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Sammanfattning 

År 2018 debatterades det i flera medier angående organisatoriska faktorer som påverkar 

pedagogers arbete i förskolan, exempelvis framkom i många av debattinläggen åsikter om att 

det inte finns tillräckligt mycket personal för att tillgodose alla barns behov i förskolan. För 

barns välmående i förskolan samt för deras lärande och utveckling är relationer till pedagoger 

en viktig grund. Syftet med denna studie är att belysa pedagogers förutsättningar för 

relationsskapandet till barnen samt undersöka om organisatoriska förutsättningar påverkar 

detta. Följaktligen handlar studiens frågeställningar om vilken betydelse pedagogers 

förutsättningar har för att skapa och upprätthålla relationer med barnen samt vilka 

organisatoriska faktorer pedagoger anser påverkar dessa. För att besvara studiens 

frågeställningar genomfördes en enkätundersökning, detta för att kunna lyfta många 

pedagogers åsikter. Studiens bakgrund och tidigare forskning ger en inblick i betydelsen av 

barns anknytning samt hur relationen mellan pedagog och barn förhåller sig till detta ämne. 

Utifrån den teoretiska inramningen anknytningsteorin har begreppen nära känslomässiga 

relationer, trygg bas och anknytningsbeteende använts som analysverktyg för att bearbeta det 

framtagna resultatet från enkäten. Resultatet, som baseras på 504 enkätsvar, visar att 

skapandet och upprätthållandet av relationer kräver tid från pedagogens håll, att tiden 

påverkas i sin tur av de organisatoriska faktorerna som förekommer i verksamheten. En stor 

andel respondenter anser att det är viktigt med närvarande och lyhörda pedagoger för 

skapandet och upprätthållandet av relationer samt att personaltäthet, gruppstorlek och andra 

uppgifter runtomkring påverkar tiden för att tillgodose varje enskilt barns behov.  
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1. Inledning 

Enligt skollagen (SFS, 2010:800) är barn från ett års ålder välkomna till förskolans 

verksamhet, där deras behov ska bli tillgodosedda av den verksamma personalen. Tre 

grundstenar pedagoger har att förhålla sig till, för att ge barnen de bästa förutsättningarna i 

förskolan, är omsorg, utveckling och lärande. Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) 

beskriver att barns trygghet och välbefinnande grundläggs av trygg omsorg från pedagogerna.  

För att främja barns individuella utveckling och lärande har forskning visat att barns 

välmående är en viktig faktor (Ebbeck, Phoon, Tan-Chong, Tan & Goh, 2015). Att barn i 

förskolan får känna sig värdefulla och dela glädjefyllda tillfällen med andra är också gynnsamt 

för deras utveckling och lärande (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016).  

 

John Bowlby är en av grundarna till anknytningsteorin och menar att barn redan från födseln 

knyter an till sina omsorgspersoner för att överleva, när de inte kan ta hand om sig själva. Hur 

barn blir bemötta samt hur deras relationer utvecklas är viktiga grunder för ett barns 

utveckling (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). När barn börjar i förskolan är de 

fortfarande i behov av personer som tar hand om dem och pedagogerna blir där barnens 

kompletterande anknytningspersoner (Killén, 2014).  Relationer mellan pedagog och barn är 

en nödvändighet för att barnet ska kunna få sina behov tillgodosedda, känna välmående och 

därmed få en god möjlighet till lärande och utveckling, något som kräver tid och engagemang 

från pedagogerna (Ebbeck et al., 2015).  

 

Under det senaste året har organisatoriska faktorer för pedagoger debatterats väl, där tid, 

barngruppens storlek och personaltäthet har betydelse för hur varje individ får sina behov 

tillgodosedda. I debatterna har verksamma pedagoger påtalat hur bristen på såväl tid som 

personal i relationen till en växande barngrupp, skapar problem för att kunna bedriva en god 

verksamhet. Då relationerna mellan pedagog och barn är av betydelse för barns välmående, 

lärande och utveckling krävs det att förutsättningar för skapandet och upprätthållandet av detta 

finns. Vi har valt att genom en enkätundersökning lyfta vad pedagoger inom förskolans 

verksamhet anser om deras förutsättningar att vara med barnen, vad som är viktigt för att 

skapa och upprätthålla relationer med dem samt vilka organisatoriska faktorer de anser är 

påverkande i deras arbetsvardag.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kvantitativa enkätstudie är att utifrån ett pedagogperspektiv belysa 

pedagogers förutsättningar för skapandet och upprätthållandet av relationer mellan pedagoger 

och barn samt om organisatoriska faktorer i verksamheten påverkar detta. Vidare är syftet att 

undersöka om samband förekommer mellan pedagogers förutsättningar att vara med barnen, 

deras relationer med barnen och organisatoriska faktorer. Detta leder oss till våra 

frågeställningar: 

 

- Vilken betydelse har pedagogers förutsättningar för att skapa och upprätthålla sina 

relationer med barnen? 

- Vilka organisatoriska faktorer i förskolan anser pedagoger påverkar deras relationer 

till barnen? 
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3. Bakgrund 

Hur barn blir bemötta och omhändertagna under sina första levnadsår lägger grunden för hur 

barnet förväntar sig att omvärlden är (Bowlby, 2010). För det lilla barnet är behovet att knyta 

an till sin omsorgsperson livsviktigt, oavsett hur bemötandet från den vuxna är (Havnesköld 

& Risholm Mothander, 2009). Utvecklingen av ett barns anknytning, anknytningens påverkan 

i verksamheten, hur anknytning och pedagogers roll framställs historiskt i förskolans 

styrdokument samt vad det finns för riktlinjer om barngruppens storlek kommer beskrivas i 

detta avsnitt. 

 

3.1 Anknytning 

Redan från födseln utvecklar spädbarnet ett behov av att knyta an, skapa trygghet och utveckla 

ett känslomässigt band till sina vårdnadshavare, eller någon annan person i barnets närhet som 

erbjuder den omvårdnad det behöver (Broberg et al., 2012). Leif Havnesköld och Pia Risholm 

Mothander (2009) beskriver att när ett barns vårdnadshavare eller annan närstående dagligen 

tar hand om barnet och dess behov, leder det till hur barnet skapar en bild samt ger upplevelser 

på hur det är att vara med en annan människa och skapa en relation till denna. Detta samspel 

och band utvecklas inom barnet med tiden och bildar inre arbetsmodeller beroende på hur 

olika relationer formas.  Det kan vara antingen utifrån en trygg bas då barnet blir väl 

omhändertagen och har en tillmötesgående vårdnadshavare eller en otrygg bas då barnets 

behov inte blir tillgodosedda (Bowlby, 2010; Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). 

 

3.1.1 Trygg och otrygg anknytning 

Som beskrivits under rubriken 3.1 Anknytning, avgör skapandet av relationer med barnets 

närstående om de utvecklar en trygg eller otrygg bas. Detta framställer barnets verklighet och 

kan utefter dessa ha en föraning om vad som händer om de agerar på ett visst sätt i samspel 

med människor som barnet har en relation till (Broberg et al., 2012). Utifrån barnets antingen 

trygga eller otrygga bas skapar barnet sedan anknytningsmönster. De två mest omnämnda 

anknytningsmönstren är trygg och otrygg anknytning. Den trygga anknytningen har en 

utgångspunkt i den trygga bas som barnet fått till en eller flera anknytningspersoner. Till 

denna/dessa vet barnet med säkerhet, från erfarenheter, att den kan återkomma till om barnet 

känner sig rädd och förväntar sig då även det trygga bemötandet och tröst. Den otrygga 
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anknytningen är motpolen till den trygga anknytningen. Barnet har lärt sig att det inte finns 

en trygg bas att återkomma till hos en närstående person i sin omgivning. Den tröst och 

trygghet barnet söker har inte blivit besvarad tidigare och medför att den i fortsättningen inte 

förväntar sig denna uppmärksamhet av någon omsorgsperson. Otrygg anknytning kan delas 

upp i flera underkategorier, dessa är undvikande och ambivalent anknytning. Dessa skiljer sig 

åt genom att vid den undvikande känner barnet inte behov att söka upp sin anknytningsperson 

eftersom den tidigare inte fått behoven tillgodosedda, medan vid en ambivalent anknytning 

vet barnet inte hur den vuxna kommer reagera på barnets behov då de skiljer sig åt från gång 

till gång (Bowlby, 2010; Broberg et al., 2012; Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). 

Förväntningarna utifrån tidigare erfarenheter bär barnet med sig när det börjar på förskolan 

och behöver skapa relationer med både pedagoger och barn, det kommer beskrivas närmare 

under nästa rubrik. 

 

3.2 Anknytning i verksamheten 

Barn i förskolan är alla i behov av en vuxen att förlita sig på, däremot skiljer sig behoven 

beroende på vilken ålder barnet är i (Brandtzæg et al., 2016). Kari Killén (2014) beskriver att 

när ett barn börjar i förskolan kommer det vara i behov av en eller flera trygga 

anknytningspersoner även där då vårdnadshavarna inte kommer finnas på plats under 

vistelsen. Pedagogerna kommer att spela en viktig roll i barnets utveckling då många barn 

spenderar långa dagar i verksamheten, i vissa fall mer tid än de spenderar med sina 

vårdnadshavare hemma. Författaren beskriver detta med begreppet kompletterande 

anknytning, med betydelsen att pedagogerna fungerar som ersättare för barnets 

vårdnadshavare när barnet är på förskolan. Pedagogerna ska finnas där och förmedla trygghet, 

tröst och omsorg till alla barn (Killén, 2014).  

 

De yngsta barnen på förskolan är beroende av närhet från pedagogerna för att de ska känna 

sig trygga och våga utforska sin omvärld. Ju äldre barnen blir desto mer tid spenderar de med 

sina kamrater på avdelningen, däremot är en relation med pedagogerna lika viktig. När barnen 

blir äldre behöver de pedagogernas stöttning i lek, sätta ord på känslor och händelser, vid 

konfliktlösning eller i barnets relationer (Brandtzæg et al., 2016). Att sätta ord på känslor och 

händelser beskriver både Malin Broberg et al., (2012) och Killén (2014) med begreppet 

mentalisering. Vidare beskriver Killén (2014) att barn behöver hjälp av pedagogerna att 
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utveckla en mentaliseringsförmåga med hjälp av språket, för att de bland annat ska kunna 

sätta sig in i sina medmänniskors perspektiv.  

 

3.3 Historiskt i förskolans styrdokument om anknytning och relationer  

Under åren har olika organisationer haft ansvar över barnomsorgen som därmed medfört olika 

styrdokument med varierande formuleringar om omsorg och relationer. Begreppet anknytning 

omnämns inte i dessa styrdokument. Från mitten till slutet av 1900-talet hade socialstyrelsen 

ansvar över barnomsorgen i Sverige. I samband med denna period utformades styrdokumentet 

Barnstugeutredningen, dokumentet tillsattes 1968 och framkom sedan 1972. Under denna tid 

skulle barnen få vägledning av de vuxna samt sina behov tillgodosedda, utifrån ett stort fokus 

på omsorg (Vallberg Roth, 2011). I Barnstugeutredningen (1968/1972) framkommer tydligt 

en beskrivning av barnet som egocentrisk och i behov av den omsorg och omvårdnad som är 

nödvändig i tidig ålder. Utifrån den egocentriska bilden av barnet beskrivs det hur barnet 

under sina första månader i livet inte skapar relationer med personer i sin omgivning, “därför 

att barnet inte upptäckt att det finns ett du” (Barnstugeutredningen, 1968/1972, s. 63). Det 

framkommer även att brister i omgivningens bemötande gentemot barnet medför 

konsekvenser i barnets bild av sin omvärld, försvårar barnets möjligheter till utforskande på 

egen hand, anknytningen till personer i sin närhet och den enskilda känsloutvecklingen. Ett 

barn lär sig skilja på olika personer i sin närhet och hur de agerar mot barnet i olika situationer. 

