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Titel 
Anknytningens betydelse för barn och ungas utveckling och lärande i förskolan/skolan-
med fokus på konsekvenser av en bristfällig anknytning 
 
Sammanfattning 
Syftet med vår studie var att undersöka anknytningens betydelse för barn och ungas 
utveckling och lärande i förskola och i skolan. Dessutom ville vi analysera vilka 
konsekvenser en bristfällig anknytning kan ha för barn och unga. Vårt fokus har legat på 
den sociala utvecklingen samt relationens betydelse för den psykiska hälsan. Vi 
använde kvalitativa intervjuer som metod för att samla in data. Vi intervjuade både 
förskollärare och lärare i skolan för att få reda på deras åsikter och erfarenheter av 
anknytning. Förskollärarna beskrev i intervjuerna att anknytning handlar om att bygga 
relationer och skapa trygghet för barnen. Lärarna beskrev anknytning som tillit och 
tilltro till andra människor. De hade lite kunskap om de olika anknytningsmönstren men 
ändå lång erfarenhet av att arbeta med dessa barn och unga. Det uppstod ibland hinder 
kring barn med otrygg anknytning men då utgick de från deras enskilda behov och 
förutsättningar. Här var de tvungna att gå varsamt fram och sen sätta in insatser så att de 
skulle känna trygghet och anknytning till någon pedagog. De lyfte betydelsen av 
pedagogernas bemötande där de skulle vara omtänksamma, lyhörda och utgå från 
barnets perspektiv. För att skapa en trygg verksamhet krävdes bra personaltäthet med 
hög kompetens som har ett förhållningssätt med gränser och struktur. För att lärarna ska 
kunna skapa möjligheter för god anknytning måste de bygga upp goda relationer, ge 
barnen mycket bekräftelse och ta hänsyn till deras olika behov. De barn som då behöver 
extra stöd av olika anledningar kan lärarna göra anpassningar och skapa lärmiljöer som 
motiverar och stärker deras självkänsla. 
 
English title 
The importance of attachment, in relation to children and young people´s development 
and learning in preschool/school-with focus on the consequences of an inadequate 
attachment 
 
Abstract 
The aim of our study was to do research about the importance of attachment, in relation 
to children and young people´s development and lerning in preschool and in school. We 
also analyzed what the consequences of an inadequate attachment are to children and 
young people. Our focus has been on social development and the relationship's 
importance to mental health. We used qualitative interviews as a method to collect data. 
We interviewed both preschool educators and teachers in the school to find out their 
views and experiences of attachment. Preschool educators described in the interviews 
that the attachment is about building relationships and creating security for the children. 
The teachers described the attachment as trust and having confidence in other people. 
All the educators had little knowledge about the different attachmentpatterns but still a 
long experience of working with these children and young people. Sometimes there 
were obstacles around children with insecure attachment so the teacher had to consider 
their individual needs and circumstances. To make them feel secure and attached to the 
teacher, they had to treat them carefully and with respect. They highlighted the 
importance of teachers' attitude where they would be caring, responsive and see from 
the children’s perspective. To create a secure schoolenvironment you need to have good 
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staffing with expertise who have an attitude of boundaries and structure. For teachers to 
create opportunities for good attachment, they must build good relations, provide 
children with much confirmation and consider their different needs. The children that 
need extra support to various reasons, teachers can make adjustments for them and 
creating an adequate learning environment that motivates and strengthens their self-
esteem. 
 
Keywords 
Attachment, mental illness, relationship, social development, securety. 
 
Nyckelord 
Anknytning, psykisk ohälsa, relation, social utveckling, trygghet. 
 
Förord 
Vi vill tacka alla informanter som har deltagit i studien. Intervjuerna har givit oss 
mycket kunskap och många olika nya infallsvinklar angående studien som vi har 
genomfört. Vi vill också tacka vår handledare Kristina Hellberg för intressanta 
diskussioner och bra synpunkter på vår text samt snabb support. Ett stort tack även till 
våra familjer som har stöttat oss i arbetets gång. Vi vill också tacka Monica Gullberg 
Wiklund som har kommit med värdefulla synpunkter och viktiga reflektioner till vårt 
arbete. Slutligen vill vi tacka de som har läst vårt arbete och gett oss bra feedback.  
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1 Inledning 
Vi har valt i vår studie att se närmare på betydelsen av anknytning i förskolan och i 
skolan samt vilka konsekvenser en bristfällig anknytning kan ha både för den sociala 
och den kognitiva utvecklingen för individen. Vi har i våra verksamheter inom förskola 
och skolan mött barn med ett utåtagerat beteende. Under utbildningen väcktes ett vidare 
intresse angående anknytningens betydelse. Fokus i studien har lagts på den sociala 
utvecklingen för barn och unga i förskola/skola samt relationens betydelse för den 
psykiska hälsan. Enligt en studie av Peter Friberg (2014) har barn och ungas livsvillkor 
förändrats under dom senaste årtionden där den psykiska ohälsan ökar markant. Studien 
visar att det finns starka samband mellan familjers socioekonomiska förhållanden och 
ohälsa. För två år sen genomfördes en pilotstudie i Göteborg där unga människor fick 
besvara frågor angående familj, skola, vänner och graden av självupplevd hälsa. De 
preliminära resultaten visar att goda relationer, bra vänskap och trivsel i skolan är 
avgörande faktorer för den psykiska hälsan (Friberg, 2014). 
 
Broberg m.fl. (2012) anser att anknytningen har stor betydelse för individens utveckling 
och lärande. De beskriver att ”vi människor är från vaggan till graven beroende av 
andra människor för vårt välmående och den trygghet som välfungerande nära 
känslomässiga relationer ger oss är basen för att vi ska våga och vilja utforska världen 
och lära oss nya saker” (Broberg m.fl. 2012, s.13). 
 
Både förskola och skola ska erbjuda lärandemiljöer för alla barn. I läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2010) står det att barns lärande ska baseras på samspelet mellan 
vuxna och barn samt att barn lär sig av varandra. Barngruppen utgör en viktig och aktiv 
del i individens utveckling och lärande. Förskolans verksamhet ska ge barnen stöd i 
utvecklingen till en positiv uppfattning om sig själva som skapande och lärande 
individer. Barnen ska få hjälp med att känna tillit till sin egen förmåga att tänka själv, 
röra sig, handla och lära sig d.v.s. lära sig utifrån olika aspekter som språkliga, etiska, 
intellektuella, estetiska, praktiska och sinnliga (a.a.). I grundskolans läroplan 
(Skolverket , 2011) beskrivs skolan som en social och kulturell värld med gemensamma 
erfarenheter som skapar förutsättningar för lärande och utveckling. Skolan ska vara en 
levande social gemenskap där de ska mötas av respekt för sin person och få uppleva 
trygghet samt en vilja och lust att lära. De ska kunna samspela när de möter andra 
människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i bl. a livsvillkor, kultur och språk. 
Läraren ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, erfarenheter och tänkande samt 
stärka deras vilja att lära och tillit till deras egen förmåga.  
 
Pedagogerna i förskolan/skolan möter många gånger barn och unga som har en oro och 
ett utåtagerande beetende. Enligt Grina (2015) kan detta vara tecken på svåra 
anknytningsmönster vilket kan vara svårt att förstå och veta vad man ska göra. 
Forskningen visar att 80 % av barnen som växt upp i socialt svårt belastade familjer har 
en desorganiserad anknytning. För den sociala förmågan är anknytningen av stor 
betydelse. Den utvecklas genom att vi blir lugnade och samtidigt speglar oss i någon 
annan. Grina skriver också att när ett barn blir kramat så produceras stimulerande 
dopaminer och oxytocin samt lugnande endorfiner. Om inte detta sker innan tre års 
ålder kan det bli för sent att skapa en trygg anknytning och barnet kan få svårigheter att 
relatera till andra i en nära och empatisk mening (a.a.). 
 
Enligt forskningen så har anknytningen, sociala samspelet och de relationer som skapas 
mellan barn och pedagoger för barnens socialisation, utveckling och lärande stor 
betydelse. Vår tolkning är att specialpedagogen kartlägger barnens anknytningsbehov 
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genom anknytningsteorin för att skapa möjligheter för pedagogerna att tolka barns 
känslomässiga beteende och bedöma riskerna att hamna i svårigheter. 
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2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka anknytningens och relationens betydelse i förskolan 
och i skolan. Dessutom vill vi analysera vilka konsekvenser en bristfällig anknytning 
kan ha för en individs utveckling och lärande i förskolan och skolan. Frågeställningarna 
är: 

• Vad har anknytnings kvalitèn för betydelse för barnets utveckling och lärande i 
förskolan/skolan? 

• Vilka konsekvenser kan en bristfällig anknytning ge för barnets utveckling och 
lärande i förskolan/skolan? 
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3 Litteraturgenomgång 
I det här kapitlet redogör vi för den litteratur och forskning som vi funnit relevant för 
vår studie. Vi inleder med att beskriva anknytningsteorin, vissa viktiga begrepp inom 
området samt de konsekvenser som kan uppstå vid bristfällig anknytning. Därefter 
redogör vi den socialpsykologiska teorin då det finns många faktorer som påverkar barn 
och ungas sociala utveckling samt betydelsen av stödjande relationer för deras fortsatta 
utveckling. Avslutningsvis beskriver vi den tidigare forskningen som tar upp olika 
perspektiv, hinder och möjligheter kring anknytningens betydelse i både förskola och 
skola. 
 
3.1 Anknytningsteorin 
Grundarna av anknytningsteorin är John Bowlby och Mary Ainsworth. De gjorde en 
beskrivning av anknytning som ett nära och känslomässigt band som har en varaktighet 
över tid (kontinuitet). Där riktningen sker mot en specifik individ som har känslomässig 
betydelse för barnet eller en annan person. Anknytningen innebär att individerna söker 
varandras närhet och trygghet (särskilt vid hot eller fara) samt att personen känner och 
upplever att det är obehagligt vid en ofrivillig separation från anknytningspersonen. När 
individen söker den andres närhet och upplever trygghet, tröst och beskydd så kallas 
anknytningen för trygg men om närhetssökandet inte leder till en ökad känsla av 
trygghet, tröst och beskydd så kallas den för otrygg (Broberg m.fl. 2006).  
 
3.1.1 Mentalisering 
Bowlby betonade anknytningens betydelse för människans utveckling och hur t ex 
separation eller vanvård tidigt i livet kunde få konsekvenser för den fortsatta 
utvecklingen. Om barn saknar trygghet i familjen och inte har en trygg bas att utgå från 
kan detta leda till barnet utvecklar ohälsa som kan bestå livet ut (Broberg m.fl. 2008). 
Broberg definierar begreppet mentalisering som innebär att barnets förmåga att uppfatta 
och tolka sitt eget, samt andras beteende, känslor och behov. Karlsson (2012) lyfter 
vikten av mentaliseringsförmågan som innebär att läsa av bl.a. ansiktsuttryck och 
kroppsspråk. Mentaliseringen sker omedvetet men är nödvändig för att vi ska kunna 
förstå varandra, samarbeta och lära oss av varandra. Forskningen visar att förmågan att 
mentalisera har stor betydelse för hur vi mår psykiskt och fysiskt samt är grundläggande 
för hur våra relationer utvecklas till andra människor (a.a.).  
 
Mentaliseringsförmågan innebär att barnet förstår att olika personer ser samma sak på 
olika sätt och att människor har känslor och avsikter som styr deras handlingar. Det 
gäller i högsta grad att ta hänsyn till allt detta när man umgås tillsammans med andra 
människor. I förskolan/skolan verksamhet är det viktigt med en trygg och positiv 
känslomässig stämning mellan pedagog och barn. Detta innebär att barnet känner sig 
omtyckt för sin personlighet och inte bara genom sina prestationer (äter fint, fin 
teckning osv.). Mentaliseringsförmågan leder tillsammans med en ökad språklig 
förmåga också till möjligheter att kommunicera mer flexibelt med andra personer i 
barnets omgivning (Broberg m.fl. 2012). Att utforska innebörden av andra människors 
handlingar är kopplat på ett avgörande sätt till barnets förmåga att finna och etikettera 
sina egna upplevelser meningsfulla. Det lämnar även ett mycket viktigt bidrag till 
impulskontrollen, självövervakningen, känsloregleringen och den starka upplevelsen av 
självets styrka hos barnet (Fonagy, 2007). 
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3.1.2 Trygg anknytning 
Anknytningen varierar beroende på barnets ålder och ska befrämja dess överlevnad 
samt försäkra att det får tröst, närhet och hjälp vid behov. Barnets anknytningssystem är 
färdigt i utvecklingen vid ett års ålder och är en grundläggande modell för barnet samt 
på vilket sätt olika kontakter med andra människor formas hela tiden. 
Grundförutsättningarna för en sund och frisk mental utveckling är att barnet upplever en 
kontinuerlig, intim och varm relation med en annan person (Bowlby, 2010). 
Anknytningsteorin innebär vikten och betydelsen av nära känslomässiga relationer. 
Omfattningen är dels individuella skillnader i relationella erfarenheter och dels den 
generella utvecklingen. På senare år används teorin som ram för att tolka barns 
känslomässiga beteenden och samtidigt för att bedöma risker och förutsäga framtida 
socioemotionell anpassning. Teorin erbjuder också förklaringar till hur upplevda 
trauman kan påverka en individs utveckling på kort och lång sikt. Man kan också 
använda teorin för att förstå hur mycket tryggheten påverkar kvalitén på relationerna till 
föräldrar, syskon, vänner och senare i livet även en kärlekspartner i ett 
flergenerationsperspektiv (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009). 
 
3.1.3 Anknytningsrelation i samband med den ”trygga basen” 
Anknytningsrelationen mellan barn och föräldern eller omsorgspersonen skapas och 
utvecklas under barnets första två år, vilket innebär att ”fönstret” för barnets utveckling 
stängs vid ca två års ålder. Om barnet under dessa år fått möjligheter att utveckla en 
anknytningsrelation. Då kan barnet använda sin förmåga till att utveckla andra 
anknytningsrelationer till andra personer. Dessa kan då komplettera vårdnaden om 
barnet förlorar sin anknytningsperson. Vid ett års ålder fungerar barnets 
anknytningsrelation vid en trygg anknytning som en trygg ”bas” där barnet kan utforska 
sin omgivning och en säker ”hamn” som barnet kan återvända till vid trötthet, smärta, 
oro, hot och fara m.m (Broberg m.fl. 2006). Bowlby (2010) anser att behovet att söka 
anknytning och trygghet ökar om barnet upplever trötthet, rädsla, sjukdom och oro. 
Olika trygghetsband kan knytas till flera personer som det enskilda barnet vet kan trösta 
dem. Under de första två-tre åren visar anknytningsmönstret att barnet är väldigt 
beroende av en relation till sin mamma eller pappa. Om föräldrarna behandlar sitt barn 
på olika sätt så är det troligt att mönstret förändras. Intensitet, kvalité och kontinuitet är 
viktiga faktorer för att anknytningen ska utvecklas i samspelet till anknytningspersonen 
(a.a.). 
 
Enligt Broberg m.fl. (2006) beror kvalitén på anknytningen på samspelet och inträffar 
då barn och föräldrar får en felaktig start som gör att anknytningen bli otrygg. De tre 
första åren i barnens liv kan bli avgörande för deras utveckling resten av livet. Eftersom 
att barnen tänker och drar slutsatser om hur andra människor är i personlighet och sätt 
utifrån hur deras föräldrar är. Författarna skriver att anknytningsteorin är den process av 
resultat i en psykologisk koppling mellan barnet och den närmaste vårdaren. Teorin 
beskriver även hur utvecklingen av anknytningen blir till mentala representationer (inre 
arbetsmodeller) hos barnet och för barnet viktiga närstående samt deras samspel med 
varandra. Anknytningen blir på det sättet en viktig beståndsdel i barnets 
personlighetsutveckling som är till betydelse för barnets hela levnadstid. Anknytning 
innebär också om hur individen fungerar och hur stort behovet är av nära relationer 
(Broberg. 2006).  
 
3.1.4 Otrygg anknytning 
Anknytningsteorin behandlar samspelet mellan anknytning och omvårdnad där 
föräldrarnas förmåga att stödja barnens behov av trygghet och tröst när de börjar 
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utforska världen anser Broberg m.fl. (2008). Anknytning ses här som en 
relationsspecifik process där det bildas ett band mellan dem. Succesivt utvecklas inre 
arbetsmodeller som är viktiga beståndsdelar i personlighetsutvecklingen och speciellt 
för de känslomässiga relationerna. Barn som växer upp i en miljö där de inte får sina 
behov tillgodosedda kan detta ge bestående brister i deras känslomässiga och sociala 
utveckling. Vi människor lever i sociala gemenskaper genom hela livet och då blir 
relationer till andra människor en av de viktigaste förutsättningar för vår överlevnad 
(a.a.). 
 
