det som att hon “drunknar” i 

administrativt arbete. Den andra kategorin handlar om stora barngrupper och dess 

inverkan på det relationsskapande arbetet. Flera pedagoger ansåg att barngrupperna var 

för stora för att kunna skapa nära och trygga relationer med varje barn. Någon menade 

att hon inte hann se alla barn så som hon önskade att hon kunde. Den tredje kategorin 

handlar om arbetsmiljön. En pedagog beskriver att barnens gråt gjorde henne spänd i 

hela kroppen och att hon fick ställa in planerade aktiviteter på fritiden på grund av att 

hon var “helt slut”. En annan pedagog ifrågasatte att ta in tio inskolningar på samma 

gång och sökte hjälp och stöd från chefen, men fick till svar att denne inte kunde göra 

någonting åt situationen.    
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Diskussion   
  

Här diskuterar vi vår studie, metoden och vad som kunde ha förbättrats angående denna 

samt resultatet. Resultatdiskussionen presenteras utifrån de två huvudkategorierna 

“Förutsättningar” samt “Utmaningar” som också knyter an till arbetets frågeställningar.   

   

Metoddiskussion   
Valet av insamlandet av data, det vill säga intervjuer, var ett lämpligt val då 

respondenterna gav relativt uttömmande svar. I semistrukturerade intervjuer som de vi 

genomförde finns stora möjligheter för respondenten att utveckla sina svar och prova 

sina tankar högt i samtalsform med intervjuaren. Denna frihet i samtalet anser vi vara 

värdefull då svaren förhoppningsvis ligger så nära respondenternas erfarenheter som 

möjligt. Vi har låtit respondenterna prata ganska fritt, även om de kommit bort 

från ämnet lite för att sedan återkomma till ämnet anknytning, just för att få hela deras 

syn och inte störa deras tankegång. Risken med denna friare intervjuform är att vi kan 

råka ställa ledande frågor och styra samtalet allt för mycket. Det är viktigt att vara 

medveten om att det är intervjuaren som avgör vad som följs upp och uppmuntrar 

genom att exempelvis nicka och visa intresse för (Löfgren, 2014). Intervjuerna skedde 

på var sitt håll och följdfrågorna som ställdes var olika. Detta gjorde analysarbetet 

svårare och kan också ha påverkat resultatet av vår studie.  

  

Samtalen spelades in med inspelningsfunktionen på Iphone och diktafon. Vi anser att det 

var en bra metod då det var lätt att återkomma till materialet. Nackdelen är att 

respondenten eventuellt kan känna sig en aning obekväm, vilket dock inte var något 

som uttrycktes. De nedtecknade delarna av intervjuerna analyserades sedan tillsammans 

för att hitta likheter i svaren. Att sitta tillsammans anser vi vara en förutsättning för att 

göra en samstämmig analys.    

   

Innan intervjuerna bad vi respondenterna om skriftligt samtycke. På denna blankett 

fanns även kort information om studiens ämne. Denna önskade vi att respondenterna 

hade läst mer noggrant för att vara mer insatta i anknytningsteorin och förberedda inför 

intervjun. För att eventuellt få mer genomtänkta svar kunde vi ha varit tydligare med att 

respondenterna skulle läsa igenom den information de fick.    

   

Diskussion av resultat   
De artiklar vi sökt fram och läst inom detta ämne stöder vår uppfattning om hur viktiga 

de första fem åren i ett barns liv är. Under de första två åren sker den största och 

snabbaste utvecklingen av hjärnan under vår livstid (Nitecki, 2017). Dessutom 

påpekar OECD-rapporten (2006) vilken fördel och nytta det är för både barn, pedagoger 

och samhälle att ta tillvara barnens vetgirighet och nyfikenhet under dessa år, för att 

frambringa kunniga, demokratiska och trygga barn. En förutsättning för att barn ska 

kunna tillägna sig lärdomar och kunskap är att deras anknytningssystem är i viloläge, 

det vill säga att deras behov av trygghet är tillgodosett (Broberg et al., 2012). Mycket 

inom forskningen gör gällande att en trygg anknytning är avgörande för barnets 

utveckling för den kognitiva, emotionella och psykiska hälsan (Nitecki, 2017; Webber, 

2017; Woods, 2007).   