Barnet urskiljer dessa personer med tiden då insamlandet av erfarenheter kring den vuxna 

bildas. Vad för metoder och sätt som de vuxna använder mot barnet är olika för varje enskild 

vuxen, därför kan barnet vara med om många olika känslor och beteenden från de vuxna i sin 

närhet, detta påverkar anknytningen som bildas. Redan under denna tid ansågs både 

vårdnadshavarnas och pedagogernas bemötande gentemot barnet samt relationen mellan dem 

vara av stor vikt och nödvändigt för barnets utveckling (Barnstugeutredningen, 1868/1972).  

 

Utbildningsdepartementet tog över ansvaret för barnomsorgen under 1980-talet. 1998 

framkom den egna, första läroplanen för förskolan. Från att i Barnstugeutredningen gått in 

tydligt på relationer och omsorg förekommer dessa begrepp ytterst lite i läroplanen. I 

läroplanens revideringar 2010 och 2016, samt i den nya läroplanen som träder i kraft 

sommaren 2019 har inte begreppen fått större utrymme. Det som är återkommande från 1998 

är vikten av relationer och tillit till barnens vårdnadshavare, för att göra tiden för barnen i 
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förskolan till en positiv upplevelse. Det framkommer även tydligt att pedagoger ska främja 

varje barns enskilda utveckling och lärande, att de ska skapa möjligheter för att barnen ska 

känna tillit och trygghet samt att det ska finnas möjligheter för barnen att skapa hållbara 

relationer till både de vuxna och de andra barnen (Skolverket, 2010; Skolverket, 2016b; 

Skolverket, 2018; Utbildningsdepartementet, 1998).  

 

3.4 Skolverkets riktlinjer för barngruppens storlek 

Skolverket (2016a) skriver att det är svårt att definiera om en barngrupp är stor respektive 

liten utifrån enbart antalet barn i gruppen, det finns fler aspekter som är avgörande. De 

menar att personaltätheten, förskolans miljö, om det finns barn i behov av särskilt stöd och 

barnens åldrar är några aspekter som behöver tas hänsyn till. Skolverket definierar att 

barngruppen är stor när pedagogerna på avdelningen inte hinner tillgodose alla barns behov 

och att de känner sig stressade över att de inte hinner med det som behövs göras i 

barngruppen. De definierar en liten barngrupp som att barn inte hittar kompisar att leka med 

samt när pedagogerna anser att de inte behövs. Om en barngrupp anses var stor eller liten 

beror därmed på hur pedagogerna på avdelningen upplever deras egna arbete i gruppen.  
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4. Tidigare forskning 

Vid ett första försök till att hitta vetenskapliga artiklar kring barns anknytning upptäckte vi att 

det finns få om anknytning som är skrivna på svenska. Därefter utförde vi en litteratursökning 

i databasen ERIC. De ämnesord som användes vid sökningen och som sedan kombinerades 

på olika sätt var preschool education, kindergarten, childcare, preschool teachers, child 

caregivers och attachment behaviour. Valet av attachment behaviour blev utifrån att Broberg 

et al. (2012) beskriver det svenska ordet anknytning som attachment på engelska. När det 

sedan användes i ERIC kom förslag att attachment behaviour kunde användas, med deras 

beskrivning av ordet fann vi det relevant för vår sökning. För att få en förståelse för det 

nuvarande kunskapsläget inom studiens område begränsades sökningarna mellan 2008 och 

2018. Även begränsningar som Academic journals och Peer reviewed gjordes för att försäkra 

att de var tillförlitliga källor. Utifrån denna sökning fann vi sex stycken internationella artiklar 

som relevanta efter att ha läst deras sammanfattningar. Efter att ha läst de fullständiga 

artiklarna fann vi att de alla benämnde relationen mellan pedagog och barn som viktig för 

barnet att knyta an till pedagoger. Med kunskapen från artiklarna samt att organisatoriska 

faktorer påverkar barns välmående i förskolan är hett debatterade användes databasen Nordic 

base of early childhood education and care för att få fram de resterande artiklarna. I databasen 

finns förslag på sökord, där artiklarna hittades under sökorden gruppstorlek, ledarskap och 

omsorg. Efter att ha läst artiklarnas rubriker och sammanfattningar kontrollerades de valda 

artiklarna i databasen Primo med begränsningarna peer-review och artiklar.  

 

4.1 Relationernas betydelse 

Den internationella forskning som hittats om barns anknytning har gemensamt att de alla 

menar att relationen mellan pedagog och barn är av största vikt. De valda artiklarnas studier 

är genomförda i länder runt om i världen som Australien (Brebner, Hammond, Schaumloffel 

& Lind, 2014), Chile (Farkas, Strasser, Badilla & Santelices, 2017), Singapore (Ebbeck et al., 

2015), Kanada (Quan-McGimpsey, Kuczynski & Brophy, 2011), Slovenien (Cugmas, 2010) 

och Israel (Klein, Kraft & Shohet, 2010). Vidare kommer kunskapsläget för varför relationen 

mellan pedagog och barn har betydelse för barnens tid i förskolan beskrivas. 
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4.1.1 Barnets första tid i förskolan 

Varje dag när ett barn lämnas på förskolan sker en separation från vanligtvis ett av barnets 

vårdnadshavare. Pnina S. Klein et al. (2010) har genomfört en observationsstudie om barns 

övergångar från hem till förskola under deras tre första månader i verksamheten. Separationen 

är mer påfrestande för vissa barn än för andra, till exempel om barnets liv hemma är under 

förändring. Studien belyser att barnets första tid på förskolan samt övergångarna underlättas 

om en av barnets vårdnadshavare är med under de första dagarna i verksamheten, för att både 

barnet och vårdnadshavaren ska bekanta sig med miljön och pedagogerna. Denna tid kan 

medföra att vårdnadshavaren känner sig mer redo för att lämna barnet ensam på förskolan, 

för även om det är barnet som lämnas på förskolan är separationen påfrestande för både barnet 

och vårdnadshavaren. Under tidens gång kan både pedagoger, vårdnadshavare och barn arbeta 

fram en rutin som är lämpligt för det enskilda barnet och som underlättar övergången från 

hemmet till förskolan. Studien visar även att pedagoger bör prata empatiskt med barnet om 

känslorna som uppstår när vårdnadshavaren har lämnat, oavsett om barnet är ledset eller inte. 

Detta anses vara en mer långvarig lösning för att underlätta separationen från vårdnadshavaren 

än att distrahera ett ledset barn med en aktivitet, det hjälper barnet enbart för stunden (Klein 

et al., 2010).  

 

När barn börjar på förskolan innan de verbalt kan uttrycka sig är relationen mellan pedagog 

och barn betydelsefullt för att pedagogen ska kunna förstå barnets signaler (Brebner et al., 

2014). Hur relationen mellan pedagog och barn utvecklar sig beror delvis på hur interaktionen 

mellan dem är och även hur interaktionen är mellan pedagogen och barnets vårdnadshavare. 

Om interaktionen är meningsfull för alla kan det vara en hjälp för barnet att utveckla en trygg 

relation till pedagogen (Ebbeck et al., 2015).  

 

4.1.2 Relationsbyggande 

Sharon Quan-McGimpsey et al. (2011) belyser genom sin intervjustudie att en relation mellan 

två personer uppstår när båda anses vara deltagare. För att en relation mellan pedagog och 

barn ska utvecklas kan pedagoger skapa möjligheter för att meningsfulla interaktioner ska äga 

rum. Deras studie lyfter även att en relation genomgår olika stadier där den första är skapandet 

av en relation. De föreslår att innan ett barn börjar i verksamheten kan pedagoger ta reda på 

information om barnets bakgrund samt vad den är intresserad av att exempelvis leka med. 
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Vidare behöver relationen upprätthållas, genom exempelvis att vara på barnens nivå samt 

genom positiva och roliga upplevelser tillsammans. Vid tillfällen kan relationer behöva 

återupptas efter en längre tid från varandra samt repareras efter att till exempel en konflikt 

uppstått mellan parterna. Att bli sams vid behov är en viktig del för att upprätthålla den nära 

relationen till varandra. Tiden för barnen på förskolan behöver innehålla nära relationer till 

pedagogerna, inte enbart att pedagogerna är vuxna som tar hand om barnen under dagarna 

eller enbart genomför undervisning med dem (Quan-McGimpsey et al., 2011). 

 

Marjory Ebbeck et al. (2015) rekommenderar att barnen i första hand skaffar sig en trygg 

anknytning till minst en av pedagogerna på avdelningen, det kan leda till att 

relationsskapandet till de andra pedagogerna underlättas. Skapandet och upprätthållandet av 

nära relationer är tidskrävande och kräver pedagogens engagemang. Att interagera med 

barnen, tilltala dem vid deras namn, vara närvarande och leka med barnen är generande 

faktorer för relationen (Ebbeck et al., 2015).  Chris Brebner et al. (2014) nämner faktorer som 

beröring, ögonkontakt, le och skratta tillsammans som betydelsefulla för en god relation. 

Deras studie visar att pedagogers individuella rutiner och kontinuitet med barnen, skapar ett 

lugn hos barnen, genom att de i och med detta vet vad som förväntas i olika situationer.  

 

4.1.3 Pedagogers kompetens har betydelse 

Chamarrita Farkas et al. (2017) belyser att den dagliga interaktionen mellan pedagog och barn 

är av största vikt för att upprätthålla relationen mellan dem samt för barnets individuella 

utveckling. Den dagliga kontakten är av betydelse för att pedagogerna ska ha en viktig roll 

för barnets utveckling, trots att de inte är barnets primära anknytningsperson. Speciellt viktig 

blir pedagogen och dennes kompetens för de barn som kommer från familjer med låg 

socioekonomisk status. I studien visar pedagogerna på en bättre mentaliseringsförmåga än 

vad barnens mödrar som ingick i studien gjorde, detta visade sig genom att pedagogerna 

samtalade mer avslappnat med barnen och om känslor på ett sätt som inte mödrarna gjorde 

(Farkas et al., 2017). För barns lärande, psykiska och känslomässiga behov kan relationen 

mellan pedagog och barn användas som ett verktyg. Relationen hjälper pedagoger att förstå 

barnets beteende och hur de ska bemötas (Brebner et al., 2014). 
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4.1.4 Relationers betydelse för barns fria lek 

Hur barn beter sig i den fria leken har också betydelse för barnets relationer till pedagogerna. 

Zlatka Cugmas (2011) belyser genom sin observationsstudie hur barns fria lek påverkas av 

dels sin ålder men även utifrån de relationer barnet skapat med pedagogerna. Ett barn som 

utvecklar en trygg relation söker kontakt med pedagoger under den fria leken och den söker 

även mer kontakt med sina kamrater på avdelningen. Ett barn som inte utvecklat en trygg 

relation tar inte kontakt med pedagoger i den utsträckning de med trygg relation gör samt att 

de leker mer sällan tillsammans med andra. Barnets ålder är också en påverkande faktor om 

barnet söker kontakt med pedagogerna. De yngre barnen är mer beroende av kontakten med 

pedagogerna medan de äldre barnen spenderar mer tid med sina kamrater. Hur barnen 

förhåller sig i den fria leken påverkar barnets utveckling, de som leker tillsammans med andra 

barn blir mer positiva, nyfikna på nya upplevelser och sociala, som är motsatsen mot barn 

som ofta leker för sig själva eller är åskådare av andras lekar (Cugmas, 2010). 