Karlsson (2012) beskriver att en otrygg anknytning genom t ex vanvård eller övergrepp 
kan leda till att barnen blir förvirrade då de slits mellan att fly samtidigt som de vill söka 
trygghet. De blir förvirrade och kan då utveckla bisarra och motsägelsefulla beteende. 
De växer inte ifrån anknytningsbeteenden utan de följer dem livet ut. Statistiken visar 
att 10-15% av de barn som föds kommer få stora svårigheter p.g.a. otrygg anknytning. 
Ca 10 000-15 000 barn kommer därför ha regleringssvårigheter när de är små, 
kamratsvårigheter, få problem med sin hälsa, inlärningssvårigheter samt utagerande 
beteende. De tidiga insatserna blir då av stor vikt (a.a.). Broberg m.fl. (2008) anser att 
en elev med otrygg anknytning har sämre självkontroll och känslomässig 
regleringsförmåga samt ett normbrytande beteende som kan leda till negativa reaktioner 
från skolpersonalen. Författarna skriver att dessa erfarenheter eleverna bär med sig har 
gjort att deras beteende automatiserats och sker utan medvetna reflektioner eller 
kontroll. Genom effektiva stödinsatser tidigt kan man i många fall förebygga allvarlig 
psykisk ohälsa hos barn och unga (a.a.). 
 
3.1.5 Anknytningsmönster 
Främmande situationen utformades av Mary Ainsworth som är ett enkelt 
laboratorieförfarande som mäter beteendet hos barn mellan ett-två år. Innehållet är två 
episoder av en kort separation mellan barnet och vårdgivaren. Barnets beteende och 
återföreningen med vårdgivaren under separationen klassificeras som tillhörandet av 
någon av följande kategorier: B: trygg anknytning, A: undvikande anknytning C: 
ambivalent/motspänstig anknytning och D: desorienterad/desorganiserad anknytning 
(Fonagy, 2007).  
 
Havnesköld m.fl. (2009) skriver att trygg anknytning (B-mönstret) är det vanligaste. Det 
omfattar ca 60 % av västvärldens barn och visar att barnet kan balansera mellan 
anknytning och utforskande. Otrygg/undvikande anknytning (A-mönstret) innebär att 
barnet tränger bort och undviker anknytningsbehoven som finns eftersom de tidiga 
känslomässiga upplevelserna präglas av att den primära anknytningspersonen inte möter 
barnets behov av närhet och trygghet. Författarna beskriver vidare att en otrygg/ 
motspänstig eller ambivalent anknytning (C-mönstret) innebär att anknytningspersonen 
är tillgänglig för barnet men otillräcklig för att möta barnets behov av närhet och 
trygghet. De otrygga anknytningsmönstren uppgår till ca 35-40 % av alla västerländska 
barn. Desorganiserad anknytning (D-anknytning) innebär att barnet inte visar upp ett 
konstant mönster utan beteendet präglas av desorganisering. Barn som kommer från 
socialt eller psykiskt belastade riskmiljöer kan ha det anknytningsmönstret (a.a.).  
 
3.2 Konsekvenser av en bristfällig anknytning 
Grina (2015) beskriver den livsviktiga anknytningen utifrån anknytningsteorin. Vi 
möter barn både i förskola och i skola som visar olika beteenden som bottnar i en 
problematisk anknytning. Ett barn föds med sina affekter och uttrycker dessa tidigt med 
ansiktsuttryck, rösten eller med kroppen. Det behöver få hjälp av sin närmaste 
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omgivning för att kunna reglera och omvandla dessa inre upplevelser som affekterna 
skapar till begripliga känslor. Barnet har ingen förståelse hur det ska hantera olika 
situationer som t ex hunger, kyla och smärta. Genom sin medfödda förmåga kan det 
uttrycka stress för att föräldrarna ska få information om att något behöver göras. När det 
skett en koppling mellan rädslan och hur det gick, kommer dessa erfarenheter lagras och 
skapa neurologiska avtryck. Vissa barn blir vaggade och lugnade vilket gör att kroppen 
producerar det rogivande hormonet oxytocin.  
 
Grina (2015) anser att anknytningsrelaterade jagstörningar grundläggs under de första 
levnadsåren och då kan konsekvensen bli att barn visar upp olika utvecklingsbrister 
både i förskolan och i skolan. Om de inte får hjälp tidigt kan de senare som ungdomar 
istället leva ut sina destruktiva lösningar på ett aktivt sätt då de har andra resurser att 
göra farliga saker. Nu kan stöket övergå till kriminalitet, självdestruktivitet eller 
missbruk. Barn ska i tolv års ålder ha ett autonomt moralsystem som är en inre bild av 
vad som är rätt och fel. Denna moraluppfattning tillsammans med den inre 
självreglerande bild av sig själv ska utgöra basen när de går in i tonåren. Ungdomar 
använder då destruktiva lösningar som t ex ätstörningar, skolproblem och kriminalitet 
som är symptom på en desorganiserad anknytningsmodell. Situationer som skrämmer 
väcker anknytningsbehov och blir omöjliga att lösa för ungdomarna när de måste 
hantera detta själva. Det är svårt för ungdomarna att etablera nya anknytningspersoner 
då de har problem att lita på andra när de blivit avvisade tidigt i livet, och detta präglar 
sen alla relationer (a.a.). 
 
3.3 Socialpsykologisk teori 
Thornberg (2013) beskriver att med hjälp av socialpsykologiska teorier kan man 
förklara hur människor känslor och beteende påverkas av verklig eller påhittad närvaro 
av andra, men även försöka förstå de sociala interaktionerna. Här kan lärarna få 
möjlighet att se och förstå sociala fenomen och situationer i skollivet, både i och utanför 
klassrummet. Den sociala påverkan i skolans värld är ett dominerande inslag här, t ex all 
undervisning och fostran, alla möten eller samspel mellan eleverna. Författaren skriver 
vidare att oftast är det föräldrarna som fostrar sina barn och medvetet lär dem ett 
prosocialt uppträdande genom omsorg, uppmuntran och beröm. De kan då instruera och 
resonera kring regler för socialt beteende. Forskning visar här på betydelsen av 
kvaliteten på relationen mellan barn och föräldrar. Om den genomsyras av värme och en 
känslomässigt nära anknytning till föräldern är detta en viktig komponent för barnets 
utvecklande av prosocialt beteende. Däremot de barn som lever i eftergivna och 
oinvolverade hem kan komma att utveckla aggressiva och antisociala beteenden (a.a.).  
 
3.4 Barns sociala utveckling i skolan 
Inom socialpsykologin är gruppen ett grundläggande begrepp och det finns olika sätt att 
beskriva dess funktioner samt hur gruppmedlemmarnas relationer till varandra ser ut 
och till omgivningen. I skolans värld finns olika grupperingar som påverkar det sociala 
livet där och då behöver lärarna ha kunskap om både den sociala påverkan och 
grupprocesserna (Thornberg, 2013). Författaren beskriver den sociala påverkan som en 
central aspekt av det sociala livet, ofta en omedveten process där attityder och 
beteenden påverkas av fysisk eller indirekt närvarande människor. I skolan är den 
sociala påverkan ett dominerande inslag i vardagslivet och kan anta olika former. All 
undervisning eller fostran, varje möte eller samspel med elever och lärare så påverkas 
de av varandra både i och utanför klassrummet. T ex grupprocesserna visar hur de olika 
grupperna agerar som följd av det sociala samspelet där de ställer upp mål, utformar 
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normer, kommunicerar, lär känna varandra och hanterar konflikter m m. 
Grupprocesserna har en socialiserande funktion där de lär sig beteende och värderingar 
av de andra medlemmarna (a.a.). 
 
Thornberg (2013) framhåller att i en grupp så utvecklas normer som reglerar livet i t ex 
en klass och de avgör då vad som är ett acceptabelt respektive oacceptabelt beteende i 
gruppen. I skolan finns bl. a relationella regler som beskriver hur man ska vara mot 
varandra: inte kränka eller göra någon illa fysiskt/psykiskt, utan vara snäll och 
hjälpsam. De relationella reglerna tolkas här som moraliska regler som definierar de 
konsekvenser som elevernas handlingar får angående rättvisa, rättigheter och andras väl. 
Det finns även skyddande regler där de inte får utsätta varken sig själva eller andra för 
olycksrisker. De personella reglerna vill att eleverna reflekterar över sitt eget beteende 
och ska ta ett personligt ansvar för sina handlingar. Etikettsregler avser traditioner i 
skolan (skoletikett) där det handlar om hur man ska uppföra sig i sociala sammanhang 
där de t ex inte får ha keps i klassrummet, tugga tuggummi eller använda ett ovårdat 
språk på skolan (a.a.). 
 
Författaren beskriver vidare hur dessa regler ska förse eleverna med flera olika normer 
och förväntningar på lämpliga handlingar eller beteende som ska vägleda dem i olika 
social situationer och interaktioner. I de sociala interaktionerna som sker mellan lärare 
och elever samt mellan olika elevgrupper så utvecklas och modifieras normer som gäller 
i klassrummet men också i samspelet på skolans övriga platser. Sådana normer har en 
avgörande inverkan på det sociala klimatet i klassen, acceptans och utanförskap eller 
hur man är mot varandra. Läraren måste då vara observant på vilka normer som råder i 
klassen och tillsammans utveckla regler som eleverna ser som värdefulla.Han anser att 
om eleverna får en negativ attityd till skolans regler kan de uppfatta att det är ok att 
bryta mot dem. Då kan konsekvensen bli att deras antisociala beteende ökar, t ex 
vandalism och skolk. Forskningen visar här att de som hamnar i en negativ spiral, en 
antisocial karriär, så förändras även senare deras attityd till lagar och polisen. Detta kan 
i sin tur leda till kriminalitet. Här blir det mycket viktigt som lärare att fånga upp de 
som utmanar skolans regler och hitta arbetssätt som bryter deras invanda negativa 
mönster. Stödjande relationer kan då vara en skyddande faktor som minskar risken att 
dessa högriskelever ska utveckla aggressiva eller antisociala beteendemönster. De 
kommer även kunna prestera bättre i skolan om de får lärare som har förmågan att lära 
känna dem och utveckla relationer till eleverna samt har förmågan att ge varje elev hög 
grad av emotionellt stöd (a.a.). 
 
Aspelin (2010) lyfter också de sociala relationerna och det pedagogiska ansvaret, där 
läraren måste vara relationellt kompetent för att kunna skapa lyckade 
undervisningssituationer. Genom att analysera kommunikationen i klassrummet kan de 
upptäcka processerna som påverkar relationsbyggandet. Lärarens ansvar i skolan är att 
svara an på elevernas handlingar och samtidigt svara för sina egna handlingar. Detta 
ansvar inkluderar elevernas utveckling, kognitivt och socialt men också som människor. 
Läraren behöver ha god förmåga att bygga relationer och möta eleverna där de är. Med 
en relationell pedagogik kan lärarna bygga stabila sociala band som är en förutsättning 
för elevernas kognitiva utveckling (a.a.). 
 
3.5 Framgångsfaktorer i förskolan och skolan 
Hur starkt barnen reagerar på en separation från sina föräldrar kan bero på olika faktorer 
i miljön. Den största betydelsen är närvaron av en lyhörd och trygg ersättare som kan 
fungera som kompletterande anknytningsperson till barnets föräldrar. Utbildade 
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pedagoger kan i vissa fall vara bättre än de flesta föräldrar på att möta och se barnens 
behov så därför kan de fungera som tillfälliga anknytningspersoner till barnet. Det 
betyder mycket och har en stor betydelse för barnen att lära känna minst en trygg och 
tillitsfull relation till en pedagog under inskolningen och senare under förskoletiden 
(Broberg m.fl. 2012). Författarna anser att pedagogen har en viktig uppgift att se till att 
anknytningssystemet hålls i viloläge så barnet kan koncentrera sig på andra saker som 
bidrar till utveckling istället för att hålla uppsikt över pedagogerna eller annat som 
händer på förskolan. Viktigt att pedagogen även erbjuder tröst när anknytningssystemet 
aktiveras hos barnet i olika situationer. Pedagogen har också ansvar för samspelet med 
det enskilda barnet och att en relation med trygghet och tillit utvecklas (a.a.). Enligt 
Kihlbom m.fl. (2009) så påverkar dessa faktorer barnets anknytningsförmåga till 
pedagogen i förskolan: 
 

• Tidsaspekten är viktig och behövs för att utveckla barnets anknytning till 
pedagogen i ett längre perspektiv. 

• Viktigt med pedagogens känslighet och förmåga att motivera barnet i olika 
situationer i förskolans verksamhet. 

• En tidig anknytning till pedagogen uttalar bättre social kompetens i högre 
förskoleålder, bättre relation till första läraren i skolan och vid 9 års ålder. 

• God kvalitet i förskolan stärker anknytningen mellan pedagog och barn. 
Anknytningen till pedagogen har en avgörande betydelse för förskolans 
effekt på barnets utveckling och lärande.  

• En god kvalitet i förskolan stärker också anknytningen till modern hos barn 
med mödrar som har lägre känslighet. 

• Anknytningen till pedagogen blir trygg och bättre med en mindre barn 
grupp, god kvalitet och vid en god personaltäthet i förskolan. 
 

 
3.6 Relationskompetens 
Killèn (2014) beskriver att pedagogerna ska kunna ge en trygg anknytning, utveckla 
kompletterande anknytningar samt ge kompensation för en otrygg anknytning så 
behöver de ha relationskompetens som är en överordnad kompetens. Det är den 
viktigaste kompetensen som pedagoger och andra aktörer som arbetar med barn måste 
ha. Killèn beskriver att relationen innebär att vi stöttar barnen i deras utveckling och 
relationskompetensen förutsätter att pedagogerna kan ta barnens perspektiv, känna och 
förstå hur barnen upplever sin situation samt svara på känslorna så barnet känner sig 
förstått d.v.s. att visa empati. Relationen ger möjlighet till att leda och sätta gränser på 
ett bra sätt samt att det ger goda och trygga omhändertagande egenskaper (a.a.). 
 
Kihlbom m.fl. (2009) betonar att barn känner glädje och är beroende av samspelet med 
vuxna och genom dessa kontakter får barnet kärlek och värme. All lust som finns att 
möta barnet och att tillgodose behovet beror på motivation att umgås med barnet. En 
känslomässig bindning mellan barn och vuxen skapas i den dagliga samvaron. 
Förutsättningarna för en god och trygg relation är ett positivt samspel till vuxna och i 
olika sammanhang i förskolans verksamhet. Författarna skriver också att kärnan i 
förskolan är att skapa bra och goda relationer både mellan barnen och mellan vuxna och 
barn. Det är en grundförutsättning till att barnen ska känna sig trygga och när 
relationerna etablerats så måste de underhållas genom nya positiva upplevelser 
tillsammans i samspelet med andra människor (a.a.).  
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Barn behöver ibland hjälp med konflikthanteringen på förskolan och regleringen av alla 
olika känslor som kommer i samspelet och i relationen med jämnåriga. Barn i förskolan 
blir lätt överväldigade av inre upplevelser och behöver hjälp med att bearbeta och sätta 
ord på sina känslor. För barnens utveckling och trygghet är det viktigt att förskolans 
lokaler och verksamhet är anpassade utifrån gruppen och individens behov. 
Pedagogernas kunskap och kompetens måste användas på rätt sätt som t.ex. att 
observera barnen som ger information om hur barnen fungerar i vardagen. Det blir 
trygga rutiner som ger värdefulla kontakter, samtal, närhet, utveckling och lärande 
(Broberg m.fl. 2012). 
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4 Tidigare forskning 
 
4.1 Barns lek på förskolan 
Engdahl (2011) fokuserar på lekens betydelse så vänskapsrelationer skapas mellan 
barnen. Det är förskollärarens ansvar att skapa en god miljö i förskolan där trygga 
relationer uppstår mellan barn och vuxna i ett långsiktigt perspektiv. Studiens resultat 
visar att förskolebarnens kommunikation och interaktion med varandra har betydelse 
eftersom barnen är sociala aktörer med en social kompetens som skapas tillsammans 
genom leken i förskolan. Genom att barnen tar initiativ till lek, under lek och avslut av 
lek som till stor del består av gester, rörelse och ansiktsuttryck. 
 
