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Förord 

Att skriva denna uppsats har stundtals varit svårt och det finns många som har stöttat oss 

under arbetets gång. Vi vill tacka de 7 pedagoger som deltagit i studien. Era berättelser 

har betytt mycket för vårt arbete. Vi skulle även vilja tacka vår handledare Jens 

Gardesten för intressanta diskussioner som har gett oss nya infallsvinklar då vi har 

arbetat med texten. Dina tankar och åsikter har varit värdefulla. Vi vill också tacka våra 

familjer som har stöttat oss när vi har haft som mesta att göra. Avslutningsvis vill vi säga 

tack till de personer som har läst vårt arbete och gett oss viktig feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAKT 

Det övergripande syftet med studien var att synliggöra hur pedagoger beskriver sitt 

arbete med barns anknytningsbehov.  

För att besvara syftet användes tre frågeställningar: Vad menar pedagoger kännetecknar 

barn med en trygg/otrygg anknytning? Hur menar pedagoger att barn påverkas av en 

trygg/otrygg anknytning? Hur beskriver pedagoger att de skapar förutsättningar för att 

barnet ska kunna knyta an till dem? En metod i form av intervju användes och totalt 

intervjuades sju pedagoger.  

 

Resultatet visar att pedagoger arbetar med att skapa förutsättningar för att barnen ska 

knyta an till en vuxen. Pedagogers arbetsätt varierar, men arbetet med barns 

anknytningsbehov förekommer vid olika situationer under dagen. Pedagoger betonar 

vikten av tillgänglighet i alla situationer och att ständigt utgå från barnets behov för att 

främja barnets känsla av trygghet. Resultatet visar att pedagoger antar att anknytningen 

har en stor betydelse för barns utveckling.  

 

 

 

 

Nyckelord: Anknytning, förskola, barn, pedagog, förskollärare.  
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1 INTRODUKTION 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi upplevt verkligheten och 

komplexiteten i arbetet med barns nära känslomässiga relationer. Vid utbildningens 

första termin läste vi en kurs vid namn utvecklingspsykologi. Inom kursen fanns 

ämnet anknytning vilket fångade vårt intresse. Dessvärre har ämnet som berör barns 

anknytningsbehov fått lite utrymme i utbildningen. Skulle det kunna vara så att barns 

anknytning inte har någon större betydelse för deras utveckling? Vi blev nyfikna på 

att veta mer om barns nära känslomässiga relationer. Valet av ämne föll därför på att 

undersöka hur pedagoger skapar förutsättningar för att barnen ska ges möjlighet att 

kunna knyta an till dem. Det avsågs även att undersöka vilka problem det kan leda 

till för barnet om anknytningen inte fungerar.  

I läroplanen för förskolan 1998 (reviderad 2010) står det att: 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och 

lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på 

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

helhet.  

                                                                               (Utbildningsdepartementet, s. 5)  

I läroplanen lyfts betydelsefulla delar fram som lärande och omsorg och 

anknytningen kan därför tänkas bidra till dessa. Broberg, Hagström och Broberg 

(2012) betonar att trygga relationer är en förutsättning för barns lek och lärande. 

Pedagoger bör därför ha en grundläggande kompetens inom området anknytning. 

Bristande kunskap kan innebära att det inte finns någon vuxen på förskolan att knyta 

an till, vilket kan få förödande konsekvenser för barnet. Tanken med vår uppsats är 

att bidra med ökad kunskap om barns anknytningsbehov och hur pedagoger kan 

arbeta kring detta. 
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2 BAKGRUND 

I följande avsnitt kommer en genomgång av begreppet anknytning och 

anknytningsteorin eftersom dessa begrepp anses vara betydelsefulla för studien.  

Därefter presenteras olika anknytningsmönster och pedagogers roll utifrån tidigare 

forskning.  

 

2.1 Anknytning 

I följande avsnitt definieras begreppet anknytning samt en presentation av 

anknytningsteorin eftersom den anses vara central för studiens fortsättning. 

Broberg, Risholm Mothander, Granqvist och Ivarsson (2008) tar upp att anknytning 

är en svensk översättning av det engelska ordet attachment. Begreppet understryker 

att det är något mindre och svagare som hänger ihop med och är beroende av något 

större och starkare. Det kan beskrivas som en process mellan det lilla barnet och 

föräldern som efterhand leder till ett mätbart psykologiskt ”band” mellan dem. Detta 

psykologiska band brukar utvecklas under första halvåret av barnets andra levnadsår.  

Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2006) skriver på följande sätt: 

Anknytningen beskrivs av Ainsworth och Bowlby som ett specialfall inom en större 

grupp av känslomässiga band. Gemensamt för sådana band är att de: 

1. har varaktighet över tid 

2. riktas mot en specifik individ som inte är utbytbar 

3. har känslomässig relevans för individen 

4. kännetecknas av att personerna söker varandras närhet 

5. innebär att personerna upplever obehag vid ofrivillig separation från den andra 

(Tillägget, som gör relationen till en anknytningsrelation är): 

6. att den som är anknyten söker trygghet, tröst och beskydd hos sin 

anknytningsperson. 

Om individen får trygghet och beskydd när den söker den andres närhet kallas 

anknytningen trygg, medan den kallas otrygg om närhetssökandet inte leder till ökad 

känsla av trygghet och beskydd.  

(Broberg m.fl. 2006, s. 55) 

Denna studie kommer att behandla pedagogers roll som en sekundär 

anknytningsperson. Det innebär att alla ovanstående punkter kanske inte är lika 

aktuella här som de hade varit om det hade handlat om mamma/barn eller pappa/barn 

relationen. Punkt fyra och fem bör inte ha samma relevans för pedagog/barn 

relationerna som för föräldrar/barn relationerna. I förskollärarnas profession ingår det 

inte att söka efter barnets närhet och inte heller att uppleva obehag vid ofrivillig 

separation från barnet. 

 

2.1.1 Anknytningsteorin 

Utgångspunkten för denna studie är John Bowlbys teori om anknytning, detta som en 

grund för att kunna skilja mellan olika begrepp i pedagogers berättelser beträffande 

anknytning.  
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Bowlby (2010) skriver följande: 

När en individ (av vilken ålder som helst) känner sig trygg brukar han avlägsna sig från 

anknytningsgestalten och ge sig av för att utforska. Blir han oroad, ängslig, trött eller 

mår dåligt längtar han efter närhet. Vi ser här det typiska samspelsmönster mellan barn 

och förälder som vi kallar utforskande utifrån en trygg bas /…/ Om ett friskt barn vet att 

föräldern finns tillgänglig och reagerar positivt på anrop känner det sig tryggt nog att 

utforska. Till en början är dessa studier begränsade till både tid och rum. Men ungefär 

mitt på tredje året börjar ett tryggt barn känna sig tillräckligt säkert för att öka tid och 

avstånd för sin bortavaro, först till halva och längre fram till hela dagar. När barnet 

kommer upp i tonåren sträcks utflykterna ut över veckor eller månader, men fortfarande 

är en trygg hemmabas oumbärlig för optimal funktion och mental hälsa.  

        (Bowlby 2010, s.147) 

Bowlbys (2010) tar upp att barn redan vid födseln har ett behov av närhet och att 

omsorgspersonen vilket oftast är mamman, kan tolka barnets signaler. Mammans 

uppgift är att vara lyhörd och att anpassa sig efter det som barnet ger uttryck för, 

vilket gör att barnet blir mer harmoniskt och tryggt. Vidare menar Bowlby (2010) att 

ett barns anknytningsbeteende aktiveras när barnet utsätts för smärta, trötthet och 

skrämmande saker. Beteendet kan även aktiveras då mamman inte verkar vara 

närvarande. Intensiteten i barns anknytningsbeteende förekommer i olika nivåer och 

kräver därför olika strategier för att avbryta beteendet. Vid låg intensitet kan det 

räcka med att barnet ser mamman eller hör hennes röst. Vid hög intensitet krävs 

fysisk närvaro och vid högsta intensiteten kan det behövas en längre stunds 

omfamning, detta för att barnet återigen ska kunna känna sig tryggt. Vidare antas 

beteende vara en biologisk funktion för att skydda barnet från faror.  

Enligt Bowlby (2010) är det barnet som knyter an till föräldern/den vuxne, vilken 

sedan binder sig till barnet. Förälderns uppgift är att svara på barnet med lyhördhet, 

tillåtelse, samarbete samt psykologisk tillgänglighet. Vidare ser Bowlby (2010) 

närhet som minst lika viktigt som de basala aspekterna för att överleva. Hans 

attachment theory (anknytningsteori) bygger på att föräldern ska fungera som en 

trygg bas och säker hamn för barnet. Att utgöra en trygg bas innebär att föräldern 

ska finns till hands, uppmuntra om så behövs och vara beredd att aktivt ingripa om så 

är nödvändigt. Med säker hamn menas att då barnet utforskar sin omvärld och 

upplever hot eller fara ska föräldern fungera som en säker hamn det vill säga en 

trygg person som barnet kan återvända till (Bowlby 2010).  

Enligt Broberg m.fl. (2006) gav Mary Ainsworth anknytningsteorin den stadga som 

behövdes. Ainsworth var den första att använda begreppet trygg bas vilket är en av 

anknytningsteorins grundläggande byggstenar (Broberg m.fl., 2008). På 1950-talet 

inledde Ainsworth och Bowlby ett forskningssamarbete eftersom båda var 

intresserade för vad som styr barns utveckling mot hälsa/ohälsa. De kompletterade 

varandra på så vis att det som Bowlby förbisåg, såg Ainsworth. Hennes kunskaper 

beträffande personlighetspsykologi, samt intresse för individuella skillnader gjorde 

det möjligt för Ainsworth att se att barn utvecklade olika typer av anknytning till 

olika omvårdnadspersoner. Vidare menar Broberg m.fl. (2008) att Bowlby och 

Ainsworth grundade och utvecklade anknytningsteorin. 
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2.2 Olika anknytningsmönster 

Det finns olika typer av anknytning och det som avgör vilket mönster ett barn 

utvecklar beror på hur barnet tolkar sin omvärld. Broberg m.fl. (2012) beskriver 

barns inre arbetsmodeller. När ett barn är mellan 6 månader och upp till 1 år 

utvecklas barns kognitiva förmågor. Barn börjar då skapa föreställningar om sig 

själva och sina relationer med andra personer. Föreställningarna som barn skapar 

kallas för inre arbetsmodeller.  

Modellerna ska avbilda verkligheten (vara en modell av den), men genom att kunna 

ändra i modellen får barnet också en uppfattning om vad som kommer att hända i 

verkligheten. På detta sätt möjliggör inre arbetsmodeller ”experiment i huvudet”. I 

stället för att, som de flesta djurarter, vara helt utlämnade åt inlärning via försök och 

misslyckande (eventuellt med dödlig utgång), har människobarnet förmågan att med 

hjälp av sina inre arbetsmodeller förutsäga vad som kommer att hända om det gör på det 

ena eller det andra sättet. 