 

4.2 Organisatoriska faktorer 

Relationen mellan pedagog och barn kan förstås som en viktig grund för barns trivsel i 

förskolan. Som Ebbeck et al. (2015) belyser kräver relationer både tid och engagemang. 

Nedan kommer forskning om organisatoriska faktorer samt vad god kvalitet i verksamheten 

anses vara beskrivas. Majoriteten av studierna som presenteras är genomförda i nordiska 

länder. 

 

4.2.1 Kvalitetsaspekter i förskolan 

Enligt Jane Brodin, Luise Hollerer, Karin Renblad och Vaska Stancheva-Popkostadinova 

(2015) rankar svenska pedagoger sin egen attityd, storleken på barngruppen, personaltäthet, 

pedagogiskt ledarskap, arbetsklimat och relationen mellan vuxna och barn som de sex 

viktigaste faktorerna för en god kvalitet i verksamheten. Dessa faktorer anser även pedagoger 

i Österrike och Bulgarien som viktiga för god kvalitet i förskolan. Den svenska förskolan 

anses däremot vara mer betydelsefull för barn än vad den anses vara i Österrike och Bulgarien, 

eftersom där är verksamheten mer en barnpassning. 
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Ingrid Pramling Samuelsson, Pia Williams och Sonja Sheridan (2012) uttrycker utifrån deras 

intervjustudie att barngruppens storlek, sjukdom i personalen, möten samt andra 

organisatoriska faktorer påverkar pedagogers arbete kring barns lärande och utveckling. De 

belyser dock att det inte är alltid är storleken på barngruppen som försvårar arbetet kring att 

ge alla barn uppmärksamhet, utan hur sammansättningen av barnen är. Detta är en 

bestämmelse som inte görs av pedagogerna själva, utan från ledningsnivå. Barn som är i behov 

av särskilt stöd från vuxna medför därmed att andra barn får mindre uppmärksamhet av 

pedagogerna. Precis som Cugmas (2011) kom fram till i sin studie, att de yngre barnen på 

förskolan söker mer kontakt med pedagogerna än de äldre barnen menar Pramling 

Samuelsson et al. (2012) att de yngre barnen kräver mer uppmärksamhet för att få sina behov 

tillgodosedda. Genom att dela in barnen i mindre grupper får pedagoger mer tid att se varje 

barn, däremot påverkar barngruppens storlek även antalet barn i smågrupperna. Brit J. Eide, 

Nina Winger, Kristin Danielsen Wolf och Hanne Fehn Dahle (2017) har kommit fram till att 

relationerna mellan pedagogerna och barnen utvecklas i större utsträckning när antalet barn i 

barngruppen är färre och avdelningens personal är nästintill oföränderlig.  

 

4.2.2 Pedagogernas olika roller 

Relationens utveckling är beroende av den tid pedagoger har att spendera med barnen, där 

den fria leken är en stor möjlighet för relationsskapandet (Ebbeck et al., 2015). Eide et al. 

(2017) upptäckte att barngruppens storlek är en påverkande faktor för vilken roll pedagoger 

intar i den fria leken. I deras studie framkom det att om barngruppen var större hade pedagoger 

en mer övervakande roll mellan alla barns lekar och stöttade barnen när de exempelvis 

behövde tröst. I mindre barngrupper däremot samspelade de mer med barnen. De större 

barngrupperna medförde även att barnen inte kände alla de andra barnen och inte heller alla 

vuxna.  

 

Anette Boye Koch (2016) genomförde en studie där det var barn som intervjuades, då deras 

röster sällan får höras i forskning. Deltagarna hade nyligen slutat i förskolan och börjat i 

skolan. Utifrån vad barnen berätta kunde Boye Koch kategorisera fyra roller som barnen anser 

pedagoger har och vad som de har som utmärkande för barnens trivsel på förskolan. De fyra 

rollerna som Boye Koch benämner är den snälla, ordningsmakten, läraren och lekkamraten. 

De fyra rollerna skapar trivsel för barnen på olika sätt men där relationen till barnen är viktiga 

faktorer. Den snälla är den barnen kan gå till när de känner sig ledsna, rädda eller otrygga och 
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som ger dem tröst och trygghet. Ordningsmakten är den som “bestämmer” på förskolan, men 

den skapar även rättvisa lösningar för barnen. Läraren skapar roliga aktiviteter för barnens 

lärande och lekkamraten beskriver Boye Koch som barnens favorit, denna spenderar mycket 

tid med barnen och hittar på samt deltar i roliga aktiviteter med dem (Boye Koch, 2016). 

 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

En relation mellan pedagog och barn medför att barnets separation från sin vårdnadshavare 

blir mindre påfrestande genom att både vårdnadshavaren och barnet vet att den trygghet barnet 

behöver finns i verksamheten. Det är viktigt att både vårdnadshavare och barn får en god 

introduktion till förskolan och pedagogerna för att sedan underlätta separationen vid 

övergångarna från hem till förskola (Klein et al., 2010). Relationerna får sedan betydelse för 

barnens individuella utveckling och lärande, då pedagoger dels hjälper barnen att sätta ord på 

känslor samt att barns lek påverkas av deras relationer till pedagogerna (Cugmas, 2011; Klein 

et al., 2010). Relationerna mellan pedagog och barn kräver tid och engagemang och 

regelbunden kontakt för att relationen ska upprätthållas och främja barns lärande och 

utveckling (Ebbeck et al., 2015; Farkas, et al., 2017). Både gruppstorleken samt 

gruppsammansättning, som avgörs på ledningsnivå, påverkar pedagogernas tid med varje 

enskilt barn (Pramling Samuelsson et al., 2012). För relationen mellan pedagog och barn är 

få förändringar i personalen och inte för många barn i barngruppen en fördel (Eide et al., 

2017). 
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5. Studiens teoretiska inramning 

Här nedan kommer anknytningsteorin att presenteras och fungera som studiens teoretiska 

utgångspunkt. Då studien fokuserar på anknytning och relationer i förskolan anses 

anknytningsteorin vara en passande teori och kan vara underbyggande varför pedagoger bör 

ha goda förutsättningar för att vara med barnen. 

 

5.1 Anknytningsteorin 

Med ett intresse för barns utveckling och hälsa, grundade John Bowlby (1907-1990) 

anknytningsteorin med hjälp från Mary D.Salter Ainsworth (1913-1999). Det gemensamma 

intresset förde dem samman, men de hade olika utgångspunkter och kunskaper i ämnet. 

Bowlby var en utbildad psykoanalytiker som intresserade sig för barns påverkan av 

separationer från sina vårdnadshavare i tidig småbarnsålder samt hur deras relation till 

vårdnadshavarna utvecklas och artar sig med tiden utifrån separationserfarenheterna, positiva 

som negativa erfarenheter. Intresset uppkom när Bowlby vid 20 års ålder arbetade som lärare 

och mötte barn som under sin hittills korta livslängd blivit utsatta för många förflyttningar 

samt separationer, som medfört att de behövt anpassa sig på nytt ett flertal gånger. Han 

upptäckte under sitt första forskningsprojekt att dessa separationer och miljöombyten som 

barnen hamnar i har stor betydelse för deras dåtida och framtida mående. Ainsworth däremot 

studerade personlighetspsykologi och skapade begreppet trygg bas med innebörden att alla 

barn utvecklar olika typer av relationer med olika omvårdnadspersoner under sina tidiga år, 

även hon med ett intresse för hur varje enskilt barn reagerar på olika sätt vid separationer 

(Bowlby, 2010; Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).  

 

5.1.1 Nära känslomässiga relationer  

För att ett barn ska kunna överleva är det beroende av en vuxen som ger omsorg och beskydd 

inför livets och samhällets alla faror, utmaningar och erfarenheter. Det nyfödda barnet knyter 

an till sina vårdnadshavare oavsett hur relationen mellan dem utvecklas, eftersom det är 

barnets enda val för att klara sig som nykommen människa och för att inte utsätta sig för faror.  

Då detta system är livsavgörande för ett barn anses det vara medfött. Barnet får en 

anknytningsrelation till den person som ger barnet den omsorg och kärlek som barnet behöver 

(Bowlby, 2010; Broberg et al., 2012). John Bowlby (2010) beskriver utifrån 
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anknytningsteorin att människan förenas med andra människor i sin omgivning och skapar 

relationer genom samspel och att detta är en grundläggande del i vår mänskliga natur.  

 

5.1.2 Trygg bas  

Med en trygg bas kan barnet vid skrämmande eller främmande situationer veta med säkerhet 

att den kan vända sig till sin anknytningsperson för skydd. För att barnet ska våga ta steget att 

utforska sin omvärld på egen hand kan den genom den trygga basen veta att 

anknytningspersonen finns där om barnet är i behov av närhet. Det är detta som utgör 

relationen till en anknytningsrelation. Anknytningen som barnet har till sina närstående får en 

betydande roll i den individuella utvecklingen. Det kommer avgöra förväntningar på 

relationer i framtiden, hur barnet upplever sig själv som person och hur barnet får tillgång till 

att själv styra och anpassa sina egna känslor (Bowlby, 2010; Broberg, et al., 2012; Killén, 

2014).  

 

5.1.3 Anknytningsbeteende 

Ett barn som skapar anknytningsrelationer till en eller flera personer, vanligtvis inte till fler 

än sju, i sin närhet väljer dessa noggrant efter sina erfarenheter. Barnet kan även visa på ett 

beteende som innebär en önskan av att bli tröstad eller få uppmärksamhet på andra sätt till 

fler personer, ett så kallat anknytningsbeteende. Detta betyder inte att barnet som visar upp 

ett sådant beteende ser denna personen som en anknytningsperson som den har en 

anknytningsrelation till. Personen i fråga har blivit vald som ersättare av barnet då ingen av 

de anknytningspersonerna barnet har finns i närheten för att skydda eller trösta. Det är viktigt 

att barnet i förskolan kan visa anknytningsbeteende till flera pedagoger för att alltid känna sig 

trygg hos någon i förskolan, när pedagogen som barnet utvecklat en trygg relation med inte 

finns där (Broberg et al., 2012). Alla relationer som barnet skapar ger nya erfarenheter, det 

kan vara relationer med kamrater, pedagoger eller syskon. Alla dessa är viktiga och spelar en 

stor roll oavsett om relationerna inte alltid anses vara anknytningsrelationer för barnet, 

relationerna gynnar tillsammans barnets känslomässiga utveckling på något sätt (Bowlby, 

2010).  
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6. Metod 

I denna del kommer studiens metodansats, valet av enkät som metod, överväganden som tagits 

hänsyn till i utformningen av enkäten, urvalsprocessen, tillvägagångssättet, hur resultatet har 

framtagits och analyserats samt etiska överväganden att beskrivas.  