Författaren anser att barns lek är en självständig aktivitet som på bästa sätt utvecklar alla 
sinnen men leken utvecklar också barnen fysiskt, moraliskt och andligt. Det är de 
vuxnas uppgift att ge stimulans och utveckla barnen genom att anordna en naturlig och 
god förskolemiljö med bra pedagogiskt lekmaterial. Barnens lek kännetecknas av 
spontanitet, frihet och glädje och den utgår från barnens inre krafter som är 
experimenterande och upprepande samt att inspiration fås från yttre krafter. Genom 
social interaktion och kommunikation i form av turtagning, initiativ och att ta den 
andres perspektiv så utvecklas lekarna och vänskapsrelationer skapas. Hon skriver 
vidare i artikeln att leken inspireras både av kamraterna och av den fysiska miljön i 
form av leksaker, redskap och möbler. Barnen uppmärksammar varandra, de samspelar 
och uppnår samförstånd tillsammans i förskolans verksamhet. Ett kännetecken för en 
förskola är att det finns många barn som tydligt sprider glädje till varandra och genom 
sina handlingar konstruerar barnen gemenskap och relationer. I gemenskapen utvecklas 
en lekkultur där barnen imiterar lekarna till rutiner. Leken bygger på förmågor att förstå 
intentioner och att dela känslor till varandra samt en arena för relationsbyggande. 
Kamratkulturer byggs upp i interaktion mellan barnen och inrymmer även barnens 
normer och värden (a.a.). 
 
4.2 Åtgärdsstrategier för barn i förskolan 
Zucker (2010) har forskat på åtgärdsstrategier för barn i förskolan som är i behov av 
särskilt stöd. Studien visar att barn med särskilda behov kräver tydliga åtgärdsstrategier 
när dom kommer in i förskolans miljö. Pedagogiska materialet och insatserna är särskilt 
utformade utifrån barns unika förmågor och behov samt funktionsnedsättning. Fokus 
ligger också på de färdigheter som behövs för förskolebarnen i övergångarna mellan 
andra förskolor eller andra skolverksamheter. Strategierna ger också vårdnadshavarna 
verktyg i att stärka barnens färdigheter och beetende i miljön hemma. Studien talar om 
att en bra kvalitet och förebyggande insatser i förskolan producerar enorma möjligheter 
till social utveckling och en trygg anknytning hos barnen. Detta leder till ekonomiska 
besparingar för samhället i ett långsiktigt perspektiv. 
 
Författaren beskriver att pedagoger och vuxna bör regelbundet samtala med barnet om 
varierande, nya och intressanta ämnen dagligen. Det är viktigt med vuxna förebilder 
eftersom barnen imiterar den vuxne i olika sammanhang för att sedan mer ta ansvar för 
egna handlingar. Viktigt att förskollärarna ser till att förskolans verksamhet har en 
språkutvecklande miljö som t.ex: att medvetet engagera sig i barnens intressen och bidra 
till långa samtal med barnen. Modellanvändning av ovanliga och nya ord, diskutera 
ordens betydelser, ställa öppna frågor till barnen, ge vägledning om ordförråd och uttal, 
samt utmana och motivera barnen i sitt tänkande. 
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Zucker (2010) framhåller också att det är avgörande för barnets utveckling om det finns 
en känsla av social kompetens. Detta innebär att kunna förstå andras behov och känslor 
samt förstå och läsa av sociala situationer i olika sammanhang tillsamman med andra 
människor. Det kan vara svårt för små barn att lära sig dessa sociala färdigheter och det 
är pedagogernas samt föräldrarnas ansvar att hjälpa barnen att lära sig dessa färdigheter. 
Begreppet självreglering kan vara ovärderlig för barnens framtida utveckling i sociala 
interaktioner. Planering, tålamod att själv reglera och att själv medla tillsammans med 
andra människor är viktigt för utvecklingen. I förskolans verksamhet bör även 
pedagogerna uppmuntra interaktionens betydelse i olika miljösammanhang så mycket 
som möjligt. Sedan är det av stor betydelse att fokusera på tidigt lärande och social 
kompetens mer i detalj och på de strategier som behövs för att inkludera 
utvecklingsförsenade barn i utbildningsprocessen. Det innebär att i processen lära 
barnen ny kunskap, utveckla nya kompetenser och färdigheter (a.a.). 
 
4.3 Kompletterande anknytningsperson på förskola 
Hagströms (2010) studie handlar om förskolans olika möjligheter att utveckla ett 
långvarigt kompletterande stöd för barn som befinner sig i utsatthet i ett långsiktigt 
perspektiv. För många barn och deras föräldrar är de generella insatserna och kortvariga 
åtgärderna inte tillräckliga som stöd för barnens hela utveckling utan det är nödvändigt 
att planera och utveckla ett långvarigt kompletterande stöd åt barnen. Studien talar om 
hur pedagogerna genom fortbildningsinsatser ges möjligheter att utveckla rollen som 
kompletterande anknytningspersoner till barn vars föräldrar lider av psykisk ohälsa. 
Flera aspekter i studien visar att pedagogen som kompletarande anknytningsperson har 
betydelse för barnets utveckling och lärande.  
 
Hon beskriver att det mesta av lärandet sker genom att läsa, tala, skriva och lyssna. 
Människor har också en kunskap som är svår att diskutera med andra. Den kunskapen är 
intressant och lyfts fram bland många forskare som tyst kunskap. Den tysta kunskapen 
grundar sig på erfarenheter inom yrket men även på känslomässiga erfarenheter dvs 
empatisk förmåga och personliga upplevelser som har betydelse för den känslomässiga 
stabiliteten. Dessa aspekter har betydelse i många sociala möten med barnen i förskolan. 
Författaren lyfter att utveckling och lärande är lika viktiga och har en stor mångsidighet 
för barnens totala utveckling. Hinder som kan försvåra pedagogernas utveckling av 
kommunikation och relationskompetens anses vara att de saknar gemensamma 
yrkesmässiga begrepp för det mellanmänskliga (känslomässiga) arbetet i förskolan. För 
att skapa goda förutsättningar och möjligheter för utveckling skapades en tydlig och bra 
struktur på dagen som senare blev förutsägbar för barnen. Hon skriver att förutom 
pedagogernas sensivitet för barnens signaler och kontinuitet så tränade de 
grundläggande samspel och kontakt dagligen tillsammans med sitt anknytningsbarn på 
förskolan. Efter ett tag när barnen hade utvecklats så bjöds andra barn på förskolan med 
i lekarna. Anknytningspedagogen blev så småningom en viktig person i barnets liv och i 
förskolan där tydliga tecken på tillit till pedagon var viktiga inslag (a.a.). 
 
Enligt Hagström (2010) så är följande aspekter betydelsefulla i pedagogernas arbete 
med anknytningsbarnen: 
 

- Sensitivitet (känslighet) och omsorg. 
- Struktur och kontinuitet. 
- Tillit till pedagogen. 
- Samspelsutveckling bland pedagog och barn. 
- Viktigt att leka med andra barn. 
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- Gränssättning (att säga nej till barnen). 
- Separationens betydelse från föräldrarna (a.a. s.188). 

 
4.4 Mentalisering-en livslång process 
Wennerberg (2008) har skrivit om temat anknytning i två olika vetenskapliga artiklar 
som handlar om mentalisering och människors anknytningshistoria. Här beskriver han 
oss människor som relationella varelser samt hur vi tolkar oss själva och andras 
beteende utifrån inre mentala tillstånd, oftast omedvetet. Denna mentaliseringsförmåga 
har stor betydelse för självets utveckling. När föräldrar ser och förstår sina barn skapas 
den trygga anknytningen. Utifrån dessa tidiga sociala erfarenheter så påverkas och 
formas barnets mentaliseringsförmåga. För att barnets sociala hjärna ska nå full 
utveckling krävs detta känslomässiga samspel med den vuxne anknytningspersonen. 
Studien visar just på ett starkt samband mellan trygg anknytning och 
mentaliseringsförmågan. De barn som istället växer upp med otrygghet eller trauman så 
undergrävs mentaliseringsförmågan vilket kan leda till att de utvecklar olika slags 
psykiska svårigheter och störningar (a.a.). 
 
Anknytningsforskningen visar att människor som har en otrygg anknytning ändå kan 
uppnå ett tryggt förhållningssätt. Wennerberg (2009) beskriver hur man med hjälp av 
frågor kan upptäcka anknytningsmönstren och då även stoppa överföringen av otrygga 
relationsmönster. Med dessa intervjuer kan de empiriskt kartlägga anknytningsmönstren 
hos vuxna. Studierna visar hur vuxnas sätt att prata om sin egen anknytning förutsäger 
vilket anknytningsmönster deras barn kommer att uppvisa vid ett års ålder. Föräldrarnas 
tankar och känslor om sin egen uppväxt påverkade deras sätt att förhålla sig till barnen. 
Dessa relationsmönster kommer då föras över mellan generationerna. Otrygga barn blir 
istället tvungna att lära sig manipulera sina biologiskt givna beteendesystem för att 
anpassa sig till föräldrarnas inre tillstånd. Barnen kommer att undertrycka sina känslor 
för att bevara relationen till föräldrarna. De stänger av sina behov av tröst och närhet 
(a.a.). 
 
I vissa fall kan inte föräldrarna ge barnen en trygg anknytning p g a de inte kan hantera 
sin egen ångest, enligt Wennerberg (2009). De ska samtidigt ha en mentaliserad bild av 
sina barn men saknar just den empatiska inlevelsen. Vissa kommer trots en otrygg 
uppväxt och tidiga smärtsamma erfarenheter att lyckas erövra grundläggande tillit både 
till sig själva och till andra. Kan de få hjälp att uppnå ett tryggt förhållningssätt till sin 
anknytningshistoria kan de oftast stoppa överföringen av otrygga anknytningsmönstren. 
Dessa inre arbetsmodeller är inte fasta bilder utan är aktiva mentala processer som kan 
gå att förändra. Här omstruktureras livshistorien och då kan tidigare aspekter av självet 
mentaliseras samt väcka förmågan att skapa djupa och trygga relationer till andra (a.a.).  
 
4.5 Emotionell kompetens och anknytning hos skolbarn 
Grazzani m.fl. (2015) har studerat utvecklingen av barnens sociala förmågor som är 
viktig för deras socioemotionella kompetens samt ta reda på vilka effekter olika metoder 
hade på skolbarns känsomässiga förståelse. Dessutom ville de se effekterna i relation till 
olika anknytningsmönster: trygg, otrygg samt desorganiserad anknytning. För att träna 
barnen i deras känslomässiga förståelse har skolan använt olika program där vissa 
fokuserade på barns olika kompetenser och då framförallt deras socioemotionella 
utveckling. I den här studien har de undersökt sju-åtta åringar för att se om den här 
typen av metod ökar barnens emotionella och reflektiva förmågor. Den metod som 
forskarna valde ut fokuserade på samtalets betydelse och skulle förbättra barnens 
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känslomässiga förståelse, deras psykiska hälsa, kognitiva utveckling samt 
skolprestationer.  
 
I metoden fick barnen möjlighet att utveckla sin emotionella kompetens genom att läsa 
och diskutera i små grupper utifrån speciella teman. Här fick de ta del av olika sociala 
diskurser och de skulle förklara handlingarna som skedde i berättelsen. Detta gav 
positiva resultat där de förbättrade sina sociala förmågor. Genom diskussion och 
reflektion kring olika teman kunde de resonera kring det som hände, utveckla nya 
perspektiv om både sig själva och andra människor. Efter varje tillfälle när barnen fick 
höra berättelser så såg forskarna att det startade en process. Här började nu barnen 
reflektera kring förhållandet mellan egna emotionella erfarenheter och befäste ett 
beteende i både sig själva och om andra. De fick då möjlighet att jämföra sina egna 
perspektiv med andra kring deras känslor och individuella skillnader. Här visar studien 
att barn med olika otrygga anknytningsmönster kan få hjälp att förbättra sin emotionella 
kompetens 
(a.a.). 
 
Forskning som gjorts i förskolan visade att den trygga anknytningen har stor betydelse 
för barns känslomässiga förståelse och har dessutom stor påverkan på deras fortsatta 
emotionella utveckling. Grazzani m.fl. (2015) beskriver att det finns starka samband 
mellan anknytning och emotionella kompetens för barn mellan åtta-tolv år. Barn i tio 
års åldern med trygg anknytning har ofta en större emotionell förståelse och kan 
reflektera kring sina erfarenheter om t ex moraliska värderingar. I studien ville de också 
analysera metoder som utgår från deltagarnas anknytningsprofiler. När barn med otrygg 
anknytning fick tänka till både kognitivt och emotionellt om andra så ökade även deras 
egen självmedvetenhet genom dessa diskussioner med de vuxna. Denna studie visar att 
barnen här kan förbättra sin känsloreglering samt sina andra emotionella förmågor i sitt 
vardaliga liv. Resultatet visar att de kan utveckla förmågan att samtala utifrån olika 
perspektiv samt utveckla empati, som har betydelse för ett positivt social beteende och 
problemlösningförmåga. Genom lärarledda socioemotionella träningsmodeller kan detta 
bidra till att eleverna får en social och hälsofrämjande skoltid (a.a.). 
 
4.6 Anknytningstrygghet i mellanbarndomen 
Möller och Pilman (2010) gjorde en studie angående barn och ungdomars upplevda 
anknytning i mellanbarndomen. De ansåg att anknytningsforskningen har varit 
bristfällig när det gäller barn mellan åtta-fjorton år. Det saknades kunskap om hur 
anknytningen relateras till emotionell utveckling och självbild samt hur 
anknytningssystemet förändras under mellanbarndomen. De ville undersöka hur den 
otrygga anknytningen påverkar individens fortsatta utveckling samt se vilken betydelse 
tidiga och nära relationer har för ungas psykiska hälsa.  
Studien visar att en trygg anknytning har samband med den sociala förmågan, effektiv 
emotionell reglering samt följsamhet i relationer med sina föräldrar. Otrygg anknytning 
däremot har lett till förhöjd ilska, dåliga kamratrelationer och sämre självkontroll. Här 
har de unga problem att reglera sitt beteende och känslor. En riskfaktor som forskarna 
kom fram till var att en otrygg anknytning kan vara en riskfaktor vid utvecklande av 
psykisk ohälsa hos unga. Den otrygga anknytningen associeras här med sämre 
självkontroll, skolprestationer och kamratrelationer (a.a.). 
 
Barn med normal utveckling sker flera förändringar under mellanbarndomen som ofta 
påverkar anknytningssystemet. Enligt Möller och Pilman (2010) påverkas bl a deras 
kognitiva förmågor för att kunna tolka omvärlden, tänka logiskt samt förmågan till 
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självreflektion av hur de upplever sin egen anknytning. Anknytningskvalitetén under 
den här perioden kommer då ha stor betydelse för hur individen kommer att bemöta den 
omvälvande tonåren. Under frigörandeprocessen kommer föräldrarna förlora alltmer 
inflytande över hur de kan påverka sina barn. De inre arbetsmodellerna förändras från 
att ha varit riktade mot särskilda personer till att gälla nära relationer i allmänhet. I 
skolan utvidgas deras sociala värld och de får en vidare krets av vuxna och kamrater. 
Kamratrelationerna får också en större betydelse under den här perioden. Denna process 
där barnens anknytningsbeteende mot sina föräldrar gradvis byts ut mot kamrater 
kommer senare i livet att följa med i t ex kärleksrelationer (a.a.). 
 
Deras egen studie visar att otrygg anknytning är en stor riskfaktor för att unga ska 
utveckla psykisk ohälsa. Författarna anser därför att blir det viktigt att man har kunskap 
om de olika anknytningsbeteenden som normalt förekommer vid en viss ålder samt vid 
vilka situationer det kan uppstå just för att kunna bedöma anknytning i 
mellanbarndomen (a.a.). 
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5 Metod 
Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod där fokusgruppsintervju, gruppintervju 
och individuella intervjuer har använts som metod i undersökningen. Ryen (2004) 
beskriver att forskare som använder en kvalitativ metod studerar olika saker i deras 
naturliga miljö eller sammanhang och även försöker göra fenomenen begripliga. Vårt 
val har övervägts noggrant för att generera empirin (erfarenhetsgrundad kunskap) 
utifrån syfte och frågeställningar i studien. Bryman (2011) anser att det är viktigt att 
deltagarnas perspektiv (vad de uppfattar som betydelsefullt) är utgångspunkten i en 
kvalitativ undersökning samt att forskaren eftersträvar att få en nära relation för att 
han/hon ska kunna uppfatta världen på sitt sätt. 
 
5.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien startades med att söka efter doktorsavhandlingar, studentuppsatser, 
vetenskapliga artiklar och övrig relevant vetenskaplig litteratur inom området 
Anknytning i förskolan och grundskolan. Databaser som användes var 
Linnèuniversitetets olika databaser som t.ex. Diva, Libris, SwePub, OneSearch, 
artikelsök och Google Scholar. Litteratursökningen genomfördes med hjälp av 
nyckelorden som kombinerades på olika sätt. Förutom den vetenskapliga litteraturen så 
användes en del av kurslitteraturen från specialpedagogutbildningen. 
 
