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Abstract 

In this thesis, semi structured interviews and observations have been performed in order to 

offer and acknowledge pedagogical strategies and in which situations these become visible. 

Attachment patterns and foremost how educators relate and handle these patterns to reach an 

affectionate behavior has been the aim for this study. Six educators within the Early 

Childhood Education were interviewed. The observations were placed at three different 

preschools, monitoring children between the ages of three and six. The focus however, has 

been on the preschool teachers. The observation was narrated back to the educators, using the 

method stimulated recall, encouraging the teachers to reflect around their motives. In this 

study, we have shown the importance of making the silent knowledge that the educators 

possess more conscious. Through the observations some patterns where attachment is of 

importance has been made visible in this thesis and among these are adopting other 

perspectives.We have also acknowledged the importance of educators being flexible, having a 

close relation to the children and being available for them.  

 

Keywords 

Attachment, Early Childhood Education, , Educator, Attachment Patterns, Affectionate 

Behaviour, Caregiver, Preschool Teacher, Silent Knowledge, Stimulated Recall 
  
  
  

  

    
   
   
 

 



 

Innehållsförteckning	

1.	Introduktion	.................................................................................................................................	1	
1.1	Syfte	och	frågeställning	....................................................................................................................	1	

2.	Bakgrund	.......................................................................................................................................	3	
2.1	Begreppsdefinition	............................................................................................................................	3	
2.2	Pedagogens	roll	i	anknytning	.........................................................................................................	3	

3.	Teoretiskt	ramverk	....................................................................................................................	6	
3.1	Anknytningsteori	...............................................................................................................................	6	
3.1.1	Anknytningsmönster	...................................................................................................................................	7	
3.1.2	Anknytningshierarkier	................................................................................................................................	8	
3.1.3	Genus	..................................................................................................................................................................	9	

4.	Tidigare	forskning	....................................................................................................................	11	
4.1	Metodologiska	angreppssätt	.......................................................................................................	11	
4.2	Vikten	av	anknytning	.....................................................................................................................	12	
4.3	Brist	på	anknytning	i	pedagogers	utbildning	........................................................................	14	
4.4	Arbetssätt	kring	anknytning	inom	förskolans	verksamhet	.............................................	15	
4.5	Sammanfattning	av	forskningsläge	...........................................................................................	17	

5.	Metod	............................................................................................................................................	19	
5.1	Urval	....................................................................................................................................................	19	
5.2	Fenomenologisk	analysmetod	....................................................................................................	19	
5.3	Material	...............................................................................................................................................	20	
5.4	Transkription	...................................................................................................................................	21	
5.5	Metodval	.............................................................................................................................................	22	
5.5.1	Stimulated	recall	.........................................................................................................................................	22	

5.6	Genomförande	..................................................................................................................................	23	
5.6.1	Förberedelser	och	genomförande	av	observationer	och	intervjuer	....................................	24	
5.6.2	Metodreflektion	..........................................................................................................................................	25	

5.7	Etiska	regler	och	aspekter	...........................................................................................................	26	
5.7.1	Tillträde	till	förskolans	verksamhet	...................................................................................................	26	
5.7.2	Hänsyn	till	de	medverkande	..................................................................................................................	27	
5.7.3	Påverkan	ur	ett	genusperspektiv	........................................................................................................	27	
5.7.4	Vår	påverkan	................................................................................................................................................	28	

6.	Resultat	........................................................................................................................................	30	
6.1	Typiska	situationer	där	pedagoger	ägnar	sig	åt	anknytning	...........................................	30	
6.1.1	Lämning	..........................................................................................................................................................	30	
6.1.2	Föräldrars	svårigheter	att	lämna	barnen	........................................................................................	32	
6.1.3	Främlingars	närvaro	.................................................................................................................................	33	
6.1.4	Bekräftelse	.....................................................................................................................................................	35	
6.1.5	Närhet	..............................................................................................................................................................	37	
6.1.6	Utgång	.............................................................................................................................................................	38	
6.1.7	När	pedagoger	går	iväg	............................................................................................................................	39	
6.1.8	Sammanfattning	av	resultat	från	observerat	material	...............................................................	39	

6.2	Pedagogers	erfarenheter	kring	anknytning	..........................................................................	39	
6.2.1	Pedagogers	uppfattning	om	anknytning	..........................................................................................	40	
6.2.2	Pedagogers	flexibilitet	och	medvetenhet	om	barns	individualitet	.......................................	41	
6.2.3	Att	inta	olika	perspektiv	..........................................................................................................................	44	



	 4	

6.2.4	Pedagogers	syn	på	tyst	kunskap	..........................................................................................................	46	
6.2.5	Betydelsen	av	manligt	och	kvinnligt	inom	förskolans	verksamhet	......................................	48	

6.3	Studiens	resultat	sammanfattat	.................................................................................................	49	
7.	Diskussion	...................................................................................................................................	51	
7.1	Resultatdiskussion	.........................................................................................................................	51	
7.1.1	Konsekvenser	för	barn	.............................................................................................................................	51	
7.1.2	Konsekvenser	för	professionen	...........................................................................................................	53	
7.1.3	Konsekvenser	på	en	samhällelig	nivå	................................................................................................	54	

7.2	Metoddiskussion	.............................................................................................................................	56	
7.2.1	Bortfall	............................................................................................................................................................	56	
7.2.2	Angreppsättets	styrkor	och	svagheter	..............................................................................................	57	

7.3	Slutsats	................................................................................................................................................	59	
Referenslista	...................................................................................................................................	60	

Bilagor	...............................................................................................................................................	64	
Bilaga	1	-	Intervjufrågor	.......................................................................................................................	64	
Bilaga	2	-	Informerat	samtycke	.........................................................................................................	65	

	



	 1	

1. Introduktion 
Att barn knyter an till en vuxen är livsnödvändigt, och konsekvenserna av att det inte sker på 

ett tryggt sätt kan bli att barnet i framtiden får problem med tillit, separationer, kärlek, logiskt 

tänkande och självbild. Anknytningsprocessen kan beskrivas som en cirkel med olika steg, 

där barnet upplever ett behov, signalerar om detta, får respons, tillfredsställs och därigenom 

utvecklar tillit. Om dessa steg uppfylls kan barnet utveckla en trygg anknytning till den 

vuxne, men om cirkeln bryts efter att barnet signalerat om behovet kan det leda till att barnet 

istället utvecklar en otrygg sådan och eventuellt slutar att signalera. Olika faktorer kan 

påverka anknytningsprocessen, och dessa är lyhördhet hos den vuxne, tiden det tar för 

anknytningen att fördjupas, samt barnets tidigare erfarenheter av samspel (Larsson, 2009). I 

flera diskussioner och studier tas bristfälligheten inom förskollärarutbildningen upp gällande 

kunskaper om barns anknytning, då utbildningen anses vara för otillräcklig för att 

pedagogerna ska kunna inta rollen som kompletterande anknytningsperson (Killén, 2014; 

Hagström, 2010). Forskning visar att fortbildning inom anknytning av pedagogerna ger dem 

bättre självförtroende, självkännedom och verktyg för att förbättra sin praktik, vilket därefter 

ger barnen den omsorg som är nödvändig för en god start i livet (Hagström, 2010). Dessutom 

betonas betydelsen av den tysta kunskapens betydelse för pedagogers arbete, och vikten av att 

synliggöra denna för sig själv. En tyst kunskap är sådan kunskap som bland annat pedagoger 

har men inte är medvetna om. Ofta kommer denna kunskap med praxiskunskap och är mycket 

svår att sätta ord på, därav en tyst kunskap. En pedagogs tysta kunskap ligger pedagogen nära 

i sin praktiska verksamhet men kräver att den blir synlig för att kunna sätta ord på den och 

bidra med teoretisk och praxiskunskap till andra. Dilemmat kring detta är att den idag är 

ohörd och undangömd för samhället (Ebbeck, Phoon, Tan-Chong, Tan & Goh, 2015; 

Hagström, 2010 & Thomassen, 2007). Pedagogers förhållningssätt i anknytning är ofta en tyst 

kunskap, därav är det av vikt att göra denna tysta kunskap hörd och det är vad denna studie 

ska bidra med. Studier visar därav att det är av vikt att pedagoger i förskolan har en 

välutvecklad kunskap inom anknytning och självkännedom om sitt arbetssätt. Anknytning kan 

därigenom vara problem i två avseenden; för det första i kunskapsbristen för pedagoger, och 

för det andra i de konsekvenser som barnen kan utsättas för om pedagogerna inte har kunskap 

om anknytning. 

1.1 Syfte och frågeställning 
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Syftet med denna uppsats är att erbjuda läsaren en fenomenologisk förståelse för pedagogers 

arbete med anknytning i förskolan. Detta för att få reda på hur anknytningsmönster samt 

anknytningsbeteende är integrerat inom verksamheten och på vilket sätt pedagogerna arbetar 

med fenomenet. Vi intresserar oss för pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen i denna 

uppsats och vill undersöka om och i sådana fall hur pedagogerna inom förskolans verksamhet 

arbetar och tillgodoser barnens anknytningsbehov. Detta eftersom forskning visar att detta har 

en stor betydelse för barnens utveckling. Genom denna studie vill vi även undersöka med 

hjälp av intervjuer hur pedagogerna själva reflekterar över sitt eget arbetssätt och erfarande 

kring anknytning och därav har vi formulerat nedanstående frågeställningar. 
  

1.     I vilka situationer ägnar sig pedagoger åt anknytning? Vilka mönster/strategier 

tillämpar de? 

2.     Vilka erfarenheter anger pedagoger att de har av anknytning och hur reflekterar de 

kring dessa? 
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2. Bakgrund 
Under detta avsnitt kommer först en definition av två begrepp som används under denna 

studie. Därefter kommer en beskrivning av pedagogens roll i förskolans verksamhet. 

2.1 Begreppsdefinition 
I detta avsnitt kommer förklaringar av olika begrepp beskrivas som kommer att användas och 

har betydelse i resterande delar av texten. 

  

I denna studie används begreppet pedagog som helhetsbegrepp för att beskriva alla 

involverade i studien som arbetar i barngrupperna. Vi har valt att använda oss av just pedagog 

för att vi intervjuat och observerat både förskollärare och barnskötare från verksamheten. 

Därav valde vi ett mer universellt begrepp för alla som arbetar inom förskolans verksamhet. 

 

I beskrivningen av barngrupperna och förskolorna beskrivs de som heterogena och homogena. 

I detta syftar en homogen barngrupp till en barngrupp där majoriteten är av samma etnicitet, 

och heterogena till en mångkulturell förskola (Nationalencyklopedin, 2018).  

2.2 Pedagogens roll i anknytning 
I denna studie kommer pedagogens roll att vara central. Därför kommer vi att presentera 

vilken roll pedagogers kunskap anses ha i arbetet i förskolan. Kari Killén (2014) beskriver att 

anknytning inom förskolan är av vikt då många barn börjar förskolan runt ettårsåldern, vilken 

är en vanlig ålder att utveckla anknytningsmönster. Förskollärare beskrivs ofta som 

kompletterande anknytningsperson till föräldrarna, personer som ska ge det lilla extra som 

föräldrarna inte hinner med hemma. I vissa situationer behöver pedagoger ta på sig rollen som 

en kompenserande anknytningsperson, snarare än en kompletterande, om barnet har brist på 

anknytning från hemmet. Det är en krävande och komplicerad uppgift för pedagogerna att 

uppfylla en sådan relation och en kunskap och utbildning inom anknytning är därför av stor 

betydelse för de som arbetar inom förskolans verksamhet. En ökad kunskap och förståelse av 

anknytning och hur barn kan gynnas av anknytning är därav betydelsefull. Detta eftersom en 

sådan kunskap kan bidra till att pedagogerna lättare kan kompensera och komplettera barnet 

om pedagogen har en förståelse av vad barnet är i behov av. Ytterligare en viktig aspekt som 

tillkommer av kunskapen om barns anknytning är hur pedagogerna kan anpassa sig för att 
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gynna de enskilda barnen. Att barnet har en undvikande anknytning till förskollärarna kan 

bero på många orsaker. En del barn som är i risk-och omsorgssviktsituationer, situationer där 

barnen känner sig hotade på något vis, kan dra sig undan från pedagogerna på förskolan. 

Detta kan förklaras med att barnet känner ett ansvar och en skuld för hur hemsituationen ser 

ut och med lojalitet till föräldrarna undviker de istället en närhet till pedagogerna. I dessa 

situationer är det viktigt att pedagogerna har en förståelse för varför barnet beter sig som det 

gör och hjälper barnet att avlasta skulden och ansvaret som de känner och bär på. En 

pedagogs roll kan även innebära att vara en kompletterande anknytningsperson. Barn som inte 

knutit an till en primär vuxen uppvisar ett sökande efter sådan kontakt med andra vuxna för 

att sedan avbryta den, och det är betydelsefullt dessa barn knyter an till en kontaktperson. Att 

detta är viktigt beror på att dessa barn annars i framtiden kan få svårigheter med 

inlevelseförmåga samt att ingå i relationer med andra. När en pedagog utgör kontaktperson till 

ett sådant barn krävs det att denna inte själv har likadana problem och att han eller hon tar på 

sig rollen som bestämd, förstående och ansvarig i relationen. Utöver egenskaper som 

lyhördhet för barnets signaler och tillgänglighet karaktäriseras en god relation mellan barn 

och personal inom barnomsorgen av att den vuxna reagerar snabbt på signalerna och är 

positivt inställd till samspelet. Att personalen har dessa egenskaper främjar en trygg relation 

och höjer kvaliteten på verksamheten tillsammans med strukturell stabilitet (Hwang, Broberg, 

Gunnarsson, Hansen, Hjelmquist & Schaller, 1992; Killén, 2014; Lind, 1995). Även Malin 

Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg (2012) skriver om barnets signaler. De menar 

däremot att det är en svår uppgift för pedagoger att förstå barns signaler. När ett barn sänder 

ut signaler om de behov de behöver få bekräftade kan pedagogen bemöta dessa på olika sätt. 

Beroende av hur behoven bekräftas kan anknytningsrelationen till pedagogen påverkas och bli 

antingen trygg eller otrygg. Om relationen är en anknytningsrelation finns ett ömsesidigt 

obehag när parterna separeras ofrivilligt, men att anknytningen i sig inte är ömsesidig. Detta 

då det endast är barnet som knyter an till den vuxne i syfte att få beskydd. För att underlätta 

separationerna är det av betydelse att pedagogerna tydliggör för barnen att de ska göra utträde 

ur verksamheten under till exempelvis rast samt när de kommer tillbaka. Det beror på att 

barnen annars lägger onödig energi på att bevaka var pedagogerna befinner sig vilket utgör ett 

hinder för lek och lärande (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). 

  

Pedagogers roll som kompletterande anknytningsperson har lyfts fram som viktig och 

egenskaper hos pedagogen som lyhördhet och tillgänglighet har betonats. Utöver detta 

behöver pedagogen även inneha kunskap om anknytning, vilket kan genereras genom 
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utbildning som inkluderar ämnet. I nästa avsnitt kommer några av de grundläggande delar 

inom anknytningsteori att presenteras för att ge läsaren en kunskap om detta. 
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3. Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket används på två sätt. För det första beskrivs John Bowlbys 

anknytningsteori för att utkristallisera anknytningsbegreppet som ger studien en teoretisk 

inspiration. För det andra används detta avsnitt för att presentera två begrepp, 

anknytningsmönster och anknytningshierarki, som kommer användas som redskap för att 

analysera vårt empiriska material. I sista delen av avsnittet presenteras ett genusperspektiv 

inom pedagogisk forskning vilket har fått en större betydelse i studien än förväntat. 