 

6.1 Metodansats  

Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015) beskriver tre olika angreppssätt som kan används 

av forskare under forskningsprocessen för att komma fram till en slutsats. Den ena är 

deduktion, där det handlar om ett logiskt tänkande som forskaren sedan utifrån teorier eller 

hypoteser kommer fram till en slutsats. Den andra är induktion, där forskaren utgår från sina 

egna erfarenheter eller sin insamlade data för att dra en slutsats, sannolikheten är 

utgångspunkten i detta fall. Författarna beskriver även abduktion, en tredje metod som är en 

kombination av de två förstnämnda, där forskaren rör sig under processens gång mellan både 

den insamlade data och existerande teorier (Fejes & Thornberg, 2015). Vår studie utgår från 

ett abduktivt angreppssätt, då vi pendlar mellan den insamlade datan och den existerande 

teorin. I formulerandet av enkätfrågorna var delvis anknytningsteorin och tidigare forskning 

en grund. Vidare analyserades studiens resultat utifrån både studiens insamlade data och 

anknytningsteorin.  

 

6.2 Val av metod 

En studies syfte och frågeställning avgör vilken metod som är relevant att använda sig av 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Utifrån vår studies syfte och 

frågeställningar föll valet av datainsamlingsmetod på enkät, då vi dels ville ha ett stort urval 

med respondenter samt att vi ville undersöka samband mellan pedagogers förutsättningar att 

ha tid i barngruppen, relationerna med barnen och organisatoriska faktorer. Studien är en 

kvantitativ studie då vi i resultat vill få fram mätningar, samt att ett stort urval med 

respondenter skulle ingå i studien (Bryman, 2011).  
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6.3 Enkätkonstruktionen 

Vid valet av enkät som metod till vår studie har vi tagit hänsyn till ett flertal aspekter. Dels 

om vi genom valet av enkät kan mäta det som är tänkt att mäta utifrån studiens syfte, det vill 

säga om studien kan uppfylla kvalitetskriteriet validitet (Bryman, 2011). Enligt Alan Bryman 

(2011) finns det olika sätt att formulera frågor till sin studie för att antingen förenkla eller 

försvåra för respondenten vid svarandet. Vid utformningen av enkäten är det viktigt att smalna 

av antalet frågor, för många frågor kan skapa bristande intresse hos respondenterna då det tar 

för lång tid att svara. Då frågorna i enkäten inte kan tydliggöras eller förklaras av skaparna av 

enkäten är det viktigt att frågorna är enkla att förstå, tydliga, strukturerade och intressanta. 

Även typen av frågor som används, antingen öppna eller slutna frågor, spelar en stor roll. 

Öppna frågor ger respondenten möjlighet att besvara med egna ord samt kan ge oförutsedda 

svar, medan slutna frågor ger förutbestämda alternativ att kryssa i, det ökar och underlättar 

även jämförbarheten i resultatet (Bryman, 2011). Vi valde att ha majoriteten slutna frågor för 

att kunna undersöka samband på ett smidigt tillvägagångssätt mellan frågorna. Det blev även 

tre öppna frågor då vi var intresserade att höra pedagogernas egna åsikter och erfarenheter om 

ämnet som inte hade framkommit annars. 

 

Vid ett antal frågor skrev vi ett påstående och använde svarsalternativ utifrån tekniken 

likertskala, enligt Bryman (2011) används detta för att göra attitydmätningar hos 

respondenterna. Det används positiva och negativa skalor för att få fram respondenternas 

åsikter om påståendena. Vi använde oss av två olika varianter av svarsalternativ i likertskalan, 

vid påståendet som påbörjades med “ta ställning till om du anser...” användes stämmer mycket 

bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dålig och stämmer mycket dåligt. Vid påståendet 

som började med “I vilken grad anser du…” användes mycket hög grad, hög grad, låg grad 

och ingen alls. Vi valde att använda oss av fyra steg på likertskalan därför att respondenterna 

inte skulle kunna lägga sig i mitten av skalan, utan på så vis tvingades ta ställning mot antingen 

ett positivt eller negativt håll. 

 

Bryman (2011) menar att välja enkät som metod innebär ett stort bortfall överlag då 

respondenterna kan välja att hoppa över frågor eller inte svara alls, det blir då en förlust på 

variabler i studien. Vid postenkäter är bortfallet som störst. Vi valde att utforma en enkät 

digitalt på grund av att det underlättar både tidsmässigt samt att resultatet på varje enskild 
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enkätfråga sammanställs automatiskt. Vilka som fick ta del av enkäten beskrivs under nästa 

rubrik. 

 

6.4 Urval 

Urvalsmetoden som användes var ett målinriktat urval, då den digitala enkäten lades ut i tre 

olika facebookgrupper för pedagoger i förskolan. Bryman (2011) förklarar ett målinriktat 

urval som att forskaren då väljer ut deltagare som är relevanta för att kunna bidra till studiens 

syfte och frågeställning. I detta fall var det facebookgrupper som valdes ut där medlemmarna 

hade någon form av koppling till förskola. De grupper vi valde hade gemensamt 39 410 

medlemmar utspridda över hela landet. På grund av anonymiseringen, som beskrivs närmare 

under rubriken 6.7 etiska överväganden, skriver vi inte ut namnen på de använda 

facebookgrupperna eller antalet medlemmar i varje enskild grupp. Genom den höga siffran 

som grupperna tillsammans genererade ökade chansen för att studiens stickprov, det vill säga 

antalet respondenter, skulle bli större och därmed enligt Bryman (2011) öka studiens 

sannolikhet. Även Eriksson Barajas et al. (2013) menar att ett större urval och antal 

respondenter kan medföra att resultatet kan generera säkrare slutsatser. Med resultatet utifrån 

urvalet kan också öka studiens reliabilitet, det vill säga öka studiens pålitlighet.  

 

6.5 Studiens tillvägagångssätt 

Den tidigare forskningen samt debattartiklar om organisatoriska faktorer och anknytning blev 

grunden inför studien. Utefter dessa påbörjades enkätfrågorna att formuleras. Vår handledare 

visade en enkät från Statistiska centralbyrån om lärares kontakter och samverkan med 

föräldrar. Denna enkät gav oss inspiration att utforma frågor som “I vilken grad anser du…” 

samt “Ta ställning till…”. Enkätfrågorna bearbetades vid kortare stunder under cirka två 

veckors tid och vi diskuterade om de är relevanta för studien eller inte. Ett missivbrev 

formulerades där information om vilka den riktade sig till, syftet med studien, cirka hur lång 

tid den tar att besvara samt etiska aspekter beskrevs (se bilaga 1). För att kontrollera att 

enkätfrågorna är begripliga samt formulerade på ett lättförståeligt sätt är en pilotstudie att 

rekommendera (Bryman, 2011). Innan enkäten skickades ut granskades den av vår handledare 

vid två olika tillfällen. Vid första tillfället diskuterade vi tillsammans hur frågorna hade kunnat 

omformuleras samt hur svarsalternativen bättre svarar på frågorna. Med tips om att Googles 
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egna enkätprogram var en bra plattform utformade vi den digitala enkäten. Genom en länk 

provade sedan handledaren att utföra enkäten och hade några få kommentarer på ändringar 

innan vi kunde skicka ut den (Se bilaga 2 för den slutgiltiga enkäten). Det slutgiltiga antalet 

enkätfrågor blev 21 stycken.  

 

När sista dagen för att besvara enkäten var förbi formaterade vi alla enkätsvar till 

dataprogrammet Excel, därefter började de tre öppna frågorna att analyseras i form av en 

innehållsanalys. Vad som menas med innehållsanalys beskrivs närmare under rubriken 6.6.1 

Analys av öppna frågor.  Efter tips av vår handledare sökte vi upp statistikprogrammet Spss 

för att kunna lägga in våra enkätsvar och därefter undersöka samband mellan utvalda 

variabler. Detta gjordes genom att för hand i programmet koda svaren från ord till siffror, 

därefter använde vi oss av korrelationsanalyser och kunde därmed avläsa hur starka samband 

det fanns mellan variablerna. Vad korrelationer innebär beskrivs närmare under rubriken 6.6.2 

Analys av slutna frågor. 

 

För att analysera det framtagna resultatet användes anknytningsteorin och de utvalda 

analysverktygen nära känslomässiga relationer, trygg bas och anknytningsbeteende. Till en 

början antecknade vi på ett separat papper det vi ansåg var det mest utmärkande i resultatet 

och som vi ville analysera. Därefter använde vi varje analysverktyg var för sig och kopplade 

ihop med delar av det vi kommit fram till var mest utmärkande i resultatet. Olika delar hade 

kopplingar till fler än ett analysverktyg medan andra kunde kopplas ihop med en av dem. 

Därefter började vi beskriva hur resultatets delar kunde förstås utifrån dessa verktyg och vad 

de har för betydelse utifrån anknytningsteorin. 

 

6.6 Databearbetning 

6.6.1 Analys av öppna frågor 

För att bearbeta svaren för enkätens öppna frågor användes metoden innehållsanalys. Enligt 

Bryman (2011) är syftet med innehållsanalys att kvantifiera ett innehåll, det vill säga få fram 

mätningar av det respondenterna svarat, och då enligt honom göra detta utifrån förutbestämda 

kategorier. Vi gick igenom en fråga i taget, där alla respondenternas svar lästes och är 

medräknade. De kategorier som framtogs är utifrån respondenternas svar. Efter att varje 

respondents svar lästes fördes ett protokoll på ett separat papper, där de kategorier som 
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framkom i svaret antecknades. För varje kategori som lästes för första gången antecknades 

det och fick ett streck bredvid, därefter fylldes kategorin på med streck för varje gång svaret 

återkom bland respondenterna. Flera respondentsvar har bidragit till streck under flera 

kategorier. Efter att alla svar granskats för en fråga räknades det ihop hur många streck var 

kategori fått, därefter omvandlades antalet till procent för att tydligare kunna förstå hur många 

av frågans respondenter som anser samma.  

 

6.6.2 Analys av slutna frågor 

För att bearbeta den data som samlats in utifrån enkätens slutna frågor användes olika 

statistiska analyser. Det ena verktyget är univariat analys, som Bryman (2011) beskriver är 

att analysera variabler var för sig, med det menas att beskriva resultatet av svarsfördelningen 

på en enkätfråga i taget. För att undersöka om det finns samband mellan hur pedagoger 

besvarat olika enkätfrågor användes verktyget Bryman (2011) beskriver som en bivariat 

analys. Bryman menar också att det är viktigt att ha i åtanke att när samband undersöks 

betyder inte det att en variabel orsakar den andra variabeln, men däremot går det att följa ett 

mönster i hur respondenterna besvarat de olika enkätfrågorna. En variant av bivariat analys är 

att undersöka korrelationer mellan variabler där Pearsons r är en metod, Katarina Eriksson 

Barajas et al. (2013) förklarar korrelationer som ett sätt att mäta hur starkt ett samband är 

mellan de utvalda variablerna. För att undersöka korrelationer användes statistikprogrammet 

Spss, där ett Excel-dokument med respondenternas enkätsvar formaterades till programmet. 

För att programmet sedan skulle kunna räkna ut hur starkt ett samband är behövdes 

respondenternas svar kodas i programmet, med det menas att om pedagogerna hade fyra 

alternativ att välja mellan, blev de beroende av det valda svaret tilldelade en siffra. Ett 

exempel är att på en fråga kunde respondenterna svara i mycket hög grad, alla som angav det 

svaret fick kodningen 4, de som svarade i hög grad kodades med 3 och så vidare. Detta är för 

att programmet inte kan mäta samband när svaren står med bokstäver, utan behöver vara 

formaterade till siffror.  Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver att korrelationer mellan två 

variabler kommer landa någonstans mellan -1 till +1. Minus- och plustecknet har inget med 

sambandet att göra, det visar bara i vilken riktning respondenterna har svarat. Med det menas 

att om pedagogerna angett ett svarsalternativ som kodades med siffran 1 på en variabel, har 

de angett ett svarsalternativ som kodades med exempelvis siffran 4, det medför en spridning 

bland respondents svar och därav ett minustecken framför. Angav däremot respondenterna ett 

svarsalternativ som kodade med siffran 4 på båda variablerna får sambandet ett plustecken 
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framför. Ju närmare -1 eller +1 en korrelationskoefficient är, desto starkare är sambandet 

(Bryman, 2011).  