                                                                           (Broberg m.fl. 2012, s. 46) 

Broberg m.fl. (2012) tar upp att en människas viktigaste inre arbetsmodell är den 

som har med sociala relationer att göra. För att modellen ska fungera optimalt för 

barn bör den så långt det är möjligt överensstämma med verkligheten. Det är först då 

den blir ett bra hjälpmedel för barn i deras interaktion med omvärlden. Vidare menar 

Broberg m.fl. (2012) att situationen kan bli mer problematisk om de negativa 

upplevelserna dominerar. Detta kan på längre sikt innebära att den inre 

arbetsmodellen inte kan avbilda verkligheten, vilket i sin tur leder till att den inte 

fungerar som ett socialt hjälpmedel för barn. Vidare kan dessa otrygga inre 

arbetsmodeller ställa till problem för barn då de börjar i förskolan, eftersom de ofta 

har ett negativt samspel med vuxna och jämnåriga. Det är barns tidigare erfarenheter 

som avgör hur den inre arbetsmodellen kommer att se ut. Broberg, m.fl. (2008) 

belyser detta på följande vis: 

Barnet ”skapar” genom sitt beteende en miljö som passar ihop med barnets 

förväntningar på hur miljön ska reagera på barnet. Ett barn med en trygg anknytning 

kommer t.ex. när det börjar i förskolan att bete sig tillitsfullt mot personalen, vilket 

underlättar för dem att svara på barnets signaler på ett sätt som bekräftar barnets 

positiva inre arbetsmodeller av sig själv och andra. Ett barn med en otrygg eller i värsta 

fall desorganiserad anknytning kommer på motsvarande sätt att bete sig i enlighet med 

sina förväntningar och därmed, olyckligtvis, öka sannolikheten för att få negativa 

reaktioner från personal, vilket stärker de sedan tidigare negativa inre arbetsmodellerna.  

                                                                                    (Broberg m.fl. 2008, s. 27) 

Det finns olika typer av anknytning. Broberg m.fl. (2012) beskriver den trygga 

anknytningen, genom att likna barns anknytningssystem vid en termostat. De menar 

att anknytningssystemet slås av när barn känner trygghet, vilket bidrar till ett nyfiket 

utforskande av omvärlden. Barn som är tryggt anknutna har en inre övertygelse om 

att de alltid kan återvända till den trygga hamnen om det skulle behövas. När barns 

upplevda trygghet avtar t.ex. genom yttre hot, trötthet eller sjukdom, slås 

anknytningssystemet på och hämmar därför barns utforskande av omvärlden. För att 

barn ska kunna använda omsorgspersonen som en trygg bas, måste barn enligt 

Broberg m.fl. (2012) få mycket erfarenhet av att omsorgspersonen hör, förstår och är 

villig att hjälpa barn. Barn som är tryggt anknutna kan då växla mellan utforskande 

och trygghetssökande. Även Karlsson (2008) belyser den trygga anknytningen. Han 

menar att barn söker närhet vid känsla av fara. När faran sedan försvinner, uppvisar 

barn i övrigt inga svårigheter i det sociala samspelet. Barn kan leka, utforska sin 
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omvärld och dela emotionella upplevelser med andra barn och vuxna. Föräldrarna är 

omsorgsfulla och lyhörda för barns olika behov.  

 

Vidare beskriver Karlsson (2008) den otrygga men organiserade anknytningen. Här 

är barnets föräldrar mindre omsorgsfulla och lyhörda. Barnet vet inte om föräldern 

finns tillgänglig, vilket gör att barnet känner sig otryggt att utforska sin omvärld. Två 

typer av anknytningsmönster går att urskilja här nämligen, den undvikande 

anknytningen och den ambivalenta anknytningen.  

 

Den undvikande anknytningen är enligt Karlsson (2008) när barnet inte ser sin 

förälder som en trygghet. Då barnet påkallar sin förälders uppmärksamhet avisas 

barnets behov av närhet. Broberg m.fl. (2012) menar vidare att barnet inte visar ett 

behov av att använda sin förälder som en trygg bas. Föräldern har inte varit lyhörd 

för det som barnet har gett uttryck för och har eventuellt öppet avvisat dess signaler. 

För att barnet ska vinna sin förälders närhet lär sig barnet snabbt att inte klaga över 

”småsaker”. Vad som är småsaker bestäms tidigt av föräldern. Barn med en 

undvikande anknytning söker enbart tröst och omsorg när något förödande har hänt. 

Barnen lär sig att bli känslomässigt ”självförsörjande” och att själva hantera 

situationer som de egentligen hade behövt hjälp med.  

 

Den ambivalenta anknytningen är enligt Karlsson (2008) när samspelet sker på den 

vuxnes villkor. Ibland är föräldern tillgänglig och ibland inte för barnets behov av 

närhet och tröst. Detta gör att barnet får svårt att tolka sin förälder, vilket i sin tur 

leder till att barnet blir mer osäkert, drar sig undan och blir passivt. Broberg m.fl. 

(2012) framhåller vidare att föräldern kan uppvisa svårigheter med att skilja sina 

egna upplevelser ifrån barnets och har en viss tendens att ge sken av att man vet hur 

barnet känner sig. Detta gör att barnet hindras från att själv utforska sina känslor för 

att sedan signalera detta. Barnet lär sig således inte att det själv kan reglera samspelet 

med föräldern med hjälp av sina signaler. Barnet utelämnas istället mer åt förälderns 

bild av verkligheten. Karlsson (2008) anser att om barnet fångas i ett sådant mönster 

kan barnets självkänsla bli svagare. Barnet kan även få oförklarliga känsloutbrott, 

samt bli ängsligt och klängigt. Vidare menar Broberg m.fl. (2012) att ambivalent 

anknutna barn har mindre tilltro till sin egen förmåga och riskerar därför att bli 

oerhört passiva. En del barn kan bli väldigt ängsliga, gnälliga och klängiga när 

verklig fara hotar.  

 

Den sista typen är desorganiserad anknytning. Karlsson (2008) tar upp att samspelet 

mellan barnet och föräldern mestadels bygger på rädsla. Här utgör föräldern både 

trygghet och rädsla för barnet. Vilket betyder att barnet erbjuds tröst och närhet av 

samma person som väcker rädsla hos barnet. Detta gör enligt Broberg m.fl. (2012) att 

barnet får svårt att etablera ett anknytningsmönster vare sig det är tryggt, undvikande 

eller ambivalent. Om föräldern under en lång tid inte finns tillgänglig för barnet när 

det är ledset, kan barnet självt lära sig att ”koppla ur” anknytningssystem. Föräldrar 

som själva har varit med om traumatiska händelser, kan reagera negativt på signaler 

som tröst och beskydd, vilket gör att reaktionen kan bli skrämmande för barnet. 

Vidare menar Broberg m.fl. (2012)  att en människas främsta system för att hantera 

oro, rädsla och ängslan är anknytningssystemet. Barnet sätts i en oupplöslig situation 

när det söker tröst hos föräldern som har ett skrämmande beteende. Det är alltså 

förälderns beteende som skrämmer barnet, vilket medför att det kan bli ännu mer 

rädd för att närma sig föräldern. Detta leder i sin tur till att barnets 
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anknytningssystem slås på ännu starkare och till slut blir det kaotiskt för barnet. 

Vidare misslyckas barnet med att organisera sin anknytning till föräldern. Broberg 

m.fl. (2012) understryker att begreppet desorganiserad anknytning har fått stor 

betydelse på senare år. Forskning visar att det är just tidig desorganiserad anknytning 

som tydligast kopplas ihop med problem under barnets fortsatta utveckling, främst i 

form av samspel med kamrater och risk för beteendeproblem. Karlsson (2008) 

betonar att barn med denna typ av anknytningsmönster, ofta hänger samman med till 

exempel hemlöshet, fattigdom, krigsupplevelser eller dåligt socialt stöd av sin 

omgivning. Det kan även bero på föräldrar som är drogmissbrukare eller mår 

psykiskt dåligt. Den största riskgruppen för att utveckla en desorganiserad 

anknytning, är de barn som växer upp i en miljö där psykisk eller fysisk misshandel 

förekommer.  

 

Lemche, Kreppner, Joraschky och Klann-Delius (2007) studerade i sin undersökning 

relationen mellan mamma och barn. I studien utfördes olika tester där resultatet visar 

att barn med en trygg anknytning till sin mamma gav uttryck för mer positiva känslor 

och kunde lättare ta motgångar i tidig ålder. Däremot visade barn med en otrygg 

anknytning till sin mamma upp mer negativa känslor genom att vara undvikande och 

osäkra. Vu och Howes (2012) tittade närmare på anknytningsrelationerna som 

barnen bildade med sina pedagoger. Resultatet visar att barn som hade en trygg 

anknytning till sin mamma hade lättare för att knyta an till sin pedagog. I studien 

jämfördes barns berättelse om deras relation till pedagoger i förhållande till 

pedagogers uppfattningar av deras relation till barnen. Det framkom att barn med en 

trygg anknytning till sin mamma även hade en bra relation till sin pedagog. Även 

Cugmas (2007) analyserade sambanden mellan barns anknytning till sin mamma, 

pappa och pedagog. Inte heller Cugmas (2007) resultat visar på någon skillnad 

mellan barns relation till sina föräldrar eller pedagog. De barn som var undvikande i 

förhållande till sina föräldrar eller pedagog, antogs lita mindre på honom/henne, men 

resultatet visar att de barn som var undvikande litade lika mycket på föräldrarna eller 

pedagoger som de barn som inte var undvikande. Detta resultat kan enligt författarna 

bero på barnens ålder. Vidare visar Cugmas (2007) att barn som tillbringade fler 

antal timmar på förskolan, blev mer självständiga i sin relation till föräldrarna. 

Rydell, Bohlin och Thorell (2005) undersöker i sin studie relationen mellan barn och 

pedagog. Av deras undersökning framgår det att barn med en otrygg anknytning, 

hade fler konflikter med sin pedagog än barn med en trygg anknytning. Blyga barn 

med otrygg anknytning, hade däremot färre konflikter med sin pedagog.  

I Stievenart, Roskam, Meunier och Van de Moortele (2011) studie gjordes en 

jämförelse mellan trygga och desorganiserade barn för att undersöka om det fanns 

kognitiva skillnader mellan de två grupperna. De undersökte barns förmåga att 

resonera, samt den verbala förmågan. Resultatet visar att de inte kunde observera 

någon skillnad mellan grupperna, utan att de kognitiva förmågorna utvecklades på 

samma sätt i båda grupperna.  