3.1 Anknytningsteori 
Anknytningsteorin utvecklades av John Bowlby som under mitten av 1900-talet ifrågasatte 

den allmänna uppfattningen om att bandet mellan barn och moder existerar på grund av 

barnets behov av föda. Han menade att det finns djurarter vars ungar själva införskaffar föda 

men ändå har ett starkt band till modern, och började tillämpa etologiska principer som denna 

på människor. Genom att utgå ifrån trauman i barndomen och barns uttryckande av känslor i 

vissa situationer har John Bowlby (2010) intresserat sig för följderna av dessa, och sedan 

utvecklat anknytningsteorin. Han definierar anknytning som “ [...] en fundamental form av 

beteende men en egen inre motivation, skild från matning och sexualitet och lika viktig för 

överlevnaden [...]” (s.50).  Bowlby (2010) menar att anknytningsbeteenden, både hos 

människor och andra djur, grundar sig i ett biologiskt behov av skydd under nödsituationer 

och finns under hela individens liv även om det är tydligast under barndomen. Bowlbys 

(2010) definition av anknytningsbeteende lyder: 

[...] varje form av beteende som leder till att en person når eller bibehåller 

närhet till någon annan klart identifierad individ som uppfattas bättre i 

stånd att klara världen. Det är mest påtagligt när personen är rädd, 

utmattad eller sjuk, och lugnas genom tröst och omvårdnad. (s. 50) 

  

Författaren beskriver hur moderns känslighet för barnets signaler, och responsen på dessa, har 

en koppling till barnets utvecklande av självförtroende samt förtroende och glädje gentemot 

modern. 

 

Det finns dock kritik till Bowlbys anknytningsteori. Denna kritik växte fram under 1960-talet 

där en konflikt mellan anknytningsteorin och Sigmund Freuds psykoanalys utformades. 

Kritiken grundar sig i att Bowlby inte tog hänsyn till de biologiska faktorerna hos barn, där 
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psykoanalysen synliggör att det i själva verket finns biologiska och psykologiska faktorer som 

kan påverka barnets anknytning. Dilemmat som uppstår i denna kritik är att Bowlby och 

Freud har olika uppfattningar om vad som räknas som biologiska faktorer. Bowlbys 

anknytningsteori inkluderar det biologiska men handlade då om vårdarens beteende eller hur 

barnen reagerar i den fysiska separationen som Mary Ainsworth forskade om, dock genom 

kliniska tester. Ainsworth var en forskare som studerade mycket kring främmandesituationer 

för barn och kommer beskrivas ytterligare i avsnittet tidigare forskning. Både Ainsworth och 

Bowlby ansåg att det ligger i barns natur att knyta an till föräldrarna på grund av att 

människan är en social varelse. Freud däremot fokuserar på de biologiska faktorerna hos barn, 

som jagets utvecklingsstadier och menar att det är drifterna inom en människa som gör att 

barnen behöver en anknytning. Kritiken uppstår därmed genom att Freud anser att Bowlby har 

en för mekanisk och klinisk forskning och inte tar hänsyn till de biologiska faktorerna, när de 

rentav har olika uppfattningar av vad biologiska faktorer definieras som. Bowlby och 

Ainsworth menade därmed att barn är i behov av anknytning då de är en del av det sociala och 

behöver därmed en anknytning. Medan Freud ansåg att det ligger i barns biologiska drift att 

söka efter anknytning. Freuds kritiska syn fick anhängare och allt fler ansåg att Bowlby 

distanserade sig från all typ av sårbarhet inom det biologiska fältet (Fonagy, 2007; Järtelius, 

2018). 

  

Vi är medvetna och har reflekterat kring denna kritik som framförts kring Bowlbys 

anknytningsteori då vi genomgående använt oss av denna teori som verktyg genom hela 

uppsatsen. Vårt val av att ändå använda oss av anknytningsteorin grundar sig i vår reflektion 

att kritiken i vår kontext och studie är irrelevant. Detta eftersom vår studie enbart använder 

anknytningsteorin och forskning kring teorin som ett verktyg och grundförståelse för 

anknytningsbegreppet i vår studie. Om vi däremot hade velat studera och utföra en liknande 

studie som Ainsworth, en mer klinisk studie, skulle vi tagit mer hänsyn till Freuds kritik och 

psykoanalysen. 

3.1.1 Anknytningsmönster 

Beroende på vilken sorts anknytning ett barn har till sin förälder kan detta uppvisa olika 

anknytningsmönster. Bowlby (2010) menar att de tre huvudmönstren kan identifieras som 

trygg anknytning, otrygg ambivalent anknytning och otrygg undvikande anknytning. En trygg 

anknytning, vilken gynnas av en lyhörd och lättillgänglig förälder, karaktäriseras av att barnet 

vågar utforska omvärlden i vetskap om att föräldern finns nära och stödjer vid behov 
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(Bowlby, 2010). Om barnet upplever ett behov av beskydd kan det tryggt anknutna barnet 

använda sin förälder som en trygg bas och söka skydd hos denna (Broberg et al., 2012). En 

otrygg ambivalent anknytning kan utvecklas när föräldern i sin relation till barnet är 

oförutsägbar gällande sin tillgänglighet och hjälpsamhet, och då uppvisar barnet ofta 

separationsångest och passivitet. När relationen till föräldern präglas av att barnets signaler 

om behov inte besvaras och blir avvisade av föräldern lär sig barnet att det inte är lönsamt att 

förmedla signalerna till denna. Då kan en otrygg undvikande anknytning utvecklas, och vid en 

sådan uttrycker barnet en förväntan att bli avvisad, försök till självständighet och kan även ha 

svårigheter med att visa empati inför andra (Bowlby 2010; Broberg et al. 2012). Ett ytterligare 

anknytningsmönster som senare presenterats är desorganiserad anknytning, vilket innebär att 

anknytningssystemet är urkopplat på grund av rädsla för anknytningspersonen. En sådan 

anknytning kan uppstå om föräldern till exempel är aggressiv eller våldsam när barnet 

signalerar behov av trygghet från samma person (Broberg et al. 2012). 

3.1.2 Anknytningshierarkier 

Anknytningsbeteenden, som att söka trygghet eller tröst, kan uppvisas av barn till en vuxen 

utan att det är fråga om en anknytningsrelation. Att barn söker trygghet hos vuxna som de inte 

har en anknytningsrelation till grundar sig i överlevnadsinstinkten då människan som barn är 

sårbar och osjälvständig i förhållande till andra däggdjur (Broberg et al., 2012). Detta kan ske 

när det inte finns en anknytningsperson närvarande, och Broberg et al. (2012) menar att 

beteenden av detta slag kan riktas mot förskolans pedagoger. De framhåller detta som positivt 

men menar dock att det är av betydelse för barns utveckling att barnen knyter an till minst en 

av pedagogerna. Författarna beskriver att barn genomsnittligt knyter an till högst fem 

personer och belyser vidare att: 

 
För förskolans del innebär kunskapen om det begränsade antalet anknytningspersoner att man kan räkna 

med att ett enskilt barn skapar en anknytningsrelation till högst en av pedagogerna på förskolan men att 

det är viktigt att barnet kan känna sig tryggt med att rikta anknytningsbeteenden också till de övriga 

pedagogerna (s. 72). 

 

Att det fungerar på detta vis kan antas vara en förutsättning för förskolan som verksamhet då 

barnen i annat fall inte hade överlevt att separeras från den primära anknytningspersonen 

under dagen. 
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Broberg et al. (2012) menar att de personer som barnet knutit an till ordnas i en 

anknytningshierarki, där den främsta anknytningspersonen är den som barnet söker trygghet 

hos om alla är närvarande och en “fara” uppkommer. Författarna menar att detta även innebär 

att det är svårare för en person längre ned i hierarkin att trösta barnet när den främsta 

anknytningspersonen är närvarande. Broberg et al. (2012) kopplar detta till lämningen i 

förskolan, men även andra situationer där barnet behöver tröst. De framhåller att denna 

kunskap är viktig därför att en pedagog som rankas lägre annars riskerar att reagera negativt 

när barnet inte söker tröst hos denna. 

  

De två ovanstående begreppen, anknytningsmönster samt anknytningshierarkier används 

genomgående i denna uppsats i syfte att analysera det empiriska materialet. Begreppen 

används även för att förtydliga för läsaren att ett anknytningsmönster alltid finns och att barns 

anknytning kan skilja sig mellan varandra, samt även skiljas med vilken vuxen som är 

närvarande, som i anknytningshierarkierna. I och med begreppens stora betydelse inom 

anknytning används de som stöd och hjälp för att analysera och kunna besvara våra 

frågeställningar senare i uppsatsen. 

 

 3.1.3 Genus 

Inga Wernersson (2006) menar att det inte är möjligt att undvika ett genusperspektiv inom 

pedagogik därför att målet att uppnå jämställdhet inte är uppnått. Att forska inom pedagogik 

och utbildningsvetenskap utifrån ett genusperspektiv kan innebära olika saker, och exempel 

på detta är att lägga fokus på könsskillnader, att söka efter arbetssätt som gör den pedagogiska 

verksamheten mer jämställd, samt att studera pedagogiska fenomen utifrån genusteori 

(Wernersson 2006). Det finns ett flertal teoretiska perspektiv inom genusvetenskap, och 

Margareta Havung (2000) presenterar tre av dem. Det första nämns vid särarts- och 

likhetstänkande där kön “görs” och det finns ett genuskontrakt som betonar olikheter mellan 

könen. Det andra perspektivet kvinnlig och manlig modellmakt kännetecknas av att att det 

sker en gåvoutväxling (till exempel arbetsfördelning) som centreras, och där personen i 

centrum har ansvar över helheten. Ett tredje perspektiv som benämns övertagandestrategier 

och mönsterbildning innebär att män och kvinnor i arbetslivet utvecklar en yrkesidentitet 

genom de kulturella föreställningar som samhället har om vad som är manligt och kvinnligt. 

Utifrån dessa föreställningar har en könsmärkingsprocess skett där olika yrken anses passa 
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bättre till män respektive kvinnor, och konsekvensen av detta är att arbetet inom 

barnomsorgen till stor del ansetts vara ett feminint yrke. (Havung, 2000). 
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4. Tidigare forskning 
Nedan kommer forskning om anknytning att presenteras, och denna berör anknytningens 

betydelse, olika verktyg som kan användas för att mäta barns anknytning till sina föräldrar 

samt hur förskolans pedagoger arbetar med anknytning. Forskningen tar även upp 

konsekvenser av bristande kunskap om anknytning samt kritik till forskningsmetoder inom 

anknytning. 

4.1 Metodologiska angreppssätt 
En stor del av tidigare forskning om anknytning hos barn har syftat till att utveckla och 

använda sig av standardiserade tester för att mäta anknytning. Ett flertal av dessa tester 

kommer att presenteras nedanför. 

  

Ainsworth utvecklade ett standardiserat test, Strange Situation Procedure (SSP) eller 

främmandesituationer, för att mäta barns anknytning till modern som går ut på att barnets 

reaktioner studeras vid separation från modern och vid närmandet från en främling. I testet 

inträder barnet ett rum med leksaker tillsammans med modern, sedan kommer en främling in i 

rummet. Främlingen interagerar sedan med barnet, och modern lämnar därpå rummet. 

Främlingen tar kontakt med barnet, och erbjuder tröst vid behov, och modern kommer sedan 

tillbaka. I nästa del av testet är barnet och modern tillsammans i rummet igen och modern 

lämnar ganska snart rummet igen så att barnet är ensamt. Främlingen kommer in i rummet 

och erbjuder tröst eller kontakt och därefter kommer modern in i rummet igen. Barnet har 

trygg anknytning om det undersöker rummet medan modern är i rummet, blir ledset när 

modern går och kan tröstas av denna sedan. Barnet vill inte tröstas av en främling. Ett barn 

med undvikande anknytning visar ingen ångest när modern lämnar och kan lika väl tröstas av 

främlingen som av modern, och visar inte mycket intresse av att modern kommer in i rummet 

igen. Barn med undvikande anknytning vill inte utforska omgivningen och får stark ångest när 

mamman går, undviker främlingen och tar avstånd från mamman när hon kommer tillbaka. 

Barnet är svårtröstat. Ett barn med desorienterad anknytning kan ha både utbrott och perioder 

där de inte ger respons eller visa plötsliga känslor, det vill säga ett oförutsägbart beteende 

(Fonagy, 2007; Killén, 2014 & Read, 2010). 
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Ytterligare ett test för att undersöka barns anknytning är the Attachment Q-set (version 3.0) 

som utvecklades av Everett Waters (1987), där barn observeras utifrån 90 kort med 

påståenden som sedan graderas. Fler metoder att undersöka om barn har trygga, undvikande 

eller ambivalenta anknytningar är med hjälp av ett test som kallas Separation Anxiety Test 

(SAT). Detta test innebär att ett antal bilder visar situationer där det sker anknytning och hur 

barnet reagerar på dessa test förklarar därmed hur barnets anknytning ser ut. Om barnet har en 

trygg anknytning brukar de konstruktivt diskutera hur en sådan situation som bilden visar kan 

gå till. Med en undvikande anknytning beter sig barnen osäkra och har svårt att komma fram 

med några utfall på hur situationen kan gå till. Ambivalenta barn kan vid dessa tester visa en 

önskan om att vara lydig mot föräldern med vrede (Fonagy, 2007). 

  

Detta stycke framför SSP, attachment Q-set och SAT som är tre olika metoder för att mäta 

barns anknytning och som har använts av många olika forskare för att framställa mätning av 

barns trygga eller otrygga anknytning. Till skillnad från testerna går vi i vår studie in i 

verksamheten för att undersöka och få en förståelse för pedagoger i sin naturliga kontext. 

Dessa beskrivna tester kommer därmed enbart användas som bakgrund till anknytning i denna 

studie. I denna uppsats ligger dock fokus på pedagogers upplevelse av anknytning snarare än 

att mäta barns anknytning. Vi kommer därför att använda ett fenomenologiskt angreppssätt. 

4.2 Vikten av anknytning 
I detta avsnitt kommer forskning om vikten av en trygg anknytning och argumenten för detta 

att presenteras. 

  

Barns välmående har en betydande roll i deras utveckling och kan beskrivas med god psykisk 

och fysisk hälsa, socialt fungerande och positiva relationer. Forskning visar att dessa 

relationer har påverkan på bland annat barns lärande och utvecklande av självreglering. 

Relationen mellan barn, föräldrar, pedagoger inom barnomsorgen och andra professionella är 

viktig för barnets välmående med tanke på hur mycket tid barn spenderar utanför hemmet. En 

trygg anknytning anses ligga till grund för barnets utveckling och välmående. Barnets tidiga 

anknytnings- och separationsbeteenden och erfarenheter av anknytningsrelationer har 

koppling till dess framtida sociala kompetens och beteende. Barn som erfarit otrygg - 

undvikande anknytning, där kontakten med vårdnadshavaren är bristfällig, ingår lättare i 

samspel med en ny social partner. Detta behov av kontakt utgör ett tillfälle för pedagogen att 
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etablera en trygg anknytning till dessa barn och alla barn bildar någon typ av anknytning till 

sina nära kontakter, oberoende av vilken typ av omsorg som barnet mottar. Därav ser ett barns 

anknytning med pedagoger och andra vuxna mycket varierande ut. Anknytningsteorin 

beskriver hur interpersonella relationer bidrar till att lättare anpassa sig i olika situationer, och 

studier visar även att trygga anknytningar bidrar till och influerar barnet till utveckling. 

Tidigare studier visar ytterligare på att barn med trygga och säkra anknytningar visar större 

uthållighet och effektivitet inom kognitiva uppgifter. Forskare har visat på ett samband mellan 

barn med säkra anknytningar och skolresultat. Detta samband visar att barn med trygga 

anknytningar ofta har höga förmågor inom uppmärksamhet och attityder inför skolan 

(Commodari, 2013; Ebbeck et al., 2015; Tayler, 2015). 

  

I en observationsstudie från USA har Jay Belsky och Julia M. Braungart (1991) med hjälp av 

Strange Situations jämfört två grupper med totalt 20 stycken ettåriga barn genom att fokusera 

på beteenden under testet. Barnen i båda grupperna hade otrygg-undvikande anknytning till 

sina mödrar, men skildes åt genom att den ena gruppen spenderade mer än 20 timmar i 

veckan i barnomsorgen, medan den andra gruppen spenderade mindre eller ingen tid alls där. 

Syftet med undersökningen var att undersöka om barn som spenderar mer tid i barnomsorgen 

blir mindre stressade, och mer självständiga, i testet med tanke på att de har mer vana av att 

separeras från modern. Resultaten visade att barnen som vistades i barnomsorg 20 timmar 

eller mer per vecka grät mer och lekte mindre med leksakerna under testet än de som 

spenderade mindre tid i barnomsorgen. Utifrån detta test kan tolkningen göras att vistelsen i 

förskola inte gör att barn med otrygg-undvikande anknytning blir mindre stressade och 

självständiga vid separationer, vilket enligt forskarna tidigare hävdats. Belsky och M. 