 

Siffran som korrelationskoefficienten visar, det vill säga hur starkt sambandet visar sig vara, 

är inte det enda som är avgörande. För att säkerställa att korrelationen är tillförlitlig används 

statistisk signifikans. I samband med att korrelationskoefficienten visas i Spss 

korrelationstabeller, visas en signifikansnivå. Detta gör i form av antingen ingen, en eller två 

stjärnor (*) efter den uträknade korrelationskoefficienten. En stjärna står för att korrelationen 

är signifikant med 95%, det vill säga att det är med 95% säkerhet finns en korrelation mellan 

variablerna och att den uträknade korrelationskoefficienten inte uppstått av en tillfällighet. 

Två stjärnor menar att det är med 99% säkerhet finns det är en korrelation mellan variablerna 

och är därmed bättre än en stjärna. Den framräknade signifikansnivån tas fram främst utifrån 

den framräknade korrelationskoefficienten, men urvalet har också betydelse. Ett större urval 

medför att korrelationskoefficienten är mer tillförlitlig (Bryman, 2011). 

 

6.7 Etiska överväganden 

Annica Löfdahl (2014) belyser att studenter har samma skyldigheter att följa de regelverk som 

finns angående forskningsetik. Inför studiens genomförande och under studiens gång har vi 

utgått från råd och riktlinjer utifrån Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer, detta för att 

bedriva studien på ett korrekt sätt samt för att skydda de deltagande. Då genomförandet av 

studien var i form av en enkät skrev vi ett informationsbrev som ett informerat samtycke till 

respondenterna. I informationsbrevet inspirerades vi av de råd Löfdahl (2014) och Bryman 

(2011) belyser är viktiga saker att delge till respondenterna. Informationsbrevet innehöll vilka 

som var lämpliga för att besvara enkäten, att den var frivillig att besvara, att svaren inte går 

att spåras till enskilda individer och till sist vart resultatet kommer att publiceras. Genom att 

beskriva att enkäten var frivillig att besvara, att den var anonym samt att enkätsvaren enbart 

kommer behandlas av oss studenter följdes Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för informerat 

samtycke, anonymisering och konfidentialitet. Vi som tog emot enkätsvaren kan heller inte 

urskilja vilka det är som besvarat den, dels på grund av det målinriktade urvalet och valet att 

lägga ut den i flera facebooksgrupper men även för att Googles enkätprogram inte registrerade 

information om respondenterna. Deras medverkan godkändes av respondenterna i form av att 

de svarade på enkäten.  
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7. Resultat     

Enkäten genererade totalt 504 respondentsvar där 75,4% angav att de var förskollärare, 22% 

var barnskötare och resterande hade en annan form av yrkestitel inom förskolan, som 

exempelvis outbildad barnskötare. Respondenterna var alltifrån nyexaminerade till att ha 44 

års erfarenhet av att arbeta i verksamheten, medelvärdet av alla respondenternas erfarenhet i 

verksamheten räknade Spss ut till cirka 15 år. Vidare kommer resultatet presenteras utifrån 

studiens frågeställningar som lyder Vilken betydelse har pedagogers förutsättningar för att 

skapa och upprätthålla sina relationer med barnen? och Vilka organisatoriska faktorer i 

förskolan anser pedagoger påverkar deras relationer till barnen? 

 

7.1 Betydelsen av pedagogers förutsättningar i barngruppen 

Utifrån frågeställningen användes en öppen fråga i enkäten som löd “Hur arbetar du för att 

skapa och upprätthålla relationer med barnen?”. Utav 470 svar nämnde cirka 40% av dessa 

att en viktig faktor för upprätthållandet av relationer med barnen är att som pedagog vara 

närvarande. Nästa utmärkande faktor som cirka 30% svarade var lyhörd, antingen har de 

själva skrivit lyhörd eller så har vi kategoriserat svar som lyssna på barnen och läsa deras 

signaler till detta tema. Andra återkommande svar, med färre procent, var att umgås med det 

enskilda barnet och uppmärksamma dess behov, visa intresse och samtala med barnen, att 

pedagogens egen attityd mot barnen var positiv, ha en öppen famn för närhet, delta i barnens 

lek, bekräfta det dem gör och säger samt skapa en relation till vårdnadshavarna. Vi har valt ut 

några citat som vi anser belyser det vi nu har förklarat: 

 

 7.1.1. Inte bara vara "fröken" utan även en vän 

 

7.1.2. Närvarande pedagog. Lyhörd för barnens behov och vilja. Inte tränga mig på utan 

smidigt ta kontakt. Se alla barn. Lyssna på dem och uppmärksamma dem, visa att dem är 

viktiga! 

 

7.1.3. Lyssna till barnet, medundersökande, positiv, låta det få ta tid att skapa en relation 

 

Dessa tre citat visar att många pedagogers svar har kunnat placeras in under flera kategorier 

samt att de valdes ut för att vi anser att dessa underbygger och visar övergripande för de 

kategorier vi kommit fram till. Vi tolkar respondenternas svar som att relationerna till barnen 

kräver tid och engagemang från pedagogernas sida.  
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7.2 Tid i barngruppen och samband med tröst och trygghet 

Resultatet under rubriken 7.1 leder oss vidare till en enkätfråga som löd “Anser du att det 

finns tillräckligt med tid för dig att vara i barngruppen?”. Denna fråga svarade 503 

respondenter på och gav en svarsfördelning som presenteras i diagram 7.2.1: 

 

Diagram 7.2.1. Pedagogers skattade tid i barngrupp.  

 

Diagrammet tolkar vi som att de flesta respondenter anser att de har tid för att vara med barnen 

men det kommer saker emellan som gör att cirka 59% anser att de inte ofta har tid. Vi 

undersökte om det fanns samband mellan denna fråga och frågorna om respondenterna anser 

att alla barn kan söka tröst och trygghet hos minst en respektive ett flertal pedagoger på 

avdelningen. Båda frågorna genererade 504 svar där svarsfördelningen på frågan med minst 

en pedagog blev Ja: 89,9%, Nej: 8,1% och Vet ej: 2%. Vid frågan med ett flertal pedagoger 

blev svarsfördelningen Ja: 63,1%, Nej: 32,5% och Vet ej: 4,4%.  

 Spss visade en korrelationskoefficient på 0,132** av 503 respondenter mellan 

variablerna om pedagoger anser sig ha tid i barngruppen och om pedagoger anser att alla barn 

kan söka tröst och trygghet hos minst en pedagog. Med 99% säkerhet går det alltså att säga 

att höga och positiva värden (där ofta är högst) på tid i barngruppen hänger samman med höga 

och positiva svar (där ja är högst) på tröst och trygghet hos minst en pedagog, det finns 1% 

risk att korrelation uppstått av en tillfällighet. Sambandet mellan tid i barngruppen och tröst 

och trygghet hos ett flertal pedagoger gav en korrelationskoefficient 0,286** av 503 

respondenter.  Detta gav ett starkare samband och visar ännu tydligare på att höga värden på 

Ofta; 41%

Ibland; 

41,20%

Sällan; 16,30%

Aldrig; 1,50%
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tid i barngruppen hänger samman med höga och positiva värden på tröst och trygghet hos ett 

flertal pedagoger, samma som att låga värden (där aldrig är lägst) på en av variablerna hänger 

samman med låga värden (där nej är lägst) på den andra variabeln. Även denna visar en 

signifikansnivå som betyder att det finns en korrelation med 99% säkerhet. På grund av att 

urvalet är stort medför i detta sammanhang att 0,286** är ett signifikant samband, även om 

korrelationskoefficienten är låg. 

 

7.3 Organisatoriska faktorers påverkan 

I enkäten fick respondenterna besvara i vilken grad de anser att organisatoriska faktorer som 

barngruppens storlek, pedagoger är sjuka eller lediga samt när vikarier kommer in och jobbar 

påverkar upprätthållandet av deras relationer till barnen. Svarfördelningen på de olika 

påståendena presenteras i diagram 7.3.1: 

 

 

Diagram 7.3.1. Respondenternas skattning av hur organisatoriska faktorer påverkar 

upprätthållandet av relationerna till barnen. 
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Diagrammet visar att det som respondenterna i studien anser påverkar upprätthållandet av 

relationer mest är barngruppens storlek, där 314 av 500 respondenter svarat att det påverkar 

i mycket hög grad. Tätt därefter kommer när en vikarie kommer in och jobbar för första 

gången samt när en pedagog blir oväntat sjuk, då en stor andel har svarat att det påverkar 

deras relation till barnen i mycket hög grad. Att en pedagog är på planerad ledighet eller när 

en igenkänd vikarie för barnen kommer in och arbetar anser en stor andel procent att det 

påverkar deras upprätthållandet av sina egna relationer till barnen i låg grad. Nedan 

presenteras analysen av korrelationer mellan hur mycket tid pedagoger anser sig ha i 

barngruppen och hur de anser att relationerna till barnen påverkas av organisatoriska 

faktorer.  

 

Tabell 7.3.2. Korrelationer mellan respondenternas skattningar av tid i barngrupp och 

organisatoriska faktorers påverkan av relationerna till barnen 

I vilken grad 

anser du att 

upprätthållandet 

av dina relationer 

till barnen 

påverkas av… 

… 

barngruppens 

storlek? 

… en 

pedagog i 

arbetslaget 

blir 

oväntat 

sjuk? 

… en 

pedagog 

är på 

planerad 

ledighet? 

… en vikarie 

kommer in 

och jobbar 

för första 

gången på 

avdelningen? 

… för 

barnen en 

igenkänd 

vikare 

kommer in 

och jobbar 

på 

avdelningen? 

Anser du att det 

finns tillräckligt 

med tid för dig att 

vara i 

barngruppen? 

 0,253** 

N = 499 

 0,267** 

N = 499 

 0,129** 

N = 498 

 0,208** 

N = 502 

 0,092* 

N = 497 

(*) = signifikansnivå på 95% 

(**) = signifikansnivå på 99% 

N = antal respondenter 
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I detta fall visar korrelationerna på ett mönster där respondenter har angett ett högt värde på 

tid i barngruppen (där ofta är högst) har de även angett ett högt värde på organisatoriska 

faktorer (i detta fall är påverkan i hög grad det högsta värdet).  Som tidigare nämnt går det 

inte att genom samband påstå att ena variabeln orsakar en annan. Här kan vi förstå att även 

om pedagoger anser sig ofta ha tid att vara i barngrupp finns det samband med att de tycker 

att faktorer som barngruppens storlek (0,253**), pedagog blir sjuk (0,267**) och en vikarie 

arbetar för första gången (0,208**) påverkar upprätthållandet av deras relationer. Det finns 

ett samband mellan hur pedagoger besvarat tid i barngruppen och när en pedagog är på 

planerad ledighet, dock inte lika starkt samband (0,129**), detta för att många respondenter 

inte anser att deras relationer påverkas i lika hög grad av denna organisatoriska faktor. När en 

igenkänd vikarie för barnen kommer in och arbetar visar på ett svagare samband än de andra 

(0,92*), den enda stjärnan visar dock att det med 95% säkerhet går att säga att ett mönster kan 

följas i hur respondenter besvarat frågan med tid i barngruppen. Även om pedagoger anser 

sig att ofta ha tid i barngruppen anser de även att upprätthållandet av deras relationer till 

barnen påverkas i hög grad av exempelvis barngruppens storlek. 