5.2 Intervju som metod 
För att få möjlighet till att besvara de olika forskningsfrågorna i studien så har 
fokusgruppsintervju, gruppintervju och intervjuer använts som datainsamlingsmetod. 
Obert & Forsell (2001) framhåller att för att få en allsidig bild av en verksamhet så 
behöver flera metoder användas där erfarenheterna från berörda är viktig information. 
Genom att systematisera dessa synpunkter, analysera och dra slutsatser av dem kan fel 
och brister förebyggas och bidra med verksamhetsutveckling. Fangen & Sellerberg 
(2011) säger också att man ofta väljer fokusgrupper när man vill ha en metod som 
undersöker ämnen som är komplexa eller svåra att begripa sig på. Metoden är också 
lämplig vid studier av människors erfarenheter, argument, motiv och värderingar. 
Deltagarna får också möjlighet att gemensamt utforska ämnet och dela med sig av sina 
erfarenheter och ställa frågor till varandra.  
 
Ahrne & Svensson (2013) anser att fokusgruppmetoden innebär att en grupp människor 
diskuterar olika aspekter av ett tema och ska generera kunskap utifrån deras 
gemensamma erfarenheter. Denna metod är mycket användbar om man vill utforska hur 
människor tänker och pratar om ett speciellt ämne. Variationen i den kollektiva 
förståelsen som växer fram under diskussionerna kan man få fram olika perspektiv och 
uppfattningar genom deras egna ord. Författarna menar också att det är en fördel att 
använda fokusgruppmetoden i kombination med annan kvalitativ metodik för att 
kombinera styrkorna i flera metoder. Med en tillåtande och samtidigt varm och 
avslappnad miljö kan deltagarna dela med sig av sina erfarenheter. Diskussionsfrågorna 
ska vara tydligt formulera och fokuserade för att skapa en fördjupade diskussion. De ska 
vara tydliga och kända d v s belysa ett bekant ämne för deltagarna samt formulerade så 
de stimulerar till diskussion (a.a.). 
 
5.3 Individuell intervju 
I de individuella intervjuerna blir fokus på informanternas åsikter och erfarenheter för 
att samla in kvalitativ data för att kunna få svar på våra frågeställningar. Bryman (2011) 
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beskriver fördelarna med individuella intervjuer, där man t.ex. om den intervjuade 
skulle avvika från frågorna som utformats, kan man ställa nya frågor så de hittar tillbaka 
till studiens fokus. Här kan man som forskare också vara flexibel och följa efter i den 
riktning som informanternas svar går i. I de strukturerade intervjuer har vi tagit fram 
frågor utifrån ett specifikt tema där informanterna har stor frihet med att utforma sina 
svar på sitt eget sätt. Vi har ändå använt oss av ett tydligt fokus då det krävs viss 
struktur för att kunna jämföra de olika intervjusvaren med varandra (a.a.). 
 
Det finns flera fördelar med att använda telefonintervjuer då det bl.a. tar mindre tid i 
anspråk för informanterna eller att de arbetar på olika platser i landet, enligt Bryman, 
(2011). Telefonintervjuerna ger även viss distans då informanterna inte påverkas av 
olika faktorer hos intervjuaren på samma sätt som vid direkta intervjuer. Det finns även 
vissa svagheter med telefonintervjuer då tekniken kan krångla. Idag använder de flesta 
mobiler och då kan t.ex. batterier laddas ur eller att mobilen saknar täckning där 
informanterna är. 
 
5.4 Urval 
Vi har gjort ett urval av personerna som har medverkat i fokusgruppsintervjuerna. Valet 
föll på fem förskollärare som vi har intervjuat i en femårsgrupp vid två olika förskolor. 
En förskollärare i den ena fokusgruppsintervjun valde att avstå från intervjun. Vi har 
också intervjuat två lärare individuellt vid två olika grundskolor. Det blev inte 
fokusgruppsintervjuer i grundskolan på grund av tidsbrist. Istället blev det enskilda 
intervjuer per telefon.  
 
Fangen & Sellerberg (2011) anser att när deltagarna till en fokusgrupp väljs ut så bör 
man göra ett strategiskt urval som ger förutsättningar för en fruktbar interaktion som 
maximeras mellan gruppmedlemmarna. Deltagarna väljs i enlighet med projektets mål 
för att få ökad insikt och förståelse genom att på djupet studera vad en mindre grupp 
med människor har att säga i en särskild fråga (a.a.). 
 
Fokusgruppsdeltagarna valdes utifrån sina kunskaper och erfarenheter som var av 
intresse för att få svar på våra frågeställningar. De ska vara insatta i ämnet som de ska 
diskutera men samtidigt ha olika perspektiv på det. Om deltagarna redan känner 
varandra kan detta skapa en förtroendefull miljö där de kan relatera till varandras 
kommentarer och vågar öppet diskutera sina åsikter. I vissa fall kan det enda vara bättre 
om de inte känner till varandra då de kan dela med sig mer öppet om sina upplevelser 
(Ahrne & Svensson, 2013). 
 
5.5 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
Vi har genomfört två fokusgruppsintervjuer vid två olika förskolor och två individuella 
intervjuer vid två olika grundskolor. Vid första tillfället har vi intervjuat två 
förskolllärare tillsammans i en förskola och vid det andra tillfället tre förskollärare i en 
annan förskola. Vi har också intervjuat två lärare vid två tillfällen i två olika 
grundskolor. Intervjuerna bestod av åtta frågor och det fanns möjlighet att ställa 
följdfrågor. Platsen för intervjuerna blev på ett lugnt ställe på förskolan för att ge 
förskollärarna möjlighet till en lugn miljö så de kunde koppla bort arbetet en stund. 
Tidpunkten för fokusgruppsintervjuerna blev kl.15.00. Lärarna i grundskolan 
intervjuades per telefon.Vi spelade in samtalen på I-paden och transkriberade allt 
material efteråt. Resultatet som kom fram under de fyra intervjutillfällena har 
sammanställts noggrant utifrån studiens syfte och frågeställningar. Fokus har också 
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legat på sambandet mellan syfte och frågeställning, centrala begrepp och centrala teman 
från litteraturgenomgången/tidigare forskning. Litteraturgenomgången har varit en 
referensram och ett tolkningsmönster till den empiriska studien. 
 
5.6 Analys och bearbetning av materialet 
Efter att vi tagit kontakt per telefon och fått deras samtycke, åkte vi ut och gjorde 
intervjuerna på förskolorna. Med pedagogerna på grundskolan tog vi en ny 
telefonkontakt vid intervjutillfället. Informanterna i förskolan hade svårt att komma 
igång i samtalet så vi fick ställa följdfrågor. Intervjuerna blev trettio minuter långa. Alla 
intervjuer spelades in på iPaden och sen transkriberade vi vårt insamlade data var för 
sig. Därefter analyserade vi materialet utifrån de teorier och centrala begrepp som vi 
tagit upp i litteraturgenomgången och tidigare forskning. I analysen av materialet har vi 
letat efter centrala teman, skillnader och likheter samt efter begrepp/uttryck som stack ut 
för att få svar på våra frågeställningar. Då använde vi olika färgpennor för att hitta 
gemensamma begrepp som vi sorterade upp under respektive begrepp vidare. Vi har 
transkriberat materialet och även sammanställt det empiriska materialet var för sig. 
Resultat, diskussion och analysdelen har vi också gjort var för sig och då utgått från 
våra olika verksamheter i förskola/skolan. De avslutande delarna som metoddiskussion, 
specialpedagogiska implikationer och avslutande reflektioner har vi skrivit tillsammans. 
 
Att spela in och transkribera intervjuerna har många fördelar då det underlättar en 
noggrann analys av vad informanterna sagt. Dessutom kan man kontrollera så att man 
inte har lagt in omedvetna tolkningar av det som sagts. Som forskare kan man gå 
tillbaka flera gånger för att gå igenom svaren igen. Materialet blir också tillgängligt för 
andra forskare som vill granska det samt gör att vår insamlade data kan användas fler 
gånger utifrån nya teoretiska tankegångar (Bryman, 2011). 
 
5.7 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet lyfter att det empiriska materialet bör präglas av en kritisk analys av 
insamlade data. När studien börjar ge resultat behöver man bedöma dess tillförlitlighet. 
Då krävs en diskussion kring tänkbara felkällor eller andra förhållanden som kan 
påverka resultatens hållbarhet. Vissa felkällor är osynliga och då behövs vissa teoretiska 
utgångspunkter eller modeller för att kunna genomföra analysen. Det viktigaste är ändå 
att man är ärlig och kritisk när man bedömer felkällorna (Vetenskapsrådet, 2011). 
 
Enligt vetenskapsrådet har man som forskare ett särskilt ansvar för de människor som 
deltar i studien och därför ska forskningen genomföras av hög kvalitet. Det är också 
viktigt att ha ett forskningsetiskt förhållningssätt i både genomförande och planering av 
studien. Forskningens kvalité har krav som bygger på vissa principer som måste 
tydliggöras och motiveras. Studien bör ha välformulerade frågeställningar och ett tydligt 
syfte samt präglas av ordning och struktur (a.a.). 
 
I samband med undersökningarna så har vi i förväg mailat och informerat de deltagande 
personerna om frivilligheten och vårt syfte med studien. I brevet stod det även vilka 
regler som gällde utifrån Vetenskapsrådets (2011) fyra grundläggande 
individskyddskrav som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Efteråt tog vi vidare telefon kontakt med informanterna och hörde 
oss för om de ville ställa upp på intervjuer. Ahrne & Svensson (2013) betonar att det är 
viktigt att tänka igenom de etiska frågeställningarna under alla faser i en 
fokusgruppsstudie, speciellt om man arbetar med en utsatt grupp. Här måste 
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gruppledaren vara kompetent och erfaren samt vara välplanerad. Författarna anser också 
att alla som deltar ska ha fått fullständig information om syftet med studien och att allt 
de säger i fokusgruppen kommer hållas hemligt. Ett muntligt avtal bör upprättas som 
fastställer att det som sägs är konfidentiellt och som forskare är man skyldig att 
anonymisera resultaten så att den inte kan härledas till enskilda personer (a.a.).  
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6 Resultat 
Nedan beskrivs resultatet av våra utvalda centrala teman som har identifierats vid 
bearbetningen av materialet från förskolan och grundskolan: anknytning, bemötande, 
trygghet, struktur samt bristfällig anknytning. Vi har delat upp resultatet där vi 
redovisar förskolans resultat först och därefter skolans. Förskollärarna har förkortningen 
(FS). Grundskollärarna har förkortningen (GS). 
 
6.1 Anknytning 
Förskollärarna förklarade att deras tolkning av begreppet anknytning innebär att skapa 
en relation till barnen så att de känner trygghet med personalen. Förskollärarna har inte 
pratat så mycket om begreppet anknytning innan utan gjort egna tolkningar av 
begreppet. De har pratat utifrån relations betydelse. 
 
”Ju fler pedagoger som börjar använda ordet desto mer blir det att det sprids även om 
man kanske inte har den rätta kopplingen till det från början. Har man använt ordet ett 
antal gånger så sprids begreppet anknytning det blir liksom mitt ord på något 
sätt.”(FS) 
 
Inskolningens betydelse och möjligheter diskuterades också utifrån 
anknytningsmönstren. Det är där som föräldrarnas och barnens grundtrygghet läggs och 
mycket information om barnen kommer via inskolningen som sen nya pedagoger kan ta 
del av. Förskollärarna ansåg att inskolningen på förskolan är viktig utifrån anknytning 
och trygga relationer. Många föräldrar som kommer första gången till förskolan är 
upplysta om varför man behöver gå på förskola, vad pedagogerna gör och det finns 
föräldrar som inte vet så mycket om förskolans verksamhet. När föräldrar och barn 
kommer till förskolan första gången då är pedagogerna jätteviktiga för dom.  
 
”En trygghet som kommer av att man bygger en god relation. Det märks tydligt om man 
har en god relation med föräldrarna då får man det många gånger med barnen också” 
(FS)  
 
Vidare så hade förskollärarna inte mycket kunskap om de olika anknytningsmönstren. 
Informanterna ansåg att de hade läst böcker och fått kunskap om anknytningsbegreppet. 
Då hade möjligheten funnits för förskollärarna att de hade arbetat mer medvetet utifrån 
anknytningsmönstren.  
 
”Vi ser det väl men vi pratar inte i dom termerna, vi vet och vi har det i oss men det är 
begrepp vi inte pratar om. Vi känner igen det när vi läser i böcker att barnen har olika 
anknytningsmönster”( FS) 
 
”Känner mig helt nollad på det”( FS) 
 
En annan aspekt var att förskollärarna har hittat ett förhållningssätt i barnens 
relationsskapande för de barnen som behöver mer tid för att skapa trygghet. De samtalar 
om varje barn, hur deras upplevelser är men de pratar inte om anknytningsmönstren 
vidare. Informanterna hade läst på lite inför intervjun om barns anknytningsmönster.  
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”Sen det här jag läste att när anknytningen ligger på hela tiden när barnet står vid 
grinden och väntar hela tiden tills mamma och pappa kommer tillbaka efter jobbet. Det 
är inte otryggt men anknytningen är så stark att barnet inte kan släppa tankarna på sina 
föräldrar” (FS) 
 
Förskollärarna menade att det blir hinder av att en del barn har otrygga beteenden på 
grund av föräldrarnas relationer som visar sig i barnens anknytningsmönster. Då kan det 
finnas behov för en del barn att vara tillsammans hos en förskollärare hela tiden för att 
närhetsbehovet är stort. Då är det viktigt att ha en bra relation med föräldrarna så 
pedagogerna kan få viktig information angående barnen på morgonen.  
Informanterna poängterar att de har återkommande pedagogiska diskussioner i 
arbetslaget kring anknytning och barnens relationer med varandra. Det förs ständigt en 
dialog med föräldrarna och andra aktörer angående barnens sociala utveckling och 
lärande. Begreppet anknytning används inte så mycket i dom pedagogiska 
diskussionerna utan det handlar om relationer och förhållningssätt.  
 
”Vi diskuterar ofta barns språkutveckling angående de som inte vill bygga en relation 
med oss. Barnen väljer att prata med sina kompisar istället och helst med dom med 
samma modersmål. Många av barnen har varit här i snart två år men har ännu inte lärt 
sig särskilt många svenska ord”(FS)  
 
Förskollärarna såg ett hinder och brister med att tillgodose alla barns behov kring 
anknytning i barngruppen fullt ut. Emellan åt kunde en känsla infinna sig att barnen fick 
sina behov tillgodosedda. De säger att det är många barn i gruppen och många relationer 
i olika situationer att ha ansvar för. Det kan finnas barn som behöver en stund för sig 
själv på morgonen eller på slutet av dagen för att få lugn och ro.  
 
”Det är behovsstyrt och många gånger ligger fokus på gruppen även om fokus också 
måste finnas på individen men dom äldre barnen tycker jag kan vara lättare att ge 
ansvar. Vill några barn vara inne på eftermiddagen för att de inte orkar vara ute i den 
stora gruppen hela tiden så kan det vara okej. Då måste vi hitta något alternativ till att 
ha uppsikt över barnen”(FS) 
 
Förskollärarna menar att pedagogerna behöver utgå från barnens enskilda behov och 
förutsättningar. 
 
Anknytning beskrivs av pedagogerna i skolan som tillit, trygghet och tilltro till andra 
människor. De lyfter också den goda relationens betydelse. De har olika beskrivningar 
om de specifika anknytningsmönstren, alltifrån bra eller dålig anknytning till de olika 
huvudgrupperna: trygg och otrygg anknytning, undvikande och ambivalent. Den som 
har en otrygg anknytning söker tidigt närhet men får klara sig själva och får då inte den 
tryggheten.  
 
”Om man tänker vuxna människor så är det ofta så att dom har svårare med dom här 
djupa relationerna, som är lite ytliga och de vill inte släppa nån nära utan vill ha lite 
distans.” (GS) 
 
Vidare lyfter pedagogerna de eleverna som har otrygg undvikande anknytning, att de 
inte släpper någon nära och kan bli väldigt osäkra och rädda. De är mycket känslostyrda 
då de hela tiden måste känna efter och i relationerna kan de skrämma bort folk för de är 
för nära och tätt in på . Detta har dom med sig från början och det går inte att ändra 
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personen men man kan få den att förstå sitt eget handlande om de kan få professionell 
hjälp. Elever med desorganiserad anknytning kanske inte har haft föräldrar som kunnat 
ge dem en trygg anknytning. 
 
”Dom vuxna kanske inte haft föräldrar, dom kanske varit påverkade och nåt annat och 
dom har inte kunnat läsa av alls och många uttryck blir att dom blir arga och rädda och 
har svårt att styra sina känslor. Och dom här personerna har svårigheter i vuxenlivet 
med relationer..”(GS) 
 
Pedagogerna har erfarenheter av elever med de olika anknytningsmönstrena under sina 
yrkesverksamma år. I skolan arbetar de med elever som har svårt att knyta an och då 
blir de tvungna att vara väldigt varsama och inte gå för nära eleven. Dessutom hade 
eleven mycket svårt att ta emot beröm och uppskattning och då blir det viktigt att närma 
sig försiktigt. 
 