Till skillnad från Stievenart m.fl. (2011) gör Commodari (2012) en undersökning 

som visar att kvaliteten av barns anknytning påverkade deras utveckling av språkliga 

och fonologiska färdigheter, vilket har en central betydelse för att lära sig läsa och 

skriva. Om barn inte förvärvar dessa färdigheter kan det leda till 

inlärningssvårigheter när de väl börjar i skolan. Barn med en otrygg anknytning till 

sin lärare kan sakna dessa färdigheter och detta på grund av att de vid olika 
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lärtillfällen spontant drar sig undan. O’Connors och McCartneys (2006) 

undersökning visar även den på ett samband mellan en trygg anknytning och högre 

framgång i skolan. Resultatet visar att barn med en otrygg anknytning till sin mamma 

hade ofta svårt för att skapa en god relation till sin lärare. Om barn genom tidiga 

insatser fångades upp av sin lärare skapades däremot en möjlighet att utveckla en 

trygg lärare/barn relation, vilket mycket väl kunde bidra till den ökade framgången i 

skolan. Utifrån O’Connors och McCartneys (2006) undersökning är det således 

betydelsefullt att läraren fångar upp barnet i tid. Det gör att genomslaget i Stievenart 

m.fl. (2011) undersökning inte blir så stort. Det kan t.ex. ha inneburit att lärarna i 

Stievenart m.fl. (2011) undersökning hade fångat upp dessa barn i tid, eftersom den 

inte visade någon skillnad mellan trygga eller desorganiserade barn. 

Att alla barn är olika känner säkert de flesta av oss till, men att barn kan ha olika 

anknytningsmönster och att mönstret följer med barnet in i förskolan kanske inte är 

lika känt. Broberg m.fl. (2012) understryker vikten av att pedagoger bör ha kunskap 

om barns olika anknytningsmönster så att inte barns beteende misstolkas. Därför har 

det varit på sin plats med en genomgång av dessa.  

 

2.3 Pedagogers roll 

Under barns tid i förskolan menar Broberg m.fl. (2012) att pedagoger ska fungera 

som ersättningspersoner för föräldrarna. Under dagen på förskolan har barn behov av 

att ha tillgång till en eller två anknytningspersoner. Små barn har ett begränsat antal 

anknytningspersoner, som oftast är tre till fem personer. De viktigaste 

anknytningspersonerna för barnet är föräldrarna och eventuellt någon annan 

familjemedlem. Förutom dessa, kan en eller två personer på förskolan bli speciellt 

viktiga för barnet. Vidare beskriver Broberg m.fl. (2012) pedagogers betydelse för 

barn mellan 1-3 år på följande sätt: ”Särskilt betydelsefulla blir dessa pedagoger för 

barn mellan 1 och 3 år, som ännu inte kan reglera de känslor som väcks, utan 

behöver någon som sätter ord på den känsla som barnet uttrycker, som dämpar 

negativa känslor eller förstärker positiva” (s. 197-198).  

Niss och Söderström (1996) skriver om pedagogens roll vid inskolning. De menar att 

förskolan är en gruppverksamhet och därför finns det all anledning att arbeta 

gruppinriktat när barn ska skolas in. Pedagogens roll är att finnas till hands för 

samtliga barn, det vill säga inte enbart för det barn som skolas in. Två pedagoger bör 

finnas till hands för de nya barnen. Möjligheten ökar då att någon av pedagogerna 

finns närvarande efter inskolningens slut. Pedagogens uppgift är således att vid 

inskolningen leka med barnen för att bli intressanta för dem och föräldrarna intar då 

en passiv roll, men utgör en trygg bas för barnet. Tanken med detta tillvägagångssätt 

är att det i första hand ska vara roligt för barn att vistas på förskolan. Möjligen 

kommer barnen då även att knyta an till någon av pedagogerna. Även Broberg m.fl. 

(2012) belyser pedagogen roll vid inskolning. De menar att det är viktigt att 

pedagogen är nära barnet och att de även är observanta på de barn som verkar klara 

sig själva. Pedagogens uppgift är också att lära sig hur barn kommunicerar, detta för 

att barnen inte ska känna sig otrygga för att de inte kan göra sig förstådda. Vidare 

skriver Broberg m.fl. (2012) att pedagogens roll vid lämning är att vid behov kunna 

trösta och lugna barnet. För att barnet ska kunna fortsätta att utforska sin omvärld, 

bör barnet även ha förmågan att kunna ta emot tröst och kunna lugna sig.  
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Utifrån ett anknytningsteoretiskt sätt, oavsett barns bakgrund, bör förskolan tänka på 

vissa faktorer enligt Bowlby (2007) som underlättar för barnen att klara av 

separationerna från sina föräldrar. Dessa är: 

  

1. Pedagoger behöver uppmuntra barn att skapa en nära relation till dem, vilket 

behöver stödjas av barns föräldrar.   

2. Barn behöver under sina första veckor i förskolan ha sina föräldrar 

närvarande, detta gör att en relation till pedagoger börjar utvecklas.  

3. Separationen mellan barn och föräldrar bör ske succesivt, vilket innebär att 

tiden sakta bör ökas så att barnet har tid att vänja sig vid separationen. Barnet 

får då erfarenhet av att pedagoger kan ge tillräcklig trygghet så att barnets 

anknytningssystem inte aktiveras, vilket gör att barnet kan börja utforska sin 

närmiljö.  

4. Under den tiden som barns relation till pedagoger utvecklas bör vistelsetiden 

på förskolan hållas kort.  

5. För att pedagoger ska ha möjlighet att direkt kunna svara på barns signaler, 

bör antalet barn per pedagog vara få.  

6. Pedagoger bör ha tillräcklig kunskap för att kunna stödja och möta barns 

fysiska, psykiska och emotionella behov.  

 

Buyse, Verschueren och Doumen (2009) lyfter fram vikten av lyhörda pedagoger 

som visar närhet och känslighet för barnet. Resultatet av studien visar att lyhörda 

pedagoger nådde bättre framgång angående barns trygghetsbehov, än vad de mindre 

känsliga pedagogerna gjorde. Precis som Buyse m.fl. menar Ahnert, Pinquart och 

Lamb (2006) att i förskolans verksamhet krävs det lyhörda pedagoger för att 

tillgodose barns anknytningsbehov. Vidare lyfter Ahnert m.fl. (2006) fram att vid 

mindre barngrupper ökade pedagogers möjligheter att svara på barns känslomässiga 

behov. Broberg m.fl. (2012) betonar även de pedagogens roll. De menar att det idag 

krävs pedagoger med stort tålamod och en god förmåga att känna av och tolka barns 

signaler.  

 

Quan-McGimpsey, Kuczynski och Brophy (2011) lyfter fram olika tillvägagångssätt 

i pedagogers arbete med relationerna till barn. De skriver om tre olika domäner som 

pedagoger använder sig av för att hantera de nära relationerna till barn. Av studien 

framgår det att den personliga domänen dominerade när pedagoger beskrev de intima 

interaktionerna. Anknytningsdomänen var mest framträdande när pedagoger talade 

om sina behov av att tillmötesgå barns behov av att vara nära. Den professionella 

domänen framträdde tydligast när pedagoger hävdade sin auktoritet eller engagerade 

sig i verksamhetens undervisningsmetoder. Dessa strategier skapar förutsättningar 

för en närmare relation mellan pedagog och barn.  

 

Hagströms (2010) lyfter i sin studie fram en strategi, där pedagoger ska fungera som 

en kompletterande anknytningsperson för barn. I början av studien visade samtliga 

barn stora svårigheter beträffande tillit, kontakt och samspel. De uppvisade inte 

heller intresse för vare sig vuxna eller andra barn. För att skapa förutsättningar för 

och få till stånd en utveckling utformades en anpassad struktur. Pedagogerna följde 

barnen kontinuerligt och visade sensitivitet för det som barnen gav uttryck för. De 
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var alltså konstant tillgängliga för barnen. Pedagogerna tränade dagligen 

anknytningsbarnen i kontakt och grundläggande samspel. Detta resulterade i att 

anknytningspedagogerna blev en viktig person för barnet, där tilliten till pedagogerna 

dominerade. Samverkan med föräldrarna visade sig vara betydelsefullt för att få till 

stånd detta långsiktiga utvecklingsstöd.  

 

För att öka pedagogers kunskap inom sitt arbete som kompletterande 

anknytningspersoner bör de enligt Hagström (2010) få möjlighet till 

kompetensutveckling inom området. I studien framgår att det fanns brister 

beträffande pedagogers grundläggande kunskaper om anknytning. Resultatet visar att 

Bowlbys teori var relativt okänd för pedagoger. Av resultatet framgår det även att 

pedagogerna uppskattade kombinationen av egna studier, föreläsningar och 

studiecirklar, vilket var ett optimalt sätt för dem att lära sig på. Handledningen gav 

däremot inte önskad effekt, men bidrog till att pedagogerna lärde känna varandras 

anknytningsbarn. Det visade sig även att pedagogernas förmåga att förstå och att 

kunna samtala om sin egen betydelse i samspel med barnen ökade.  
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3 SYFTE 

Syftet med det här examensarbetet är att belysa pedagogers beskrivningar av hur de 

arbetar med barns anknytningsbehov. Syftet är relativt brett, därför har vi valt att 

utgå ifrån följande frågeställningar: 

 

 Vad menar pedagoger kännetecknar barn med en trygg/otrygg anknytning? 

 Hur menar pedagoger att barn påverkas av en trygg/otrygg anknytning? 

 Hur beskriver pedagoger att de skapar förutsättningar för att barnet ska 

kunna knyta an till dem? 
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4 METOD 

I följande avsnitt redovisas undersökningsmetod, undersökningsinstrument, 

undersökningsgrupp, genomförande av intervjuer, bearbetning av datamaterial, 

studiens tillförlitlighet och avslutningsvis etiska överväganden. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Valet av ämne hade sin utgångspunkt i att många barn tillbringar en stor del av sin 

barndom tillsammans med pedagoger och andra barn i förskoleverksamheten. Då 

barns primära anknytningsperson inte finns tillgänglig under större delen av dagen, 

är det pedagogens uppgift att bemästra uppdraget som en sekundär 

anknytningsperson. Vidare har anknytningen stor betydelse för barns lek och lärande 

(Broberg m.fl., 2012). Vi funderade inledningsvis på att använda observation som 

undersökningsmetod för att se hur pedagoger arbetade med barns anknytningsbehov. 

Eftersom syftet var att belysa pedagogers beskrivningar av hur de arbetar med barns 

anknytningsbehov, föll valet dock på intervju som metod. 

Metoden som används i det här examensarbetet är vad Lantz (2007) beskriver som 

en öppen intervju. Den öppna intervjun innebär att frågorna som ställs kan tolkas fritt 

av den som blir intervjuad. Det finns inga förutbestämda svar, utan den tillfrågade 

kan beskriva sitt svar utifrån egna kunskaper och erfarenheter. Intervjun är även 

ostrukturerad, vilket enligt Stukàt (2005) innebär att den som intervjuar utgår ifrån 

ett antal huvudfrågor. Dessa frågor ställs på ett liknande sätt till alla som intervjuas, 

men följs upp på olika sätt beroende på hur situationen ser ut. I den ostrukturerade 

intervjun ställs även följdfrågor som till exempel: Vad menar du med det? Kan du 

berätta mer?  