Braungart (1991) diskuterar om studiens resultat kan kopplas till att dessa barn har svårare att 

hantera, och kanske dölja, sina känslor till skillnad från barn som inte är i barnomsorgen vilka 

tycks kunna undertrycka uttrycket av negativ påverkan. De menar att orsaker till dessa 

svårigheter kan vara att de begränsningar som finns inom barnomsorgen, som kvalitet och 

omsorgsomsättning, samt familjebelastningarna, är alltför påfrestande för barnen och att deras 

sätt att hantera stressen inte är tillräckligt. Utifrån denna studie har den pedagogiska miljön 

inte den positiva effekt som ofta framskrivs, och är därför inte en lösning för barn med otrygg 

anknytning om omsorgskvaliteten är bristfällig. 

  

Carollee Howes och Claire E. Hamilton (1992) har med hjälp av testen Strange Situation och 

Attachment Q-set undersökt barn som byter pedagog mellan 2 och 3 års ålder i barnomsorgen. 
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De har studerat om dessa barn avvisar eller är mindre positivt inställd till den nya pedagogen, 

eller om de bygger upp ett liknande förhållande. Barnen i denna studie hade mestadels en 

trygg anknytning till sin moder. När barnen bytte pedagog blev kvaliteten på relationen 

mellan barn och ny pedagog, vilken mättes med Attachment Q-set, ostabil om bytet skedde 

fram tills att barnet var 30 månader. Skedde det därefter visade testet ingen skillnad från de 

barn som inte genomgått ett byte. Även Richard Bowlby (2007) menar att barn under 30 

månader är extra känsliga för att spendera mycket tid i barnomsorgen, då de löper större risk 

att möta utvecklingsmässiga problem till följd. Mellan 24 och 36 månader skriver forskaren 

att förmågan hos barnet att klara separationer behöver bedömas individuellt. Vid 36 månader 

har barnets vänstra hjärnhalva börjat bli dominant, vilket innebär att barnets tidsuppfattning 

utvecklas, och Bowlby (2007) menar att förskoleverksamheten därför inte är gynnsam förrän 

vid denna ålder, trots att inskolningen ofta sker tidigare. Han skriver dock att de flesta barn 

klarar av att vistas i barnomsorgen utan att påverkas långsiktigt negativt. Han skriver även att 

de klarar av att inaktivera sitt anknytningsbeteende under dagen för att sedan återaktivera det 

vid hämtning, men att risken ligger i bristen på anknytningspersoner under dagen. Om ett barn 

har en otrygg anknytning hemifrån, inte har en kompletterande anknytningsperson i förskolan 

samt upplever separation från föräldrar finns det risk att barnet utvecklar mental ohälsa och 

beteendemässiga problem (Bowlby, 2007). 

  

Forskning visar alltså att det är av vikt för barn att ha en trygg anknytning eftersom det ligger 

till grund för såväl utveckling, välmående och social utveckling som för kognitiv förmåga och 

därmed även skolresultat. 

4.3 Brist på anknytning i pedagogers utbildning 
Utifrån ovan presenterad forskning är anknytning central i barns välmående, och vistelsen i 

förskolan kan tolkas vara en kritisk punkt i detta för de yngsta barnen. Pedagogers kunskaper 

om anknytning och samspel är därför av intresse och forskning om detta kommer att 

presenteras nedan. 

  

Birthe Hagström (2010) beskriver att Skolverket tydliggjort att förskolan har ett demokratiskt 

uppdrag. Detta uppdrag grundas på en kunskapssyn som anser att ett barns utveckling sker i 

samspel med andra. Hagström (2010) belyser dock att de psykologiskt positiva aspekterna 

som framkommer av samspelet i omsorgssituationer för barn inte uppmärksammas tillräckligt 
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i lärarutbildningen. Hon beskriver att anledningen till att dessa positiva aspekter som barnen 

gynnas av från att tidigt få samspel i omsorgssituationer grundar sig på att lärarutbildningen 

aldrig haft fokus på pedagogernas betydelse av situationer. Forskaren menar att 

lärarutbildningen tidigare alltid haft fokus på barnets beteende i sig och inte pedagogen i 

interaktion med barnet. Forskaren fortsätter förklara att lärarutbildningen för förskollärare ger 

dåligt med utrymme för studenterna att utveckla sig själva till att få mer självkännedom om 

hur deras känslor fungerar och reagerar vid varierande situationer. Hagström (2010) beskriver 

därmed att utbildningar inom interpersonella relationer bör inkluderas. Hon belyser att en 

sådan förändring av utbildningen kan bidra till att pedagogerna utvecklas som personer och 

pedagoger då kunskapen från interpersonella relationer kan bidra till att lära sig att uttrycka 

och identifiera både sina egna och andras känslor. Forskaren gör en jämförelse med psykolog, 

socionom -och terapeutens utbildningar då dessa yrkesgrupper likt förskollärarnas har sin 

egen personlighet som redskap inom arbetet. Skillnaden är att dessa yrken har en utbildning 

som integrerar reflektioner av studentens personlighet och hur den kan påverka arbetet och 

bidra till hur personen agerar i olika situationer. Hagström (2010) beskriver däremot att det 

skett en förändring under de senaste decennierna och att synen på lärande idag även betraktas 

som nödvändig att se i samband med sociala sammanhang. Tidigare har synen på lärande inte 

setts ur kontexten av det sociala och enbart handlat om enskilda undervisningssituationer och 

processer. Hagström (2010) förklarar dock att pedagoger kan ha mer kunskap och 

handlingskompetens än de berättar eller vet om. Sådan kunskap kallas tyst kunskap och 

beskrivs som sådan kunskap som nu blivit så grundläggande att personen i fråga inte vet eller 

kan förklara hur de gör för att utföra den. Tyst kunskap kan innefatta både yrkeskunskaper 

och personliga, emotionella erfarenheter, och är relevant i arbetet med barn i förskolan 

(Hagström, 2010). 

  

Samspel och interaktion är alltså en brist i den pedagogiska utbildningen. Pedagoger kan trots 

detta inneha kunskaper inom området, men som är omedveten. I förestående avsnitt kommer 

vi att presentera sätt att göra kunskapen medveten, samt modeller att arbeta utifrån för att 

gynna en trygg anknytning hos barn. 

4.4 Arbetssätt kring anknytning inom förskolans 
verksamhet 
I detta avsnitt presenteras forskning som gjorts av Marjory Ebbeck, Dora Mei Yong Phoon, 
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 Elizabeth Chai Kim Tan-Chong, Marilyn Ai Bee Tan & Mandy Lian Mui Goh (2015) som 

lägger fram ett unikt arbetssätt från Singapore. I detta arbetssätt synliggörs den tysta 

kunskapen vilket studien anser har utvecklat praxiskunskapen, en kontextbunden kunskap, i 

arbetslaget. 

  

Ebbeck et al. (2015) beskriver ett arbetssätt för att skapa trygga relationer och anknytning 

mellan barn och omsorgsgivare som kallas the primary caregiving system. Det går ut på att 

omsorgsgivaren, pedagogen, har ansvar för en liten grupp barn inom barngruppen och mellan 

dessa byggs ett band upp av tillit och respekt som möjliggör att barnens behov kan mötas. I 

sin forskning visar de att genom implementeringen av detta arbetssätt i barnomsorgen kan 

anknytningen mellan barn och pedagog stärkas, och möjliggöra en mer positiv omgivning. De 

visar även att pedagogerna genom träning förbättrat sin praxiskunskap och därmed blivit 

bättre på att upptäcka, tolka och svara på barnens signaler om behov. Denna träning innebar 

pedagogerna individuellt eller i grupp videofilmade sin praktik och använde detta i en 

reflekterande praktik. Ett sådant arbetssätt kan således vara en strategi för att göra tyst 

kunskap till medveten kunskap. Ebbeck et al. (2015) beskriver att en sådan strategi har visat 

sig vara mycket ovanlig. Trots att studien är liten anser författarna att det är unikt för 

Singapore och avser att modellen kan användas av andra länder. Ebbeck et al. (2015) 

framhåller även att tilliten mellan barn, pedagoger och föräldrar kan byggas upp med hjälp av 

en inbjudande miljö, och de ger exempel på hur föräldrarnas inträde och deltagande i 

verksamheten under lämning och hämtning kan bidra till detta. Bowlby (2007) beskriver en 

anknytningsbaserad modell för barnomsorgen och menar att det finns vissa karaktärsdrag 

inom denna. Dessa innefattar att barn inte skolas in i förskolan innan 9 månaders ålder, att 

anknytningsbanden mellan pedagog och barn uppmuntras. Det ingår även i modellen att 

barnets primära anknytningsperson deltar vid inskolningen och sedan gradvis lämnar barnet, 

att de små barnen har korta dagar och går deltid, att anknytningsbehoven alltid möts och att 

föräldrarna stöds i att bibehålla anknytningsrelationen med barnet. Bowlby (2007) menar att 

en ytterligare del av modellen är att personalen är tränade att möta barnens fysiska, kognitiva 

och känslomässiga behov. 

  

Tidigare forskning har även visat på att platsen kan vara av betydelse för barns 

anknytningsmönster, och hallen är en sådan plats. Hallen är en av de mest vardagliga 

platserna i förskolan och har en stor roll i samspelet mellan förskola och hem. Detta då det 

under en lång period varit en plats som ägts av båda parter och därmed setts som en neutral 
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mittpunkt, en intermediate domain. Hallen beskrivs som en intermediate domain, ett 

övergångsområde, mellan det privata i hemmet och den offentliga förskolan där tröskeln in till 

förskolans avdelning ofta representerar denna övergång. Tidigare hade hallen en större 

betydelse i denna övergång med en princip som kallades isärhållandets princip. Denna 

princip stod för att hålla isär hemmet och förskolan, vilket förskolan gjorde med hallen som 

föräldrarna därefter inte fick överskrida (Markström & Simonsson, 2013; Månsson, 2013). 

Även Ann-Marie Markström (2007) beskriver att hallens utformning är en representation för 

att visa att det enbart är en tillfällig plats för föräldrar. Detta eftersom det endast finns krokar i 

barns höjd, skoskydd till föräldrarna samt att hallen ofta avgränsas med en grind eller dörr in 

till förskolans avdelning. Markström (2007) skriver även att hallen är en plats där avsked, 

separationer och återförening sker dagligen och att frånvaron av pedagoger i anslutning till 

hallen kan innebära att föräldrar behöver söka stöd av pedagoger vid lämning. När pedagogen 

finns i anslutning förekommer dock ofta att de tar ett steg framåt när barnen lämnas på 

förskolan, och ett bakåt när de går hem. Markström (2007) beskriver hur denna rutin är något 

som sker utan en verbal kommunikation och ingår i förskolans normer. Dessutom menar hon 

att överlämningen kan bli problematisk för barnen när föräldrarna bryter mot normerna och 

stannar längre i verksamheten än nödvändigt. I problematiska lämningar belyses vikten av att 

det sker ett samarbete mellan pedagog och förälder och att samarbetet kan se olika ut. Broberg 

et al. (2012) beskriver lämningssituationen som ett överlämnande från den primära 

anknytningspersonen (föräldern) till den tillfälliga (pedagogen). De menar att det för barnets 

välbefinnande och lust att utforska är av betydelse att barnet får hjälp att sätta sitt 

anknytningssystem i viloläge under lämning. 

  

4.5 Sammanfattning av forskningsläge 
Vi har ovan presenterat forskning som visar att anknytning lägger grunden för barnens sociala 

och emotionella utveckling, och därför är en viktig del i förskolans verksamhet men att det 

trots detta finns en brist i pedagogernas utbildning. Vi har även presenterat befintlig forskning 

som visar att det finns olika sätt att mäta anknytning, men att dessa ofta är kliniska vilket har 

kritiserats av anhängare till psykoanalysen. Dessutom har forskning som berör arbetssätt och 

modeller där anknytning är central presenterats. Den tidigare forskningen ska förstås i 

kontrast till vår egen studie, vilken fokuserat på pedagogernas förhållningssätt i arbetet med 

anknytning och därav undvikit att genomföra mätbara tester. Tidigare forskning visar på att 
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anknytning har en betydande roll i barns vardagsliv i förskolan, och därför är det av intresse 

att undersöka hur pedagoger arbetar med och resonerar kring anknytning. Vi har således gått 

in i förskolans praktik för att kunna generera en situerad kunskap. 
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5. Metod 
Nedan kommer processen av hur hela undersökningen genomförts samt vilket material som 

använts att framföras. Det kommer även ske en presentation av urvalet och hur 

transkriberingen skett och valts ut. Därefter kommer även studiens metod och genomförande 

beskrivas och slutligen kommer de etiska dilemman som uppstått samt en metodreflektion 

presenteras. 

  

5.1 Urval 

Inom en kvalitativ metod finns ett flertal olika urvalsprinciper. Det första steget är målstyrda 

urval som innebär urvalet av enheterna, vilka personer och organisationer som ska medverka. 

Även ett sannolikhetsurval är en vanlig princip inom en kvalitativ metod. Detta urval är mer 

användbara inom intervjustudier och innebär att alla enheter har lika stor chans att bli valda, 

och bidrar därmed till en reliabilitet och generaliserbarhet (Bryman, 2011). Urvalet av det 

teoretiska materialet i denna uppsats började med att använda den litteratur och de 

internationella artiklar som vi redan varit i kontakt med i tidigare uppgifter där anknytning har 

inkluderats. Utifrån dessa har sedan en snöbollsmetod använts. Från böcker och artiklar har vi 

studerat dess referenslistor för att se vilka litteraturer de har inspirerats och använt sig av. 

Därefter har det fortsatt från dessa referenser. En del av de litteraturer som vi önskat använda 

oss av har däremot inte varit tillgängliga vid det universitetsbibliotek som vi lånat böcker från 

eller online, vilket har begränsat vårt urval. Urvalet för intervjuerna och observationerna inom 

denna studie har skett genom att välja ut tre förskolor som universitetet har varit i kontakt 

med tidigare. Den pedagogiska verksamheten bestämde även vilken avdelning samt vilket 

urval på åldern och pedagoger som medverkade i studien. Det som valdes medvetet inför 

denna studie var därmed vilka förskolechefer som skulle tillfrågas för att ha förskolor från 

olika områden samt heterogena och homogena förskolor, för att få en mer representativ 

studie. 

5.2 Fenomenologisk analysmetod 
Syftet med fenomenologin är att urskilja det mest centrala inom ett fenomen samt att studera 

upplevelserna av ett objekt och inte ett objekt i sig. Huvudfokuset inom fenomenologin är 

även att försöka förstå människans upplevelse av sin tillvaro och fenomen. De framhåller 
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även att ett subjektivt perspektiv är en förutsättning inom fenomenologin eftersom människan 

upplever som ett subjekt (Brinkkjær & Høyen, 2013). Vi anser att fenomenologi är en adekvat 

ansats för att undersöka vår fråga då syftet med undersökningen är att studera pedagogers 

upplevelser och erfarenheter av anknytning. 

  

Det första steget i analysprocessen var att urskilja de situationer som sedan skulle användas i 

intervjuerna. När observationerna genomförts gick vi igenom fältanteckningarna för att 

upptäcka situationer där pedagoger ägnar sig åt anknytning. Dessa situationer valdes ut 

genom att eftersöka reaktioner hos barnen där anknytningssystemet gav intryck av att vara 

påkopplat i kombination med interaktion med en eller flera pedagoger. Situationerna 

sammanfattades sedan och de tillhörande intervjufrågorna utformades. Nästa steg 

genomfördes efter intervjuerna då ljudinspelningarna från dessa transkriberades och därefter 

sorterades både datan från observationerna och intervjuerna in i kategorier. Kategorierna 

utformades utifrån typiska situationer från förskolans verksamhet där barns 

anknytningssystem ofta aktiveras, och vilka var återkommande under studien. Det 

nästkommande steget bestod i att sammankoppla intervjusvaren med vad som observerats i 

verksamheten vilken möjliggjorde jämföranden mellan dessa samt en djupare förståelse av de 

observerade handlingarna. Därefter gjordes kopplingar mellan resultat och tidigare forskning. 

5.3 Material 
Det empiriska materialet i vår uppsats består av observationer och semistrukturerade 

intervjuer. Observationerna och intervjuerna genomfördes på tre olika förskolor i en storstad. 