  

Här nedan diskuteras resultatet av vår studie utifrån de två frågeställningar vi hade. 

Först behandlas resultatdelens första kategori, Förutsättningar. Sedan diskuteras 

kategorin Utmaningar.  
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Förutsättningar   
Resultatet av vår studie visar att en av förutsättningarna för att kunna skapa trygga 

anknytningar är en flexibel inskolningsperiod. Respondenterna beskrev hur de strävade 

efter att skapa en trygg anknytning med det nya barnet för att kunna fungera som en 

vikarierande anknytningsperson när föräldern lämnade sitt barn. En pedagog berättar att 

de utser en kontaktperson till det nya barnet, en pedagog som har extra ansvar för att 

skapa en trygg relation med barnet, vilket ligger i linje med den engelska läroplanen där 

det finns formulerat att en “nyckelperson” ska tilldelas nya barn 

(Department of Education, 2014). Att det i den svenska läroplanen inte står något om 

trygga anknytningar anser vi vara anmärkningsvärt då vikten av att barn känner sig 

trygga är väl känt. Då det är flera pedagoger som talar om vikten av en stabil relation till 

barnet innan föräldern ska vinka hejdå första gången anser vi visar på en förståelse av 

anknytningsteorin.   

   

Vidare visar vår studie att det kollegiala samarbetet är en förutsättning för att kunna 

skapa anknytningsrelationer till barnen. Broberg et al. (2012) beskriver vikten av att 

förstå anknytningshierarkin och att en som pedagog kan bli bortvald, vilket flera 

pedagoger ger uttryck för att de gör. Kontinuitet i arbetslaget visar sig också vara en 

förutsättning. Att detta är just en förutsättning får stöd av det engelska arbetssättet 

PACE där relationen till barnet byggs med förtroende och kontinuitet (Webber, 

2017). Även Gillberg (2009) nämner i sin avhandling kontinuitet i arbetslaget för att 

kunna utforma en bra verksamhet. Fördelarna med kontinuitet för barn och vuxna är 

stora. Kontinuiteten är viktig för anknytningen och skapar trygghet, långa starka 

relationer, bättre samarbeten i barngruppen och bättre konflikthantering. Det blir också 

en fördel för pedagogerna som inte behöver lära känna nya barn och deras 

förutsättningar och utveckling (Nitecki, 2017).  

  

Vidare är det en fördel med kontinuitet i arbetslaget då olika kollegor i ett arbetslag kan 

ha olika erfarenheter och kunskaper. Den tysta kunskapen om personliga normer och 

värderingar är något man lär av varandra i det sociala samspelet. Då det är skillnad på 

den implicita (outtalade) och explicita (uttalade) kunskapen (Stedt, 2013) anser vi det 

vara viktigt med tid för reflekterande samtal i arbetslaget för ett gemensamt 

förhållningssätt och en gemensam samsyn.   

   

I likhet med Gillbergs avhandling (Gillberg, 2009) visar också vår studie att 

ledningsstöd var en av förutsättningarna. En pedagog berättade att arbetslaget fått 

chefens stöttning att få behålla ett arbetssätt som främjar trygga relationer. Det gällde då 

de ville behålla 1–5 års grupper, så att de fick möjlighet att följa barnen under en längre 

tid. Detta anser vi är en form av ledningsstöd och ett viktigt sådant.   