”För att skapa tillit så har jag kanske berömt eller pratat om barnet när det står 
bredvid för att visa att jag tycker om det fast inte direkt utan kanske pratat och berömt 
barnet till nån annan men att jag vet att den här eleven hör det.” (GS) 
 
I skolan möter pedagogerna många möjliga varianter av otrygg anknytning. Därför är 
det viktigt att ta hänsyn till varje elevs behov och sätta in insatser så att eleverna kan få 
trygghet och anknytning till någon person på skolan. 
 
6.2 Bemötande 
Viktiga aspekter i bemötandet som skapar möjligheter för god anknytning mellan 
lärarna och barnen är enligt förskollärarna lyhördhet, att man lär sig lyssna, inte flyger 
på barnen, bemöter barnen där det är och att utgå från barnens perspektiv. Vidare 
diskuterade de vikten och möjligheterna till självständighet, att lyckas och att utveckla 
en god självkänsla samt att ha fokus på dom mjuka värdena som innebär att man inte 
behöver prestera för att få bekräftelse. Informanterna tyckte att det är viktigt att se dom 
sociala bitarna och inte bara ha fokus på kunskap och lärande men givetvis se 
möjligheterna ur ett helhetsperspektiv. 
 
”Jag undrar om man tappar en annan viktig bit som humaniteten och de sociala bitarna 
om man har dom där kraven att prestera. Det är så lätt att det blir egoism och man 
glömmer bort att hjälpa varandra när man själv vill vara bäst. Jag tycker man borde 
prata om det här med hjälpsamhet och omtanke”(FS) 
 
Vid intervjutillfällena svarade förskollärarna att de diskuterar mycket men har inte 
skrivit ner några rutiner om arbetssätt kring läroplanen i förskolan så att verksamheten 
baseras på samspel mellan barn och vuxna. De lyfter fram möjligheterna av mjuka 
värden som skapar tillfällen för diskussioner i gruppen och för individen. Att man ska 
vara snäll och omtänksam mot varandra är aspekter som diskuteras. Det finns en helhet 
från morgon till kväll i verksamheten som bygger på samspelet mellan barn och vuxna.  
 
”Hjälp till självhjälp och att vi uppmuntrar barnen att de kan själva. Att lära sig och att 
barnen kan själva är viktigt. Vi vill ju att de utvecklas till självständiga individer” (FS) 
 
Enligt förskollärarna så sker det samspel under hela dagen i matsituationerna, 
vardagssituationerna, lärande stunderna, styrda aktiviteterna och i de självvalda 
aktiviteterna. De ger också positiv feedback, uppmuntrar och motiverar barnen i olika 
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situationer som skapar möjligheter för deras utveckling och lärande. Barn som behöver 
extra hjälp eller stöd kan vid behov få närhet av en vuxen i soffan under samlingen eller 
vid andra tillfällen när möjlighet finns för det.  
 
Enligt informanterna i förskolan så sker det förändringar i miljön utifrån barnens och 
gruppens olika behov så långt som möjligt men hinder och en oro finns för resurserna 
räcker inte till fullt ut. 
 
För att skapa möjligheter för god anknytning mellan pedagogerna och deras elever så är 
det viktigt att man bygger upp relationer där eleven förstår att man lyssnar och att man 
bryr sig. Att man accepterar dem som de är och ger mycket bekräftelse både med 
kroppsspråk och verbalt. Genom att markera tydligt med kroppsspråket om något är ok 
eller inte t ex att skaka på huvudet eller tummen upp kan man ge eleven uppmuntran. 
Vissa elever kan de vara mer fysiska med och ge dem en klapp men en del vill absolut 
inte att man kommer nära men det måste man som pedagog veta om. 
 
”Just när det är något som fungerar att man bara gör tummen upp eller vinkar och att 
eleven upplever att jag ser eleven och jag ser vad den gör och att nu funkar det bra.” 
(GS) 
 
Pedagogerna lyfter också vikten av ett vänligt bemötande och att man acceptera eleven 
som den är samt ge så mycket beröm hon kan. 
 
”Jag gör vad jag kan för att eleven ska känna sig bekräftat över så som den är. Alla är 
olika men alla är bra som dom är, oavsett.” (GS) 
 
I skolan skiljer sig erfarenheterna åt av att ibland förs inga allmänna diskussioner kring 
anknytning i arbetslagen utan bara när en situation uppstår, till att personalen 
diskuterade både på EHT och arbetslagsmöten. Pedagogerna lyfter vikten att samarbeta 
kring hur de ska möta upp elever med svårigheter samt försöka nysta upp vad det är 
som är svårt och här måste all personal sen gå varsamt fram, inte för nära varken fysiskt 
eller mentalt. Det är viktigt att bygga upp en relation sakta mellan eleven och den lärare, 
fritidspedagog eller resurs för att nå den här eleven. Man kan även prata med eleverna, 
beroende på åldern, men att man pratar om att man accepterar dem som de är och förstår 
att vi är olika. 
 
”…att man finns där och man lyssnar och att man lär känna dom och man frågar om du 
vill att vi pratar direkt eller vill du att vi pratar om en liten stund, att man bygger upp 
en relation så dom vet hur eleven fungerar.” (GS) 
 
6.3 Trygghet 
Förskollärarna anser att betydelsen av kontinuitet i personalgruppen skapar möjligheter 
till en bra verksamhet som ger trygghet och en god arbetsmiljö i förlängningen. 
Samtidigt betonar de att få ner barn antalet i grupperna skulle ge förutsättningar till en 
bättre trygghet för individen och gruppen. De beskrev också att föräldrarna har olika 
förutsättningar för att känna sig trygga och det är viktigt att se familjen ur ett 
helhetsperspektiv. 
 
Vidare diskuteras kraven i ett sextonårs perspektiv på vad barnen ska lära sig och det 
stora fokus som ligger på lärandebiten som är ett annat hinder som kan skapa otrygghet 
och en osäkerhet för barnen. Det märks tydligt i utvecklingssamtalet anser 
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förskollärarna där mycket handlar om lärandet och allt mindre om den sociala 
utvecklingen.  
 
”Känner barnet trygghet då sker den vidare utvecklingen automatiskt. Är du trygg! då 
blir du öppen, du blir nyfiken, du vill ta för dig, du vågar släppa taget om pedagogen 
och vidga vyerna lite” (FS) 
 
Fortsättningsvis framkommer det under intervjun att tryggheten kan variera för barn 
som har utländsk bakgrund eftersom de har varit med om svåra upplevelser. 
Informanterna tror att trauman kan påverka tryggheten för föräldrarna och deras barn. 
Barnen kanske inte är vana att bli lämnade till någon annan än släkten och då är det 
klart att det skapar oro och svårt att släppa från sig barnet till någon annan utanför 
familjen. 
 
”Ibland är det nästan ett större jobb att skola in föräldrarna än att skola in barnen” 
(FS) 
 
Förskollärarna betonade att en tydlig dagsstruktur och att de går igenom dagsschemat 
skapar trygghet för barnen. Övergångar mellan aktiviteterna och när barnet byter 
kontakt från en annan vuxen kan skapa hinder i anknytningen och relationsskapandet. 
Likadant när det inte är som vanligt på förskolan. Det handlar om hur trygga barnen är i 
sig själva för en del är ju vana vid att lämnas hos andra personer och bekanta. 
Föräldrarna är trygga med den situationen och då blir barnen det också.  
 
Förskollärarna anser att situationer på förskolan som kan aktivera barnens anknytnings 
system kan vara lämningen på morgonen, matsituationen, vilan, samlingen och när 
rutinerna ändras på förskolan. 
 
”För att tillgodose alla barns behov till trygghet, närhet och relationsbyggande så är vi 
inte tillräckligt många i personalgruppen. Vi skulle behöva göra så mycket mer men det 
är ju som vanligt att resurserna räcker inte till” (FS) 
 
I skolan beskrev pedagogerna att de behöver hålla verksamheten så stabil som möjligt. 
T ex så få byten av personal, just med tanke på vikarier och att de inte tar in massa med 
folk utifrån. Detta för att skapa trygghet för elever med svårigheter. Vissa dagar kan 
vara annorlunda med bl a utflykter som kan vara jättesvåra dagar för eleverna och då är 
det viktigt att den trygga personen finns runt eleverna. I arbetslagen diskuterar de vilka 
elever som behöver punktmarkeras men om de inte når fram till dem om de är i affekt så 
ska de hämta någon av de trygga personerna istället. 
 
”Det pratar vi mycket om, för att kunna förebygga och sen att om det hänt nånting, att 
den eleven inte får såna låsningar utan den ska känna att den har möjlighet att känna 
trygghet och kunna förklara vad som hände…” (GS) 
 
Att tillgodose alla elevers behov kring anknytning anser pedagogerna att de vill arbeta 
så, men i verkligheten räcker de inte alltid till.  
 
”Kan man det? Inte själv utan det är ju ett arbete man gör tillsammans med 
många.”(GS) 
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Vidare ansåg pedagogerna att med hjälp av bra planering och att se över alla olika 
nivåer inom skolan t ex gruppstorlek, personaltäthet och personalens kompetens så 
kunde de tillgodose elevens behov. Här kan de t ex skapa mindre undervisningsgrupper 
där de kan lära känna eleverna så att allt ska fungera så bra som möjligt men att tyvärr 
fungerar det inte alltid så.  
 
”På gruppnivå att man arbetar mycket med att man utökar acceptansen för olikheter i 
gruppen. Att det är ok att vara olika och man jobbar mycket med det… att man tänker 
på alla barnen och att man skapar den trygga hemvisten där med dom pedagoger som 
finns runtom.” (GS) 
 
Som pedagog är det viktigt att skapa tillit till föräldrarna om ett barn har det svårt. I 
skolan behöver man skapa goda relationer samt ha en bra dialog med föräldrarna. Man 
måste prata med föräldrarna och då inte bara när det hänt något dåligt utan de får höra 
det positiva också. 
 
”I den mån det går men det är ofta där det kan ha blivit tokigt och dom föräldrarna kan 
ju känna ett obehag att prata med skolpersonalen för att de tror att de ska bli 
kritiserade för att barnet inte beter sig rätt och då är det oerhört viktigt att den 
relationen byggs upp och då skapar ju det trygghet för barnet också…” (GS) 
 
6.4 Struktur 
Det framkom tydligt att ytterligare aspekter där förskollärarna beskriver att det är viktigt 
med en positiv inställning i bemötandet som skapar möjligheter för god anknytning 
mellan barnen. De menar att pedagogerna ska ha ett förhållningssätt med ramar och 
gränser så barnen vet vilka förväntningar dom kan ställa på personalen och 
verksamhetens innehåll men viktigt också att visa glädje och närhet. Fortsättningsvis så 
är synsättet att man inte bygger upp någon anknytning och relation om man tillrättavisar 
barnen. 
 
”Sen kan det hända att man klickar bättre med vissa barn och får en bättre relation 
med dom. Barnen väljer ju också samma pedagog i dom situationerna” (FS) 
 
Informanterna lyfte också att trots fördelarna så finns ett annat förhållningssätt om det 
är små eller stora barn som bygger relationen eller anknytningen till pedagogen i 
förskolan. Små barn har oftast ett annat närhetsbehov av att bli buret när inte föräldrarna 
finns i närheten och då skapas den viktiga närheten automatiskt till en pedagog. När det 
gäller äldre barn så får man visa att den vuxne är intressant, att det blir roligt ändå, att 
man har något viktigt och roligt att erbjuda barnet. En tydlig lekmiljö som visar 
ändamålsenligt lekmaterial skapar tydlighet och gränser för barnen.  
 
I skolan finns det mycket personal och även resurser som följer en elev som har behov 
av det. Det finns också resurspersoner som arbetar i klassrummet där det finns elever 
som har svårigheter. Det innebär inte att dessa punktar någon särskild elev utan finns 
där mer som trygghet i gruppen om det skulle vara något. 
 
”Men det handlar också om att skapa tydliga rutiner och struktur i arbetssättet så det 
skapar också tillit och trygghet… (GS) 
 
Eleverna behöver få veta vad som gäller idag i skolan, det här är deras plats och deras 
grupp och att det finns en struktur som är liknande varje dag och inga stora 
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förändringar. Ibland kan det hända olika saker som påverkar skoldagen och då är det 
viktigt att i så god tid som möjligt berätta detta för eleven så att de får möjlighet att 
klara av förändringarna. 
 
Arbetslagen i skolan ska se varje elev och arbeta utifrån de olika nivåerna. De ska se 
över sammansättningen, personaltätheten och kompetensen av personalen. Se vilka 
rutiner som finns för hur arbetslagen jobbar, för att sen koppla in de resurser som finns 
på skolan, t ex specialpedagog eller kurator. Föräldrar ska få möjlighet att prata och vid 
behov ta hjälp av externa aktörer. Med hjälp av pedagogiska kartläggningar kan de ringa 
in det som fungerar eller inte. Till sist är det rektorn som beslutar om det behövs mer 
framåt.  
 
”Det är en del av vårt arbete och inte bara förmedla kunskap utan ta hela helheten.” 
(GS) 
 
6.5 Bristfällig anknytning 
Ett ytterligare hinder och en konsekvens av en bristfällig anknytning som förskollärarna 
nämnde i intervjun är barn som söker negativ uppmärksamhet hos vuxna. 
Närhetsbehovet är stort och barnen kan få en känsla av att pedagogen inte lyssnar på 
dem. Barnen blir då stressade och söker negativ uppmärksamhet av pedagogen. 
Beteendet blir till en negativ ”spiral” som är svårt att bryta för barnen. De anser att 
beteendet måste brytas hos barn som har det här mönstret men det går samtidigt inte att 
använda någon mall för det är individuellt hur man ska lösa det. Enligt förskollärarna 
kan övergångarna mellan aktiviteter och vid förändringar på förskolan vara känsligt för 
många barn som har en bristfällig anknytning. 
 
”Man måste vara säker på vilken relation man har till barnen och vilken strategi kan 
man använda för att locka med sig barnen”(FS). 
 
Vidare framkom av en förskollärare i intervjun att de hade ett barn i gruppen som 
sprang och gömde sig bakom en sten varje gång de skulle gå in och äta. Informanten 
avledde beteendet med att ge en kram istället och nu lyssnar barnet genom att få en 
kram. Förskollärarna menar när man hittar pedagogiska lösningar som fungerar så är det 
viktigt att dela med sig till kollegerna så det som är positivt syns istället. 
 
”Det gäller att man är uppmärksam och vet vad barnen vill och inte säger saker som 
kan påverka negativt. Att man hinner tänka ett varv till och diskutera med kollegorna 
vad problemet är. Gud! vad man är nöjd när man lyckas”(FS) 
 
Enligt förskollärarna så är det ett hinder som blir en konsekvens om barnet inte har 
tryggheten. Det blir svårt för barnet att lära sig saker som utvecklar lärandet och 
socialisationen eftersom uppmärksamheten finns på andra saker. Ytterligare 
konsekvenser vid en bristfällig anknytning kan vara enligt förskollärarna barn som inte 
kan leka, ledsna barn, utåtagerande barn som stör övriga barngruppen. Informanterna 
tycker att de otrygga barnen som springer runt på förskolan är svårast att få en relation 
med.  
 
”Det finns tysta barn och barn som drar sig undan men samtidigt så får man ställa sig 
frågan. Beror det på en bristfällig anknytning? Finns det något annat som t.ex. barnets 
personlighet eller rätten till att få vara den man är. Barnen måste få visa sina känslor 
och alla har olika behov”(FS)  
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Vidare framkom under intervjun att förskollärarna har erfarenhet av barn som är rädda 
för sina föräldrar eller att något inte stämmer som skapar misstankar. Det leder till 
ytterligare konsekvenser att det tar lång tid att skapa en trygg relation till de barnen och 
även en trygg relation till föräldern på ett naturligt sätt.  
 
Elever med bristfällig anknytning kan få många olika svårigheter i skolan. Pedagogerna 
beskriver utåtagerande beteende där eleverna är oroliga, får utbrott och inte kan styra 
sina impulser. Dessutom har många svårt att koncentrera sig och inhämta kunskaper. 
Kunskapsmässigt kan eleverna inte hämta in eller lära sig något om de inte känner 
trygghet. För dessa elever är det viktigt att man tydligt visar vilka kunskapsmål som de 
jobbar mot och sen också visar hur det går. 
 
”…man förklarar på många olika sätt kunskapen, så man lära känna dom och på vilket 
sätt de lär sig. Att man inte ger upp utan man försöker verkligen på många olika sätt.” 
(GS) 
 
Pedagogerna ser inlärningssvårigheter som ett stort hinder för dessa elever. För att 
kunna lära sig behövs trygghet och tillit till sin omgivning då många går i konstant oro 
hela dagarna. 
 