Dessa förskolor är utspridda på tre olika geografiska områden i staden och en av dem är 

klassificerad som ett mångkulturellt område, två av barngrupperna är homogena och en av 

dem är heterogena. Alla barn i studien är mellan åldrarna tre till sex år. Pedagogerna som 

deltog i observationerna utgjordes av fem förskollärare och en barnskötare. I intervjuerna 

deltog fyra av de förskollärare som blivit observerade, barnskötaren samt även en 

lågstadielärare som inte var närvarande under observationen, vilket utgjorde de sex 

intervjupersoner som intervjuades. Alla deltagande pedagoger har lång erfarenhet inom 

förskolans verksamhet och har arbetat minimum tio år som pedagog. Intervjuerna 

genomfördes dels med bakgrundsfrågor om anknytning, och dels med inslag av metoden 

stimulated recall. Intervjuerna ljudinspelades med en smartphone för att sedan transkriberas. 
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En av intervjuerna dokumenterades enbart med papper och penna. Det inspelade 

intervjumaterialet blev 75 minuter. 

  

5.4 Transkription 
De inspelade intervjuerna som totalt blev 75 minuter har transkriberats till ett datorskrivet 

dokument. Alla intervjuer spelades upp och skrevs ned. Stakningar och pauser har inte 

inkluderats då det inte ansågs påverka resultatet eller svaren i denna studie. En av intervjuerna 

spelades inte in då den medverkande inte godkände inspelning. Denna intervju skrevs därmed 

ned av oss båda och transkriberades in i samma dokument som de andra inspelade 

intervjuerna. Även ett flertal av talord som “dom” som användes i intervjuerna har även 

skrivits om till den grammatiskt korrekta formen “de” eller “dem” för att underlätta 

analysprocessen och läsandet av transkriptionerna. I uppsatsen har det använts ett flertal citat 

från intervjuerna som har transkriberats. I dessa citat och i resterande text förekommer det ett 

par gånger några ord med fetstil eller kursiv text. Dessa stildrag har tillkommit av oss 

skribenter för att betona orden. Fetstil har använts för att verkligen betona ordet och belysa att 

ordet är av betydelse, medan kursiv stil användes för att enbart betona ordet för läsbarhetens 

skull. Av det insamlade empiriska materialet har ett urval gjorts, vilket innebär att en del av 

observationerna och intervjuerna har valts bort. De situationer som transkriberades under 

observationstillfällena samt de situationer, intervjuer och citat som använts i uppsatsen har 

valts subjektivt av oss skribenter. Dessa har valts utifrån vad som ansetts vara mest relevant 

och informationsrikt givet studiens syfte och frågeställningar. Detta gör därmed att en mängd 

situationer som utspelats i förskolan medan vi var där inte har blivit transkriberade då vi inte 

ansåg i ögonblicket att det var värt att inkludera och transkribera. Detta då vi under 

situationerna inte ansåg att det handlade om anknytning och därav var av nytta till vår studie. 

I och med att vi använt oss av transkriberingsmetoden papper och penna under 

observationerna gör även att det naturligt fallit bort en kvantitet av situationer som vi inte 

hunnit med att observera eller skrivit ned. Detta kan därmed bidra till att vår studie har 

förlorat viktig information och empiriskt material på grund av vårt val att observera med 

papper och penna och inte med en videoinspelning. Valet att inte videoinspela 

observationerna gjordes dels på grund av tidsbrist och dels de hårda krav som ställs vid 

videoinspelning av barn. Istället valdes anteckningar till datainsamlingsmetod, vilket ger ett 

liknande material med lägre etiska krav men ett större bortfall. 
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5.5 Metodval 
Under denna rubrik kommer den kvalitativa metoden som denna studie är uppbyggd på 

förklaras. Intervjuerna har även genomförts med en metod som kallas stimulated recall, vilket 

kommer presenteras nedan, tillsammans med analysmetoden som använts. 

  

Den här uppsatsen bygger på en kvalitativ metod då vi ansåg att det var det mest lämplig. 

Med utgångspunkt i problemområdet valdes datainsamlingsmetoderna intervju och 

observation då vi ville nå pedagogers upplevelser av fenomenet anknytning. Alan Bryman 

(2011) beskriver att en kvalitativ metod fokuserar på innehållet och kvaliteten inom 

materialet, istället för mer storskaliga studier som inom kvantitativa metoder. En kvalitativ 

metod som är lämplig när studien berör de yngsta barnen är observationer eftersom det 

möjliggör för forskaren att närma sig det fenomen som ska observeras (Franzén, 2014). 

Observationer har därför använts i denna studie för att generera kunskap om pedagogers 

strategier för att möta barns anknytningsbehov. Även intervjuer är en kvalitativ metod som 

har använts i denna studie, och intervjuer möjliggör en förståelse av individens upplevelser 

menar Bryman (2011). Vi har använt intervjuer för att lyfta fram pedagogers personliga 

upplevelser av att arbeta med anknytning i förskolan. 

5.5.1 Stimulated recall 

Intervjuerna i denna uppsats är inspirerade av metoden stimulated recall. Denna metod 

innebär att observationer genomförs och videoinspelas, vilka sedan spelas upp för 

intervjupersonerna. När videoinspelningarna spelas upp ställs frågor om hur 

intervjupersonerna tänkt i den uppspelade situationen, och inspelningarna utgör således ett 

underlag för vidare reflektion. Mikael Quennerstedt, Claes Annerstedt, Dean Barker, Inger 

Karlefors, Håkan Larsson, Karin Redelius och Marie Öhman (2014) använder och beskriver 

denna metod i sin artikel men använder benämningen didactic moment interviews samt 

didactic irritation. Forskarna har med hjälp av videokamera spelat in lektioner i flera skolor 

och sedan tittat på filmerna för att identifiera situationer där lärare och elevers handlingar 

upplevs vara påverkade av vissa aspekter. Intervjuerna har sedan inletts med grundläggande 

frågor om bland annat lärarna, eleverna och ämnet, och sedan har videoinspelningarna spelats 

upp för lärare och elever som sedan ombads att berätta om situationerna. De menar att denna 

metod har sitt ursprung i den fenomenologiska traditionen och att den underlättar för 

forskaren att synliggöra viktiga händelser för analys. Forskarna poängterar att denna metod 
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kan möjliggöra att de deltagande erbjuds ett alternativt sätt att tänka på i didaktiska situationer 

(Quennerstedt et al., 2014). Detta förfarande har vi följt principiellt men med ett undantag: 

istället för att spela in observationerna har vi dokumenterat dessa med anteckningar. Metoden 

som har använts i denna studie är således en modifierad variant av stimulated recall. 

Anteckningarna sorterades därefter utifrån teman, och omsorgssituationerna. Dessa teman är 

lämning, föräldrars svårigheter att lämna barnen, främlingars närvaro, bekräftelse, närhet, 

utgång samt när pedagoger går iväg och dessa valdes för att få en tydligare kontext genom att 

återberätta dem för pedagogerna under intervjun. Denna metod ger oss därmed en bild av 

pedagogernas subjektiva bild av sina egna handlingar. Senare i analysen kommer deras 

subjektiva bild användas inom en intersubjektiv analys. Detta eftersom pedagogernas utsagor 

i analysen påverkas av våra subjektiva erfarenheter. Metoden kan även vara användbar för 

pedagoger för att få syn på sitt handlande i syfte att lära av sina erfarenheter (Haglund, 2003). 

  

  

5.6 Genomförande 
Här kommer genomförandet av både intervjuerna samt observationerna presenteras under 

olika avsnitt. Det kommer beskrivas hur genomförandet gått till men även hur förberedelserna 

inför studien har gått till. 

  

Arbetet inleddes med att kontakta förskolecheferna via telefonsamtal, för att ha en gatekeeper 

in till förskolorna, det vill säga en person som befinner sig högre upp i hierarkin inom 

verksamheten. Vi var dock noga med att pedagogerna själva fick avgöra om de ville 

medverka eller ej, och enbart använde gatekeepern för att överhuvudtaget få tillåtelse att 

tillfråga dess personal. Till denna gatekeeper, som i våra fall var förskolechefer från tre 

förskoleområden, presenterade vi oss som förskollärarstudenter som skriver vårt självständiga 

arbete och vill genomföra intervjuer och observationer. Vi fortsatte genom att förklara att vi 

var intresserade av att intervjua två pedagoger från varje förskoleområde. I detta var vi även 

noga med att förklara att det är pedagogernas förhållningssätt vi ville undersöka och 

observera, och inte undersöka barnen. Alla samtycken från förskolecheferna har skett genom 

telefonsamtal, och är därför enbart muntliga. När vi fått detta samtycke kontaktades 

pedagogerna via telefon för att tillfråga dem om de ville delta i studien. När de gett 

godkännande bestämdes tid och plats för först observationen och sedan intervjun. 
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Pedagogerna ombads även informera barnen om observationerna och ett mail med bifogat 

informerat samtycke skickades i syfte att det skulle sättas upp på avdelningens dörr för 

vårdnadshavarnas information (se bilaga 2). 

5.6.1 Förberedelser och genomförande av observationer och intervjuer 

Inför observationstillfällena läste vi vetenskapliga artiklar och litteratur som behandlar 

anknytning som fenomen samt Bowlbys (2010) anknytningsteori. Detta för att rikta in oss på 

ett synsätt och de “glasögon” som möjliggör synliggörandet av anknytning inom förskolans 

verksamhet. Observationsmetoden som valdes var icke deltagande observationer vilket valdes 

eftersom syftet var att studera pedagogernas förhållningssätt, och därmed ansågs inte vår 

interaktion vara värdefull för syftet. Observationerna genomfördes både inne på förskolans 

avdelning och ute på gården, men mest inomhus. Under dessa placerade vi oss sittandes en bit 

från barnen men inom hör- och synhåll för de aktiviteter som skedde. Med hjälp av 

anteckningsblock och penna samlades materialet från observationerna in, och sammanställdes 

sedan varpå intervjufrågor formulerades baserade på dessa omsorgssituationer. De situationer 

som vi valde att anteckna handlade mestadels om hämtning, lämning, tröst, fysisk närhet, 

bekräftelsesökande och konflikter. 

  

Det första steget med vår intervju var att se till vårt problem och utforma frågor utifrån detta. 

De frågor vi har valt att utforma är utifrån en semistrukturerad intervjumall som innebär att vi 

skrev ned de teman vi ville inkludera och prata om i intervjuerna relaterat till anknytning. 

Detta för att få en grundförståelse för hur pedagogerna ser på anknytning över lag, sedan 

använde vi stimulated recall för att få syn på deras tankar om sitt förhållningssätt kring 

anknytning. När alla frågor hade skrivits ned såg vi över dem för att kontrollera att frågorna 

var relevanta, och de testades på tre personer. Detta för att få förståelse för om frågorna 

uppfattas som välutformade och tydliga för utomstående. 

  

Fyra av intervjuerna genomfördes enskilt i förskolornas personalrum, och de resterande två 

genomfördes inne på förskolans avdelning då barnen var utomhus. När vi satt oss ner vid 

bordet tillfrågades pedagogerna ännu en gång om tillåtelse att spela in intervjun, anonymitet 

försäkrades och användningen av materialet förklarades. Intervjuerna inleddes med att några 

bakgrundsfrågor ställdes för att få reda på utbildning och kunskapsläget hos pedagogerna. De 

frågades om anknytningsbegreppets subjektiva innebörd för dem i syfte att tydliggöra och 

förstå pedagogernas förståelse av anknytning samt deras berättande om omsorgssituationerna. 
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Därefter lästes olika situationer från observationerna upp, där det oftast var pedagogen i 

intervjun som medverkade i situationen men inte alltid då de varit olika aktiva. Pedagogerna 

tillfrågades sedan att berätta om situationen ur sitt perspektiv och reflektera över en 

tillhörande fråga. 

5.6.2 Metodreflektion 

Ett förhållningssätt hos pedagogerna som vi tidigare inte tänkt på synliggjordes under 

observationerna, vilket kan ha försvårat och förändrat det empiriska materialet. Detta 

förhållningssätt var att en del pedagoger agerade som om de var mycket medvetna om vår 

närvaro och försökte agera på ett sätt som de möjligen ansåg att vi letade efter. Detta 

upplevdes då de observerade pedagogerna blickade mot oss och när vi förflyttade på oss för 

att se en situation bättre, om det exempelvis skedde runt ett hörn, kände vi oss även iakttagna. 

Vid ett tillfälle kom även en pedagog som inte närvarade i en situation, och berättade att den 

medverkande pedagogen sagt att hon sett att vi hittat och skrivit ner ett par situationer redan. 

Från detta förstod vi att den medverkande pedagogen som vi suttit och observerat på håll har 

haft koll på att vi skrivit och även hur mycket. I och med denna medvetenhet av vårt 

observerande hos pedagogen, gör att vi anser att hon även kan ha blivit påverkad och 

förändrat sitt förhållningssätt till ett sådant som hon anser är mer eftersträvansvärt snarare än 

det hon möjligen annars har. Vi upplevde även denna iakttagelse vid andra situationer, men 

vid dessa var det inte någon som tydliggjorde det för oss, utan var mer ett utbytande av 

blickar som vi såg. På grund av detta kan vår studie därmed ha fått ett omedvetet felaktigt 

resultat. 

  

Ytterligare en situation som kan påverka reliabiliteten av vårt resultat är att en intervju inte 

blev inspelad på grund av att en av de medverkade inte godkände det. Intervjun blev därmed 

transkriberad med papper och penna vid intervjutillfället. Detta gjorde att transkriberingen av 

denna intervju inte blev lika utförlig som de inspelade intervjuerna som därefter 

transkriberades nästintill ordagrant. Detta eftersom en del av svaren under den handskrivna 

intervjun kan ha blivit missade, samt att subjektiva åsikter från oss som intervjuade kan ha 

påverkat det vi valde att skriva ned. Då fokuset i denna studie ligger på pedagogernas 

upplevelser och har avgränsats till tre förskolor finns en risk för att studien inte är 

representativ för alla förskoleverksamheter. Studien bidrar därmed inte med någon insyn i hur 

förskolor i andra städer upplever och får förståelse kring anknytning, vilket gör att studien 

inte med säkerhet blir generaliserbar för Sverige. Eftersom studien är kvalitativ och bygger på 
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en fenomenologisk ansats är det inte heller syftet, då vi efterfrågar pedagogernas egna 

berättelser om sina arbetssätt. Studien bidrar däremot med mer djupgående och subjektiva 

formuleringar och tankar från tre förskolor och sju pedagoger som är syftet med vår önskan 

över att få pedagogers fenomenologiska förståelse kring anknytning. Frågeställningarna 

kunde med hjälp av metoderna observation och intervju besvaras genom att koppla de olika 

frågorna till respektive metod. 

  

5.7 Etiska regler och aspekter 
Det finns en mängd med etiska regler som ska tas hänsyn till under studier och 

undersökningar i förskolan. Nedan kommer de etiska dilemman och aspekter som vi stött på 

under denna studie att presenteras. 

 

5.7.1 Tillträde till förskolans verksamhet 

Det finns en mängd med regler för att gå in och observera i förskolan då det inkluderar 

minderåriga barn. Enligt etikprövningslagen krävs ett skriftligt samtycke från båda föräldrar 

samt barnets samtycke vid tillfällen där barn under 15 år ska videoinspelas (Vetenskapsrådet, 

2017). I en studie som inkluderar människor ska även ett informerat samtycke ges. Detta 

innebär att de medverkande belyses om innehållet av studien, utan att nödvändigtvis 

uppenbara dem om hela studiens syfte. De medverkande pedagogerna samt barnen har alla 

gett ett muntligt samtycke och det skickades ut papper med information om observationerna 

till förskolorna. Uppmaningen som följde med dessa informationspapper var att pedagogerna 

skulle sätta upp dem på avdelningens dörr för att ge föräldrarna information om vår 

medverkan på förskolan. Samt att pedagogerna skulle berätta för barnen innan att vi skulle 

komma. Eftersom barnen inte skulle videoinspelas behövdes det inget skriftligt samtycke från 

föräldrarna och därav valdes metoden att enbart transkribera observationerna med papper och 

penna. Vi gjorde det även tydligt för alla medverkande, både för barnen och pedagogerna att 

det under hela studiens gång var tillåtet för dem att säga nej och neka till medverkan, trots att 

de gett medgivande en gång. Detta beskriver Tomas Saar och Annica Löfdahl (2014) som en 

mycket viktig aspekt inom observationsstudier, för att skydda människovärdet och dess 

integritet. En etisk princip som följts i denna studie är konfidentialitetsprincipen, vilken 
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innebär att de uppgifter som samlats in i förtroende i samband med studien inte sprids till 

obehöriga (Vetenskapsrådet, 2017). 