 

7.4 Organisatoriska faktorer som pedagoger anser hindrar tid i barngrupp 

Enkätfrågan “Anser du att det finns tillräckligt med tid för dig att vara i barngruppen?” hade 

svarsalternativen ofta, ibland, sällan och aldrig. Därefter ställdes en följdfråga “Vid svar 

ibland, sällan eller aldrig, vad är det som gör att tiden inte finns?”. Utifrån denna öppna fråga 

kunde fler organisatoriska faktorer kategoriseras som vi inte hade uppmärksammat i enkätens 

slutna frågor. Denna fråga genererade 288 svar av 504 respondenter. Cirka 50% av de 288 

respondenterna svarade att planering tog tid från att vara i barngruppen. Kort därefter har cirka 

48% svarat att det administrativa tar tid från barngruppen. Till den administrativa kategorin 

ingår de gånger respondenterna skrivit administrativt utan formulering, men vi har även 

kopplat vikariebokning, pappersarbete och beställa material till den kategorin. Cirka 35% har 

svarat att rutiner i form av mathantering, städ, blöjbyte och tvätt tar tid från hela barngruppen. 

Fler organisatoriska faktorer som nämns, fast i mindre utsträckning, var personaltäthet, möten, 

hjälpa andra avdelningar, sjukdomar, kravet på dokumentation samt kommunikation och 

utvecklingssamtal med vårdnadshavare. En sista faktor som kategoriserades var barngruppen, 

både i form av storlek men också sammansättningen. Utan resurser kräver enskilda barn i 

behov av särskilt stöd mer tid medan andra barn då hamnar i skymundan. Denna fråga 
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genererade många svar som visar att organisatoriska faktorer påverkar deras tid och vi vill 

därmed underbygga våra kategoriseringar med några utvalda citat: 

 

7.4.1. Mycket kringjobb som ska skötas som att svara i telefon, skriva scheman, daglig 

kontakt med vårdnadshavare, plocka av matvagnen, plocka iordning material och 

leksaker, ordna vikarier, dokumentera och analysera, hjälpa andra avdelningar när 

vikarier inte finns, tvätta arbetskläder mm 

 

7.4.2. Möten, dokumentation, IT som inte fungerar, disk, boka vikarie om man skall vara 

ledig, missförstånd p.g.a. språk med vårdnadshavare, hjälpa andra avd för att få ut 

gemensam planeringstid, osv.osv 

 

7.4.3. För många barn och alla deras unika behov och förutsättningar ska tillgodoses. 

Ibland behöver man vara mer med ett barn och då hamnar resten i bakgrunden 

 

7.4.4. Det är ganska få timmar på dagen som vi alla tre är på plats 

 

7.5 Organisatoriska förutsättningar vid lämning på morgonen  

Enkätfrågan “Ta ställning till om du anser att det finns goda förutsättningar att kunna ta den 

tid som behövs för att ta emot barnet som ankommer vid lämning i förskolan?” visade en 

svarsfördelning av 504 svar som presenteras i diagram 7.5.1: 

 

Diagram 7.5.1. Respondenternas skattning av förutsättningar att ta emot barnen vid 

lämning. 
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Över hälften av respondenterna anser att det stämmer ganska bra att det finns goda 

förutsättningar att ta emot barnen vid lämning.  Det bästa alternativet var stämmer mycket 

bra, som 23% svarade. Det var cirka 23-24% som ansåg att det antingen stämmer ganska 

dåligt eller mycket dåligt. Även denna enkätfråga hade en följdfråga som löd “Vid svar ganska 

bra, ganska dåligt eller mycket dåligt på tidigare fråga, vad är det som gör att det inte finns 

goda förutsättningar?”. Av sammanlagt 504 respondenter genererade denna öppna fråga 353 

svar. Cirka 55% av de 353 svaren skrev att den mest utmärkande organisatoriska faktorn var 

att det var för få personal på plats för att kunna ta emot barnen med goda förutsättningar. 

Cirka 40% kommenterade att det är många barn som kommer samtidigt som gör det svårare 

att möta varje enskild individ vid ankomst. Den sista utmärkande faktorn med cirka 30% svar, 

var att det är många barn som redan befinner sig på förskolan som också behöver 

pedagogernas uppmärksamhet. Utöver dessa faktorer nämndes även att rutiner, som att plocka 

fram frukost, medför att en pedagog blir frånvarande samt när barn anländer under en redan 

påbörjad aktivitet, som frukost och samling, gav sämre förutsättningar att ta emot 

ankommande barn. För att underbygga våra kategoriseringar har vi valt ut flertal citat från 

respondenterna: 

 

7.5.2. Ibland kommer flera samtidigt och tidigt och visar behov att kanske få en lugn 

stund tex i famnen med en bok men att situationen inte är idealistisk för det just då när 

man inte är tillräckligt med personal för att täcka det behovet 

 

7.5.3. Ofta är man ensam pedagog på morgonen och ska fixa frukosten samtidigt. De barn 

som kommer senare på morgonen eller förmiddagen kommer ofta mitt i pågående 

aktivitet, t ex vid frukosten eller efter frukosten då barn ska tvätta sig, när samling eller 

annan aktivitet pågår, när kollega är på kaffepaus etc. Många gånger är man ensam på 

avd, både när barn lämnas och hämtas. Ofta står man också med blöjbyte under stressade 

situationer eftersom man är ensam pedagog på avd. 

 

7.5.4. En vanlig dag finns goda förutsättningar men med vikarier inne eller annat 

oförutsett ändras förutsättningarna. 

 

7.5.5. Vi är få personal tidigt på morgonen, då är svårt att både ta emot på ett lugnt sätt 

och vara med barnen som redan kommit. 

 

Resultat av korrelationanalyser visar att det finns samband mellan personalens skattning av 

goda förutsättningar att ta emot barn som kommer på morgonen och om pedagoger anser sig 

ha tid i barngruppen Detta gav en korrelationskoefficient på 0,411** som visar ett mönster 

att respondenter har graderat sitt svar på förutsättningarna på morgonen och sitt svar på tid i 

barngruppen liknande. Sambandet är relativt starkt utifrån det stora urvalet, och att det går 
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med 99% säkerhet att säga att det finns en korrelation mellan dessa variabler medan det är 

1% risk av det uppstått av en tillfällighet.  

 

 

7.6 Samband utifrån barngruppen 

Som kan förstås utifrån både bakgrund och tidigare forskning är barns olika åldrar beroende 

av pedagoger på olika sätt. Utifrån respondenternas svar i denna studie ville vi undersöka om 

det fanns samband mellan variabeln där respondenterna fått besvara vad åldersfördelningen 

på barnen i deras grupp är och alla resterande variabler som exempelvis om barnen kan söka 

tröst och trygghet hos pedagoger samt om det finns goda förutsättningar på morgonen att ta 

emot barnen. Spss visade inga sannolika samband med någon av enkätens alla variabler, 

korrelationskoefficienterna var låga, även om urvalet var stort, och inga innehöll minst en 

stjärna (*) som är den lägsta accepterade nivån.  

 

Enkäten innehöll flera frågor som berörde barngruppens storlek, en där pedagogerna själva 

fick besvara antalet barn i gruppen och en där de själva fick ta ställning till om barngruppen 

är stor, lagom eller liten i förhållande till antal pedagoger.  Precis som med åldersfördelningen 

på barnen visades inga sannolika samband mellan respondenternas egna svar på antalet barn 

i gruppen samt antal pedagoger på avdelningen med alla de andra variablerna. 

 

Frågan där pedagogerna själva fick ta ställning till om de anser att deras barngrupp är stor, 

lagom eller liten i jämförelse med antal pedagoger på avdelningen gav en svarsfördelning på 

Stor: 69,8%, Lagom: 28% och Liten: 2,2%. Denna variabeln och variabeln med 

förutsättningarna på morgonen undersökte vi om det fanns någon korrelation mellan och fick 

en koefficient på -0,352**. Den visar att även om pedagoger anser att de har en stor barngrupp 

i jämförelse med antal pedagoger anser de ändå att de har goda förutsättningar att ta emot 

barnen på morgonen. Minustecknet visar att de exempelvis angett ett högre värde på frågan 

om förutsättningar (där stämmer mycket bra var högst) och ett lägre värde på frågan om 

storleken (där stor är graderat som lägst). Liknande svar blev korrelationskoefficienten på 

samband mellan uppskattningen på barngruppen och hur mycket tid respondenterna anser sig 

ha i barngruppen. Koefficienten blev -0,320** och visar på ett mönster där trots att de anser 
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att barngruppen är stor visar sambandet att respondenterna anser sig positiva till att ha tid i 

barngruppen. 
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8. Resultatanalys 

Det mest utmärkande genom resultatet är att tiden är en viktig förutsättning för skapandet och 

upprätthållandet av relationer mellan pedagog och barn, detta kan förstås utifrån 

respondenternas svar på hur de skapar och upprätthåller sina relationer. Vidare kan det förstås 

på respondenterna att organisatoriska faktorer hindrar pedagoger från tid med barnen. De 

statistiska sambanden visar även att de pedagoger som anser sig ofta har tid i barngruppen 

anser även att vissa organisatoriska faktorer påverkar deras relationer med barnen. 

 

De valda begreppen utifrån anknytningsteorin utgår i grund och botten från barns perspektiv 

och deras anknytning. Då det är pedagoger i förskolan som har besvarat enkäten kommer 

denna analys utgå från deras perspektiv och upplevelser hur de uppskattar barnens anknytning 

på deras avdelning. Resultatet kommer tolkas och analyseras med hjälp av studiens teoretiska 

utgångspunkt och verktygen nära känslomässiga relationer, trygg bas och 

anknytningsbeteende. Analysen är uppdelad med tre underrubriker utifrån dessa tre verktyg. 

 

8.1 Nära känslomässiga relationer 

Bowlby (2010) menar att barn behöver nära känslomässiga relationer för sin egen överlevnad 

då de inte kan ta hand om sig själva i den åldern, samt att det ligger i människans natur att 

samspela med sin omgivning för att skapa relationer. Under barns tid på förskolan blir 

pedagogerna deras omsorgspersoner som ska tillgodose barnens alla behov under dagen. Att 

relationer mellan pedagog och barn finns skapar en möjlighet för pedagoger att tolka barns 

signaler och behov, framförallt för de barn som inte kan uttrycka sig verbalt. Att som pedagog 

vara medveten om sitt relationsskapande med barnen och även faktorer som påverkar detta 

kan underlätta för de nära känslomässiga relationerna som skapas. Utifrån de resultat som 

framkommit kan vi se att respondenterna är medvetna om vad som är viktigt för att kunna 

skapa och upprätthålla relationer med barnen, där närvarande och lyhörd var de faktorer som 

ett stort antal av urvalet benämnde som viktigt. Genom att vara närvarande och lyhörd som 

pedagog kan pedagogen uppmärksamma och tillgodose barnens behov. Detta kräver 

förutsättningar för pedagoger att kunna vara i närheten av barnen, som vi kan läsa i citat 7.1.3 

beskrev en pedagog att det är viktigt att låta det ta tid att skapa en relation. Som kan förstås 

utifrån cirkeldiagram 7.2.1 anser cirka 80% av 503 respondenter att de ofta eller ibland har 
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tid för att vara i barngruppen, vilket vi tolkar som ett positivt resultat för möjligheter till nära 

känslomässiga relationer. 