”Som jag ser det så är det en grundbult i att kunna lära sig någonting överhuvudtaget. 
Ja att man mår bra helt enkelt.” (GS) 
 
Pedagogen har mött många i sitt arbete där både elever och kollegor som har en otrygg 
anknytning. 
 
”Det är båda och det räcker inte att bara vara pedagog och kunna förmedla kunskap 
utan man måste kunna så mycket annat och förstå om de inte känner sig trygga och så 
eleverna kan inte ta till sig någon kunskap överhuvudtaget.” (GS) 
 
Ofta får detta även konsekvenser för hela klassen, då elever med bristfällig anknytning 
behöver mycket uppmärksamhet och är personalkrävande. Dessutom går mycket av 
pedagogernas arbetstid till att ha kontakt med vårdnadshavare och externa aktörer för att 
de ska få det att fungera. Då kan de få hjälp att förstå eleverna och hur de kan hjälpa 
dem. Däremot saknades ibland handledning av utbildad personal, vilket skulle vara en 
självklarhet för alla pedagoger när det gäller elever med bristfällig anknytning. All 
personal behöver få lära sig hur man ska göra när det gäller t ex utåtagerande elever och 
deras problematik. 
 
”Dom här eleverna finns i varje grupp i olika varianter och en skicklig pedagog ser ju 
ganska snabbt när det är de olika signalerna som man kan se och göra olika 
anpassningar…” (GS) 
 
Som speciallärare har man andra möjligheter att jobba i mindre grupper, individuellt 
men även jobba inkluderande i klassrummet. Där kan de göra anpassningar för eleverna 
och skapa olika lärmiljö som fungerar för dem t ex sitta vid sidan av, längst bak eller 
längst fram.  
 
”Att man visar framstegen som motiverar. Det gör ju den här känslan att visa att de lärt 
sig, visa det positiva, att man bygger upp den här relationen och att man finns där.” 
(GS) 
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7 Diskussion och analys 
Resultatet har analyserats och tolkats utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. 
Diskussioner, tolkningar och återkopplingar av den empiriska studien, våra egna 
yrkeserfarenheter samt vetenskapliga studier har gjorts. Vi har utgått från våra 
frågeställningar om betydelsen för barns utveckling och möjligheterna att lära sig ny 
kunskap samt konsekvenser av en bristfällig anknytning. 
 
7.1 Anknytning 
Det framkom i resultatet från fokusgruppsintervjuerna att förskollärarna tolkade 
begreppet anknytning att det innebär att skapa en relation till barnen genom trygghet. 
Vidare har förskollärarna gjort egna tolkningar av begreppet anknytning eftersom de 
inte har pratat om vad det betyder eller läst om det i böcker. Broberg m.fl. (2006) 
betonar om barnet ska kunna säkerhetsställa sin överlevnad så behöver de en nära 
relation till en eller flera trygga och omvårdande vuxna långt upp under förskoletiden. 
Vi framhåller att anknytning har blivit och används som ett modeord utan att man vet 
vad det innebär. Det behövs mycket kunskap och utbildning om anknytningens 
betydelse i förskolan. Anknytningen och de relationer som skapas mellan barn och 
pedagoger har stor betydelse för barnens socialisation, utveckling och lärande. Här blir 
specialpedagogens roll viktig i pedagogiska utredningar och kartläggningar kring barn 
med en bristfällig anknytning. 
 
Informanterna betonade inskolningens betydelse och vilka möjligheter den skapar 
utifrån barns olika anknytningsmönster. De ansåg att barnens och föräldrarnas 
grundtrygghet läggs under inskolningen som vidare skapar trygga relationer. Broberg 
m.fl. (2006) lyfter att begreppet tillgänglighet (finnas till hands) är ett nyckelord i 
sammanhanget och ju säkrare barnen är på att anknytningspersonen finns tillhands vid 
behov, desto tryggare och lugnare känner sig barnen och friare att utforska världen. Vi 
framhåller att inskolningen ger goda möjligheter för både barn och föräldrar att skapa en 
trygg relation till den inskolningsansvariga pedagogen på förskolan samt till andra 
pedagoger och barn i förskolan. Vi anser också att det skapar möjligheter om förskolans 
pedagoger ser barnens anknytningsmönster i ett tidigt stadium. På det sättet skapas 
insatserna som gynnar gruppens och barnets sociala utveckling. Broberg m.fl. (2012) 
beskriver om barnet inte får hjälp med att skapa en trygg anknytning och en reglerad 
rytm tillsammans med föräldern. Så kan de utveckla en relationsstörning som har 
betydelse hur de beter sig och knyter an till andra personer utanför hemmet som kan 
vara pedagogerna på förskolan. Broberg m.fl. (2008) framhåller att det finns en risk att 
kategorisera barnen utifrån felaktiga bedömningar om pedagogerna saknar kunskap om 
barnens beteende och problematik. 
 
Förskollärarna såg ett hinder av att en del barn har otrygga beteenden på grund av 
föräldrarnas relationer och tidigare anknytningsmönster. Samtidigt anser de att 
svårigheter finns att tillgodose alla barns olika behov kring anknytning i barngruppen 
utifrån barnens otrygga beteenden. Vi betonar att det är viktigt att pedagogerna får rätt 
förutsättningar så anknytning och barnens relationsskapande kan utvecklas utifrån ett 
långsiktigt perspektiv. Här är det också viktigt att ledningen tar fram en värdegrund 
samt en vision som ger pedagogerna rätt förutsättningar för att utveckla gruppen och 
barnets behov. Broberg m.fl. (2006) anser att förskolan måste hålla hög kvalitet och ha 
en tydlig struktur. Verksamheten måste tillgodose varje barns enskilda behov och 
gruppens behov för att föräldrarna ska lita på pedagogerna när de lämnar sina barn på 
förskolan. En bra dagsrytm hjälper barnen till förberedelse av olika övergångar av 
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aktiviteter under dagen på förskolan. Författarna lyfter också att matsituationen, 
påklädning vid utevistelsen, fri lek ute och inne, samling och vilan på förskolan m.m. är 
känsliga situationer för barnen. Eftersom en känsla av osäkerhet och oförutsägbarhet 
kan infinnas som aktiverar barnens anknytningssystem (a.a.).  
 
Pedagogerna i skolan beskrev anknytning som tillit, trygghet och tilltro till andra 
människor samt den goda relationens betydelse som stämmer väl överens med studiens 
teorier. I anknytningsteorin anser Broberg m.fl. (2006) att det finns ett känslomässigt 
band mellan barnet och någon specifik individ där barnet söker närhet och trygghet. Om 
det då upplever tröst och beskydd så kallas det trygg anknytning men om det inte får 
någon närhet som leder till en ökad känsla av trygghet så kallas den för otrygg.  
 
När informanterna arbetade med de elever som hade svårt att knyta an var de tvungna 
att ta hänsyn till varje elevs behov så att de skulle känna trygghet och anknytning till 
någon person. Det var viktigt att närma sig försiktigt och inte gå för nära i början då 
eleverna hade svårt att ta emot beröm och uppskattning, just för att skapa tillit. Bowlby 
(Hart & Schwartz, 2010) använde begrepp som tillit/självtillit.  Han betonar att 
”Självkänsla har sin grund i tillit till omvårdnadspersonen, för att sen övergå i tillit till 
självet tillsammans med omvårdnadspersonen och till sist i självtillit.” (a.a. s 249). 
Dessa egenskaper utvecklas samtidigt hos tryggt anknutna barn. En trygg anknytning 
skapar god självtillit och förbereder barnen så att de ska kunna ingå i tillfredsställande 
relationer med andra. En trygg anknytning innebär då tillit till andra personer som de 
har nära relation till och som är beredda att ge tröst och lugn. Dessa barn får en sund 
utveckling medan barn som har avvisande eller okänsliga föräldrar kan detta leda till 
otrygg anknytning och problematisk personlighetsutveckling.  
 
Varje dag möter vi elever i skolan med olika varianter av otrygg anknytning. Här blir 
det viktigt att som lärare att skapa goda relationer och att eleverna ska känna trygghet i 
skolans olika miljöer. I skolans värld är den sociala påverkan mycket dominerande i alla 
möten med elever i olika situationer, både i och utanför klassrummet. Enligt Thornberg 
(2013) finns här många olika grupper organiserade där gruppmedlemmarnas relationer 
till varandra påverkar det sociala livet. Då kan man använda den socialpsykologiska 
teorin för att förstå de sociala interaktionerna samt förklara människors känslor och 
beteende. Som lärare är det viktigt att ha kunskap om hur eleverna agerar i det sociala 
samspelet när de lär känna varandra, kommunicerar, ställer upp mål m.m. Aspelin 
(2010) beskriver just denna aspekt utifrån sina teorier av den goda relationens betydelse. 
Läraren ska även ha förmågan att lära känna eleverna för att kunna ge dem både särskilt 
och emotionellt stöd. Om lärarna saknar erfarenhet av elever med otrygg anknytning 
kan specialpedagogen ge dem stöd för att kunna anpassa lärmiljöerna utifrån deras olika 
behov. 
 
7.2 Bemötande 
Broberg m.fl (2012) anser att barn utvecklas positivt av goda samspelssituationer och 
man kan tänka sig att ju svårare det är att utveckla sådana kontakter i samspelet med 
barnet på förskolan desto viktigare är det för barnets sociala utveckling. Enligt 
förskollärarna är lyhördhet, lyssna och att utgå från barnens perspektiv aspekter som 
skapar möjligheter för god anknytning mellan pedagogerna och barnen. Möjligheterna 
till självständighet, utveckla en god självkänsla och att pedagogerna har fokus på de 
mjuka värdena diskuterades. Samt att barnen behöver få bekräftelse utan att prestera 
något. Vi framhåller att barn i förskolan ofta söker bekräftelse av pedagogerna genom 
att vara duktig t.ex. rita fint eller göra fina byggprojekt. Pedagogerna behöver utöka 
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bekräftelsen och motivationen till barnen genom mjuka värden som t.ex. hjälpsamhet 
eller tydligare uppmärksamma barns förmåga till empati för att minska på kraven hos 
barnen. 
 
Förskollärarna betonar att det sker ett positivt samspel i de flesta av aktiviteterna i 
förskolans verksamhet. Där motivation, positiv feedback skapar möjligheter för barnens 
lärande och sociala utveckling. Informanterna beskriver att flexibilitet och en 
medvetenhet att skapa en ändamålsenlig lärmiljö så långt som möjligt utifrån olika 
behov finns i förskolan. Samtidigt framhåller informanterna att de känner rädsla för 
otillräckliga resurser. Ackesjö & Persson (2014) beskriver att medvetenheten leder till 
att barn skapar relationer och social kontakt till ett mindre antal barn för att ge trygghet 
till den egna tillhörigheten. Barns kamratrelationer i förskolan visar att det enskilda 
barnets tillhörighet i gruppen och samhörigheten till kamraterna bestäms av barnets 
förskoleplacering. Det är därför en stor utmaning för alla pedagoger och deras uppgift 
att ge alla barn möjligheter till ömsesidiga relationer till andra barn. 
 
För att skapa möjligheter för god anknytning mellan pedagogerna och deras elever så 
handlar det om att bygga upp relationer samt ge dem mycket bekräftelse, ansåg 
informanterna. Här ska all skolpersonal vara medvetna om och ta hänsyn till elevernas 
olika behov. Genom samarbete och vänligt bemötande ska eleverna känna sig 
bekräftade. Det är också viktigt att lyssna på och prata med eleven så att de ser att man 
bryr sig. Pedagogerna lyfter just betydelsen av att lära känna dem för att kunna lära sig 
hur eleven fungerar. Enligt Grina (2015) kan elevernas beteende vara svårt att förstå sig 
på av omvärlden. I skolan kanske de sparkar och slåss utan att varken lärare eller 
klasskamrater förstår varför. Det måste då finnas en förståelse hos lärarna om detta så 
att de kan hjälpa eleverna att först se vad som hände innan utbrottet och därefter hjälpa 
dem byta perspektiv. Han beskriver vidare om elever med desorganiserad anknytning 
som kan bli stela, använda märkliga kroppsrörelser eller prata på märkligt sätt och ofta 
uppfattas de udda av andra.  
 
”Jag gör vad jag kan för att eleven ska känna sig bekräftat över så som den är. Alla är 
olika men alla är bra som dom är, oavsett.” (GS, från intervjun) 
 
Under intervjun framkom olika arbetssätt kring samverkan. En skola hade många 
aktörer inblandade och de hade tid att träffas för att utbyta erfarenheter samt förnya 
kunskap om anknytning. Till skillnad från skolor där de inte arbetade regelbundet med 
det alls utan tog bara upp det i arbetslaget om det uppstod något problem. I läroplanen 
(Skolverket, 2011) står det beskrivet att all personal ska genom samverkan göra skolan 
till en god miljö för utveckling och lärande samt uppmärksamma elever i behov av 
särskilt stöd. De ska ta hänsyn till varje elevs behov, erfarenheter och förutsättningar 
och därigenom stärka deras vilja att lära samt tillit till sin egen förmåga.  
 
Här har bemötande stor betydelse för att eleverna ska utveckla anknytning till lärarna. 
Genom samverkan där all skolpersonal har en samsyn kring anknytningens betydelse så 
ökar detta förståelsen för elevernas olika beteenden och de kan stötta eleverna både i 
deras sociala som kognitiva utveckling. Kihlbom m.fl. (2009) anser att det tar tid för 
barnen att utveckla anknytning till pedagogerna och denna anknytning har en avgörande 
betydelse för barnets utveckling och lärande. Pedagogerna i skolan ska möta dessa 
elever, se deras behov och har sen ansvar för att bygga relationer som skapar trygghet 
och tillit. Här ska de befrämja ett positiv klimat samt utveckla och upprätthålla 
stödjande relationer. Forskningen visar just på vikten av positiva och stödjande 
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relationer till eleverna. Det krävs dock långsiktiga planer för att kunna bygga upp ett 
gott skolklimat. Detta definieras av Thornberg (2013) som det sociala klimatet i skolan 
och är ett organisationsfenomen som reflekterar de normer, värden och traditioner som 
finns inbäddade i skolans organisation och sociala praktiker. Med ett positiv skolklimat 
finns positiva relationer, eleverna känner sig ofta trygga och gillar sin skola.  
 
7.3 Trygghet 
Broberg m.fl. (2006) framhåller att anknytningsforskningen har fokus på kvalitativa 
aspekter av omvårdnaden genom antaganden att formen av föräldrarnas beteende 
påverkas av föräldrarnas tidigare upplevelser i barndomen. Förskollärarna anser att 
barnens föräldrar har olika erfarenheter och förutsättningar från sin egen barndom som 
de överför på barnen till ett tryggt eller otryggt mönster. De lyfter också att förskolan 
bör ha en tydlig dagsstruktur med dagsschema som skapar möjlighet till trygghet för 
barnen. Kontinuitet i personalgruppen skapar även det fördelar och möjlighet till en bra 
verksamhet som ger trygghet för barnen. Broberg m.fl. (2012) beskriver om 
anknytningen mellan barn och pedagog ska utvecklas så krävs det tid, kontinuitet, 
engagemang och ett tydligt arbetssätt. Som utgår från pedagogens kunskap om barns 
behov av nära känslomässiga relationer. 
 
Vi lyfter vikten av pedagogernas professionalitet och att möta de olika behoven samt att 
verksamheten ska vara lustfylld och lärorik. Viktigt att pedagogerna reflekterar över hur 
de upplever situationen och märker de att det finns en anknytning som är otrygg hos 
barnet som leder till pedagogiska konsekvenser. Då måste pedagogerna hjälpa det här 
barnet från början genom att använda rätt stödinsatser. Vidare betonar förskollärarna att 
det kan skapa otrygghet och en osäkerhet för barnen när de får krav på sig som kan vara 
svåra att hantera. Det stora fokus som ligger på lärandebiten är ett annat hinder som ofta 
märks i utvecklingssamtal och överlämningssamtal till förskoleklass. Det handlar 
mycket om lärandet och allt mindre om den sociala utvecklingen. Broberg m.fl. (2012) 
beskriver att barn i förskolåldern är en mycket lämpad grupp för förebyggande åtgärder 
eftersom vänskapen i denna åldersgrupp är mer påverkbar än i äldre åldersgrupper och 
barnen hanterar negativa reaktioner på ett annat sätt.  
 
Fortsättningsvis så beskriver förskollärarna att tryggheten kan variera för barn som har 
utländsk bakgrund eftersom de och föräldrarna har varit med om svåra upplevelser och 
trauman. Karlsson (2012) anser att ibland är det inte frånvaron av föräldern som stressar 
barnet och skapar otrygghet utan kvalitén på förälderns närvaro. Författaren framhåller 
också att barn till psykiskt frånvarande och oberäkneliga föräldrar har mycket högre 
kortisolhalt än andra barn som har en trygg miljö. Konsekvensen av detta är att djupt 
deprimerade föräldrar har ett mycket mindre samspel med sina barn och gör för lite för 
att locka sitt barn till en ömsesidig dialog som skapar förutsättningar till trygghet (a.a.).  
 