5.7.2 Hänsyn till de medverkande 

Ytterligare en etisk aspekt som vi tagit hänsyn till i genomförandet av denna studie var under 

observationerna. Under dessa försökte vi placera oss strategiskt för att kunna ha en överblick 

över avdelningarna och samtidigt inte vara i närheten av några barn för att göra intrång hos 

barnen. Detta medförde att vi valde att inte vara placerade i hallen trots att vi ville undersöka 

anknytning i lämningar. Vi valde att göra detta aktiva val då vi inte ville göra intrång i hallen 

som redan är en liten plats och som kan synas som en svår plats för både barn och pedagoger. 

Detta eftersom det är en övergång mellan hemmet och förskolan (Markström & Simonsson, 

2013). Eftersom syftet med denna uppsats är att studera pedagogernas förhållningssätt och 

inte barnen i sig, fungerade detta val. Detta då de medverkande pedagogerna var inne på 

avdelningen under lämningarna, där barnen fick komma till pedagogen. 

  

Ytterligare ett etiskt dilemma som uppkom under studien var vid utformandet av 

intervjufrågor var att en del av observationerna innefattade situationer där pedagogen 

uppträdde på ett sätt som kan anses vara mindre pedagogiskt. Svårigheten blev då att utforma 

frågan utan att den uppfattades som kritiserande. Vi försökte lösa detta genom att formulera 

oss på ett hypotetiskt vis, där situationen från observationen utgjorde en bakgrund för en 

generell situation för att få en respons men samtidigt inte anmärka på och påpeka deras 

pedagogiska angreppssätt. Vårt val i detta beror på att vi enbart vill få en återberättelse i hur 

de tänkte i den situationen, inte att uttrycka våra subjektiva tolkningar om deras 

förhållningssätt. Detta gör vi för etiska skäl för pedagogernas integritet då vi inte vill gå in i 

verksamheten och vanära de pedagoger som agerar i redan svåra situationer. Även då 

samtycke till att spelas in getts via telefon tillfrågades varje pedagog detta innan intervjuerna. 

En av pedagogerna bad oss då att inte spela in henne, vilket respekterades och då användes 

istället papper och penna. Detta medförde att intervjun blev svårare att dokumentera, och en 

risk att det nedtecknade materialet blev mindre överensstämmande än det som spelats in. 

5.7.3 Påverkan ur ett genusperspektiv  

I början av studien antogs inte ett genusperspektiv, men utefter studiens gång tillämpades ett 

sådant. Först tänkte vi inte utmärka könen i så stor omfattning och valde att nämna barnen 
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som barn A1, B1, C1 och vidare beroende på vilken förskola de tillhörde, och likadant med 

pedagogerna. För att förenkla läsandet och flytet i uppsatsen valde vi därefter att benämna 

barnen och pedagogerna med fiktiva namn. Dessa namn har aktivt blivit valda för att vara 

representativa av barnet eller pedagogen så att namnet fortfarande ger en bild av härkomsten 

och åldern på personen. När de fiktiva namnen valdes gavs barn och pedagoger namn med 

samma begynnelsebokstav för varje förskola. Detta för att skilja de olika barngrupperna och 

arbetslagen från varandra. En aspekt som inte har förändrats är att vi valt att skriva ut 

benämningarna “han” och “hon”. Detta har vi gjort för att belysa att det finns en skillnad i 

benämningarna men att båda könen är lika värda och därmed inte bör döljas genom att skrivas 

bort. Däremot utmanades denna tanke när en manlig pedagog medverkade i studien och 

berättade att han själv upplever en skillnad mellan de kvinnliga och manliga 

anknytningspersonerna. Innan hade vi i denna situation gjort likadant som med barnen, att 

skriva fram könet, men inte utmärka det på något vis. Men för att vår empiri framförde denna 

intressanta tanke, ansåg vi att det var av vikt att skriva att det kan upplevas vara en 

genusdimension inom verksamheten, och att den även påverkar arbetet. Studien är däremot 

inte fokuserad på detta genus-resultat, utan genus i denna studie är en intressant synvinkel 

som vi ansåg var viktig att föra fram då det visade sig genom vårt empiriska material. 

5.7.4 Vår påverkan 

På samtliga förskolor var barnen nyfikna på oss, och de kom ett flertal gånger fram och 

frågade vilka vi var och vad vi gjorde. Vi förklarade, vilket även några av pedagogerna gjorde 

när barnen inte själva vågade fråga. Eftersom vi var okända för barnen kan detta ha medfört 

att barnens beteende påverkades av vår närvaro, men vi anser att detta inte är relevant för 

studien då fokus låg på pedagogernas förhållningssätt. Under observationerna valde vi som 

ovan nämnts aktivt att behålla ett avstånd till barnen under känsliga situationer som till 

exempel lämning, så befann vi oss inte i hallen på grund av risken att påverka resultatet. Den 

ursprungliga planen var att intervjua pedagogerna i fokusgrupper där två eller tre pedagoger 

intervjuades tillsammans. Detta i syfte att möjliggöra diskussion mellan dessa, men även för 

att minska maktförhållandet mellan oss och dem. Då två av förskolornas praktiska verksamhet 

inte tillät att två eller fler pedagoger avvaras från avdelningen beslutades att intervjuerna 

skulle genomföras med pedagogerna var för sig. Detta innebär att det kan ha uppstått ett 

maktförhållande under intervjun där vi hade övertaget då vi var två personer. 
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Ovan har ett flertal etiska aspekter presenterats vilka tydligt visar på att undersökningar med 

människor, specifikt med minderåriga barn, bidrar med en mängd med etiska dilemman som 

kräver aktiva val för att fortsätta studien och kringgå dilemmat. 
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6. Resultat 
Under rubriken nedan kommer det att framföras hur pedagoger arbetar med anknytning och i 

vilka typer av situationer som det kan synliggöras ur. Det kommer även att synliggöras vilka 

strategier och mönster som pedagogerna på de olika avdelningarna tillämpar i dessa 

situationer. På samtliga förskolor väckte vår närvaro oro i barngruppen, och barnens respons 

på detta varierade. Omsorgssituationerna kommer med hjälp av genomförda observationer på 

tre olika förskolor visualiseras och beskrivas. Förskolorna och dess pedagoger och barn 

kommer att skiljas åt med hjälp av fiktiva namn. Förskolorna kommer att kallas Ananasen, 

Bollen och Citronen. Den första frågeställningen i denna uppsats som behandlar vilka 

situationer som pedagogerna ägnar sig åt anknytning kommer att undersökas med hjälp av 

våra observationer i detta nedanstående avsnitt. 

6.1 Typiska situationer där pedagoger ägnar sig åt 
anknytning 
För att analysera det empiriska materialet utifrån den första frågeställningen har vi 

utkristalliserat sju typiska situationer där pedagoger tillägnar sig åt anknytning som därefter 

har tematiserats. Dessa tematiseringar har gjorts utifrån vanligt förekommande situationer i 

förskolans dagliga verksamhet. Dessa sju typiska situationer beskrivs i det följande. 

6.1.1 Lämning 

I det observerade materialet har det visat sig att lämning kan vara en mycket svår situation för 

många barn då det innebär en förändring, samt en överlämning inom anknytningshierarkin. 

Nedan kommer tre lämningssituationer som har utförts på olika sätt redovisas. 

  

Anton kommer till förskolan Ananasen i pappas famn där han möts av pedagogen Ann-Marie 

som sitter på en stol. Hon är placerad i nära anslutning till hallen. Ann-Marie gestikulerar och 

sträcker ut sina armar mot Anton för att öppna upp sin famn. Hon frågar om han inte ska 

komma och sätta sig i hennes knä och lyssna när hon berättar något som hänt henne. Pappan 

försöker överlämna Anton till Ann-Marie och Anton ger respons genom att börja skrika och 

gråta. Pappan tar tillbaka honom och säger “vi gör om det” och går ut i hallen igen. Ann-

Marie väntar inne på avdelningen någon minut innan hon möter upp Anton och pappan en 
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andra gång, men denna gång i hallen. Ann-Marie börjar småprata med Anton och pappan tar 

avsked och går strax därefter. Anton följer med Ann-Marie in på avdelningen och börjar leka. 

Under en morgon på förskolan Bollen kommer ett flertal av barnen till förskolan medan de 

resterande barnen pysslar tillsammans med pedagogen Bjarne. Han sitter vid barnens 

pysselbord med ryggen mot hallen. Barnet Bilal har pysslat färdigt och vill lägga ut sin 

teckning på hyllan ute i hallen för att kunna visa den för sin pappa. Bjarne följer skuttandes 

efter där barnet Bashir precis har kommit in med sin mamma. Bjarne hälsar snabbt på Bashir 

och fortsätter med att hjälpa Bilal, och sedan går de tillbaka in till avdelningen. Bashir går 

förbi oss och in i ett rum där några andra barn bygger en tågbana. När de andra barnen får syn 

på Bashir uttrycker de snabbt att han inte får vara med, genom att säga “åh nej, gå!”. Bashir 

går förbi oss ännu en gång och ställer sig vid Bjarne. Barnet frågar pedagogen vilka vi är och 

pedagogen berättar vad vi heter och att vi sitter och skriver. Lite senare kommer barnet Billy 

inspringandes själv på avdelningen och Bjarne sitter på samma stol som tidigare. Pedagogen 

hälsar snabbt på barn Billy och fortsätter att fokusera på aktiviteten vid bordet. 

Aktiviteten vid bordet fortsätter och pedagogen sitter fortfarande kvar vid bordet, men har nu 

vänt sig så att han har profilen mot hallen. Barnet Bella har kommit in i avdelningens hall 

tillsammans med sin pappa som har tagit med sig material som barnen kan pyssla med. 

Pappan är på väg genom rummet för att gå till den angränsande avdelningen och Bella har 

ställt sig vid tröskeln mellan avdelningen och hallen. Hon blickar ut över rummet och ser 

sömnig och tom ut i ansiktsuttrycket, men höjer sedan blicken och får ögonkontakt med 

Bjarne. Hon skiner upp och springer till pedagogens famn där hon får en kram och berättar 

om materialet som pappan tagit med. 

Dessa lämningssituationer skiljer sig åt i pedagogens förhållningssätt. I den första situationen 

synliggörs en anknytningshierarki där Anton inte vill separeras från pappan, men snabbt kan 

tröstas av Ann-Marie efter att pappan gått. Situationen med Bella kan även tolkas gestalta en 

anknytningshierarki där barnet byter omsorgsperson från pappan till pedagogen vid 

överlämningen. Anknytningshierarkierna verkar utifrån denna situation vara av betydelse i 

förskolans verksamhet då barnet tidigare såg nedstämt ut när den primära 

anknytningspersonen lämnade, men genom närhet till pedagogen utstrålade glädje. Ur denna 

situation blir det därför tydligt att det är av vikt att barn har en person att knyta an till på 

förskolan som kan vara en trygghet under dagen. Även hallen kan tolkas ha en betydelse i 

lämningssituationer då Anton blir buren över tröskeln in på avdelningen och protesterar. När 
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han sedan får göra om proceduren och ta sin tid i hallen går överlämningen bättre, och detta 

kan tolkas ske därför att hallen är en erkänd övergång mellan hem och förskola. I ovanstående 

situationer synliggörs det hur viktig en närvarande pedagog och anknytningsperson är. I 

situationen med Bashir kan det tolkas att han är i behov av närhet från pedagogen på grund av 

att han blir avvisad från kompisarnas lek samt upplever osäkerhet kring vår närvaro. Eftersom 

barnet söker denna trygghet hos Bjarne kan tolkningen även göras att Bashir har en trygg 

anknytning till pedagogen. Utan kontexten med Bashir, kan det tolkas som att pedagogen inte 

uppmärksammar och öppnar upp för barnens överlämning från hem till förskola. Med 

kontexten synliggörs det däremot att barnet är medvetet om att pedagogen finns tillgänglig 

vid behov. Detta då han snabbt ändrar fokus från aktiviteten vid bordet till Bashir som dels 

verkar påverkad av barnens ord, dels av vår närvaro. 

6.1.2 Föräldrars svårigheter att lämna barnen 

Ovan har olika lämningssituationer beskrivits. Nedan kommer ytterligare aspekter av 

lämningssituationer presenteras, denna gång att det ibland kan det visa sig att även föräldrarna 

kan ha svårigheter i att separera. Detta syns i två observationer som kommer beskrivas och 

kommenteras nedan. 

 

Axel kommer in i hallen med sin mamma, och pedagogen Ann-Marie ropar hej. Två andra 

barn går mot hallen och pedagogen ropar då till dem att låta barnet få klä av sig i lugn och ro. 

Axel går sedan in på avdelningen och sätter sig vid ett bord för att spela spel, och mamman 

följer efter in i rummet. Hon frågar barnet om en kram och klappar honom på ryggen. Hon 

pratar med Ann-Marie och säger sedan att hon ska gå. Axel säger att han ska visa mamman 

något och mamman frågar senare om en kram igen. Sedan går hon och sätter sig i 

avdelningens soffa där hon börjar prata med ett annat barn. Pedagogerna Ann-Marie och 

Agneta är ute i hallen. Mamman går sedan och Agneta kommer in i rummet och konstaterar 

att barnen ska spela spel. En stund senare kommer Adam in på avdelningen med sin mamma i 

handen. Mamman och Ann-Marie börjar prata med varandra, de står där en längre stund och 

pratar om sjuka barn, bebisar och amning. Adam växlar under samtalet mellan att bli upplyft 

och att hålla runt mammans ben. Ann-Marie säger sedan att det är dags för barnet och 

mamman att säga hejdå och mamman svarar, riktat till barnet, att hon ska gå. Adam säger då 

“men det är ju ni som står och pratar”. Ann-Marie går iväg och mamman står kvar och pratar 
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med barnet. Sedan kommer Ann-Marie tillbaka och tar Adam på ryggen medan hon frågar 

med bestämd röst “Vilket fönster ska vi ta?”. Mamman går och de vinkar i fönstret. 

I dessa två situationer kan svårigheterna upplevas ligga hos föräldrarna, då de verkar tycka att 

separationen är jobbigare än barnen gör. Detta kan bidra till att en lämningssituation blir mer 

påfrestande för barnet än vad det annars skulle vara om föräldern tagit ett snabbt avsked. När 

föräldern agerar på detta vis kan denne möjligen signalera till barnet att vistelsen på förskolan 

är något negativt och att föräldern inte vill lämna barnet där. 

6.1.3 Främlingars närvaro 

Tidigare forskning har visat på att barn kan reagera på olika sätt när de utsätts för en 

främlings närvaro (Fonagy, 2007; Killén, 2014; Read, 2010). Detta var något som förekom 

under observationerna då vår närvaro på avdelningarna påverkade barnen, vilket hanterades 

på olika sätt av olika pedagoger. Nedan kommer tre sådana situationer att beskrivas. 

 

Under en situation sitter vi vid ett bord intill dörren ut till hallen. På andra sidan rummet sitter 

pedagogen Agneta och äter frukost tillsammans med större delen av de barn som kommit. Ett 

av barnen har uppmärksammat oss och frågar Agneta vilka vi är. Hon förklarar att vi är 

studenter som ska bli som pedagogerna, att vi ska lära oss och är där för att skriva om hur det 

är att vara på förskolan. Barnen verkar vara tillfredsställda med svaret och ställer inga 

ytterligare frågor. 