 

4.2 Undersökningsinstrument 

Intervjuguiden utformades med två inledande frågor följt av tio frågor som var 

relaterade till vårt syfte (se bilaga 1). Utgångspunkten för detta arbete har varit 

Bowlbys (2010) anknytningsteori och intervjufrågorna har även skapats utifrån 

denna teori. Inför studien skedde en genomgång av böcker, avhandlingar, 

nationella/internationella artiklar om det berörda ämnet. Detta för att få en djupare 

kunskap, samt för att kunna ställa relevanta frågor i intervjuerna. Vidare kunde det 

noteras att många forskare endast använde begreppen trygg respektive otrygg 

anknytning i sina studier. Då intervjuguiden konstruerades var vi intresserade av 

pedagogers syn på den trygga anknytningen, men också de tillfällen då pedagogerna 

uppfattade att det inte var en trygg anknytning. För att göra det hela mer begripligt 

för pedagogerna som skulle intervjuas valde vi därför att göra som många av 

forskarna, nämligen att endast använda begreppen trygg och otrygg anknytning. 

Begreppet otrygg anknytning ses i detta sammanhang som ett samlingsbegrepp för 

otrygg men organiserad anknytning, undvikande anknytning, ambivalent anknytning 

och desorganiserad anknytning.  

En testintervju genomfördes vilket resulterade i en omstrukturering av 

intervjufrågorna, samt en omformulering av vissa frågor som upplevdes svåra att 

förstå. En fråga som omformulerades var: Hur tror du att barnet kan påverkas av en 
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trygg anknytning? Syftet med omformuleringen var att frågan skulle bli tydligare och 

ge en möjlighet till ett bredare svar. Frågan omformulerades till: Hur tror du att 

barnet kan påverkas av en trygg anknytning nu och i framtiden? Vissa frågor togs 

bort till exempel: Anser du att anknytning hör ihop med utveckling och lärande? och 

ersattes med mer relevanta frågor som till exempel: På vilket sätt är din roll som 

kompletterande anknytningsperson viktig? utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

Från början var frågorna nedskrivna i en specifik ordning, men då pedagogernas svar 

varierade, anpassades frågorna efter person och situation. En del av frågorna gav 

även en möjlighet till fördjupning, vilket gjorde att följdfrågor kunde ställas. Hur 

tänker du då? Kan du ge ett exempel? Kan du berätta mer?  

 

4.3 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av sju kvinnliga pedagoger som var i åldrarna från 

ungefär 30-55 år. Pedagogerna som medverkade i undersökningen hade ungefär 6-35 

års erfarenhet av att arbeta i förskolan. Fyra av pedagoger arbetade på samma 

förskola, men på olika avdelningar. Övriga pedagoger arbetade på olika förskolor. 

Tre av pedagogerna arbetade på småbarnsavdelningar med barn i åldrarna 1-3 år och 

resterande arbetade på syskonavdelningar med barn i åldrarna ungefär 2-6 år. För att 

undvika att avslöja pedagogernas identitet och eftersom detta inte är en 

jämförelsestudie, har vi medvetet valt att inte ge någon detaljerad beskrivning av 

pedagogerna. Undersökningen har genomförts på fyra olika förskolor där pedagoger 

har arbetat med barn i olika åldrar. Detta för att få ett bredare perspektiv på hur 

pedagoger arbetar med barns behov av anknytning.  

 

4.4  Genomförande av intervjuer 

Vid första kontakten informerades pedagogerna om syftet med undersökningen och 

tillfrågades om att medverka i intervjun. Därefter utformades en samtyckesblankett 

(se bilaga 2), för att inte missa viktig information angående de etiska principerna och 

även för att erhålla ett skriftligt godkännande.  

Inför varje intervju upplystes pedagogerna om vårt syfte och de ombads även läsa 

igenom samtyckesblanketten, som sedan undertecknades av var och en. En 

ljudupptagning gjordes vid varje intervjutillfälle för att kunna fokusera på det som 

sades och även för att inte gå miste om betydelsefull information. Fördelen med 

ljudinspelning vid en intervju är enligt Patel och Davidsson (2003) att svaren 

registreras exakt och att den som genomför intervjun kan koncentrera sig på att 

enbart lyssna.  

Vidare gjordes förklaringen för pedagogerna om varför intervjun spelades in och att 

den endast skulle nyttjas av oss i detta examensarbete och sedan förstöras. Under 

själva intervjun ställdes öppna frågor och anpassades även efter person och situation. 

Två av intervjutillfällena förekom samma dag och tid, vilket gjorde att vi fick dela på 

oss och genomföra varsin intervju. I övrigt genomfördes samtliga intervjuer 

tillsammans. Fördelen med att genomföra intervjuerna tillsammans är enligt Stukàt 

(2005) att två personer kan upptäcka mer än en. Totalt genomfördes sju intervjuer 

och varje intervju tog i genomsnitt 40 minuter. Detta resulterade i ett material på 280 



13 

 

 

minuter. Den totala tiden kan tyckas vara kort, men då pedagogerna gav utförliga 

svar bedömde vi att underlaget var tillräckligt. 

Avslutningsvis informerades samtliga pedagoger om möjligheten att ta del av arbetet 

när det är avslutat. För att visa vår tacksamhet, erbjöd vi även att personligen maila 

detta till dem.  

 

4.5        Bearbetning av datamaterial  

Inspelat material transkriberades redan samma dag eller dagen efter genomförd 

intervju. Varje intervju transkriberades ordagrant. Det tog förvisso lång tid att 

färdigställa materialet. Detta gjordes för att tydliggöra resultaten, vilket även 

övervann tidsaspekten. Patel och Davidsson (2003) tar upp en nackdel med att 

transkribera. De menar att det är en oerhört tidskrävande process, varje timmes 

intervju tar cirka fyra till sex timmar att transkribera. Därefter har vi var för sig läst 

igenom intervjuerna flera gånger för att sedan bearbeta dessa tillsammans. Som ett 

första steg i analysen, med utgångspunkt från studiens frågeställningar, valde vi ut 

material enligt följande teman: Trygg anknytning, otrygg anknytning, pedagogers 

roll. Materialet kategoriserades sedan enligt följande kategorier: närhet och frihet, 

uttrycker glädje, lätt att skapa relationer, lätt att ta till sig kunskap, positiv självbild, 

utåtagerande beteende, osäkert beteende, svårt att ta till sig kunskap, svårt med 

tilliten, svårt att skapa relationer och negativ självbild. När vi bearbetade temat, 

pedagogers roll, framkom det olika situationer då de arbetade med barns 

anknytningsbehov. Därefter sorterades pedagogers utsagor efter situationer: 

inskolning, daglig lämning, måltider, toalettbesök, och vilan. För att underlätta 

hanteringen av materialets olika kategorier användes olika färgpennor. Från det 

bearbetade materialet valdes citat ut till varje kategori som ansågs vara betydelsefull.  

 

 

4.6 Studiens tillförlitlighet 

För att stärka undersökningens reabilitet och validitet, det vill säga att hur bra 

mätinstrumentet är på att mäta och att man mäter det som man avser att mäta (Stukát, 

2005). Vi var därför noga i förberedelsen av intervjufrågorna. Frågorna granskades 

också av handledaren för att se om de var relevanta utifrån syfte och frågeställning.  

Stukát (2005) menar att alla undersökningar har brister och det är en klar fördel om 

forskaren själv visar sin medvetenhet om reliabilitetsbristerna i den egna 

undersökningen. En testintervju som genomfördes resulterade i en omstrukturering 

av intervjufrågorna, samt en omformulering av vissa frågor då de upplevdes som 

svåra att förstå. En fråga som omformulerades var: Hur tror du att barnet kan 

påverkas av en trygg anknytning? Syftet med omformuleringen var att frågan skulle 

bli tydligare och ge möjlighet till ett bredare svar. Frågan omformulerades till: Hur 

tror du att barnet kan påverkas av en trygg anknytning nu och i framtiden? Vissa 

frågor togs bort och ersattes med mer relevanta frågor utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Vår uppfattning är att vi undersökte det som vi verkligen ville 

undersöka.  

Vidare ställer intervjuer med öppna svarsalternativ vissa krav på de som utför 

intervjun. Det krävs både lyhördhet och skicklighet i att ställa följdfrågor, så att man 
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får pedagogerna att utveckla sina tankar. Flera intervjuer genomfördes vilket bidrog 

till att lyhördheten och skickligheten i att ställa följdfrågor ökade. 

Tre av pedagogerna som intervjuades var kända för oss sedan tidigare, vilket kan 

vara både positivt och negativt. Vi är medvetna om att detta i viss mån kan ha 

påverka resultatet. Det positiva med redan kända pedagoger kan vara att de själva vill 

medverka i studien. Det kan också innebära att pedagogerna känner sig mer 

avslappnade och är mer ärliga, samt öppna i sina svar. Det negativa med att intervjua 

redan kända personer är att det finns en risk för att intervjuaren inte ställer några 

följdfrågor, det vill säga om man tror sig veta vad den som intervjuas ska svara. 

Detta gör att tolkningen av resultatet kan påverkas.  

Vidare bör man även tänka på att det finns en möjlighet att pedagogerna gav oss svar 

som de trodde att vi ville höra eller som de trodde förväntades av dem. Efter en 

noggrann genomgång av det inspelade materialet är vår uppfattning att pedagogerna 

svarade trovärdigt och spontant. Man bör dock tänka på att intervjuer fångar 

pedagogers tankar i situationen som är här och nu, vilket innebär att vid en annan 

plats och vid en annan tidpunkt, kanske pedagogerna hade svarat annorlunda på 

frågorna. Det finns även andra faktorer som kan påverka pedagogers svar. Det kan 

vara dagsformen eller om man blir störd under intervjutillfället. Samtliga intervjuer 

genomfördes helt ostört vilket troligen bidrog till att pedagogerna kunde ge mer 

utförliga svar.  

Valet av urvalsgrupp påverkade troligen studiens resultat då några av pedagogerna 

arbetade med barn mellan 1-3 år och andra med barn mellan ungefär 2-6 år. Detta var 

ett medvetet val från vår sida, eftersom vi räknade med att personer skulle ha olika 

erfarenheter och tankar beträffande barns anknytning.  

 

Utöver reabiliteten och validiteten menar Stukát (2005) att man även bör diskutera 

studiens generaliserabarhet. Man bör fundera över vem resultaten gäller för som man 

har fått fram. Utifrån resultaten som har framkommit kan inga generella slutsatser 

dras då det endast har deltagit sju pedagoger i undersökningen. Resultatet kan därför 

bara antas gälla denna studie. I undersökningen deltog endast kvinnliga pedagoger 

med svensk härkomst, vilket gör att vi dra slutsatsen att den inte är generaliserbar i så 

stor utsträckning. Däremot går studien att generalisera till viss del då resultaten som 

kommit fram stöds av den litteratur och forskning som presenteras i studiens 

bakgrund. 

 

 

4.7 Etiska överväganden 

Under hela arbetets gång har hänsyn tagits till de fyra etiska grundprinciperna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet, 

som Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram. Informationskravet innebär att de som 

intervjuar ska informera personen som blir intervjuad om vad studien handlar om, 

samt att det är frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 2002). Vid första kontakten 

informerades samtliga deltagare om syftet med studien och varför vi ville intervjua 

dem. Samtyckeskravet handlar om att personer som ska intervjuas får lämna sitt 

samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes vid intervjutillfället då 

varje pedagog fick ta del av en samtyckesblankett som sedan undertecknades. De 

informerades även om att det var frivillig att delta och att de när som helst under 
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intervjun kunde avbryta den och gå därifrån. Detta hände inte vid något av 

intervjutillfällena.  