För att kunna skapa trygghet för elever med svårigheter ansåg pedagogerna att skolans 
verksamhet måste var så stabil som möjligt. Genom bra planering och mindre 
undervisningsgrupper kunde de få tid till att lära känna eleverna. Pedagogen beskrev 
också hur viktigt det är att se över alla olika nivåer inom skolan t ex personalens 
kompetens, personaltäthet och gruppstorlek så kunde de få större möjlighet att 
tillgodose elevernas behov.  
 
Informanterna lyfte också vikten av att skapa goda relationer och ha en bra dialog med 
föräldrarna där de även får höra positiva saker om sitt barn. Pedagogen ansåg att ibland 
kunde det bli tokigt om de inte vågade prata med skolpersonalen för att de tror att de ska 



  
 

- 32 - 

bli kritiserad då deras barn inte betedde sig rätt. Möller & Pilman (2010) beskriver just 
detta att det ibland har funnits uppfattningar där anknytningsteorin lägger skulden på 
föräldrarna när deras barn har utvecklat psykisk ohälsa med följden av relationsproblem 
och beteendestörningar. När föräldrar inte kan ge barnen den omsorg som krävs kan 
man se detta som ett resultat av deras egna barndomsupplevelser. De anser att vi inte 
ska komma med moraliska domar utan de ska få stöd så kanske man istället kan bryta 
ett oönskat socialt arv. Enligt Karlsson (2012) växer barn med anknytningsbeteenden 
inte ifrån detta utan det följer dem livet ut. Statistiken visar att 10-15% av barnen som 
föds kommer att få stora svårigheter p g a en otrygg anknytning. Denna negativa 
utveckling är svår att bryta och många kommer då föra med sig den vidare till nästa 
generation. Även Wennerberg (2009) lyfter problematiken med att föräldrarnas egen 
uppväxt påverkar deras barns anknytning. Dock ser han att det är en pågående process 
som går att förändra. 
 
Med hjälp av en välplanerad verksamhet och väletablerade relationer med föräldrarna 
som inte bygger på felaktig information eller förutfattade meningar kan vi skapa 
trygghet för eleverna. Genom att öka vår kunskap utifrån forskning där vi kan ta del av 
positiva resultat som vi kan använda för att förbättra skolans verksamhet. Enligt Grina 
(2015) har skolpersonalen ofta information om elevernas beteende och de kan genom 
observation samt reflekterande frågor ta reda på mer vid behov. Eleven kan också bete 
sig olika med olika människor och då kan den vanliga reaktionen bli att människorna 
inte förstår varandras upplevelser av samma barn. Detta kan skapa problem då föräldrar 
och lärarna ska mötas. Skolans personal får aldrig se den goda, mjuka sidan och när de 
ska informera föräldrarna så kan de inte förstå kritiken. Just som informanten påpekade 
är det mycket viktigt att skapa tillit till föräldrarna. Om en god relation byggs upp 
kommer detta skapa trygghet för eleven också. Här blir det mycket viktigt att vi skapar 
förutsättningar för regelbundna samtal och informationsutbyte med föräldrarna. Då kan 
vi öka förståelsen på båda fronter så att inga missförstånd uppstår. 
 
En lärare som är engagerad skulle få ökade möjligheter att knyta an till eleverna och 
deras familjer. Tillsammans kan de ta fram långsiktiga planer för att stödja elevernas 
utveckling och lärande. De behöver också arbeta med att utöka acceptansen för 
olikheter i klassen och att de tänker på alla eleverna för att kunna skapa en trygg 
hemvist med trygga pedagogerna runtomkring. Detta är inget vi gör ensamma utan 
arbetar tillsammans med flera. Utifrån egna erfarenheter vill vi alltid tillgodose alla 
elevers olika behov men tyvärr så räcker inte tiden alltid till i verkligheten. 
 
7.4 Struktur 
Förskollärarna beskriver att pedagogerna i förskolan ska ha ett förhållningssätt med 
ramar och gränser så barnen vet vilka förväntningar de kan ställa på pedagogerna och 
verksamheten. De framhåller ett effektivt förhållningssätt med glädje och närhet samt en 
positiv inställning i bemötandet med barnen. Detta ger möjligheter till att utveckla 
anknytning och relationsskapande. Förskolor som har en tydlig lekmiljö skapar 
tydlighet och gränser för barnen anser informanterna.  
 
Vi framhåller vikten av att vara lyhörd och att lyssna samt att det finns en tydlig 
gränssättning i förskolans verksamhet. Barn som inte har rätt förutsättningar för att leka 
med andra kamrater behöver hjälp och stöttning till det. Broberg & Hagström (2012) 
anser att välmenande förhållningssätt bland pedagogerna som att ”alla barn får vara med 
och leka” hjälper inte de barn som saknar grundläggande förutsättningar för lek. De 
barnen behöver istället etablera en trygg och tillitsfull kontakt med en pedagog som kan 
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skapa möjlighet att träna på grundläggande samspel som i sin tur blir till lärande, 
utveckling och lek tillsammans med andra barn i förskolan. En del barn är beroende av 
att etablera en trygg och tillitsfull relation med sin pedagog för att sedan kunna bli en 
del av förskolans lärande, lek och gemenskap (a.a.). 
 
Eleverna i skolan som har bristfälliga anknytningar kräver mycket uppmärksamhet och 
blir då väldigt personalkrävande. Informanterna beskrev att det fanns mycket personal 
på skolorna och resurser insatta som arbetade utifrån elevernas behov. Genom att skapa 
tydliga rutiner och struktur i arbetssättet som ser liknande ut varje dag så skapar detta i 
sin tur tillit och trygghet för eleverna. Vid förändringar är det viktigt att i så god tid som 
möjligt förbereda eleverna. Enligt Thornberg (2013) har lärarna till uppgift att skapa 
goda förutsättningar för utveckling och lärande. De ska leda, påverka och motivera 
eleverna i deras skolarbete. Hur lärarna då agerar så får det betydelse för hur 
elevgruppen utvecklar normer, roller, attityder till varandra och andra samt klimatet i 
klassen. Även för barnens utveckling och trygghet ska verksamhet och lokaler vara 
anpassade efter elevens och gruppens behov, anser Kihlbom m.fl. (2009). Dessutom 
måste pedagogernas kompetens användas på rätt sätt där de kan observera eleverna och 
se hur de fungerar i olika situationer.  
 
Genom att titta på vilka rutiner som finns, vilka resurser de har och hur arbetslagen 
jobbar kan de försöka minska problematiken kring eleverna. Även här ska föräldrar få 
möjlighet att prata. Pedagogen påpekar att skolans arbete inte bara handlar om att 
förmedla kunskap utan de ska se helheten. Detta dubbla uppdrag beskrivs av Thornberg 
(2013) där lärarna ska vara både uppgiftsorienterade och socioemotionellt (relationellt) 
orienterade ledare. De ska då samtidigt leda och fostra eleverna, bl a befrämja 
harmoniska relationer i gruppen samt ha omsorg om sina elevers väl. Styrdokumenten 
(Skolverket, 2011) är också tydliga med att det är viktigt att skolan ska samarbeta med 
hemmet för att främja elevernas personliga utveckling och präglas av omsorg och 
omtanke för eleverna. Skolan ska vara ett stöd för familjerna när det gäller elevernas 
fostran och utveckling. Här ska de känna trygghet och lust att lära samt mötas av 
respekt för sin person och sitt arbete. Självkänsla och personlig trygghet grundläggs i 
hemmen men skolan spelar här en viktig roll. Enligt Thornberg (2013) handlar 
fostransmålet om att stödja elevernas personliga utveckling samt skapa ett harmoniskt 
och omsorgsorienterat klimat i klassen. Den lärare som har förmågan att skapa ett 
positivt klassklimat, möta varje elevs behov samt ge dem hög grad av emotionellt stöd 
så var detta skyddande faktorer. Speciellt för elever med svårt temperament så kunde de 
prestera bättre i skolan.  
 
Här syns tydligt hur viktigt det är med struktur och att det finns tillräckliga resurser i 
skolans olika verksamheter samt föräldrarnas möjlighet till inflytande. Genom att 
lärarna skapar trygga rutiner kan eleverna få värdefulla möjligheter till positiv 
utveckling och lärande. För de elever som har svårigheter i skolan att nå målen har vi ett 
särskilt ansvar för och vi ska ta hänsyn till deras olika behov. Därför kan 
undervisningen komma att utformas på olika sätt. Specialpedagogen kan tillsammans 
med läraren anpassa lärmiljön utifrån elevernas behov samt gör anpassningar som t ex 
arbeta inkluderande i klassrummet för att skapa trygghet för hela gruppen. Kihlbom 
m.fl. (2009) lyfter just dessa framgångsfaktorer. God kvalitet i verksamheten, mindre 
barngrupper och god personaltäthet så kan detta både stärka samt förbättra den trygga 
anknytningen mellan pedagoger och barn. 
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7.5 Bristfällig anknytning 
Förskollärarna lyfter problematiken med barn som söker negativ uppmärksamhet av 
pedagogen eftersom närhetsbehovet är så stort. En konsekvens av detta blir att barnen 
blir stressade och beteendet blir till en negativ ”spiral” som kan vara svårt att bryta. Vi 
anser att beteendet måste brytas eller avledas hos barn som har det här mönstret och 
hitta en pedagogisk strategi som passar utifrån det enskilda behovet. Annars sker inte 
den sociala utvecklingen och lärandet för barnet. Broberg m.fl. (2012) beskriver att en 
del barn behöver extra mycket hjälp för att få ett likvärdigt deltagande i förskolan och 
de kan behöva extra stöd av olika anledningar som t.ex. sociala eller känslomässiga 
svårigheter. Författarna framhåller att arbetet med att utveckla trygga 
anknytningsrelationer med sköra barn i förskolan tar lång tid. Hela tiden måste barnet få 
positiva erfarenheter av pedagogens tillförlitlighet och hur fort det växer fram är 
naturligtvis olika. Det kan bero på barnets tidiga erfarenheter men också på pedagogens 
bidrag till samspel och kontakt till barnet. 
 
Förskollärarna såg också hinder i övergångarna mellan aktiviteter och vid förändringar 
på förskolan för barn som har en bristfällig anknytning. Konsekvenserna kan visa sig att 
barnen blir ledsna med ett utåtagerande och aggressivt beteende som stör övriga 
barngruppen på olika sätt. Broberg m.fl. (2012) beskriver att pedagogerna behöver 
omsätta sin kunskap i den praktiska vardagen för att hjälpa barn med ett svårt 
temperament i förskolan. Då kan verksamheten organiseras på ett förutsägbart vis för att 
inte barnens anknytningssystem ska aktiveras i onödan. Vidare framhåller förskollärarna 
att det finns tysta barn som drar sig undan och det behöver inte innebära att beteendet 
beror på en bristfällig anknytning. Det kan bero på barnets personlighet och de menar 
att alla barn måste få visa sina känslor och olika behov. Vi betonar att ibland behöver en 
del barn få vara själva i lugn och ro. Det kan vara ansträngande att ta in alla känslor och 
intryck som blir tillsammans med andra människor. Att barnen vågar stå upp för sina 
behov tyder på styrka och en god självkänsla. Barnen behöver få vägledning och rätt 
stöd av pedagogerna att hantera sina känslor.  
 
Broberg & Hagström (2012) beskriver att barn ibland kan övermannas av sina känslor 
som kommer upp i olika situationer. Oavsett vilken känsla barnet uttrycker av rädsla, 
ilska eller ledsamhet så behöver pedagogen hjälpa till med att lugna och reglera barnets 
känslor så det kan återgå till lek. Att minimera, dämpa och sätta ord på negativa känslor 
som väcks är lika viktigt som att möta barnets positiva känslor ur ett 
utvecklingsperspektiv (a.a.). Vidare så lyfter förskollärarna ytterligare ett hinder som 
kan bli när barnen är rädda för sina föräldrar eller att pedagogerna upptäcker att något 
inte stämmer med föräldrarna som kan leda till misstankar. En konsekvens som kan 
innebära att det tar längre tid för pedagogen att knyta an till barnen och svårt att knyta 
an till föräldern på ett naturligt sätt. Killèn (2014) betonar att de negativa 
konsekvenserna för barnets fortsatta utveckling blir allvarligare ju mindre barnet är. 
Många års forskning om risksituationer har visat att det är många barn som lider av 
olika former av bristfällig omsorg och risker som får allvarliga konsekvenser för barns 
kognitiva, sociala, fysiska och psykiska utveckling. Risk- och omsorgssviktsituationer 
kan finnas vid födseln eller uppstå senare när barnet växer upp och de kan vara 
kortvariga eller långvariga (a.a.).  
 
Pedagogerna beskrev vid intervjun att de mött många elever med bristfällig anknytning 
som har stora svårigheter i skolan. Det kan komma till olika uttryck som t.ex. 
utåtagerande beteende där de får utbrott och inte kan styra sina impulser. De kan vara 
oroliga, kan inte koncentrera sig och därmed heller inte inhämta kunskaper. Det finns 
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många olika beskrivningar av barnens beteende när de har en otrygg anknytning, enligt 
Hart & Schwartz (2010). Alla störningar ska dock ses som komplexa fenomen med 
mycket varierande förlopp. Med hjälp av anknytningsteorin kan man identifiera 
anknytningsmönster och deras samband samt ge ökad förståelse för individuella 
skillnader. T.ex. barn med otrygg anknytning kan utveckla ilska mot föräldrarna som 
kan bli bestående och som de sen visar upp mot andra. Vissa störningar i 
anknytningsmönstren kan leda till djup misstro mot andra samt ångest vid tanken att 
behöva lita på någon. Barn som förnekar sina behov kan detta leda till depression och 
psykosomatiska symtom. Vissa barn får störningar i utvecklingen av självständighet och 
då kan detta komma till uttryck som skolfobi. Om de saknar tilltro till sina egna 
förmågor kan de utveckla ett klängigt, passivt och osjälvständigt beteende (a.a.). 
 
Elever med bristfällig anknytning kräver mycket uppmärksamhet och då kan detta få 
konsekvenser för hela klassen. Informanten ansåg att en skicklig lärare ändå ska kunna 
se alla elever med olika varianter av problem samt snabbt se de olika signalerna och 
utifrån det göra anpassningar för både eleven och klassen. I läroplanen (Skolverket, 
2011) beskrivs skolans uppdrag där eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskap och 
värden samt främja en livslång lust att lära. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas 
och få känna tillfredsställelse när de gör framsteg och övervinner svårigheter. I möten 
med andra människor ska eleverna kunna samspela för att ta del av kunskap om likheter 
och skillnader i livsvillkor, kultur och språk m.m.   
 
Vid intervjun beskrev pedagogerna att om eleverna inte känner trygghet och tillit till sin 
omgivning kan de heller inte lära sig något. Inlärningssvårigheter är ett stort problem 
för dessa elever och då är det viktigt att först lära känna eleverna eftersom de lär sig på 
olika sätt. När pedagogen sen lär ut kunskapen på olika sätt samt är tydlig med vilka 
kunskapsmålen som de jobbar mot så ökar möjligheten för eleven att inhämta nya 
kunskaper. Här har då pedagogerna byggt upp en trygg relation och kan visa att de finns 
där. För att kunna lära sig måste man må bra. Många elever uppvisar olika svårigheter i 
skolan och därför måste lärarna förstå när eleverna inte känner sig trygga och inte kan ta 
till sig någon kunskap alls annars kan konsekvensen bli mycket stora för eleverna. Här 
är det mycket viktigt att visa det framsteg som i sin tur skapar motivation och detta 
arbetssätt finns just beskrivet i läroplanen (a.a.). Då kan specialpedagogen göra 
anpassningar, arbeta inkluderande och skapa goda relationer till eleverna.  
 
Pedagogen beskrev att det går åt mycket av deras arbetstid till att ha kontakt med 
föräldrar och andra externa aktörer. Här kunde de få hjälp att förstå eleverna samt hur de 
kunde hjälpa dem i undervisningen. I skolan räcker det inte att vara pedagog och 
förmedla kunskap utan man måste kunna så mycket mer. Vid intervjun framkom 
dessutom att vissa saknade handledning av utbildad personal, vilket de ansåg borde vara 
en självklarhet för de pedagoger som arbetar med elever med bristfällig anknytning. 
Alla ska ha kunskap om hur de ska arbeta när det handlar om utåtagerande elever och de 
problem som kan uppstå. I litteraturen beskrivs många olika anknytningsbeteenden som 
vi kan möta hos eleverna i skolan. Möller & Pilman (2010) lyfte just hur viktigt det är 
med kunskap om vad som är vanliga beteenden i olika åldrar och vid vilka situationer 
för att kunna göra en rätt bedömning av eleverna. Vi behöver därför öka vår kunskap 
om anknytningens betydelse för barn och ungas utveckling så att vi kan möta deras 
olika problematik. Med handledning och kollegialt lärande kan vi ta del av varandras 
erfarenheter då en av pedagogernas viktigaste uppgift är att ge eleverna vägledning samt 
rätt stöd. Med hjälp av olika metoder som t.ex. den Grazzani m.fl. (2015) beskrev, kan 
lärarna träna eleverna för att öka deras emotionella och reflektiva förmågor. Genom att 
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förbättra deras känslomässiga förståelse kommer detta påverka barnens psykiska hälsa 
samt deras skolprestationer. 
 