   

Den fjärde kategorin av förutsättningar som vår studie visar på är att pedagogerna tar 

egna initiativ som främjar ett arbete i linje med Bowlbys anknytningsteori. Detta är 

mycket intressant då en majoritet av respondenterna inledningsvis i intervjuerna påstår 

sig ha lite eller ingen kunskap om denna teori. Några respondenter uppger att de på eget 

initiativ sökt litteratur på området för att öka på sina kunskaper. Andra respondenter 

berättar hur de ändrat sitt schema för att finnas på plats när barnen är relativt nya på 

förskolan, vilket också Broberg et al. (2012) menar är bra att göra under den första 

känsliga tiden. Att vissa pedagoger på eget initiativ sökte litteratur på området tolkar vi 

som att de ansåg sig sakna kunskap. Vi anser att utbildning eller gemensam fortbildning 

är viktigt för att hålla en hög kvalitet på verksamheten. Detta visar en studie av 

Hagström (2010) där pedagoger som gått en gemensam fortbildning om bland annat 
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anknytning säger att diskussioner och reflektioner ökat i arbetslaget. Via 

den fortbildningen hade de nu gemensamma teorier att följa samt att de pratade samma 

språk, vilket gav dem större förståelse för varandra. Den nya kunskapen hade även ökat 

deras förståelse för hur betydelsefullt deras pedagogiska arbete och roll är. Även 

Webber (2017) tar upp hur det bland pedagoger kan finnas en viss okunskap gällande de 

olika relationstyperna. Författaren tar upp i sin studie att pedagoger ofta känner sig 

oförberedda att stödja de barn som har en otrygg anknytning med 

sin vårdnadshavare just på grund av otillräcklig kunskap inom området och att de därför 

inte vet hur de ska agera.  

   

Skolverket (2016b) skrev en rapport om barngruppens storlek på förskolor och tar fasta 

på forskning som visar på hur viktigt det är att ha kunskap om de tidiga relationerna 

barnen skapar med vuxna. De efterföljande relationerna påverkas också av hur kapabel 

pedagogen är att skapa en trygg anknytning med barnet. Skolverket beskriver också att 

det behövs mer forskning om just pedagogers anknytning till barn samt att barnens 

första år har grundläggande betydelse för deras långsiktiga utveckling både fysiskt och 

psykiskt. Skolverket (2017) menar att den största kvalitetsfaktorn i förskolan beror på 

personalens kompetens och utbildningsnivå samt att kvalitéten kan öka om inte bara 

förskollärare utan även barnskötare har erfarenhet och utbildning som avser kunskaper 

om yngre barn och deras behov. De nämner även att barngruppens storlek är av stor 

betydelse då det är viktigt att små barn inte får för många relationer att hantera. 

Skolverket anser även att för att hålla en god kvalitét så är personaltätheten viktig 

eftersom den påverkar både samspelet mellan barn och personal samt omsorgen.    

   

Vi menar att en större samsyn hos pedagoger kring begreppet anknytning skulle främja 

arbetet. Det skulle kunna ske genom att betydelsen av anknytning skrevs in i läroplanen, 

som till exempel en “nyckelperson” som nämns i den engelska läroplanen 

(Department of Education, 2014). Även Page (2017) anser att det finns ett behov av 

vägledning för pedagoger för att skapa trygga anknytningar. Barnets sociala, 

emotionella och kognitiva utveckling påverkas av detta. Även när Woods (2007) 

genomförde sin studie på förskolebarn ansåg han att det är viktigt med en praxis för 

barnutbildning (Early Childhood Education). Woods anser i likhet med Bowlby (1994) 

att typen av anknytning går att förändra genom ett förändrat förhållningssätt från barnets 

omgivning. Hans studie kom fram till att barn som får bättre anknytning med sina 

föräldrar samt med lärare ökar sin sociala förmåga, sin egen känsloreglering men också 

ökar sin akademiska kompetens avsevärt. Woods menar att läroplaner indirekt kan 

påverka barnens psykiska hälsa och lärande på ett positivt sätt. Han anser vidare 

att en förankring i en allmän läroplan och utbildning inom anknytningsteorin ökar 

chansen att pedagoger kan skapa en trygg anknytning och skapa positivare relationer 

med barnet.  

Utmaningar   

En stor del av respondenterna ansåg att administrativa arbetsuppgifter tog tid från 

barngruppen och det relationsskapande arbetet. Krav på dokumentation och 

uppföljningar har blivit allt högre på pedagoger i förskolan (Broberg et al., 2012). 