Efter frukostsituationen har barnen påbörjat lekar och vi sitter fortfarande kvar vid bordet, och 

Agneta sitter vid det andra bordet och spelar spel. Några av barnen har börjat springa 

tillsammans mellan rummen, tittar på oss och fnissar. Efter en stund närmar sig barnen oss 

och de gömmer sig under bordet vi sitter vid. De har ett papper med sig som är ihoprullat, och 

fungerar i leken som en kikare. Barnen kittlar oss under fötterna och fortsätter att titta på oss 

för att hastigt gömma sig igen. Leken fortsätter på detta sätt under en längre stund, fler barn 

ansluter sig, och sedan frågar Ann-Marie, som går genom rummet, vad de gör. När hon 

kommer tillbaka till rummet säger hon “nej ni får göra det i ett annat rum”, varpå Agneta 

svarar att barnen smyger på gästerna och att de inte kan göra detta i ett annat rum. Ann-Marie 

svarar då “jaså, är det det de gör?”. När leken senare gradvis tar slut sätter sig några av dessa 

barn vid vårt bord och spelar spel. 
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På förskolan Citronen är det snart dags för städning på avdelningen. Barnen Carl och 

Christian leker tillsammans med några andra barn inne i ett lekrum och vi sitter utanför 

rummet och antecknar. Carl och Christian kommer fram till oss och viskar till varandra, och 

vi hör hur de ber varandra att “fråga du!”. Till slut frågar Carl vad vi heter, och vi svarar dem. 

De säger “okej” och springer snabbt tillbaka in i lekrummet. De fortsätter att leka en stund 

och kommer sedan tillbaka för att återigen börja viska och mana varandra till att fråga oss 

något. Efter en stund frågar vi dem om de undrar vad vi gör, och de nickar. Vi förklarar att vi 

tittar på hur deras fröknar jobbar eftersom vi också ska bli sådana, varpå de svarar “aha” och 

står kvar. Pedagogen Christina kommer in i rummet och säger till barnen att gå tillbaka in i 

lekrummet och städa klart. Barnen går in i lekrummet. 

I ovanstående situationer synliggörs barnens anknytningsmönster och att de i kontakt med en 

främling söker närhet hos den närvarande primära anknytningspersonen. Det synliggörs 

samtidigt att barnen undersöker de som är främlingar på avstånd, och det kan tolkas att de 

vågar göra detta då en anknytningsperson är närvarande. Pedagogerna hanterar däremot vår, 

främlingars, närvaro på olika sätt. I första situationen framgår det att barnen reagerar på vår 

närvaro med frågor, men att den trygghet och lugn med oss i rummet som Agneta utstrålar 

avspeglas på barnen. Hon förklarar för barnen på ett pedagogiskt sätt och barnen verkar efter 

detta kunna slappna av med oss sittandes i rummet. I den andra situationen kan Ann-Marie 

tolkas tro att undersökandet är en spinglek, och inte ett sätt för barnen att utforska vår roll. 

När hon kommer tillbaka verkar hon tycka att det är för stimmigt, då hon avbryter och säger 

att de får fortsätta leken i ett annat, mindre rum. Det kan tolkas som att Agneta har en större 

förståelse för vad barnen leker, då hon har suttit i rummet under hela lekens gång och 

därigenom fått en överblick. Att barnen smyger på oss kan tolkas som ett sätt att våga komma 

närmare oss fysiskt, för att sedan våga sätta sig bredvid och påbörja en aktivitet, dock sker 

detta efter ovanstående situation där Agneta redan förklarat vår närvaro och introducerat oss 

för barnen. Barnen i situationen blir tydligt påverkade av vår närvaro, men inte i den grad att 

de uppvisar otrygghet, utan snarare nyfikenhet. I den sista situationen synliggörs det även att 

barnen på den förskolan är mycket nyfikna på oss, men pedagogen hanterar den på ett 

annorlunda sätt än de ovanstående situationerna. Om Agneta inte varit närvarande i 

situationen där Ann-Marie anser att barnen är för stimmiga och ber de leka i ett annat rum, 

hade den situationen kunna resultera som den sista situationen. I den situationen har två av 

barnen vågat sig fram till oss och frågat vad vi gör och vilka vi är. Detta avbryts därefter av 

Christina som, likt Ann-Marie, inte ser att det finns en nyfikenhet och en undran över vilka vi 
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är. I denna situation kan det tolkas uppstå ett dilemma då pedagogen redan sagt att de ska 

städa eftersom detta är en rutin inom den pedagogiska verksamheten. Dilemmat uppstår då vi 

är främmande och barnen är nyfikna på vilka vi är, men på grund av den pedagogiska 

verksamheten får de inte möjligheten att undersöka. Christina verkar inte se till 

anknytningsbehovet som uppvisas, och tar sig inte heller tid att förklara för barnen vilka vi är 

och vad vi gör där. Detta synliggör därmed att det är av vikt att pedagoger försöker ha en 

helhetssyn och kan se ur olika perspektiv för att se hur barnen tänker och vad de behöver. 

6.1.4 Bekräftelse 

En stor del av anknytningsrelationen handlar om att tolka och besvara barns signaler, och 

ibland kan dessa signalera behov av bekräftelse av olika slag. Under observationerna 

bevittnade vi sådana situationer och dessa kommer att presenteras och kommenteras nedan. 

  

Barngruppen på förskolan Bollen har blivit uppdelad, och fem barn sitter och pysslar vid två 

bord. Vid det ena bordet sitter två yngre barn och vid det andra sitter tre barn som pedagogen 

beskriver som mer självgående, och dessa håller på att skapa en karta. Vid det senare nämnda 

bordet sitter barnet Ben och under aktiviteten kommenterar de andra två barnen det han har 

ritat. Pedagogen Bjarne sitter vid det andra bordet, och Ben ropar till honom ett flertal gånger. 

Pedagogen ber barnet att vänta varje gång. Efter en stund reser sig Ben och går fram till 

pedagogen, och utstrålar att han är ledsen. Pedagogen reser sig och följer med bort till deras 

bord, där han frågar de andra barnen vad de gör och går sedan tillbaka. Kort därefter hör vi 

barnen vid Bens bord, och de uttrycker att de inte är nöjda med Bens bidrag till kartan. Ben 

går fram till pedagogen, tar honom i handen och drar med sig honom. Pedagogen följer med 

och pratar en stund med barnen. Han säger att han tycker att det är tråkigt att de kritiserar och 

kommenterar Ben och ber dem sluta med detta och att försöka se kartan från Bens perspektiv. 

Christoffer och Christina sitter i en soffa och läser tillsammans när ett annat barn kommer för 

att hämta pedagogen. Detta barn har byggt något i ett annat rum, vilket blivit förstört av ett 

tredje barn. Pedagogen reser sig upp och går in i lekrummet där hon sätter sig på knä vid 

barnen. Christoffer sitter kvar i rummet med soffan och börjar leka med ett par timglas. 

Pedagogen försöker hjälpa till i konflikten med bygget genom att be barnen att inta varandras 

perspektiv, och då kommer Christoffer in i rummet och ställer sig vid tröskeln. Han säger 

“kolla!” till pedagogen och visar upp två timglas, och pedagogen ger en likgiltig respons på 

att hon har sett. Christoffer går in i rummet och ställer sig snett bakom pedagogen, står där en 
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stund och går sedan och hämtar leksaksmat med tillbehör. Han sätter sig ner bredvid 

pedagogen och erbjuder henne ett glas, varpå hon tar det och håller det en stund. Pedagogen 

interagerar med de andra barnen och barn Christoffer frågar då igen om hon vill ha mat. Lite 

senare kommer ett av de andra barnen och sätter sig i pedagogens knä och hänger runt hennes 

hals. Christoffer sitter bredvid och tittar på dem. Efter en stund går pedagogen ut ur rummet 

och barn Christoffer fortsätter att leka med maten. 

Några barn har tillsammans med pedagogen Barbro en aktivitet vid vattenbordet där de 

blandar färger i vatten. I vattenbordet står två skålar med röd och gul hushållsfärg och barnen 

har varsin pipett. Redan efter några minuter börjar de leka att den gula färgen är kiss och den 

röda färgen är blod, och Barbro försöker avleda denna tanke genom att säga att det är 

apelsinsaft istället. Barnet Bashir har hällt röd hushållsfärg och vatten i ett saltkar så att 

vätskan är rosa, och han försöker få pedagogens uppmärksamhet genom att upprepa “titta 

lila!”. Barbro tittar snabbt upp, svarar “ah, titta…” och återgår till att försöka få de andra 

barnen att sluta leka att den gula färgen är kiss. Detta händer flera gånger. Efter en stund 

kommer pedagogen Bjarne in i rummet för att prata med Barbro, och när barnen leker att den 

gula färgen är kiss hänger han på leken och skrattar. Bashir upprepar “titta lila!” till Bjarne 

som dyker ned på huk bredvid barnet och svarar “wow, kolla vilken fantastisk färg, hur har du 

lyckats med den?”. Bashir lyser då upp och svarar “löd”. Sedan fortsätter Bashir att leka med 

vattnet och färgerna. 

I dessa tre situationer framförs olika tillfällen där barn söker en bekräftelse av 

anknytningspersonen. En tolkning av första situationen är att Ben är i behov av stöd i 

situationen och söker detta av pedagogen genom att ropa efter honom. När detta inte lyckas 

provar han en ny strategi där han går fram till pedagogen. Det tolkas som att barnet upplever 

att denna strategi är mer framgångsrik, och använder den ytterligare en gång i kombination 

med kroppskontakt, vilket lyckas. Hur relationen möjligen kan påverkas av en liknande 

situation där barnet inte känner att han eller hon blir hörd, utan behöver söka stöd i en relation 

som inte är ömsesidig. Även Bashir verkar uppleva att hans försök till uppmärksamhet inte 

bekräftas då vi i situationen ser att barnet försöker få kontakt och bekräftelse av Barbro, men 

får inte detta och upprepar därför försöket. När Barbro sedan svarar gör hon detta på ett sätt 

som kan tolkas som ofokuserat och oengagerat. Barnet verkar förstå detta eftersom han 

upprepar försöken att få bekräftelse och inte verkar nöja sig med hennes svar. När Bjarne 

kommer in och visar sitt intresse genom att sätta sig på huk och ställa frågor till Bashir verkar 

barnet bli nöjd. Detta är en tolkning som baseras på barnets ansiktsuttryck då han ser glad ut 
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och på att han efter detta fortsätter med leken och slutar söka bekräftelse på färgen. De olika 

förhållningssätt som Bjarne och Barbro har synliggörs genom att Barbro fokuserar på att lära 

barnen sociala regler där det inte är lämpligt att prata om kiss. Barbros sätt att fokusera på 

ordning och reda ställer sig i kontrast mot Bjarnes fokus på att lyssna på ett barn i taget, samt 

uppmuntrande av barnens lek trots temat. Liknande känsla som både Ben och Bashir upplever 

kan även Christoffer tolkas ha. Detta då det tolkas att han tankar närhet när han sitter i soffan 

med pedagogen, och att han inte känner sig klar med detta när hon förflyttar sig till 

lekrummet. Detta blir även tydligt när han först hittar en strategi för att göra inträde i rummet 

och sedan håller sig nära pedagogen. Christoffer försöker söka bekräftelse och närhet hos 

pedagogen men hon, samt de två andra pedagogerna från förskolan Bollen, verkar inte se 

dessa bekräftelsesökningar från barnen. 

6.1.5 Närhet 

Anknytning handlar mycket om olika omsorgssituationer, varpå barn ibland behöver och 

söker närhet hos de vuxna. I det följande kommer två situationer beskrivas, en situation där ett 

barn är nedstämt samt en situation som påvisas vara pinsam för barnet. 

  

Under förmiddagen på förskolan Ananasen är ett av barnen, Alvin, tystare och mer stilla än 

vanligt, vilket kommenteras av Ann-Marie. Vi sitter vid bordet och Ann-Marie kommer 

tillsammans med barnet dit och sätter sig. Alvin sätter sig i pedagogens knä och tittar på kort 

medan pedagogen frågar hur det är med honom och visar vad hon gjort i helgen. Pedagogen 

kramar om Alvin. Senare under förmiddagen sitter de tillsammans i soffan, där de sitter tysta. 

Ann-Marie frågar om hon ska lämna barnet ifred, varpå han skakar på huvudet. Hon frågar 

om hon ska stanna och barnet svarar ja, och ber henne att läsa en bok. Ann-Marie har lagt 

armen runt barnet och de läser en bok tillsammans. 

Barnet Anna går fram till Agneta och berättar att hon varit kissnödig och sedan övergår 

hennes röst till viskande. Innan Anna hinner berätta klart gestikulerar Agneta att barnet ska 

följa med ut till toaletten och de går ut tillsammans. 

Dessa situationer är mycket olika men liknar sig i hur barnen söker en närhet hos pedagogen, 

samt i hur pedagogerna agerar. I båda dessa situationer använder sig pedagogerna av sina 

förkunskaper av barnen och vet därmed hur de brukar vara. I båda situationerna anser vi även 

att pedagogerna agerar utefter barnens känslor och för deras välmående. I första situationen 
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syns detta när Ann-Marie frågar Alvin hur han vill att hon gör och inte tar för givet att han vill 

ha det på ett visst sätt. I andra situationen ansåg vi att det var tydligt att Anna var obekväm i 

situationen när hon stod och pratade med pedagogen, vilket även denna verkar ha uppfattat. 

Tolkningen av denna situation är att Agneta använder sig av sin närhet och kunskap om det 

enskilda barnet för att känna av vad barnet kräver i situationen. I denna situation innefattar 

detta att inte dra de andra barnens fokus till händelsen. 

6.1.6 Utgång 

På en av förskolorna observerades en situation där ett barn tycktes ha kunskap om att olika 

pedagoger skiljer sig i sina förhållningssätt, och eftersom vi anser att detta är en intressant 

infallsvinkel i anknytningsrelationen har vi valt att ta med denna trots att det inte finns andra 

situationer som kan grupperas under denna kategori. 

  

Barnen har på förskolan Bollen lekt med olika material i lekrummet, och barnet Bassam har 

dels stått lite på sidan av, dels lekt lite i “affären”. Det är dags för städning vilket pedagogen 

Barbro meddelar barnen och ber några barn, bland annat Bassam, att städa vid bygglådorna. 

Bjarne går runt i rummet och han säger till Bassam, med handen på barnets rygg, att han inte 

behöver städa vid bygglådorna eftersom han inte lekt med dem. Barbro säger att barnet lekt 

vid affären och säger att han kan städa där eftersom de snart ska gå ut. Bassam svarar “nej!” 

och ser ledsen ut. Sedan städar han i affären medan han snyftar. Han går ut i hallen och säger 

till Barbro när de går förbi varandra att han inte vill gå ut. Hon svarar att det inte är något att 

gråta över. Bassam går sedan fram till Bjarne, som sitter och bygger tillsammans med några 

andra barn, och säger “jag vill inte gå ut”. Bjarne svarar “nej jag förstår det men jag ska ju 

snart gå hem, så ni måste gå ut. Men lek lite till, så kan du vara den sista som går ut”. Barnet 

går sedan och ställer sig vid fönstret där han tittar ut med axlarna hängandes. Barbro kommer 

in i rummet och säger “kom igen, nu måste ni gå ut!” och barnet börjar då gråta högljutt, och 

han säger då också att han inte vill. Barbro svarar med höjd röst att de måste. Sedan föser hon 

ut barnet i hallen med handen på hans rygg. 

I denna situation kan Bassam tolkas söka stöd hos Bjarne för att slippa gå ut. Det skapas ett 

dilemma där pedagogerna inte säger samma sak till barnet, vilket barnet verkar ha kunskap 

om då han går till Bjarne efter att inte fått någon tröst av Barbro. Verksamheten kräver att 

barnen går ut, men barnens inställning till detta verkar hanteras på olika vis av olika 

pedagoger. Detta synliggörs då Bjarne försöker komma fram till en kompromiss med Bassam, 
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vilket skulle kunna ha en negativ påverkan på relationen mellan Bassam och Barbro när hon 

senare bryter detta, vilket är omedvetet. 

6.1.7 När pedagoger går iväg 

Som beskrivits tidigare är ett tydligt avslut för barn mycket viktigt för att de ska kunna avsluta 

och gå vidare på ett smidigt sätt. Dock sker inte alltid detta, ett exempel på det framförs 

nedan. 

  

Under slutet av pysselaktiviteten på förskolan Bollen som tidigare beskrivits säger pedagogen 

Bjarne till pedagogen Barbro att han ska gå på toaletten och ber henne hålla ett öga på barnen. 

Ben, som har suttit vid bordet, och ritat på en karta ställer sig vid dörren där Bjarne gått ut. 

Ben frågar var Bjarne är någonstans och frågar om han är på möte. Barbro svarar att han är på 

toaletten och barnet frågar då om pedagogen har möte på toaletten. Barnet står kvar vid dörren 

fram till att Bjarne kommer tillbaka. 