Konfidentialitetskravet är den del som rör sekretessen. Det betyder att personerna 

som intervjuas ska garanteras anonymitet. Utomstående ska inte kunna identifiera 

personerna som har deltagit (Vetenskapsrådet, 2002). Under examensarbetet har 

noggrannhet legat som grund för att skydda pedagogernas integritet och identitet. 

Personerna som har intervjuats har inte nämnts vid namn, utan ersatts med pedagog i 

resultatdelen. Det sista kravet är nyttjandekravet. Kravet innebär att den 

informationen som framkommit vid forskningen inte får användas till något annat än 

forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna användes endast i denna 

studie och vid studiens slut, kommer dessa att raderas.  
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5 RESULTAT 

I den här studien har intervjuer genomförts med fokus på syftet som är att belysa 

pedagogers beskrivningar av hur de arbetar med barns anknytningsbehov. Ur syftet 

har tre frågeställningar tagits fram: 

 Vad menar pedagoger kännetecknar barn med en trygg/otrygg anknytning? 

 Hur menar pedagoger att barn påverkas av en trygg/otrygg anknytning? 

 Hur beskriver pedagoger att de skapar förutsättningar för att barnet ska 

kunna knyta an till dem? 

 

Nedan redovisas resultaten tematiskt utifrån rubrikerna trygg anknytning, otrygg 

anknytning och förutsättningskapande situationer. 

 

5.1 Trygg anknytning 

I följande avsnitt presenteras kännetecken på barn med en trygg anknytning samt hur 

det påverkar dem. Resultaten presenteras under följande kategorier: närhet och 

frihet, uttrycker glädje, lätt att skapa relationer, lätt att ta till sig kunskap och positiv 

självbild 

 

5.1.1     Närhet och frihet 

Fyra av pedagoger menade att tryggt anknutna barn kännetecknades av viss närhet 

och frihet. Barnen uppvisade ett behov av närhet, men de vågade även vidga sina 

vyer utan att ständigt vara i närheten av en vuxen. En av pedagoger uttryckte det på 

följande sätt:  

Att dom inte behöver hålla sig precis intill en, utan att dom ändå känner sig trygga. 

Dom kommer lite längre ut. Ja… att dom vågar vara med sina kompisar och göra det 

dom vill.  

 

5.1.2     Uttrycker glädje 

En pedagog menade att barn som uttryckte glädje och som inte var så krävande, var 

barn som var tryggt anknutna. När de kom till förskolan sprang de gärna in på 

avdelningen utan att uppvisa några tveksamheter. Dessa barn lekte bekymmerslöst 

med sina kompisar och de både åt och sov bra. Hon berättade om detta på följande 

vis: 

Jag kan ju tycka att när du ser barnen komma på morgonen t.ex. kan man se att det är 

som en sol och går in. Då ser man ju att då har man ju lyckats då upplever dom det ju 

positivt här. Det kan vara en grej liksom som man ser att. Jag kan tycka att det är vissa 

mått då man kan se sånt här med anknytning. T.ex. bara det är med alltså att ta en sådan 

här sak som att sova. Somna ett barn, man sitter där bredvid och barnet somnar lugnt då 

är det ju tryggt här. Likaså maten det är också en sådan grej man ser det på. Man kan 

sätta barnet i stolen och att man kan lyckas få i det mat och det här va. Det är ju också 

en sådan grej tycker jag. Som kan vara en lite måttstock så trygga och bra anknytning 

och detta. 
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5.1.3     Lätt att skapa relationer 

En annan pedagog menade att tryggt anknutna barn kännetecknades av att de hade 

lätt för att skapa nya relationer. Vid de tillfällen då det kom nya personer till 

förskolan hade en del barn lättare att ta till sig den vuxna än andra barn. Pedagogen 

uttryckte det så här: 

Ibland kan man se vissa barn… dom skapar en relation här och en där tex när vi har 

praoelever eller studenter… vissa barn har lättare för att skapa en relation än andra. 

 

5.1.4     Lätt att ta till sig kunskap 

Samtliga pedagoger menade att barn påverkades positivt av en trygg anknytning. Det 

påverkade både barns utveckling, samt deras förmåga att ta till sig ny kunskap. När 

ett barn mår bra påverkas hela deras utveckling det vill säga både den språkliga och 

motoriska förmågan blir bättre. Detta beskrevs av en pedagog på följande sätt:  

Det gör ju att dom växer och utvecklas på ett bra sätt. Om man är trygg där man är så 

utvecklas allting mycket lättare, allt går ju mycket bättre då, deras språk utvecklas bättre 

och deras motorik och allting tänker jag. När barnet mår bra så utvecklas allting mycket 

bättre… på alla sätt… det är jätteviktigt är det. Det är ju A och O att vara trygg det är ju 

det allra viktigaste annars kan man inte ta till sig nånting.  

 

5.1.5     Positiv självbild 

En av pedagogerna nämnde vidare att barn som hade en trygg anknytning såg 

positivt på sig själva och vågade ta för sig mer i livet. Om barnen blev trygga på 

förskolan ökade deras chans till en bättre självbild vilket hon uttryckte på följande 

vis: 

Får man en positiv anknytning och därmed blir trygg på förskolan så ökar ju oddsen att 

man blir trygg som person och trygg i sig själv och det gör ju att man då har chans att få 

en bra självbild och den biten så det tror jag bara är positivt.  

 

5.2     Otrygg anknytning 

I följande avsnitt presenteras kännetecken på barn med en otrygg anknytning samt 

hur det påverkar dem. Resultaten presenteras under följande kategorier: utåtagerande 

beteende, osäkert beteende, svårt att ta till sig kunskap, svårt med tilliten, svårt att 

skapa relationer och negativ självbild. 

 

5.2.1     Utåtagerande beteende 

En av pedagogerna menade att ett aggressivt och utåtagerande beteende var ett 

tecken på en otrygg anknytning. Hon berättade om en pojke med en otrygg 

anknytning hemifrån. Pojken hade svårt att förstå gränser, vilket yttrade sig i att han 

bet sina kompisar. Samma pedagog ansåg också att barn som inte vågade visa 

känslor utmärktes av en otrygg anknytning. Pedagogen berättade om en situation 

som inträffade på förskolan: 

Vi hade ett barn för flera år sedan, hon bet ihop hon vågade inte börja gråta. Fast vi såg 

att… på hennes kroppsspråk såg det ut som att hon skulle vilja börja gråta men hon bet 
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ihop. Hon kunde ibland gråta i det tysta, att det kunde komma en tår nerför kinden men 

hon vågade inte gråta ut.  

En annan situation som samma pedagog pratade om handlade om en flicka som hon 

upplevde hade en otrygg anknytning hemifrån, för att flickan vid ett par tillfällen 

blev utåtagerande. Pedagogen fick arbeta extra mycket med den här flickan. Flickan 

fick själv bestämma det mesta hemma vilket gjorde att pedagogen behövde jobba 

mycket med att få flickan att förstå vilka regler som fanns på förskolan och att dessa 

regler skulle följas. Hon beskrev en av situationerna på följande sätt:  

Vi skulle klä på oss när vi skulle gå ut och hon ville inte klä på sig. Hemma fick hon 

bestämma vilka kläder hon skulle ha och vise versa, men här ställde ju faktiskt jag 

kraven. Det var jättejobbigt för henne för jag satte gränser och det gjorde dom inte 

hemifrån utan hon fick bestämma väldigt mycket. Det var ju så att när föräldrarna kom 

och hämtade på eftermiddagarna så fick hon bestämma så mycket att hon som 

tvååring… hon fixade ju inte det… att bestämma allt. Vi brukade säga till föräldrarna 

att det handlar inte om ni ska gå hem utan ni ska gå hem. Barnen ska inte få välja där. 

Självklart blir dom arga och ledsna men det är för att dom vill veta gränsen. Vi höll på i 

45 minuter för hon kom verkligen i affekt. Hon låg som en hög på golvet… hon var 

jättearg. Hon skulle inte klä på sig men jag är steget envisare så hon vann inte den 

kampen. Jag klädde på henne och sen fick hon bara sitta i min famn tills jag kände den 

här stora sucken… när hon bara slappnade av. Gränssättning är ju också anknytning, att 

dom vet vad som gäller.   

 

5.2.2     Osäkert beteende 

En annan pedagog ansåg att barn med en otrygg anknytning kännetecknades av att 

barnet hade lätt för att bli ledset och svårt att komma till ro. Barn kunde ha svårt att 

komma igång med leken och irrade mest omkring. Barn kunde även uppvisa 

svårigheter i att leka med en sak i taget, det vill säga bytte leksaker ofta. Hon 

berättade detta på följande vis: 

Det är ju när barnet är ledset eller ibland kan man ju se att någon är lite nervös. Trippar 

runt och vet inte riktigt vad det ska vara. Från rum till rum och från sak till sak. 

Flertalet av pedagogerna menade att barn med en otrygg anknytning kännetecknades 

av ett osäkert beteende. En del barn hade svårt att gå själva på toaletten utan ville ha 

en vuxen med sig. Andra barn ville inte äta på förskolan. Vidare kunde vissa barn 

vara tystlåtna och tillbakadragna medan andra barn var överspelta. Detta uttryckte en 

pedagog på följande sätt:  

Jag tror att dom kan bli rätt så osäkra, tystlåtna en del av dem i alla fall. Det finns dom 

som matvägrar. Det finns dom som inte vågar gå på toaletten. Vågar inte vara ledsna. 

Man vågar inte vara sig själv om det är otryggt anknutet. Sen finns det dom som 

verkligen vågar vara sig själva att det går åt andra hållet, att dom är speedade istället. 

Vågar inte vara sig själv och vågar inte visa känslor. Dom kanske kryper undan. Det är 

samma sak där… barnet kanske inte har blivit sedd och tänker… det är ingen mening att 

jag gråter eller försöker för jag får ändå inte komma upp i den famnen till exempel. 

Eller nej det är ändå ingen som har tid med att hjälp mig på toaletten så då håller jag 

mig istället. 

 

5.2.3     Svårt att ta till sig kunskap 

Barn med en otrygg anknytning kunde enligt några av pedagogerna ha svårt för att ta 

till sig ny kunskap. Barnet kunde uppvisa rädsla och vara mer fokuserat på att hålla 

sig nära en vuxen, istället för att utforska sin omvärld. En pedagog berättade:  
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Om man är rädd för saker och ting då kan man inte lära sig nånting för då tänker man 

att man måste hålla sig nära den personen och man kan inte ta till sig allt som är 

meningen att man ska lära sig. Det blir bara oro och… och oro göra att man inte kan 

utvecklas. 