Broberg et al. påpekar att det för att skapa trygga anknytningar krävs att man som vuxen 

är närvarande både kroppsligt och mentalt. En pedagog uttrycker hur det alltid är något 

administrativt som “drar i en” vilket vi tolkar som att hon möjligtvis inte alltid är 

särskilt närvarande mentalt då hon befinner sig i barngrupp. Detta anser vi försvårar 

anknytningsarbetet. Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellman 

(2016) beskriver att förskollärare anser att ett mindre antal barn i barngruppen ger dem 
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möjligheten att dokumentera och hinna följa upp varje barns utveckling och lärande. 

Detta blir svårare i de stora barngrupperna. Detta leder oss in på den andra kategorin av 

utmaningar, “Stora barngrupper påverkar det anknytningsfrämjande arbetet”. Flera 

av respondenterna upplever att barngruppens storlek påverkar möjligheterna att skapa 

trygga relationer, vilket också Broberg et al. menar är en faktor. Författarna menar att 

antalet barn i gruppen påverkar barnens stressnivåer i hög grad och att ett enkelt sätt att 

få ner stressnivåerna är mindre barngrupper. Även Skolverkets (2016b) 

rekommendationer om antalet barn i varje grupp är inne på samma linje då de 

rekommenderar betydligt mindre barngrupper än de som pedagogerna i denna studie 

bedriver sin verksamhet i. Broberg et al. menar att barngruppernas ökade storlek 

och minskad personaltäthet är en konsekvens av politiska beslut och vi anar att detta 

även är en ekonomisk fråga. Vi vill koppla detta till Gillbergs (2009) avhandling som 

menar att det ur ett genusperspektiv kan vara så att en traditionellt sett kvinnlig bransch 

missgynnas när kommunens pengar ska fördelas över de olika förvaltningarna. Även i 

OECD (2006) nämns att det finns en negativ syn på kvinnodominerade branscher vilket 

såklart påverkar förutsättningarna. Att förskolan är en verksamhet som ofta verkar sakna 

pengar och resurser anser vi vara mycket olyckligt då de långsiktiga effekterna av en 

god förskoleverksamhet med välutbildad personal är väl kända och dokumenterade 

(Bergin & Bergin, 2009; Nitecki, 2017; OECD, 2006; Woods, 2007).   

   

Den tredje kategorin under utmaningar rör arbetsmiljön. När det gäller arbetsmiljön 

känner pedagogerna att de inte känner att de finns till för alla barnen när det är för 

många inskolningsbarn samtidigt. Pedagogerna behöver kunna vara en trygg bas och en 

säker hamn, begrepp som Ainsworth myntade (Bowlby, 1994) för att beskriva 

hur vuxna kan skapa en trygg anknytning med barn. Vi anser att de behövs riktlinjer inte 

bara för hur stora barngrupperna är utan även för hur många inskolningsbarn som är 

gynnsamt att ha, för alla parters skull. Då forskningen visar hur 

viktig anknytningen är för barnets framtida utveckling behöver det klargöras vad som är 

lämpligt antal barn för att kunna skapa dessa trygga anknytningar i förskolan. Flera av 

våra respondenter beskriver det som en stressig och påfrestande arbetsmiljö just under 

inskolningen då så många nya och ovana barn kommer och de inte hinner med att trösta 

de ledsna barnen. En respondent efterfrågade en utvärdering efter inskolningstiden, 

vilket enligt vår åsikt också borde vara en självklarhet. Då övrig verksamhet skall 

dokumenteras och reflekteras över borde likväl den viktiga anknytningstiden också 

reflekteras över enligt vår uppfattning, vilket inte alltid sker.    