I situationen ovan framgår barnets behov av att veta var pedagogen är, och det är även tydligt 

att pedagogen endast informerar sin kollega om var han ska gå. Barnet verkar ha erfarenhet av 

att Bjarne går på möte eftersom han drar slutsatsen att det är det pedagogen gör när han går ut 

ur rummet. 

6.1.8 Sammanfattning av resultat från observerat material 

I denna del har vi presenterat utvalda situationer som observerats i förskolorna där vi anser att 

pedagogerna arbetar med anknytning. Det har även framförts små analyser av situationerna 

för att synliggöra på vilka sätt anknytning kan ges uttryck i förskolans verksamhet. De är 

dessa idealtypiska situationer som återberättades för pedagogerna under intervjuerna för att ge 

dem utrymme att uttrycka sina tankar och motiv av de observerade situationerna. Detta som 

en variant av metoden stimulated recall. Nedan kommer intervjusvaren att presenteras och 

kommenteras och med hjälp av dem kommer uppsatsens andra frågeställning att besvaras. 

Denna beträffar vilka erfarenheter pedagoger har kring anknytning samt hur de reflekterar 

kring dem. 

6.2 Pedagogers erfarenheter kring anknytning 
Under detta avsnitt kommer andra frågeställningen att undersökas. Vi frågar inledande vad 

pedagogerna anser ingår i begreppet anknytning, för att få en förståelse för deras uppfattning 
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om anknytning. Detta för att få en samförståelse av anknytning för att underlätta 

analysprocessen. Lite längre ned har vi tematiserat pedagogernas svar om förhållningssätt i 

olika kategorier. Dessa kategorier är pedagogers flexibilitet och medvetenhet om barns 

individualitet, att kunna inta olika perspektiv, pedagogers syn på tyst kunskap samt betydelsen 

av manligt och kvinnligt inom förskolans verksamhet. 

6.2.1 Pedagogers uppfattning om anknytning 

Det som är gemensamt i pedagogernas svar är goda och trygga relationer som också innebär 

att pedagogerna kan sätta gränser och restriktioner utan att äventyra anknytningsrelationen. 

Pedagogerna anser även att föräldrarnas trygghet är viktiga för att föräldrarnas åsikter och 

känslor återspeglar sig i barnen. Ytterligare tillfrågades pedagogerna om de ansåg att de fått 

en utbildning eller kunskap inom anknytning, dels genom deras utbildning till pedagog och 

dels genom praxiskunskaper i arbetet. Flertalet pedagoger ansåg att denna fråga var komplex 

att besvara då deras utbildning ägde rum för många år sedan. De flesta pedagoger ansåg inte 

att de fått sin kunskap om anknytning genom deras grundutbildning utan mer genom en 

fortbildning och erfarenhet från den praktiska verksamheten. Utöver dessa två frågor ställde 

vi även frågor om hur de ansåg att anknytning är integrerat på deras avdelning samt om de har 

några specifika strategier för att få en trygg relation med barnen. De belyste att avdelningarna 

har inskolningar och att den första trygga basen byggs och grundas där. En av pedagogerna 

beskrev att inskolningarna har en mycket viktig grund till barnens vidare utveckling. Detta 

eftersom det är den perioden både barnen och föräldrarna har för att knyta an till pedagogerna 

och förskolan, och därav är det viktigt att avdelningen och pedagogerna tar sig tid för 

inskolningarna. Pedagogen Anita svarar på frågan “men grunden när barnen kommer hit läggs 

på småbarnsavdelningarna. De jobbar jätte- jättemedvetet och intensivt med det, men här så 

tycker jag att de, de kommer till oss när de känner behov av att tanka vuxen”. I detta citat 

synliggörs hur viktigt en av pedagogerna anser att en inskolning samt en ömsesidig relation 

är. Vidare berättar samma pedagog att det inte enbart är barnens ansvar att uppehålla 

anknytningsrelationen, utan att det även är upp till pedagogerna att finnas tillgängliga. Anita 

fortsätter dock att belysa att det inte alltid är möjligt då det kan uppstå stressande situationer 

där de inte hinner med att se alla barn. För att vara tillgänglig berättar en annan pedagog att de 

delar upp barngruppen i mindre grupper för att arbeta mer individanpassat och för att 

tydligare kunna se det enskilda barnet. En av pedagogerna kommenterar frågorna i intervjun 

och säger ”det är svåra frågor ni har, eller lite så här, inte svåra men det är sånt man inte 

tänker på så ofta, för man gör det bara”. En sista grundfråga som vi därför ställde till alla 
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pedagoger var om de hade ett arbetssätt för att synliggöra tyst kunskap. Pedagogerna 

associerade denna kunskap med bemötandet av barnen, sina känslor och de enskilda barnens 

behov. De flesta pedagoger var eniga om att reflektion och samtal i arbetslaget är 

framgångsrika sätt för att göra detta, och att det är viktigt att göra denna kunskap synlig för att 

bidra med kunskap. En av pedagogerna ansåg däremot att hon är väl medveten om sina 

handlingar och sin kunskap, då hon hävdar att hon gör nästintill allt medvetet. Vidare under 

samtalet berättar hon dock att de har reflektionstid där hon med en specialpedagog kan 

diskutera en känsla hon har. Vi tolkar detta uttalande som att hon inte är medveten om att det 

är tyst kunskap hon berättar om; detta eftersom hon betonar att hon inte har någon tyst 

kunskap då hon anser att hon är så pass medveten och tydlig om sitt förhållningssätt. Däremot 

berättar hon att hon ibland kan få en känsla om något, vilket är en form av tyst kunskap då 

denna finns där men är svår att sätta ord på. 

För att synliggöra denna kunskap som ofta är tyst har vi läst upp situationer för pedagogerna 

som observerats i deras verksamhet och efterfrågat deras reflektioner om dessa. Dessa 

reflektioner kommer nedan att kategoriseras i olika strategier som pedagogerna använder vid 

omsorgssituationer. 

6.2.2 Pedagogers flexibilitet och medvetenhet om barns individualitet 

Ett av svaren som synliggjordes för oss under intervjuerna var att pedagogers förhållningssätt 

i verksamheten är mycket viktiga. Dessa förhållningssätt som pedagogerna påvisar genom 

intervjuerna är att kunna vara flexibla, samt en medvetenhet och en kunskap av att känna 

varje enskilt barn och dess behov. 

  

Situationen där Anton och hans pappa börjar om i hallen läses upp för Agneta och vi frågar 

henne om det är en vanlig strategi bland avdelningens pedagoger att ge barnen utrymme och 

sedan möta dem i hallen när lämningen är krånglig. Hon förklarar att strategierna är 

individuellt anpassade för det enskilda barnet och ger exempel på att de kan variera mellan att 

bara heja, att barnet blir buret till soffan och förälder och barn ritar i imman på hallens 

fönster. Anita menar att de flesta föräldrarna på avdelningen tar avsked vid hallen och att 

fönstret då blir gränsen där övergången sker mellan hem och förskola. Anita belyser vikten av 

de känslor hon utstrålar vid problematiska överlämningar, och säger: “[...] det är viktigt att jag 

ser glad ut, att den som den ska komma till se glad ut och jag ser trygg ut och avslappnade ut 

och utstrålar en person att det här kommer bli en rolig dag.. att det är okej för dig att du är 
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ledsen när du ska lämna ifrån dig…”. Hon menar även att det är viktigt att vara lyhörd och 

fråga barnen vilken kontakt de vill ha med pedagogerna när de är ledsna eftersom en del barn 

vill sitta i knä och andra vill sitta bredvid eller bli lämnade ensamma. Agneta framhåller 

vikten av att de känner barnen väl och vet vad de behöver i dessa situationer, och berättar att 

de på förskolan har bestämt att det i första hand ska vara en ordinarie personal som tar emot 

barnen. Detta eftersom det är av betydelse att barnen känner sig trygga vid överlämningen. 

Vi ber Anita berätta om sina reflektioner kring svåra lämningar, och hon säger: 

Om man är ledsen och inte vill bli lämnad så brukar jag komma i närheten och så frågar jag 

föräldern om jag ska ta över eller så har det faktiskt hänt nån gång att de [barnen] vill springa 

efter sina föräldrar och då, då kan man behöva även om de är lite större behöva vagga dem och 

säga att det är okej, att de är för att de är ledsna och att jag förstår att du tycker det är jobbigt 

men mamma och pappa längtar också efter dig, men de måste gå. Också vet man att det går ju 

över om en liten stund. Jag har aldrig haft någon som nästan en hel dag.. det är aldrig, utan det 

övergången mellan hem och förskola. Och det kan ju vara på när de hämtar härifrån också, att 

det kan bli så med övergången och en del barn, de behöver ju ha med sig en del saker i 

övergången. 

 

När vi hade läst upp situationerna där föräldrarna har svårt att ta avsked frågade vi Agneta hur 

hon tror att de utdragna lämningarna påverkar barnen. Hon svarade att det kan leda till 

svårigheter för barnen att påbörja aktiviteter och att det inte är så bra. Hon berättar att 

pedagogerna i dessa situationer kan behöva ha ett samtal med föräldern och att det är bättre att 

denne går och sedan kontaktas via telefon om det finns behov av att återkoppla kring vad som 

hände när föräldern gått. Pedagogen belyser även vikten av att föra en dialog med föräldern 

kring tillvägagångssättet vid lämningen. Hon menar att de kan bestämma i förväg att 

pedagogen ska föreslå aktiviteter för barnet om överlämnandet blir svårt och säger: 

  
Så det har hänt att vi fått ha samtal med föräldrarna och sagt att även om det är jobbigt att gå 

så kan det ju vara så i perioder att, med lite äldre barn att, de är lite ledsna i samband med 

lämningen. Men om man vet att man har pratat och försökt avleda och man har kommit med 

olika förslag och inget fungerar och det pågår under en längre period, kanske man ändå måste 

bestämma på något vis med föräldern att vi får göra såhär, att vi gör att du kommer in och vi 

föreslår lite aktiviteter, jag tar honom i knät kanske eller man har en liten strategi för hur man 

ska göra och sen får du gå, och sen går du även fast han blir ledsen. Det är bättre att inte dra 

ut på avskedet för länge. 

  



	 43	

Pedagogen Anita berättar att de har olika förhållningssätt när ett sådant problem uppstår 

beroende på vilken förälder det handlar om. Hon berättar att till en förälder kan pedagogerna 

säga att det är dags för denne att gå, och en annan förälder brukar de prata med efteråt för att 

komma fram till gemensamma lösningar. Anita beskriver att de även kan belysa barnets 

påverkan av detta för föräldern: “det blir jobbigt för ditt barn när du talar så länge för att du 

drar ut på det. Det här är svårt, då får man prata om det efteråt också. Men visst ibland barnet 

tycker men gå nu”. Vi frågade även pedagogen hur hon trodde att barnen upplever dessa 

situationer, och hon beskriver följande: 

  
Jag tror det barnet blir kluvet att vart kan jag vara.. hemma eller på förskolan? För det kan 

vara jobbigt.. Om det är jobbigt för barnet.. Att [det] bli[r] jobbigare när det blir en längre 

period om det är svårt att lämna. Kan bli jobbigt att barnet kan känna att nu måste jag ta hand 

om dig också mamma eller pappa, kan jag inte vara med kompisarna. 

  

Bjarne berättar även om att det är viktigt att låta barnen arbeta själva ibland men även ha 

kunskap om hur mycket de klarar av. Han säger att: 

Det är ju ändå den proximala utvecklingszonen, vi ska ju ändå få dem att vara lite mer 

självständiga. Och ibland kan man göra det genom att såhär “Ah men du är ju duktig” eller 

du vet såhär va närvarande, men ibland kan man också va lite “Men näe försök lite grann!” 

på distans, för att det ska växa. Men hela tiden måste de ha kapacitet att klara av det. Det 

kände jag här, när han satt där och när han kom till mig som du sa, han hade inte kapacitet att 

klara den situationen. För lite kan de gott få böka med varandra, prata och diskutera. Det är 

ju.. man måste läsa så mycket och se vad som hänt innan, vad de gjort, dom måste hela tiden 

ha kapacitet att klara av situationen och har de inte det, då är det vårt ansvar att hjälpa dem. 

Situationen där Bassam inte vill gå ut läses upp för Barbro och tillfrågas om hur relationerna 

kan påverkas om pedagogerna berättar och lovar olika saker, och vad konsekvenserna blir om 

löftena bryts. På detta svarade hon att alla barn är olika och påverkas olika starkt på om 

pedagogerna säger olika, men att de alltid försöker hålla samma riktning. Detta då det är 

lättare för både barnen och pedagogerna om de säger samma sak och är överens. Barbro 

fortsätter beskriva att denna situation var speciell då Bjarne skulle gå hem och därav var det 

inte han som skulle fortsätta ha barnen. Barbro berättar att de i dessa situationer brukar säga 

till barnen att de inte vet svaret och ska dubbelkolla med pedagogen som ska stanna kvar. 

Detta för att inte förvirra barnen och undvika att lova en sak, som den andre pedagogen 

därefter bryter. 
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I dessa situationer synliggörs det att pedagoger behöver vara flexibla och ha kunskap om att 

alla barn är olika för få barnen att må bra. I situationen ovan blir det även tydligt att 

pedagogernas förhållningssätt inte alltid stämmer överens med det pedagogerna eller 

arbetslaget står för. Barbro beskriver i intervjun att de alltid vill försöka prata inom 

arbetslaget och höra med varandra innan de ger barnen ett svar, som i detta fall var att Bassam 

skulle få gå ut sist. Men observationen synliggör att den pedagogiska verksamheten inte alltid 

går att genomföra exakt som de tänker då mycket sker i stunden. I denna situation blir det 

även tydligt att Bjarne försöker vara flexibel och göra en överenskommelse med Bassam men 

att detta förhållningssätt inte stöds när Barbro har ett annat fokus. Utifrån pedagogernas svar 

ovan kan slutsatsen dras att pedagogerna anpassar sina strategier efter både barn och föräldrar, 

och att kommunikation därför är viktigt. Att vara medveten om sitt eget kroppsspråk och de 

känslor som utstrålas tycks också vara en strategi för att skapa trygghet hos barnen. Anita 

poängterar även betydelsen av att bekräfta barnens känslor i påfrestande situationer som 

överlämning, och menar även att detta kan gälla när barnet ska gå hem. Detta visar att det 

krävs att pedagogerna är flexibla och kan föra en dialog med föräldern där barnet står i fokus. 

6.2.3 Att inta olika perspektiv 

En strategi som pedagogerna använder sig av i förskolan i samband med anknytning är att se 

situationer ur olika perspektiv för att komma fram till olika slutsatser. Nedan presenteras en 

del där pedagogerna reflekterar kring situationer där de har satt på sig olika “glasögon” och 

sett ur olika perspektiv. 

I en situation sitter pedagogen Christina och barnet Christoffer i soffan och läser en bok och 

ett annat barn kommer fram och behöver hjälp i ett annat rum, varpå Christina reser sig upp 

och går iväg till det andra rummet. När denna situation lästes upp för Christina ville vi få 

kunskap om hur pedagogen Carin, som inte närvarande i situationen men ändå har kunskap 

om barnet och Christina, upplevde och tänkte om situationen. Carin beskriver att första delen 

av situationen där pedagogen går från soffan för att lösa konflikten är en given händelse och 

att hon tolkar att Christina var mer fokuserad på en konfliktlösning än något annat i 

situationen. Carin fortsätter berätta att barnet Christoffer antagligen kände sig ofullständig 

med uppmärksamhet då han följde med pedagogen in i rummet. Carin fortsätter beskriva att 

sådana situationer är svåra och att det uppstår dilemman inom dem. Detta då hon anser att 

barnet antagligen kände sig lite bortglömt och belyser att det möjligen inte skulle behövt 

något mer än en kort respons för att barnet skulle nöja sig. Carin belyser ytterligare att “[...] 
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man hade sagt att tyvärr kan jag inte hjälpa dig just nu eller vad som helst. Jag tror att det är 

vikigt att svara barnet nånstans, att visa uppmärksamheten, jag förstår. Annars tror jag att den 

kan känna aha nu var inte jag viktig”. Christina som situationen handlar om beskrev att hon 

var fokuserad på konflikten som hänt, att hon ansåg att de behövde hennes stöd i den 

situationen, som även Carin beskrev. Vidare beskrev Christina att Christoffer hade varit lite 

tyst och nedstämd tidigare och det var därför hon hade satt sig med honom i soffan. Sedan att 

han kom in till lekrummet där pedagogen och de andra barnen var, ansåg Christina som 

positivt. Detta beskriver hon genom att berätta att barn Christoffer hade svårt att hitta en lek 

den dagen och att han antagligen inte hade gått in i rummet om hon inte varit närvarande. Hon 

belyser därmed att denna situation möjliggjorde att Christoffer var med i byggleken som de 

andra barnen höll på med, men i sitt egna lilla hörn och med sin leksaksmat. 