 

Vid förändringar i arbetslaget, exempelvis sjukdom, påverkas i sin tur barns nära 

känslomässiga relationer till pedagogerna. Utifrån svar i enkäten kan vi förstå att pedagoger 

anser att deras egna relationer till barnen påverkas av när annan ordinarie personal inte är på 

plats. I vissa fall har barnen inte träffat den vikarie som kommer in och inte hunnit utveckla 

en relation med denne. Under nästa rubrik kommer bland annat förändringar i arbetslaget att 

analyseras utifrån verktyget trygg bas.  

 

8.2 Trygg bas 

Med trygg bas menas att barnet är medveten om att de finns en person som säker hamn att gå 

tillbaka till vid främmande eller skrämmande situationer, samt att barnet genom sin trygga 

bas vågar utforska världen (Bowlby, 2010; Broberg et al., 2012; Killén, 2014). Som nämnt 

ovan visade studien att pedagoger känner att deras skapande och upprätthållande av relationer 

till barnen påverkas av när någon i arbetslaget framförallt blir oväntat frånvarande samt när 

en vikarie är på plats för första gången på avdelningen. Utifrån de statistiska sambanden kan 

det också förstås att även om pedagoger anser sig att ofta ha tid i barngruppen anser de att 

relationerna till barnen påverkas av när en pedagog blir oväntat sjuk samt vid en ny vikarie, 

(0,267** respektive 0,208**) visade korrelationerna. För barns trygga bas kan det ses som en 

fördel att de ordinarie pedagogerna har tid för att vara i barngruppen när det är vikarier på 

avdelningen. Då vi utifrån de öppna svaren i studien kan läsa att en relation kräver tid kan det 

tolkas som att barnet inte hunnit lära känna vikarien ordentligt för att använda denna som en 

trygg bas. Utifrån dessa samband kan förhoppningarna vara att om barnet exempelvis blir 

rädd har de sin trygga bas i närheten om inte vikarien har hunnit bli en åt barnen. 

 

Utifrån resultatet kan vi förstå att pedagoger inte anser att det finns mycket goda 

förutsättningar för att ta emot barnen i den mån som behövs vid lämning, då det enbart var 

23% som ansåg detta. Däremot var det 53,4% som ansåg att det stämmer ganska bra med goda 

förutsättningar och resterande att de ansåg att det var sämre förutsättningar. En anledning till 

detta var därför att det var för få personal på plats samt att många barn kommer samtidigt och 

det medför många barn i barngruppen. En pedagog beskriver i citat 7.5.2 att barnen har olika 
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behov vid ankomst, exempelvis sitta i knät en stund på morgonen och läsa en bok, men att det 

inte finns tillräckligt med personal för att möta dessa behov. Även i citat 7.5.5 beskrivs 

problematiken att vara för få personal på morgonen, då tiden ska finnas för både barnet som 

ankommer och de barn som redan är på plats i verksamheten. Vid lämning på morgonen tolkar 

vi att pedagoger behöver ägna tid dels till vissa rutiner som frukost, men framförallt att ta 

emot de barn som kommer till förskolan. De barn som redan är på plats tolkar vi som att det 

till stor del får vara på egen hand medan pedagogerna utför dessa sysslor. För barns trygga 

bas behöver de i dessa fall dels leta upp en pedagog som samtidigt kan ha andra barn i sin 

närhet. Personalen som är på plats ska i dessa fall kunna vara en säker hamn för alla barn 

medan rutiner ska genomföras och barn som kommer ska tas emot. I en del fall är det en 

vikarie som är den andra personen på avdelningen, och utifrån citat 7.5.4 kan det förstås att 

förutsättningar blir annorlunda gentemot när det är enbart är ordinarie personal på plats. Hur 

lämningen kan analyseras utifrån verktyget anknytningsbeteende presenteras under 

nästkommande rubrik. 

 

8.3 Anknytningsbeteende 

Barns anknytningsrelationer är begränsade men de kan visa på ett anknytningsbeteende till 

fler vuxna i sin närhet vid behov. Genom att barn utvecklar ett anknytningsbeteende till flera 

pedagoger på förskolan, kan de därmed söka tröst och trygghet hos flera pedagoger när det 

behövs under dagen (Broberg et al., 2012). Som kan förstås utifrån respondenterna i studien 

är det enligt dem en personalbrist när de flesta barn ankommer på morgonen, det vill säga att 

all personal inte är på plats. Om barnet har utvecklat en anknytningsrelation till en pedagog 

är det inte säkert att den alltid är på plats när barnet kommer. För att underlätta separationen 

från vårdnadshavaren är det en fördel om barnet har ett anknytningsbeteende till fler 

pedagoger för att kunna bli tröstad vid behov i separationen. Steget från vårdnadshavaren blir 

då inte till en person barnet inte har någon form av relation med. Det leder oss vidare in på 

frågorna i enkäten som berör tröst och trygghet hos minst en pedagog respektive ett flertal 

pedagoger. Sammanställningen från svaren visar att 89,9 % av 504 respondenter anser att alla 

barn kan söka tröst och trygghet hos minst en pedagog på avdelningen och 63,1% av 504 

respondenter anser att alla barn kan söka tröst och trygghet hos ett flertal pedagoger på 

avdelningen. Utifrån ett anknytningsbeteende är det positivt att det är en såpass hög andel som 

angett att barnen i stor utsträckning kan söka tröst och trygghet hos minst en pedagog, även 
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att det är en hög andel som svarat att barnen kan söka tröst och trygghet hos ett flertal 

pedagoger. Utifrån enkäten kan vi däremot inte veta vad det är som orsakar att vissa pedagoger 

svarat nej. Om det har med pedagogers brist på tid att vara i barngruppen kan vi inte med 

säkerhet säga att det är en faktor för att barn ska utveckla ett anknytningsbeteende till flera 

pedagoger, även om det i resultatet presenteras att det finns korrelationer mellan de 

variablerna. Korrelationen var mindre mellan tiden i barngrupp och tröst och trygghet med 

minst en pedagog, som var 0,132**. Korrelationen mellan tiden i barngrupp och tröst och 

trygghet hos ett flertal pedagoger visade 0,286**. Att korrelationen blev större mellan tid i 

barngrupp och tröst och trygghet hos ett flertal pedagoger visar på ett tydligare mönster hur 

respondenterna har besvarat dessa två frågor. 
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9. Diskussion 

Studiens resultat handlar i största del om hur pedagoger arbetar för att skapa och upprätthålla 

relationer med barnen, vad tiden i barngruppen har för betydelse samt hur organisatoriska 

faktorer kan påverka deras vardagliga arbete med barnen, inte så mycket om just begreppet 

anknytning. Däremot kan det i resultatanalysen förstås att det framtagna resultatet har 

betydelse för barns anknytning och deras behov av anknytningspersoner. I 

resultatdiskussionen kommer resultatet fortsätta att diskuteras utifrån anknytning och 

relationsskapande, men fortsättningsvis utifrån den presenterade tidigare forskning som 

grund. Till sist i presenteras en metoddiskussion där vi presenterar resonemang om studiens 

tillvägagångssätt. 

 

9.1 Resultatdiskussion 

9.1.1 Barngruppen 

Som kan förstås utifrån tidigare rubriker påverkas relationen mellan pedagog och barn av den 

tid som pedagoger har för att vara i barngrupp, tiden i sin tur påverkas mer eller mindre av de 

organisatoriska faktorer som förekommer i verksamheten. Trots att de organisatoriska 

faktorerna påverkar relationer är de faktorer som lyfts av respondenterna samt i de slutna 

frågorna ofrånkomliga och nödvändiga för en fungerande verksamhet. Två utmärkande 

faktorer som påverkar arbetet är barngruppens storlek och sammansättning samt 

personaltätheten. Dessa framkom tydligast vid enkätfrågan om förutsättningar att ta emot 

barnen på morgonen, men även i mindre utsträckning vid enkätfrågan om hur mycket tid 

pedagoger anser sig ha i barngruppen. I citat 7.4.3 tolkar vi respondenten att på grund av 

barngruppens storlek och att alla barns unika behov ska tillgodoses medför en brist på personal 

att alla barns behov får mindre uppmärksamhet. Detta kan kopplas till det som Pramling 

Samuelsson et al. (2012) benämner i sin studie, att det i en del fall inte är gruppens storlek 

som påverkar arbetet, utan mer hur sammansättningen av barnen är. Vidare anger Pramling 

Samuelsson et al. (2012) att både barngruppens sammansättning och storlek samt 

personaltäthet är något som bestäms på ledningsnivå. Det medför att pedagoger på en 

avdelning inte kan ha begränsade möjligheter påverka eller planera dessa organisatoriska 

faktorer i samma utsträckning som exempelvis andra administrativa uppgifter. 
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Eide et al. (2017) kom fram till i deras studie att gruppstorleken kan ha en betydelse för vilken 

roll pedagoger intar i den fria leken. Är barngruppen större har de en mer övervakande roll 

medan i mindre barngrupper samspelar de mer med barnen. 69,8% av respondenterna anser 

att deras barngrupp är stor i relation till personaltätheten på avdelningen. I jämförelse med 

studien Eide et al. (2017) genomförde hade det därmed kunnat tolkas som att det därmed är 

större chans att pedagoger då intar den övervakande rollen, som i sin tur då påverkar 

pedagogers och barns relationsskapande eftersom samspelet mellan dem är en förutsättning 

för relationen.  

 

9.1.2 Tid för relationsskapande 

Som beskrivits i både resultatet och resultatanalysen har vi förstått att det är en hög andel 

(89,9%) som anser att alla barn kan söka tröst och trygghet hos minst en pedagog på 

avdelning. Ur ett anknytningsperspektiv är detta positivt därför att forskare (Ebbeck et al., 

2015) anser att en nära relation till minst en pedagog på avdelningen är viktigt och Farkas et 

al. (2017) belyser att relationer är grunden för barns lärande och utveckling i förskolan samt 

för deras trivsel. Respondenterna fick besvara enkäten i april månad, en månad som vanligtvis 

inte innehåller många inskolningar. Hade däremot studien genomförts antingen direkt efter 

sommaren eller julen hade kanske resultatet blivit att en mindre andel respondenter svarat ja. 

Som vi kan förstå utifrån Ebbeck et al. (2015) kräver en relation tid och engagemang, det 

medför att de barn som skolats in i år kan därför ha hunnit få en nära relation till minst en 

pedagog.  

 

9.1.3 Organisatoriska faktorer vid lämning 

Ännu ett positivt resultat från sammanställningen var att en hög andel ändå ansåg sig ha goda 

förutsättningar för att ta emot barnen vid lämning, dock var det bara 23% som ansåg sig ha 

mycket goda förutsättningar. Förutsättningarna anser de påverkas av just att många barn 

kommer samtidigt och det är för få personal på plats för att kunna tillgodose barnens behov 

samtidigt som de behöver ha koll på de barn som redan har kommit. Som framkommer av 

Klein et al. (2010) är separationen från vårdnadshavaren påfrestande framförallt i början av 

barnens tid på förskolan, detta kan underlättas genom att hitta lämpliga rutiner för det enskilda 

barnet samt ett empatiskt förhållningssätt från pedagogen. Den höga andelen av respondenter 

ansåg sig ha tid för att ta emot barnet, men däremot tiden att möta varje enskilt barn och dess 
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behov var desto mindre. Barn som inte har ett stort behov av närhet från pedagogerna vid 

separationer underlättar förutsättningarna gentemot de barn som exempelvis vill sitta i knät 

en stund vid ankomst då det kräver mer tid. I detta fall är bristen på personal när flest barn 

kommer på morgonen en stor påverkande faktor utifrån respondenterna i studien, för det 

påverkar att tiden för varje enskilt barn minskar då det är flera som pedagogen behöver 

uppmärksamma. 