   

Slutsatser   
Läroplanen säger att “Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, 

utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan (Skolverket, 2016a s. 16). Vi anser 

att för att detta ska uppfyllas krävs att pedagoger har kunskap om vikten av trygga 

relationer mellan vuxna och barn. Vår studie har bidragit med kunskap inom det 

avsedda området, då vi funnit att respondenterna har varit relativt eniga i vad som är 

deras förutsättningar och utmaningar. Detta är ett viktigt bidrag till utvecklingen av 

förskolan då vi i denna studie finner vad pedagoger behöver för att skapa trygga 

relationer till barn. Vår studie visar att de allt högre kraven på dokumentation och 

undervisning i kombination med större barngrupper och färre pedagoger utgör en 

utmaning avseende skapandet av trygga relationer med barn i förskolan. Flera 

pedagoger upplever arbetsmiljön som stressig och att många små inskolningsbarn på 

samma gång gör det svårt att skapa en trygg relation med dem där pedagogen kan 
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fungera som vikarierande anknytningsperson. Den tuffa arbetsmiljön till trots visar 

pedagogerna på en god vilja att skapa trygga och nära relationer med barnen.    

Vidare forskning  

I vår studie har vi fått en indikation på vad pedagoger anser att de behöver för att kunna 

skapa trygga relationer med barn. Vårt förslag på vidare forskning är att undersöka hur 

förskolechefer ser på möjligheterna att arbeta för trygga anknytningar i förskolan.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev med samtyckesblankett   
   

Information och samtyckesblankett   

    

Hej!   

Vi är två förskollärarstudenter från Gävle Högskola som i vårt slutliga examensarbete 

valt att fokusera på anknytningsteorin och de organisatoriska förutsättningar och 

utmaningar som förskollärare upplever i förskolan för att kunna skapa trygga relationer 

med barnen. När barn lämnas på förskolan av sina ordinarie anknytningspersoner, oftast 

vårdnadshavarna, behöver de knyta an till en ställföreträdande anknytningsperson för att 

kunna lära och utvecklas. Vi är intresserade av att undersöka hur förskollärare upplever 

att de får förutsättningar att skapa trygga relationer till barnen och vilka som utmaningar 

som finns. Vi hoppas att du är intresserad och att du vill medverka i en intervju.   

    

Medverkan i intervjun är helt frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. 

Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att använda oss av 

det som framkommer i intervjun du medverkar i. Vi står till förfogande för att svara på 

frågor under hela höstterminen. Intervjun består av ett antal öppna frågor kring ämnet 

och samtalet spelas in. Inspelningen raderas efter godkänd kurs. Tidsåtgång beräknar vi 

cirka 30 minuter för intervjun.   

    

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av personuppgifter 

begränsas. Kontaktperson är vår/min handledare (kontaktuppgifter nedan), som också 

tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.   

    

Med vänlig hälsning   

    

Jonna Joelsson                                                         Jane Wisselgren   

                                                                             

    

                                                                                                                                               

Handledare: Annie Hammarberg  
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Medverkan i intervjun är helt frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta

samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter/student tillstånd att använda oss av 

det som framkommer i intervjun. 

Vi står till förfogande för att svara på frågor under hela höstterminen.   

    

    

Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen   

    

    

    

Datum; _____________   

    

Namn;____________________________________________   

    

Email/Telnr; _______________________________________   
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Bilaga 2 - Intervjufrågor  

  
Namn?  

Ålder?  

Utbildning?  

Antal år inom yrket?  

  

Vad känner du till om Bowlbys anknytningsteori?  

  

Hur ser inskolningsprocessen ut och varför?  

 Hur skapas en relation till barnet?  

 Använder ni er av en anknytningspedagog?  

 När sker första separationen från föräldern?  

 Hur fortsätter det anknytningsfrämjande arbetet efter inskolningsperiodens slut?  

 Har ni en samsyn kollegor emellan kring begreppet anknytning?  

  

Vilka förutsättningar har du att skapa trygga relationer med barnen?  

 På vilket sätt är detta en förutsättning?  

Vilka utmaningar upplever du för att skapa trygga relationer med barnen?  

 På vilket sätt är detta en utmaning?  

   

  

   

   

   
 

   

   

   

   
  

  

  

  

  

  

  