 

5.2.4     Svårt med tilliten 

Barn med en otrygg anknytning hade enligt en av pedagoger svårt för att lita på 

andra människor. Det tog lång tid att bygga upp en relation till en vuxen, vilket 

gjorde att ett lärarbyte eller andra förändringar var extra krävande för dessa barn. En 

pedagog uttryckte detta när hon berättade att: 

Det kan bli lite svårt med tilliten till vuxna om man inte känner sig… få en trygg 

anknytning. Det kan bli svårare med övergången till skolan om dom har svårt att känna 

tillit till vuxna. Att liksom känna att henne kan man inte lita på… dom bryr sig inte, 

dom får en känsla att… dom knyter inte an till nån vuxen sen om dom inte fått det här 

trygga från början.  

 

5.2.5     Svårt att skapa relationer 

En av pedagogerna menade att det fanns en risk att barn med en otrygg anknytning 

kunde utveckla en relationsstörning, vilket kunde påverka barns förmåga att skapa 

nya relationer nu och i framtiden. Hon menade att barnet antingen litade på alla eller 

ingen alls. Barnet kunde ha svårigheter med att veta hur det skulle förhålla sig till 

andra människor. En av pedagoger uttryckte detta på följande sätt: 

Jag tror det kan innebära en viss distanslöshet att man kan lita på alla vuxna. Växer man 

upp i ett hem där man inte har de här trygga relationerna… sen kommer man till en 

förskola där man kanske inte heller knyter an utan man bara varierar mellan de vuxna 

personerna. Då kan dom här barnen tro jag få en viss störning. Att man helt bara ge sig 

hän och går till vem som helst. 

 

5.2.6     Negativ självbild 

En pedagog ansåg att barn med en otrygg anknytning kunde påverkas negativt i 

framtiden. De kunde lättare hamna fel och det kunde även innebära en viss svårighet 

för barnet att göra sin röst hörd. Pedagoger framhöll detta på följande vis: 

Få dom en väldig otrygg anknytning gentemot vuxna och andra barn… ja så är det nog 

lätt att de hamnar snett och bli otrygga i sig själva. Är man otrygg i sig själv så är det 

inte lika lätt att ta för sig och ja… nej det är nog så.  

 

5.3     Förutsättningsskapande situationer 

I följande avsnitt presenteras olika situationer som är betydelsefulla i arbetet med att 

skapa möjligheter för barn att kunna knyta an till en pedagog. Dessa är inskolning, 

daglig lämning, måltider, toalettbesök och vilan. 
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5.3.1     Inskolning  

Under samtliga intervjuer nämnde pedagogerna inskolningens betydelse för barns 

möjlighet att knyta an till en sekundär anknytningsperson. Gemensamt för alla var att 

de ansåg att inskolningen var en kritisk och avgörande tidpunkt för barnet när det 

gällde att knyta an till en sekundär anknytningsperson. Vidare talade samtliga 

pedagoger om vikten av att skapa en god inskolning för varje barn så att de skulle få 

en positiv upplevelse av världen utanför hemmet. Inskolningen var för de flesta barn 

den första riktiga separationen från hemmet, vilket gjorde att den borde ske så 

smärtfritt som möjligt. En del av pedagogerna hade under inskolningen studerat hur 

föräldrarna gjorde med sitt barn för att på så vis kunnat bemöta barnet på ett liknande 

sätt. En pedagog berättade: 

Vi jobbar ihop och dom sköter sitt barn. Vi pratar med barnen och föräldern och så va 

men dom byter blöjor och dom matar och så va och gör allting sånt men vi är 

tillsammans. Man kanske kan tänka sig att vår relation blir sämre med denna nya typen 

av inskolning men det tycker inte jag att den blir. Barnet ser ju oss alla dessa timmar vi 

är ju tillsammans och vi pratar ju med dom och vi leker tillsammans och så. Föräldern 

söver barnet själv och byter blöjor själv men då ser ju vi hur föräldrarna gör och dom 

ser hur vi gör med våra barn. Vid måltiden ser vi lite hur föräldern gör och föräldern ser 

hur vi gör. Vi kan lära oss av dom och dom av oss. 

Under inskolningsperioden var pedagogens främsta roll att bygga upp en så god 

relation som möjligt till barnet och familjen.  
 

Flertalet pedagoger beskrev den föräldraaktiva inskolningen som de använde sig av. 

Metoden innebar att barnet var med sina föräldrar på förskolan i tre heldagar. Vid 

inskolningen behövde inte barnet tränas på att lämnas, utan gavs möjlighet till att 

bara vara. Under tre dagar skötte föräldern/föräldrarna omvårdnaden av barnet, det 

vill säga byta blöja, natta barnet, finnas med vid matsituationen osv. Pedagogernas 

uppgift var att hela tiden finnas i närheten. Fjärde dagen lämnades barnet självt på 

förskolan, men detta kunde variera. Pedagogerna menade att deras och kollegornas 

roll var att finnas till hands för barnen under inskolningen. En pedagog beskrev det 

så här: 

Jag tyckte att det kändes som att dom blev tryggare här i tillvaron lite snabbare. Kändes 

det som. Är det någon som sätter sig och ritar eller vad de nu kan tänkas göra så är det 

ju någon av oss tre som går och sätter sig där så att man sitter där med ett par stycken 

andra barn och pratar med dom. Sen kanske de går och sätter sig och gör någonting 

annat och då kanske det är någon av de andra pedagogerna som sätter sig där och pratar 

lite å så… att vi kommer med alla tre.  

Några av pedagogerna nämnde även en annan inskolningsmetod som de använde. 

Den handlade om att barnet skolades in på förskolan under en period på två veckor. 

Endast en pedagog var då ansvarig. Första dagen vistades barnet på förskolan ca en 

timme tillsammans med sin förälder. Tiden utökades sedan med ungefär en timme 

om dagen. Oftast var föräldern med barnet på förskolan hela första veckan. I de fall 

då det fungerade bra, kunde föräldern lämna barnet ensamt på förskolan en kort 

stund. Andra veckan lämnades barnet helt ensamt, men en förälder fanns tillgänglig i 

huset. En pedagog uttryckte särskilt att hennes roll var att finnas till hands, känna av 

barnet och att anpassa inskolningen efter det. Hon framhöll detta följande vis: 

Det kan vara viktigt att det är en och samma person som möter barnet att man försöker 

under inskolningsperioden i mesta möjliga mån att en och samma person möter det lilla 

barnet som börjar här. Och även när dom ska vila, sova. Att man är i deras närhet 
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liksom och om man har byggt upp en trygghet är det lättare att slappna av och somna 

som man nog behöver när man är liten och ny här.  

Vidare nämnde samma pedagog vikten av att känna av barnen och att föra en öppen 

dialog med sina kollegor om något inte skulle fungera. De ansåg att barnet var det 

centrala och därför fick de vuxna hjälpas åt att göra de så bra som möjligt för dem. 

Pedagogen berättade: 

Vi bestämmer att du tar den här inskolningen men ser man efter några timmar, dagar att 

nej men den tyr sig mer till min kollega så växlar vi ju över så att den ska få tillit till en 

vuxen. Det är ju viktigt.  

Några av pedagogerna berättade att de inte närmade sig barnet från första början, 

utan lät barnet komma till dem efter hand som barnet vågade och ville. Pedagogerna 

höll sig hela tiden i närheten av barnet, men tvingade inte fram något. En pedagog 

uttryckte detta på följande vis:  

Gentemot barnen som jag jobbar med så vill jag gärna lära känna dom i lugn takt, inte 

stressa på dom utan att dom får komma till mig. 

Vid inskolningen betonade en annan pedagog vikten av att lära känna barnen. När 

barnen är nya på förskolan måste man påminna sig om att lägga vissa saker åt sidan 

för att fokusera fullt ut på de nya barnen. Detta beskrev hon på följande sätt: 

Det är jätteviktigt att vi som pedagoger vet att på hösten när alla dom här små kommer 

att då så måste vi låta rätt så mycket vara och bara finnas tillgängliga som tryggheten. 

 

5.3.2     Daglig lämning  

En av pedagogerna berättade att föräldrarna alltid gick med barnen in på förskolans 

avdelning och lämnade dem där. Pedagogerna mötte alltså inte upp barnet i tamburen 

om det inte var så att föräldern ville det. Målet var att överlämningen skulle se 

likadan ut oavsett vilken tid barnet lämnades på förskolan. Pedagogernas 

tillvägagångssätt var att befinna sig på en och samma plats t.ex. att sitta i soffan, 

detta för att barnen skulle veta var pedagoger befann sig. Vidare nämnde några 

pedagoger att det var viktigt att möta upp barnet i hallen på morgonen när det kom. 

Detta för att barnet skulle känna sig sedd. En pedagog berättade: 

Någon av oss finns i tamburen, någon av oss pedagoger är alltid i tamburen och tar 

emot barnet när det kommer. Man säger hej, man bekräftar att barnet… att kommer du 

och man kanske pratar lite med föräldrarna. Att man hjälper vissa otrygga, vissa osäkra 

barn att komma in. Tar dom i handen och hjälpa dom in på avdelningen kanske sätter 

sig och göra nånting med dom.  

Oavsett om barnen blev lämnade i hallen eller på avdelningen, betonade samtliga 

pedagoger betydelsen av att barnen borde bli sedda. Deras tillgänglighet var ett 

viktigt led i arbete för att skapa en god kontakt både med barnet och också 

föräldrarna.  

Flera av pedagogerna underströk vikten av att hålla sig nära barnen. Det centrala var 

alltså inte vad de gjorde med barnen, utan snarare att pedagogerna fanns tillgängliga 

för dem. Barnen hade behov av att veta var den vuxne befann sig, så att de när som 

helst under dagen hade möjlighet att återkomma till den trygga famnen. En pedagog 

beskrev det så här: 
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Det är viktigt med en stabil kontakt med vuxna som ser och hör och finns, där dom kan 

tanka trygghet. Jag tycker att bara man ser dom här små barnen… bara när man sitter 

ner på golvet och finns där så vågar dom ge sig ifrån och så kommer dom tillbaka och 

kramas lite och sen går dom en runda igen. Och där tror jag att man bygger upp ett 

förtroende, en trygghet. Så det är jätteviktigt att vi som pedagoger bara finnas 

tillgängliga som tryggheten.  

En annan pedagog uttryckte detta på följande sätt: 

En del barn vill gärna sitta i soffan och då sitter vi nära varandra och läser en bok. Det 

är viktigt att jag som pedagog sitter stilla, att en utav oss alltid sitter stilla för då vet 

barnen att där är hon och då kan man gå och komma tillbaka. Men hon är kvar, att dom 

känner det finns. Det är alltid nån som är permanent på ett ställe, ett tag, en längre stund 

under dagen. Att där sitter det oftast någon pall. Och då kan barnen komma och gå då 

och knyter an. Det är ju deras anknytning. Vi låter dom komma till oss.   

 

5.3.3     Måltider  

Några av pedagoger nämnde hur de arbetade med anknytningen vid matsituationen. 