 

9.1.4 Pedagogers olika roller 

En viktig aspekt av att pedagoger har förutsättningar för att vara i barngruppen är just för att 

relationer kräver tid för att etableras. Broberg et al. (2012) skriver att som pedagog vara 

lyhörd, vara uppmärksam på signaler som barn på olika sätt visar och att finnas tillgänglig på 

plats med barnen är viktiga grunder. Det krävs ett stort engagemang från pedagogerna att vilja 

skapa nära relationer med barnen och förstå deras sätt att tala och berätta. Utifrån 

respondenternas egna svar på hur de skapar och upprätthåller relationer med barnen var det 

just att vara närvarande och lyhörd som var utmärkande. Boye Koch (2016) benämner utifrån 

sin studie fyra roller som barn anser att pedagogerna i förskolan kan inta, den snälla, 

ordningsmakten, läraren och lekkamraten där alla har en betydande roll för barns trivsel. Detta 

anser vi är passande till ett utav de citaten från resultatet som löd, “Inte bara vara en “fröken” 

utan även en vän”, vi tolkar den som att en pedagog bör besitta en kompetens och kunna inta 

alla dessa roller när en situation kräver en specifik “roll”. Om det är enbart en pedagog som 

anses vara den snälla har barnen bara en pedagog de känner att de kan söka tröst och trygghet 

hos. Eftersom vi redan nämnt att alla pedagoger inte alltid är på plats i verksamheten är det 

därför en fördel om pedagoger kan besitta kompetens att kunna inta flera roller för barnens 

behov. 

 

9.2 Metoddiskussion 

Valet av enkät som datainsamlingsmetod var passande för studiens syfte och frågeställning, 

därför att vi ville att studien skulle innehålla ett större stickprov. Studien har som 

utgångspunkt att vara en kvantitativ studie men innehåller inslag likt en kvalitativ studie i 

form av de öppna enkätfrågorna, som dock analyserades med en kvantitativ innehållsanalys. 

Utformningen av enkätfrågorna tog för oss längre tid än nödvändigt, det gjorde att vi valde 
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bort att utföra en pilotstudie eftersom vi kände att det inte fanns tillräckligt med tid samt att 

vi fick bekräftat av vår handledare att vi kunde skicka ut enkäten efter att vi tillsammans 

diskuterat frågorna och dess formuleringar. Googles förinstallerade design och inställningar 

medförde begränsningar för oss till enkätens utformning. Vi upplevde inte att 

begränsningarna var ett problem, de alternativ som fanns var passande för våra frågor.   

 

Bryman (2011) beskriver att en problematik med öppna frågor i enkäten är tidskrävande då 

varje svar behöver genomläsas samt kan generera fel under bearbetningen av materialet 

eftersom det är forskarna som tolkar och kategoriserar svaren. Vi anser att de öppna frågorna 

har varit betydelsefulla för studien och kan sammankopplas med tidigare forskning.  Bryman 

(2011) nämner även att i öppna frågor kan oförutsedda svar framkomma, som även vi 

upptäckte då framförallt då fler organisatoriska faktorer framkom som vi inte hade haft i 

beaktande i enkätfrågorna. De öppna frågorna och de valda citaten styrker vårt resultat då det 

är pedagogernas egna röster som blir hörda. Likt som att de öppna frågorna kan generera fel 

under bearbetningen kan även kodningen av de slutna frågorna generera fel, vi har med största 

varsamhet och noggrannhet kodat svaren med reservation för att det är något som kan ha blivit 

fel, det stora urvalet däremot medför att det inte påverkar resultatet i stor utsträckning. 

 

Vid valet av ett målinriktat urval och att lägga upp enkäten i facebookgrupper kunde vi inte 

innan förutspå hur många respondenter studien skulle få. Vi valde medvetet grupper som berör 

förskola och når ut till pedagoger samt att de tillsammans hade många medlemmar. I inlägget 

i de olika grupperna försökte vi motivera och fånga pedagogers intresse genom att beskriva 

ämnet, utifrån de debattartiklar vi läst innan hade vi fått en uppfattning att detta är ett ämne 

pedagoger har många åsikter om. Genom detta urval kan vi inte med säkerhet veta vilka det 

är som har besvarat enkäten, om det exempelvis är de som besvarat enkäten är de med starkast 

åsikter om ämnet och deras situation i förskolan. Det kan finns pedagoger som inte anser att 

organisatoriska faktorer inte är ett problem och har därför inte blivit motiverade att bevara 

enkäten. Detta medför att resultatet påverkas i den riktning att det visar på ett större problem 

i förskolans verksamheter än vad många andra kanske anser. Hade en annan urvalsprocess 

valts hade det inte behövt innebära att det blivit en mer spridning i resultatet, det hade kunnat 

innebära ett bortfall av respondenter då de inte varit tillräckligt intresserade att besvara 

enkäten. Genom vårt målinriktade urval nådde enkäten ut till många möjliga respondenter 

under kort tid, då vi som studenter ar begränsade tidsmässigt också. 
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Enkäten kunde besvaras under en veckas tid men de var under första och andra dagen som 

flest svar trillade in, förmodligen eftersom den då var högt upp i människors facebookflöden. 

Bryman (2011) rekommenderar att skicka ut en påminnelse eftersom en enkät enkelt kan 

läggas undan och besvaras vid ett annat tillfälle. Då vi efter två dagar hade över 480 svar valde 

vi att inte utföra någon form av påminnelse. Om vi efter några dagar hade känt att vi ville ha 

fler svar hade vi innan diskuterat att lägga upp inläggen på nytt i grupperna alternativ sökt 

upp en ny facebookgrupp för att nå fler pedagoger. Enkätens alla frågor hade ett lågt bortfall 

av respondenter, det vill säga de flesta frågor besvarades av alla, undantaget är följdfrågor. 

Det var även ett lågt bortfall vid enkätens öppna frågor. Det låga bortfallet stärker studiens 

validitet och reliabilitet. 

 

Korrelationskoefficienterna i resultatet hamna runt 0,2, som i annat fall inte skulle anses som 

ett högt värde. Men som Bryman (2011) beskriver har urvalet och signifikansnivån betydelse 

för om korrelationskoefficienten klassas som hög. I denna studie, där de flesta slutna 

enkätfrågor hade runt 500 svar och med en signifikansnivå på 99%, kan korrelationerna anses 

som höga värden. 

 

Inför studien hade vi kännedom om anknytningsteorin, denna teori har vi burit med oss både 

i utformandet av enkätfrågor samt i analysen av resultatet. Däremot har vi varken utgått från 

det Bryman (2011) beskriver som ett deduktivt eller induktivt angreppssätt, utan det var mer 

likt ett abduktivt angreppssätt. Även om anknytningsteorin har varit en grund i arbetet är 

studiens slutsatser utifrån studiens insamlade data men har kunnat förstås utifrån redan 

existerande teorier. 

9.3 Slutord 

Förskoletiden är en betydelsefull tid för barn, och utifrån Farkas et al. (2017) resonemang kan 

det förstås att förskolan kompletterar hemmen i bidragandet av barns utveckling. Utifrån 

anknytningsteorin kan vi förstå att barn behöver anknytningspersoner för deras egen 

överlevnad och i förskolan intar personalen en kompletterande anknytningsroll (Killén, 2014). 

Det är även pedagogernas uppgift utifrån förskolans läroplan (Skolverket, 2018) att barn ska 

utveckla relationer till både pedagoger och barn samt att de ska känna tillit och trygghet i 

verksamheten. Trots att verksamheten styrs utav organisatoriska faktorer, bestämt från 

ledningsnivå eller inte, kommer de på något vis påverka pedagogernas förutsättningar att 
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skapa och upprätthålla relationer med barnen. En del organisatoriska faktorer går inte att 

undvika, administrativa uppgifter som möten och planering ingår i verksamheten för en 

fungerande vardag. Oavsett om en förändring skulle ske i antal barn i barngruppen eller 

personaltätheten kommer de flesta andra organisatoriska faktorer förekomma som 

exempelvis, sjukdom, nya vikarier, möten, planering och rutiner. Vid förändring hade 

däremot möjligtvis fler pedagoger svarat i enkäten att de inte anser att de organisatoriska 

faktorer som nämnts påverkar relationen med barnen i en lika stor utsträckning samt att de 

anser sig ha mer tid i barngruppen.  

 

Kunskapsläget innan studien visar att relationer är en viktig förutsättning för barns lärande 

och utveckling, därför är det av största betydelse att pedagoger dels både har tid för att vara i 

barngruppen men även hinner uppmärksamma varje barn. För att återgå till det som står i 

inledningen är debatter från senaste året ingången till denna studie, där det debatterats om att 

det är för lite personal i dagens förskola och för stora barngrupper. Studien lyfter att ett stort 

antal pedagoger i Sverige har en viss samsyn om deras förutsättningar i verksamheten och 

vilka de största faktorerna är som påverkar deras arbete.  
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10. Om vårt bidrag till dagens förskola 

Pramling Samuelsson et al. (2012) skriver i deras vetenskapliga artikel att organisatoriska 

faktorer som personaltäthet och barngruppens storlek bestäms på ledningsnivå. I denna 

studies belyses det även att barngruppens storlek och personaltätheten är två av de största 

organisatoriska faktorerna som bidrar till att varje barn får mindre uppmärksamhet av 

pedagogerna, exempelvis på morgonen om några barn behöver extra närhet då separationen 

från vårdnadshavaren är skör. På det viset kan denna studie bland annat rikta sig mot personer 

som arbetar på ledningsnivå som bestämmer en avdelnings gruppstorlek och personaltäthet. 

Studien underbygger varför det är viktigt för pedagoger att hinna tillgodose alla barns behov 

och skapa och upprätthålla relationer med dem. Det stora urvalet studien innehåller visar även 

på att de är en stor andel av pedagoger från olika verksamheter som anser likadant om 

organisatoriska faktorer. En del organisatoriska faktorer är ofrånkomliga för en fungerande 

verksamhet, men det medför också att personalen får mindre tid för barnen. Deras relationer, 

som är viktiga för barnens utveckling, blir påverkande. 
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11. Förslag på fortsatt forskning 

Den metod som använts som utgångspunkt i studien har varit enkät. Enkäten utformades med 

både slutna och öppna frågor som gett oss en inblick i respondenternas upplevelser och tankar 

kring ämnet och arbetssituation. Genom att det var 504 personer som besvarade enkäten har 

det medfört mer tillförlitliga resultat. Svarfördelningen på de slutna frågorna medförde att vi 

fann samband mellan hur mycket pedagoger anser sig ha tid för att vara i barngrupp och andra 

frågor som innehöll organisatoriska faktorer samt tröst och trygghet. En observationsstudie 

över tid hade kunnat bidra till en tydligare bild hur mycket tid pedagoger ägnar åt barngruppen 

respektive organisatoriska faktorer, samt hur relationerna till barnen påverkas av detta, 

eftersom denna studie enbart innehåller pedagogers skattningar av dessa aspekter.  
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