7.6 Metoddiskussion 
Resultaten har tolkats och analyserats kopplat till vetenskapliga studier och tidigare 
forskning samt till den teoretiska delen i litteraturgenomgången. Som senare har 
återgivits i analysen om och huruvida informanterna ser på anknytningens betydelse för 
barnets utveckling och lärande i förskolan/skolan samt vilka konsekvenser en bristfällig 
anknytning kan ge. 
 
Följdfrågor ställdes till informanterna under intervjuerna i förskolan och det var 
nödvändigt eftersom ämnet var mer komplext än vad vi trodde i förväg. Vi har använt 
oss av öppna forskningsfrågor som gjorde att svaren från informanterna blev utförliga 
och en del svar korta. Detta har medfört vissa svårigheter vid transkriberingen av data. 
Boghard (2011) anser att det kan bli en dynamisk känsla i en grupp genom olika 
associationer och egna erfarenheter som skapas i diskussionen mellan informanterna. En 
annan fördel med metoden är att få personer oftast ger tillräcklig information och 
underlag om önskemål och problembilder som finns genom en subjektiv bild samt 
kvalitativdata. Han framhåller att nackdelen kan vara om det finns dominanta 
informanter som stör de andra gruppmedlemmarnas associationer och svar i gruppen 
men fokusgrupperna ger uteslutande kvalitativ data på ett subjektivt sätt (a.a.). 
Den teorin stämde väl med att fokusgrupps/gruppintervjuerna gav informanterna 
möjlighet att resonera med varandra under tiden så deras svar och tolkningar blev så 
relevanta som möjligt utifrån deras kunskaper och erfarenheter i ämnet. Intervjuerna gav 
också möjlighet till att samla in mycket empirisk material till forskningsstudien på kort 
tid utifrån forskningsfrågorna från pedagogernas perspektiv.  
 
Vi är medvetna om att vi skulle breddat urvalet i forskningsstudien till att även frågat 
specialpedagogerna om deras erfarenheter utifrån ämnet. Dessutom skulle antalet 
fokusgruppsintervjuer varit fler för att få fler tolkningar och nyansskillnader. Det 
visades sig också att en pedagog i förskolan avstod från intervjun och där blev det 
endast två pedagoger tillsammans. Även i skolan blev det färre antal intervjuer på grund 
av tidsbrist. Trots detta så anser vi att vi fått svar på våra frågeställningar. 
 
7.7 Specialpedagogiska implikationer 
Det är viktigt för barn med en bristfällig anknytning att ha pedagoger i förskolan och 
skolan som har en väl utvecklad mentaliseringsförmåga och ett lågaffektivt bemötande. 
Kontinuitet, struktur och trygga gränssättningar som sätts tillsammans med en respekt 
för barnet som individ är viktiga framgångsfaktorer för att skapa en trygg och tillitsfull 
anknytning. Vi framhåller att specialpedagogens roll kan innebära att ge rätt verktyg, 
handleda och informera pedagogerna i förskolan och skolan i detta specialpedagogiska 
förhållningssätt.  
 
Lutz (2013) anser att i skolan arbetar de för att öka den sociala kompetensen hos 
eleverna och detta är en viktig del i värdegrundsarbetet. Eleverna värderas då utifrån 
sina beteenden och de som inte kan skapa relationer t ex till andra barn så kan lärarna 
utforma olika anpassningar i miljön för att motverka svårigheterna. Enligt Lutz så ska 
pedagoger ha kunskap om elevernas svagheter för att få möjlighet att bemöta, 
kompensera och anpassa förutsättningarna så att eleverna ska klara de krav som ställs. 
Utifrån pedagogernas dokumentation kan sen specialpedagogiska insatser sättas in. 
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Dessa insatser ska då beskriva de anpassningar som görs utifrån elevernas behov och 
förutsättningar (a.a.). Fonagy (2007) skriver att barn i ett urval ur en högriskpopulation 
som tidigt visar tecken på otrygga relationer oftare hade humörsvängningar, dåliga 
relationer med jämnåriga och symtom på aggression ända upp till början av senare 
skolåren. Grina (2015) lyfter att skolan måste ge dessa barn särskilt stöd för de som har 
extra låg förmåga att reglera sina affekter. Om det finns en förståelse för detta kan 
pedagogerna fokusera på vad som hände innan utbrottet och sen hjälpa dem genom att 
byta perspektiv.  
 
Vi betonar att specialpedagogens uppdrag blir att lyfta vikten av att pedagogerna arbetar 
med metoder där barnen ökar sin självmedvetenhet. Grazzani m.fl. (2015) framhåller att 
barnen lär sig förstå emotionella känslor och ökar sin kognitiva och emotionella 
kompetens genom att samtala och se utifrån olika perspetiv. Genom socioemotionella 
träningsmodeller kan barnen samtidigt utveckla sin empatiska förmåga som har positiv 
betydelse för det sociala beteendet och förmågan att lösa problem. Grina (2015) 
beskriver om barnet inte fått tillräckligt mycket regleringshjälp som liten, kan det senare 
i livet uppleva saker som hotfulla och ohanterliga. I skolan kan detta innebära att barn 
slåss, sparkas och blir omöjliga att lugna då de uppfattar andra människor som fientliga.  
 
Här blir specialpedagogens roll att kartlägga detta behov och komma fram till olika 
arbetssätt som pedagogen kan arbeta med barnen för att skapa en trygg anknytning och 
på så sätt utveckla barnen i denna emotionella förmåga. Lutz (2013) anser att pedagoger 
som kompletterar varandra och utvecklas tillsammans med eleverna innebär en stor 
kraft samt utgör en grund för verksamheten där hög kompetens och beredskap finns för 
att möta alla barns och elevers olikheter. Ackesjö & Persson (2014) betonar att 
kamratskap och barnens relationer till varandra är viktiga i vardagslivet, institutionella 
sammanhang och på fritiden. Att ha kompisar och själv vara en kompis är på olika sätt 
att skapa mening och tilltro i tillvaron men kamratrelationerna är också en stor del av 
barnens socialisationsprocess och identitetskonstruktion.  
 
Grina (2015) lyfter att anknytningsmönstren som barnen har lever vidare upp i vuxen 
ålder men nu har forskningen mer fokus på sambandet mellan anknytningspersonens 
egen anknytning och barnets. Lyckligtvis har vissa personer frigjort sig från sina 
traumatiska barndomsupplevelser och kan nu som vuxna hålla sig fria till dem. Detta 
känns mycket intressant eftersom det pekar på att det finns möjligheter och hopp. Vår 
slutsats är att även om barnet har en bristfällig anknytning så finns det goda möjligheter 
att reparera och skapa en god relation samt en trygg anknytning till barnet. Den 
kompletterande anknytningen kan vara en annan person än föräldrarna t.ex. syskon, 
mor- och farföräldrar, nära vänner eller pedagog på förskolan och skolan. 
 
Vi framhåller att man kan dra stutsatser i barnets anknytningsmönster om det finns en 
otrygg anknytning hos barnet. Vid en trygg anknytning till skillnad mot en otrygg 
anknytning så påverkas barnet av en ofrivillig separation men att det har betydelse för 
hur barnets anknytning är och hur barnet reagerar på en ofrivillig separation. Enligt 
Broberg m.fl. (2006) så innebär en trygg anknytning att barnet känner obehag vid en 
ofrivillig separation från föräldrarna eller annan kompletterande aknytningsperson. 
Utifrån ett specialpedagogiskt fokus så ger kvalitèn på anknytningen flera olika 
framgångsfaktorer. Genom att kartlägga barnets aknytningsmönster så ser pedagogerna 
vilka konsekvenser en bristfällig anknytning kan ge i förskolan och skolan. Vi anser att 
kvalitén på anknytningen kan visa sig på olika sätt och har positiva effekter på barnen i 
ett socialt sammanhang och i relation till kamrater. Barnet kan då utforska omvärden i 
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stället för att ha ett otryggt beteende. Vid en bristfällig anknytning kan det ge negativa 
konsekvenser som t.ex. utåtagerande beteende, psykisk ohälsa eller depressioner. Enligt 
Grazzani m.fl. (2015) så har forskning gjorts i förskolan och den visar att en trygg 
anknytning har stor betydelse för barnens känslomässiga förståelse och vidare påverkan 
på den emotionella utvecklingen. Kvalitèn på anknytningen ger en ökad förmåga till 
mentalisering som ger enligt Broberg & Hagström (2012) möjligheter till 
kommunikation med andra människor och en djupare förståelse för andra personers 
känslor.  
 
Resultatet från intervjuerna visar att inlärningssvårigheter är ett stort problem för elever 
med en bristfällig anknytning. Idag har skolan höga krav på måluppfyllelse så här måste 
pedagogerna vara tydliga och visa målen. Då ökar också möjligheten att eleverna 
inhämtar nya kunskaper. Vi anser att det specialpedagogiska uppdraget blir att se 
konsekvenserna för lärandet som kan uppstå. Genom att ge alla pedagoger stöd och 
handledning så får de rätt sorts kunskaper. Då kan de skapa goda förutsättningar för 
barn och ungas hälsosamma utveckling och lärande. 
 
Behovet av anknytning och tillitsfulla relationer är en pågående process som måste 
finnas genom barnets hela liv från förskolan till gymnasiet. Anknytningen har stor 
betydelse för barn och ungas utveckling och lärande i förskolan och skolan. Aspelin & 
Persson (2011) anser att sociala relationer har stor betydelse oavsett skolform som t.ex. 
förskola, skola och gymnasiet. Pedagogernas yrkeskunnande och kvalité på 
interaktionen mellan pedagog och barn är en viktig pågående process. För att utveckla 
och främja anknytningen och den goda sociala relationen långsiktigt. Vi har i vår studie 
forskat utifrån anknytningens kvalitè ur ett brett perspektiv från förskola till skola. 
Aspelin & Persson (2011) visar i sin forskning att anknytningen och relationen har stor 
betydelse för barnets utveckling och lärande genom barnets hela skolgång.  
 
7.8 Avslutande reflektioner och vidare forskning 
Vi anser att det behövs en bredare kunskap bland pedagogerna om anknytningens 
betydelse samt inom anknytningsteorin. Då behöver man använda teorier och forskning 
som finns inom området. Det är också viktigt med att se möjligheterna att förskolans 
och skolans pedagoger ser barnens anknytningsmönster i ett tidigt stadium. 
Specialpedagogens kompetens inom förskolan och skolan blir i sammanhanget viktig i 
pedagogiska utredningar kring alla barn med en bristfällig anknytning. Vi vill att alla 
pedagoger inom förskolan/skolans verksamhet ska ha en bra arbetsmiljö, med 
tillräckliga resurser som gör att de kan tillgodose barns olika behov och förutsättningar. 
Att respektera barnens behov av integritet i början av relationskapandet mellan 
pedagoger och barn är en viktig aspekt angående anknytningens betydelse. 
 
Aspelin & Persson (2011) beskriver att pedagogen är den viktigaste enskilda faktorn för 
barnens utveckling och lärande. Det är pedagogen som kan göra skillnad och på grund 
av detta så är det betydelsefullt som motkraft till de struktuella faktorer som t.ex: 
elevernas kön, etniska tillhörigheter och föräldrarnas utbildningsbakgrund. Pedagogens 
kompetens handlar om att samarbeta med föräldrar, kolleger och andra aktörer som 
finns i verksamheten. Författarna anser vidare att det är viktigt att möta barnen utifrån 
förståelse av deras individuella, kulturella och sociala förutsättningar. Förmågan att 
främja och utveckla förskolan och skolans klimat där goda sociala relationer utvecklas 
på ett positivt sätt samt ge stöd till barnens kunskapsutveckling. De framhåller att 
tillitsfulla sociala relationer mellan pedagog och barn är en förutsättning för att skapa en 
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god kommunikation med barnen. Sociala relationer och ett barnfokuserat 
förhållningssätt i förskolan och skolan har beydelse för anknytningen långsiktigt. 
 
Slutligen så vill vi lyfta vikten av att höja kvalitén och respekten för förskolans/skolans 
grundläggande arbete med att skapa en bra grund och en trygg anknytning till alla barns 
enskilda behov. Förskolan och skolan har olika möjligheter att utveckla en trygg 
anknytning. Vi framhåller inskolningens betydelse i förskolan som en stor 
framgångsfaktor där trygghet och tillit kan byggas från början mellan barn och 
föräldrar. I skolan kan de äldre barnens behov av trygghet och relationerna vara av en 
annan karaktär där pedagogerna behöver möta upp barnens behov på ett annat sätt. Till 
skillnad från förskolan så har skolan färre personal i klasserna. Dessutom har de ingen 
inskolning vilket gör att de inte får samma möjligheter att skapa goda relationer tidigt. 
En förutsättning som gynnar barnens sociala utveckling och lärande i förskolan och 
vidare i skolan. 
 
Under vår studie har det uppstått funderingar kring betydelsen av 
anknytningspedagogernas arbete i förskolan och skolan. Ett förslag till vidare forskning 
är att genom intervjuer och observationer av anknytningspedagoger, få pedagogiska 
verktyg för att utveckla anknytningen vidare för barn med en bristfällig anknytning. 
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Bilagor 
Bilaga A Förfrågan till informanterna 
 
Hej! 
 
Vi heter Mikael Wiklund och Karina Lindblad och är studerande på 
specialpedagogprogrammet vid Linnéuniversitetet och gör nu vårt 
självständiga arbete Anknytningens betydelse förbarn och ungas utveckling 
och lärande i förskolan/skolan-med fokus på konsekvenser av en bristfällig 
anknytning för utveckling och lärande. Vi vill undersöka pedagogers 
erfarenheter av vilka konsekvenser en bristfällig anknytning kan ge för 
individens utveckling och lärande.  
 
Vi skulle vilja ha din hjälp som undersökningsperson till vår studie. Det är 
självklart frivilligt och kan när som helst avbrytas. Informationen kommer 
bara att användas i vår studie. Identiteten och övrig information skyddas 
enligt Etiska forskningsprinciper.   
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar Mikael Wiklund 
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Bilaga B Frågor till informanterna i förskolan 
 
Intervjufrågor förskola 
 
Namn:________________________ 
Ålder:____________ 
Yrkesverksamma år:_____________ 
Arbetsplats:____________________ 
 
 

1. Vad innebär begreppet anknytning för er? 
 

2. Har ni kunskap kring de olika anknytningsmönstren? 
 

3. Har ni stött på de olika aknytningsmönstren under er 
yrkesverksamma tid? 

 
4. Vilka diskussioner har ni i arbetslaget kring anknytning? 

 
5. Vad tror du att det är i ditt bemötande som skapar möjligheter för 

god anknytning mellan dig och barnen? 
 

6. I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska baseras på 
samspel mellan barn och vuxna samt att barnen lär sig av varandra. 
Förskolans verksamhet ska ge barnen stöd i utvecklingen till en 
positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer 
m.m. Hur arbetar ni med detta på er förskola? Vilka rutiner finns 
kring detta? 

 
7. Kan ni tillgodose alla barns behov kring anknytning i er barngrupp? 

 
8. Vilka hinder/konsekvenser kan det bli vid en bristfällig anknytning? 
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Bilaga C Frågor till informanterna i grundskolan 
 
Intervjufrågor grundskola 
 
Namn:________________________ 
 
Ålder:____________ 
 
Yrkesverksamma år:_____________ 
 
Arbetsplats:____________________ 
 

1. Vad innebär begreppet anknytning för er? 

 

2. Har ni kunskap kring olika aknytningsmönstren? 

 

3. Har ni stött på de olika aknytningsmönstren under er 

yrkesverksamma tid? 

 

4. Vilka diskussioner har ni i arbetslaget kring anknytning? 

 

5. Vad tror du att det är i ditt bemötande som skapar möjligheter för 

god anknytning mellan dig och eleverna? 

 

6. I läroplanen för grundskolan står att skolan ska erbjuda en miljö där 

alla elever ska få möjlighet till lärande och utveckling, uppleva 

personlig trygghet samt kunna samspela när de möter andra 

människor. Hur arbetar ni med detta på er skola? Vilka rutiner finns 

det? 

 

7. Kan ni tillgodose alla elevers behov kring anknytning i er elevgrupp? 

 
8. Vilka hinder/konsekvenser kan det bli vid en bristfällig anknytning? 
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