De trodde att om barnen hade samma rutiner varje dag, så ökade förutsättningarna 

för att barnen skulle knyta an till dem. Barnen satt vid samma pedagog och vid 

samma bord under varje måltid. Pedagogen ansåg att det var tryggt för barnen att 

veta vem de skulle sitta med och var de skulle sitta. Så här berättade hon: 

Sen har vi gjort såhär vid maten att jag äter med en grupp barn. Då vet de här barnen att 

idag är det jag som äta med dom. Dom vet att det alltid är jag som sitter med dom när vi 

äter. Vi sitter och pratar, dom berättar jättemycket om vad som har hänt hemma. Det är 

en jätteviktig situation. Detta är en trygghet för vissa barn dom vet att jag är här och att 

dom har sina bestämda platser. Vi har ansvarsbarn terminsvis och det är dom som jag 

äter med. Jag har ansvar för åtta barn.  

 

5.3.4     Toalettbesök  

Toalettsituationerna var något som en del av pedagoger nämnde. De berättade att en 

del barn hade en rädsla för att gå på toaletten, vilket gjorde att dessa barn ville ha en 

pedagog som hjälpte dem. Det gällde då som pedagog att finnas tillgänglig för 

barnet. En pedagog sa: 

Toaletten kan ju också vara en känslig grej för vissa barn. Att dom inte bli sittande 

själva där ute och ropa och ropa och ingen hör dom. Och då försöker vi alltid ha koll så 

att någon cirkulerar runt där vid toalettbesök och så. 

 

5.3.5     Vilan  

När barnen skulle vila framträdde deras behov av anknytning enligt flera av 

pedagogerna. Pedagogens främsta uppgift var att vara nära barnet och ibland kunde 

beröring lugna de barn som hade svårt för att somna. Vidare menade vissa av 

pedagogerna att barn med en otrygg anknytning inte somnade på förskolan när det 

var dags för vila. En av pedagogerna berättade: 

När dom ska vila och sova sitter vi tillsammans med dom. Vi sitter med flera stycken 

hos dom och dom barnen som har lite svårare för att komma till ro går vi runt och sitter 

hos. Vi sjunger lite för dom och finns nära dom. Vi är i närheten hela tiden och har koll 

på när dom vaknar så att dom inte behöver var ledsna när dom vaknar. 
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt ställs resultaten av intervjuerna mot tidigare forskning och litteratur 

från bakgrundskapitlet. Utgångspunkten är studiens frågeställningar:  

 Vad menar pedagoger kännetecknar barn med en trygg/otrygg anknytning? 

 Hur menar pedagoger att barn påverkas av en trygg/otrygg anknytning? 

 Hur beskriver pedagoger att de skapar förutsättningar för att barnet ska 

kunna knyta an till dem? 

Resultaten diskuteras utifrån rubrikerna trygg anknytning, otrygg anknytning och 

pedagogers roll. Avsnittet följs sedan av slutord och avslutas med förslag på fortsatt 

forskning. 

 

 

6.1      Trygg anknytning 

Pedagoger menar att det finns olika faktorer som kännetecknar barn med en trygg 

anknytning. Det som främst utmärker barn med en trygg anknytning är att de vågar 

lämna pedagoger för att vidga sina vyer. Detta stämmer bra överens med Bowlbys 

(2010) resonemang att när ett barn, oavsett ålder, känner sig tryggt vågar de lämna 

sin anknytningsperson för att utforska omvärlden. Detta är något som även Karlsson 

(2008) framhåller då han menar att barn med en trygg anknytning kännetecknas av 

att de kan leka och utforska sin omvärld. Av pedagogers berättelser framgår det även 

att tryggt anknutna barn uppvisar en glädje och att de har lätt för att skapa relationer 

till andra människor. Lemche m.fl. (2007) menar att tryggt anknutna barn har mer 

positiva känslor. Vidare menar Vu och Howes (2012) att tryggt anknutna barn har 

lättare för att knyta an, det vill säga skapa relationer med andra människor.  

 

Pedagoger menar att barn med en trygg anknytning har ett behov av närhet, men de 

vågar även vidga sina vyer och göra det de vill. Detta går i linje med det som 

Karlsson (2008) tar upp. Han menar att då barn upplever fara söker de närhet hos en 

vuxen, men då faran är över gör barnet ett nytt försök i att utforska sin omvärld. 

Detta är något som även Broberg m.fl. (2012) framhåller. De menar att barnets 

anknytningssystem slås av när det känner trygghet, vilket bidrar till att barnet vågar 

utforska omvärlden. Barn med en trygg anknytning har en inre föreställning om att 

de alltid kan återvända till den trygga hamnen, det vill säga om barnet skulle vara i 

behov av det. 

 

Samtliga pedagoger anser att barn påverkas positivt av en trygg anknytning. Om barn 

har en trygg anknytning ökar barnets förmåga att ta till sig ny kunskap. Det skapar 

även förutsättningar för en bättre utveckling av barns språk och motorik. Pedagogers 

resonemang kan kopplas till O’Connors och McCartneys (2006) undersökning som 

visar att det finns ett samband mellan en trygg anknytning och högre framgång i 

skolan. I studien framgår det att barn som har en trygg anknytning till sin mamma 

även har det till sin lärare. Detta kan ses som en god grund för barns fortsatta 

lärande. Vidare menar en av pedagoger att en trygg anknytning bidrar till att barnet 

blir tryggare i sig själv. Får barnet en bättre självbild och vågar ta för sig mer i livet 

ökar även barnets förmåga att kunna ta till sig nya kunskaper, vilket i sin tur leder till 

ökad framgång i skolan. 
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6.2      Otrygg anknytning 

Pedagoger beskriver den otrygga anknytningen på olika sätt. Några av pedagoger 

menar att barn med en otrygg anknytning beter sig osäkert i många situationer. De 

berättar att vissa barn är tystlåtna och vågar inte visa känslor som i ett fall där en av 

pedagoger berättar om ett barn som inte vågade gråta. Istället för att visa att hon var 

ledsen bet hon ihop och drog sig undan för att gråta i det tysta. En annan pedagog 

nämner att barn med en otrygg anknytning visar oro och nervositet, barnet trippar 

runt och vet inte var det ska ta vägen. Några av pedagoger menar att en del barn kan 

känna en rädsla och oro på förskolan, vilket gör att de varken vågar äta eller gå på 

toaletten. Barn kan också vara aggressiva och bli utåtagerande både mot andra barn 

och även mot pedagoger. En pedagog berättar om en situation där ett barn biter andra 

barn. Hon nämner även en situation där det uppstår en konflikt mellan henne och en 

flicka. Barnet hamnar i affekt och blir utåtagerande mot pedagoger. Detta är något 

som Rydell, Bohlin och Thorell (2005) visar i sin undersökning. Barn med en otrygg 

anknytning hade mer konflikter med sina pedagoger än vad barnen med en trygg 

anknytning hade. 

 

Ur pedagogers utsagor går det att urskilja olika kännetecken på en otrygg 

anknytning. Å ena sidan beskriver pedagoger att barn som visar mycket känslor, 

hamnar i affekt, blir arga och ledsna, vilket de menar är tecken på otrygg anknytning. 

Å andra sidan beskriver pedagoger att barn som undertrycker sina känslor, biter ihop 

och vägra gråta också är tecken på en otrygg anknytning. Dessa kännetecken kan 

tyckas vara olika, men samtliga tecken går i linje med det som Karlsson (2008) och 

Broberg m.fl. (2012) menar kännetecknar barn med en ambivalent anknytning. 

Karlsson (2008) menar att barn med en ambivalent anknytning kännetecknas av ett 

osäkert beteende, det vill säga de drar sig undan och blir passiva. En del barn blir 

klängiga och ängsliga och kan även få plötsliga känsloutbrott. Vidare menar Broberg 

m.fl. (2012) att barn med en ambivalent anknytning har mindre tilltro till sin egen 

förmåga och kan därför bli osäkra och passiva. Detta framgår även av Lemche m.fl. 

(2007) studie. De menar att barn med en otrygg anknytning har mer negativa känslor 

som kommer till uttryck i form av ett undvikande och osäkert beteende. 

 

En otrygg anknytning kan få negativa följer för barnet både nu och i framtiden tror 

flera av pedagoger. Anledningen till detta är att barnen uttrycker rädsla och oro samt 

har svårt för att släppa taget om den vuxne, vilket gör att pedagoger tror att barnet 

kan få svårt att ta till sig ny kunskap. Detta är i linje med det som Commodari (2012) 

har kommit fram till i sin studie. Barns anknytning påverkar deras utveckling av 

fonologiska och övriga språkliga färdigheter, vilket har en central betydelse för att 

lära sig läsa och skriva. Om barnen inte förvärvar dessa färdigheter kan det leda till 

inlärningssvårigheter när de börjar i skolan. Barn med en otrygg anknytning till sin 

lärare kan sakna dessa färdigheter då de vid olika lärtillfällen självmant drar sig 

undan. Däremot så visade Stievenart m.fl. (2011) i sin studie att det inte fanns några 

kognitiva skillnader mellan barn med en trygg/otrygg anknytning. I studien 

undersökte de barnets kunskap i att föra resonemang samt deras verbala förmåga. 

Detta kan vara relevant men enligt O’Connors och McCartneys (2006) krävs det 

tidiga insatser av pedagoger genom att barnen med en otrygg anknytning fångas upp 

i tid, vilket i sin tur kan bidra till en ökad framgång i skolan. 

 



25 

 

 

Vidare framhåller O’Connors och McCartneys (2006) svårigheterna med att skapa en 

god relation till sin lärare för barn med en otrygg anknytning. De menar att det finns 

ett samband mellan barn/föräldrar relationer och barn/lärare relationen. Deras tankar 

stämmer bra överrens med det som en av pedagoger berättade. Hon menade att ett 

barn med en otrygg anknytning till sina föräldrar kan få svårt att knyta an till en 

pedagog på förskolan. I förlängningen kan det leda till en relationsstörning, vilket 

kan påverka barns förmåga att skapa nya relationer. En annan pedagog nämner att en 

otrygg anknytning kan resultera i att barn får en viss distanslöshet till vuxna, 

antingen litar barnet på alla eller ingen.  

 

Enligt en av pedagoger kan barn med en otrygg anknytning få en dålig självkänsla 

och bli osäkra i sig själva, vilket kan leda till att de hamnar snett senare i livet. 

Pedagogers resonemang kan kopplas till det som Karlsson (2008) skriver. Han menar 

att barn med en otrygg anknytning kan fångas i ett visst mönster där deras 

självkänsla kan bli svagare.  

 

 

6.3      Pedagogers roll  

Alla pedagoger menar att inskolningen har stor betydelse för barns möjlighet att 

knyta an till dem. Inskolningen är enligt pedagogerna en kritisk och avgörande 

tidpunkt både vad gäller barnets upplevelser av pedagoger och pedagogers 

bemötande under den första tiden på förskolan. De betonar vikten av att skapa en god 

inskolning och understryker att deras roll är betydelsefull oavsett vilken metod som 

används. Detta styrker Hagström (2010) då hon i sin studie visar att 

anknytningspedagoger, oavsett arbetsätt, är viktiga personer för barnet.  

 

Några pedagoger talar om den traditionella 14 - dagarsinskolningen där endast en 

pedagog är ansvarig. Barnet vistas korta stunder på förskolan tillsammans med sin 

förälder under hela första veckan. Tiden utökas efterhand och andra veckan lämnas 

barnet till viss del utan sin förälder. Separationen sker succesivt, vilket gör att barnet 

får tid att vänja sig vid den. Pedagogerna menar att deras främsta roll under denna tid 

är att bygga upp en relation till barnet och även till föräldrarna. För att få till stånd ett 

långsiktigt utvecklingsstöd menar Hagström (2010) att samverkan med föräldrarna är 

betydelsefull. Vidare menar pedagogerna att en förutsättning för att skapa denna 

relation till barnen är att de bör vara tillgängliga och lyhörda, det vill säga att ständigt 

vara nära barnet och försöka tolka det som barnet ger uttryck för. Broberg m.fl. 

(2012) betonar pedagogers roll och menar att det idag krävs pedagoger med en god 

förmåga att känna av och tolka barnets signaler. Pedagogerna anser också att det 

handlar om att låta barn vara de aktiva och närma sig pedagogerna i sin egen takt. 

Deras sätt att resonera kring vad som är viktigt för en pedagog att tänka på kring 

inskolningen liknar de förutsättningar som Bowlby (2007) menar är betydelsefulla 

när barn ska separera från sin förälder. Han menar att pedagoger bör uppmuntra barn 

att skapa en nära relation till dem. Under de första veckorna på förskolan behöver 

barn ha sin förälder närvarande och att separationen mellan barn och förälder bör ske 

succesivt. Barn bör även vistas på förskolan en kortare stund varje dag. För att 

pedagogen ska kunnat tillgodose barns behov bör antalet barn per pedagog vara få. 

Pedagoger bör även ha god kunskap för att kunna tillgodose barns fysiska, psykiska 

och känslomässiga krav (Bowlby 2007). 



26 

 

 

Flera pedagoger använder sig av den föräldraaktiva inskolningen. Förutsättningarna 

som pedagogerna skapar för att barnen ska kunna knyta an till dem är detsamma som 

i 14-dagarsmodellen. Det som skiljer de båda modellerna åt är att i den föräldraaktiva 

inskolningen så är barn med sin förälder på förskolan under tre dagar. En pedagog 

upplever att barn blir tryggare med den föräldraaktiva inskolningen. Sammantaget 

vistas barn på förskolan i fler antal timmar under de tre dagarna än vad de gör totalt 

under inskolningen som pågår i 14 dagar. Vidare menar pedagogen att barn inte 

behöver vänjas vid att lämnas. Detta är något som Bowlbys (2007) studie till viss del 

motsäger, då han menar att barns separation från sin förälder bör ske succesivt och 

under en längre tid, men i övrigt så stämmer hans undersökning bra överrens med 

den föräldraaktiva inskolningen. Bowlbys (2007) forskning kan ha utgått ifrån 14-

dagars inskolning och då den föräldraaktiva inskolningen är relativt ny kan denna 

forskning upplevas som inte lika relevant på alla punkter.  

 

Under intervjuerna nämner pedagogerna flera situationer under dagen på hur de 

arbetar för att skapa förutsättningar för att barn ska kunna knyta an till dem. En sådan 

situation är då pedagoger tar emot barn på morgonen, vilket kan ske på olika sätt. En 

pedagog berättar att barn lämnas inne på avdelningen och hennes roll är att finnas till 

hands genom att befinna sig på en och samma plats t.ex. i soffan. Några pedagoger 

nämner däremot att det är viktigt att möta barn redan i hallen, detta för att de ska 

känna sig sedda. Oberoende av hur barn tas emot på morgonen betonar samtliga 

pedagoger vikten av att alla barn ska bli sedda redan när de kommer. De framhåller 

också sin tillgänglighet för både barn och föräldrar.  

 

Buyse m.fl. (2009) lyfter fram vikten av lyhörda pedagoger som visar närhet och 

känslighet för barn. I undersökningen kom de fram till att lyhörda pedagoger nådde 

bättre framgång angående barns trygghetsbehov, än vad de mindre känsliga 

pedagogerna gjorde. Precis som Buyse m.fl. menar Ahnert m.fl. (2006) att det krävs 

lyhörda pedagoger i förskolan som kan tillgodose barns anknytningsbehov. Deras 

undersökningar går i linje med det som pedagogerna anser vara viktigt för att barn 

ska skapa en trygg anknytning till dem. Pedagogerna menar att det inte främst 

handlar om vad de gör, utan det viktigaste är att ständigt vara lyhörd och tillgänglig 

för barn och deras olika behov. Barn ska under dagen veta var den vuxne befinner 

sig, så att de när som helst kan tanka trygghet i form av kramar eller närhet. Deras 

resonemang stämmer bra in på Bowlbys (2010) teori om anknytning. Han menar att 

den vuxne ska utgöra en trygg bas, vilket innebär att finnas till hands, uppmuntra om 

så behövs och att vara beredd att aktivt ingripa om det är nödvändigt. Den vuxne ska 

också fungera som en säker hamn, det vill säga en trygg person som barn kan 

återkomma till. Bowlbys (2010) beskrivning liknar det som en av pedagogerna 

berättar nämligen att det är viktigt att ”sitta stilla”, alltså befinna sig på samma ställe. 

Detta för att barn ska veta vad pedagoger befinner sig. Av resultatet kan det noteras 

att närhet är central i pedagogers arbete med att skapa situationer för att barn ska 

knyta an till dem. Av Hagströms (2010) studie framgår det att en förutsättning för att 

pedagoger ska lyckas som kompletterande anknytningspersoner är att de är lyhörda 

för det som barn uttrycker och att de följer barn kontinuerligt, alltså att vara konstant 

tillgänglig för barnen. 

Vidare nämner pedagogerna andra situationer där närheten är central. En av dessa är 

matsituationen där pedagogen menar att samma rutiner kring måltiderna ökar barns 

möjligheter till att knyta an. Pedagogen berättar att hon äter tillsammans med samma 



27 

 

 

barn varje dag, barnen har bestämda platser och samma pedagog sitter med dem vid 

varje måltid. En annan situation är då barn behöver gå på toaletten. Även här är 

pedagogers närhet betydelsefull. Toalettsituationen kan vara känslig och 

skrämmande för vissa barn och därför bör det enligt pedagogen alltid finnas någon 

tillgänglig för barnen. Pedagogerna lyfter även fram närheten vid vilan. Deras 

strategi för att lugna barnen är att vara nära, ibland genom att bara sitta bredvid 

barnen och ibland genom beröring. 

 

6.4     Slutord 

I inledningen av vårt examensarbete uttalades det att trygga relationer är en 

förutsättning för barns lek och lärande. Efter att ha tagit del av all forskning kring 

ämnet och även fått ta del av pedagogers syn kring anknytningens betydelse för 

barns utveckling, har vår uppfattning förstärkts. Som tidigare nämnts visar 

forskningen att barn påverkas på ett eller annat sätt av en trygg/otrygg anknytning, 

vilket är viktigt att ta med sig i vårt kommande yrke.  

 

Efter intervjuerna kan det konstateras att samtliga pedagoger arbetar med att skapa 

förutsättningar för att barn ska knyta an till en vuxen. Arbetsätten varierar, men 

samtliga pedagoger är överens om att de vill finnas till hand för barn och göra sitt 

bästa för att vara den sekundära anknytningspersonen. Ur pedagogernas berättelser 

går det urskilja att de arbetar med barns anknytning dagligen, däremot finns det vissa 

svårigheter med att sätta ord på arbetet med detta. Utifrån studiens resultat drar vi 

slutsatsen om att anknytningen har en stor betydelse för barns utveckling, samt att 

det finns flera situationer under dagen då pedagogerna arbetar med detta. 

Pedagogernas resonemang stämmer bra överrens med relevant litteratur och 

forskning. Det kan därför konstateras att pedagogerna har kunskap om vad som 

kännetecknar en trygg respektive otrygg anknytning samt hur detta kan påverka 

barnet nu och i framtiden.  

 

 

6.5     Förslag på fortsatt forskning 

Vår studie gjordes under en kort tid och syftet med det här examensarbetet var att 

belysa pedagogers beskrivningar av hur de arbetar med barns anknytningsbehov. 

Intervjuerna genomfördes med svenska kvinnor och det hade därför varit intressant 

att göra en liknande studie med kvinnor vars bakgrund inte är svensk. Detta för att se 

om det finns någon skillnad i deras sätt att tänka och arbeta kring barns behov av 

anknytning.  

 

En annan intressant forskningsaspekt skulle vara att i en jämförelsestudie observera 

olika barngrupper under en längre tidsperiod, detta för att se om det finns skillnader i 

pedagogers berättelser i förhållande till observationen.  

 

Vidare hade det varit en tillgång att även intervjua och observera manliga pedagoger 

för att få ett genusperspektiv.  

 

Då studien bygger på anknytning i förskolan hade en tänkvärd aspekt varit att utföra 

en liknande undersökning genom att intervjua lärare i grundskolan. Detta för att se 

hur de arbetar med barns anknytningsbehov.  
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Bilaga 1 

Intervju 

 

Inledande frågor:  

När du hör ordet anknytning, vad tänker du på då? 

Hur ser du på barns behov av att knyta an till en vuxen/pedagog?  

Vad innebär ordet en trygg anknytning för dig? 

 

1. Hur tror du att barnet kan påverkas av en trygg anknytning nu och i 

framtiden?  

2. Vad innebär en otrygg anknytning för dig?  

3. Hur tror du att barnet kan påverkas av en otrygg anknytning nu och i 

framtiden? 

4. Finns det någon situation under dagen som är extra viktig för anknytningen 

och i så fall på vilket sätt? 

5. På vilket sätt är din roll som kompletterande anknytningsperson viktig? 

6. Anser du att du i din profession arbetar med anknytning i ditt vardagliga 

arbete? – Om ja, på vilket sätt? 

7. Hur jobbar du med detta på förskolan? 

8. Hur vill du arbeta för att skapa en trygg anknytning för barnen? 

9. Vilka utmaningar finns kring det här arbetet i ditt jobb? 

10. Finns det anledning till kompetensutveckling på området anknytning och dess 

betydelse för barns utveckling och lärande? Kan du berätta hur du tänker? 

 

Finns det något du vill tillägga eller fråga om innan vi avslutar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

Bilaga 2 

Samtyckesblankett 

 

Hej!  

Vi heter Caroline Haag och Marie Ireholt och studerar till förskollärare vid 

Linnéuniversitetet. Vi är nyfikna på att undersöka hur pedagoger arbetar med 

barnens anknytningsbehov. Vi kommer använda oss av intervjuer med sju pedagoger 

från olika förskolor. Intervjumaterialet kommer enbart att behandlas av oss och 

endast användas till vårt examensarbete. Alla som medverkar i undersökningen 

garanteras anonymitet och vi har tystnadsplikt. Det är frivilligt att delta i intervjun 

och du kan när som helst avbryta din medverkan. Din medverkan är betydelsefull för 

studien. Du samtycker till att delta i studien och att bli intervjuad genom att skriva på 

detta.  

 

 

 

Ort och datum ___________________________________________  

Underskrift _____________________________________________ 

  

 
 