Vi berättar om situationen där Bjarne går iväg på toaletten och Barbro är kvar. Från denna 

situation ställs frågan om hur pedagogen tror att relationen med barnen kan påverkas om 

pedagogerna inte säger till att de ska gå iväg, samt om de brukar vara tydliga med att markera 

när de går. Bjarne som är den pedagog som går iväg i situationen, svarar att han inte säger till 

när han ska gå, och inte vill göra det heller. Han förklarar att han tycker att barnen blir för 

distraherade om han skulle gå runt och säga till varje barn att han kommer gå för dagen. 

Bjarne fortsätter att beskriva att barnen skulle vilja börja leka med honom och att de därav 

skulle avsluta sin egna lek, vilket han inte vill ska hända. Efter intervjuns slut fortsatte dock 

diskussionen och vi förklarade begreppet anknytninghierarki för Bjarne och berättade att det 

kan vara av vikt att pedagogerna berättar att de ska lämna barngruppen för att undvika oro. 

Detta eftersom han frågade efter vår uppfattning om situationen. Vi tolkade att Bjarne fick en 

annan syn på situationen då han svarade att han skulle ha detta i åtanke. 

Barbro belyste däremot att hon inte tyckte att Bens reaktion att fråga om han var på möte var 

något konstigt då Bjarne ofta är på möten. Hon fortsätter förklara att hon ansåg att Ben 

behövde en bekräftelse på vart Bjarne tog vägen, speciellt eftersom det barnet är nära fäst vid 

Bjarne och inte känner sig helt säker på förskolan än. Barbro berättade även att de säger hejdå 

när de går hem för dagen, men inte enskilt till varje barn, men att de inte säger något när de 

enbart går ur rummet en kort stund. Bjarne gick även in på att han tror att han har en speciell 

roll i förskolan då han är man. Han fortsatte berätta att många barn frågar “klassiska pappa-

frågor”, som han uttryckte sig. Därmed frågor om skägg och behåring samt styrka. Bjarne 

fortsatte berätta att han inte gör något speciellt, försöker inte ta en pappa-roll, men svarar på 

de frågor barnen har som alla andra pedagoger. Han förklarade även att det ibland kan vara 
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svårt att distansera sig från barnen så att de inte får en för bra relation och blir för nära, då de 

enbart ska vara en sekundär anknytningsperson när den högre upp i anknytningshierarkin inte 

är närvarande. Bjarne fortsatte därefter att förklara att han försöker att inte analysera hur 

barnen har det hemma. Han belyste däremot att han försöker vara lite mer närvarande och 

aktiv med de barn som han vet inte har många vuxna runt omkring dem. 

Då pedagogerna anger att de har haft fokus på annat än vad som återberättades kan det antas 

att andras perspektiv på situationer kan vara av betydelse för pedagoger. I första situationen 

kan det tolkas som att Christina är fokuserad på konfliktlösningen inne i lekrummet. Hon 

beskriver att hon anser att situationen med Christoffer löstes på ett bra sätt genom denna 

händelse då han kom igång med en lek som han annars troligtvis inte skulle inkluderat sig i, 

vilket synliggör hennes fokus på konfliktlösningen. Carins syn på denna situation är från ett 

utifrånperspektiv som blir genomskinligt genom hennes svar. Detta eftersom hon ser 

Christoffer behov och känslor och hans behov av pedagogens närhet och bekräftelse istället 

för Christinas synsätt där hon anser att han kommit in i en lek och ser det som positivt. Från 

detta synliggörs det hur viktigt det är att “sätta på sig olika glasögon” och se ur olika 

perspektiv och synvinklar. I sista situationen uppstår några dilemman i det pedagogerna säger. 

Detta eftersom Bjarne beskriver att han inte vill analysera hur barnen har det hemma, men 

fortsätter berätta att han försöker vara mer närvarande om han vet att barnen inte har många 

vuxna runt omkring. Ytterligare ett dilemma som synliggörs under denna situation är att 

Bjarne beskriver att det är svårt att distansera sig från barnen och att många barn har en nära 

kontakt med honom. Dilemmat som uppstår är att han trots dessa nära kontakter aktivt väljer 

att inte säga hejdå till barnen, vilket möjligen kan påverka deras relation. I en sådan situation 

kan det tolkas vara viktigt för Bjarne att kunna ta barnets perspektiv för att se hur mycket han 

påverkas av Bjarnes frånvaro. I sådant fall kan det synliggöras för Bjarne att alla barn kanske 

inte mår bättre av att han aktivt väljer att inte säga hejdå, utan att alla barn är olika och kräver 

olika. Det kan även synliggöras att barn är i behov av pedagogerna och undrar vart de tar 

vägen, mer än vad pedagogerna möjligen inser. 

6.2.4 Pedagogers syn på tyst kunskap 

I detta avsnitt kommer ett par situationer presenteras som synliggjorde en gömd kunskap hos 

pedagogerna, trots att de inte uttalat reflekterade över att det var en så kallad tyst kunskap. 
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En specifik situation av där Bjarne medverkar och ett barn söker bekräftelse återberättades 

och vi tillfrågade Bjarne att återberätta sin synvinkel av situationen samt vad han ansåg att 

barnet tänkte i situationen. Bjarne berättar att han inte kommer ihåg att Ben kom och tog 

honom i handen och tog med honom till bordet där han pysslade. Bjarne beskrev att han kom 

ihåg situationen som att han hade hört de två andra barnen vid Bens bord ropa ett flertal 

gånger att Ben gjorde fel och skulle sudda och att pedagogen därefter hade rest på sig och gått 

till det andra bordet för att få en översyn av vad som hände. Bjarne nämnde att han tyckte det 

var intressant att han glömt den detaljen att Ben kommit fram och tagit honom i handen. 

Bjarne berättar vidare att han ansåg att det var en utsättande situation för Ben. Ytterligare 

berättar Bjarne att barnet möjligen ansåg att han inte klarade av situationen själv där de andra 

klagade på honom och att det därav var bra att han kom fram och tog hjälp. Bjarne nämnde 

även att han ansåg att han hade agerat på ett bra sätt genom att följa med barnet, trots att det 

var oreflekterat. Han belyste även att en del av alla situationer som sker på avdelningen sker 

oreflekterat då de sker i stunden. 

  

När vi frågade Anita om hon har några strategier för att synliggöra tyst kunskap berättade hon 

att hon inte anser att hon har någon tyst kunskap, utan att hon istället anser att hon är mycket 

medveten om sitt förhållningssätt. Hon beskrev att de ofta har reflektioner och handledningar 

där de kan prata om olika känslor som de har, en outtalad känsla om att det är någonting kring 

ett barn eller liknande. Carin beskriver däremot att hon är mycket medveten om att hon och 

hennes kollegor bär på tysta kunskaper. Samt att de produktivt försöker diskutera och 

reflektera kring situationer för att synliggöra dessa tysta kunskaper och egenskaper för 

varandra. Carin fortsätter berätta att hon anser att detta förhållningssätt är mycket viktigt, att 

berätta om hur de tänker kring barnen, då kärnan i deras arbete är att barnen ska må bra. 

Det intressanta i denna del är att det synliggörs tydligt hur olika pedagoger kan arbeta med en 

specifik sak, i detta om deras syn på tyst kunskap. Eftersom studien bygger på en 

fenomenologisk ansats är pedagogernas uppfattning och upplevelser av fenomen av intresse. 

Vi efterfrågar i denna studie pedagogers upplevelser om sina egna erfarenheter och därför är 

deras syn på tyst kunskap centralt och inte tyst kunskap i sig. Bjarne nämnde inte konkret att 

han har en tyst kunskap utan den genomsyrades från hans svar i analysprocessen. Detta i och 

med att han beskriver att han agerade på ett sätt som han inte tänkte eller reflekterade över, 

vilket är definitionen av en tyst kunskap, sådant som görs utan att kunna sätta ord på det. Det 

är även detta Anita beskriver när hon nämner att arbetslaget ibland diskuterar och reflekterar 
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över känslor om ett barn som de inte kan sätta ord på, trots att hon själv inte anser det. Även 

detta är en tyst kunskap då de vet att det är något speciellt med ett barn men att de inte kan 

sätta ord på vad det är eller handlar om. Detta eftersom deras erfarenheter gör att de får en 

känsla över att något inte är som vanligt med ett barn, men att de inte kan berätta exakt vad 

eller varför de har en sådan känsla. Detta menar Thomassen (2007) är en beskrivning av tyst 

kunskap. Carin däremot är väldigt medveten om vilken betydelse en tyst kunskap kan ha för 

barngruppen och arbetar för att göra den hörd och dela med sig av sina tysta kunskaper runt 

om i arbetslaget. 

6.2.5 Betydelsen av manligt och kvinnligt inom förskolans verksamhet 

Under intervjuerna framkom en reflektion från den manliga pedagogen som medverkade. 

Denna var att han ansåg att det finns olikheter kring hur en manlig och en kvinnlig pedagog 

kan agera runt barnen. Detta kommer framföras nedan. 

  

Under intervjun började den manliga pedagogen, Bjarne, att berätta att han använder sig av en 

strategi som innebär att han försöker vara väldigt involverad i barnens lek och ha roliga 

stunder ihop med dem. Detta för att kunna vara mer strikt och ha barnen följa order när han 

vill. Detta förhållningssätt berättar även Agneta om. Hon berättar att de hon följer ICDP, det 

vägledande samtalet, vilket innebär att om pedagogerna använder sig av mycket reglerande så 

måste de även väga upp den känslomässiga dialogen för att få en jämvikt i relationen med 

barnet. Agneta benämner detta genom att beskriva att hon med barn där hon behöver säga nej 

mycket väger upp det genom att ha barnen i knä för att visa en närhet till barnet. Även Bjarne 

tog upp strategin med att låta barn sitta i knät men ur denna intervju framgick det en 

annorlunda synvinkel från vad vi innan möjliggjort. Detta var när pedagog Bjarne berättade: 

  
Det var en till sak jag tänkte med anknytning. Eftersom jag är man så är jag ganska liksom, 

de sitter inte gränsle över knät på mig, jag vill inte ha dem sittandes gränsle över axlarna och 

sånt där. Det måste man tyvärr tänka på som man i det här yrket att jag har dem så här *visar 

att barnen sitter tvärs över knät* kan de sitta i knät. Och jag tar inte till dem, ah men nån 

gång kanske, att om det är nån som sitter på samling och har jättesvårt att sitta still, så kom, 

att jag vill ha dem nära. Men det får inte bli för nära för att jaa, det… det andra ser, de kan 

tolka in sådana liksom pedofilgrejer. Så det måste jag hela tiden vara medveten om. Så därför 

försöker jag skapa det här med roligheten. 
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Det som synliggjordes för oss under denna del av intervjun var hur en anknytningsrelation 

kan se annorlunda ut med en manlig anknytningsperson. Detta då han som manlig pedagog 

berättade att han måste tänka på hur han placerar barnen i sitt knä, att han inte har de gränsle, 

för att inte riskera misstanke om pedofili hos andra omkring. Detta kan tolkas påverka både 

pedagogen i dess konstanta tankeprocess att tänka på hur de ska bete sig runt barnen, och 

även med relationen till barnen. Pedagogen har alltid en ytterligare tankeprocess åt sidan som 

gör att det inte är fullt närvarande med barnet samt att barnet kan känna av att de inte beter sig 

likadant som resterande pedagoger som är kvinnliga. Det som vi tidigare inte funderat kring 

är att pedagogens kön kan påverka en anknytningsrelation med barnet. Att könet möjligen kan 

bestämma vilket anknytningsmönster barnet får runt pedagogen och vart i 

anknytningshierarkin som pedagogen hamnar beroende på dess kön.  

  

6.3 Studiens resultat sammanfattat 
Syftet med studien har varit att ge läsaren en förståelse av pedagogers arbete i förskolans 

verksamhet. Detta har genomförts genom att använda en fenomenologisk analysmetod för att 

studera anknytning som fenomen på ett djupgående och centrerat sätt. Den första 

frågeställning som denna studie har intresserat sig för är vilka situationer som pedagoger 

ägnar åt anknytning och vilka strategier de använder under dessa situationer. Detta har 

besvarats med första delen i resultatet där olika observerade situationer har framförts, samt 

från intervjusvaren. Dessa situationer är de tillfällen där vi skribenter subjektivt med vår 

förförståelse kring anknytning ansett att pedagogerna tillägnat sig åt anknytning. Dessa har 

bland annat varit vid lämning, allmänna tillfällen där barnen sökt bekräftelse, av vår närvaro 

som okända personer och vid utgång. De strategier som pedagogerna har visat sig använda i 

dessa situationer där barnen har visat sig behöva anknytning har varit mycket varierande. De 

har bland annat varit att det krävs av pedagogerna att känna det enskilda barnet samt att visa 

på en flexibilitet i deras arbetssätt för att anpassa sig till barnen då nästintill alla situationer 

inom förskolans verksamhet sker i stunden och oväntat. Ytterligare en strategi som framgick 

som viktig och gick att utläsa från intervjusvaren var att många situationer sker i stunden där 

pedagogerna ofta väljer ett angreppssätt, medan en annan pedagog kan se något annat och 

möjligen utfört situationen annorlunda. Detta visar även på att pedagogernas förhållningssätt 

påverkas av deras tysta kunskap, deras tidigare erfarenheter, och vad de väljer att se och lösa. 

Den andra frågeställningen som denna studie baserar sig på är vilka erfarenheter pedagogerna 
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anser sig inneha samt hur de reflekterar över kunskaperna. Detta synliggjordes med hjälp av 

en av grundfrågorna kring anknytning där vi tillfrågade pedagogerna vilken utbildning de har 

av anknytning och om de anser att den fyllts på under tiden de arbetat. Denna punkt skiljde 

sig en del då en del av pedagogerna ansåg sig ha fått en utbildning av anknytning under deras 

pedagogutbildning eller under en fortbildning medan de arbetat. Andra ansåg att de inte fått 

denna förkunskap men att deras tysta kunskap som är grunden i deras praxis har utvecklats 

betydligt under arbetsgången. Andra delen av den sista frågeställningen som behandlar hur 

pedagogerna reflekterar över denna erfarenhet, besvarades med hjälp av metoden stimulated 

recall. Detta eftersom vi återberättade de observerade situationerna som synliggjort 

anknytning och pedagogerna fick berätta vad de ansåg och tänkte under dessa situationer. De 

erfarenheter som pedagogerna visade sig ha inom anknytning var därmed att det är viktigt att 

vara flexibel och individbaserad gentemot barnen, kunna inta olika perspektiv för att 

synliggöra olika synsätt. Detta kopplas därmed ihop med den tidigare erfarenheten i att vara 

flexibel då pedagogerna i detta lär sig att även inta barnens perspektiv. Detta övas därmed upp 

och blir en tyst kunskap som därefter bör vidare arbetas och reflekteras kring. Fler jämförelser 

och reflektioner kommer att göras i följande avsnitt. 
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7. Diskussion 
I följande avsnitt kommer först en resultatdiskussion presenteras där det empiriska materialet 

jämförs med den tidigare forskningen. I denna del kommer resultatet diskuteras i termer av tre 

olika konsekvenser, för barnen, professionen samt för samhället i vilket en diskussion kring 

fortsatt forskning kommer presenteras. Därefter kommer en metoddiskussion att ske, där 

resultatet återkopplas till syftet samt presenteras om ett bortfall som förekom under processen 

styrkor och svagheter kring det valda angreppssättet.  

7.1 Resultatdiskussion 
I detta stycke kommer de konsekvenser och betydelser av anknytning för barn och profession 

samt även fokus på samhället diskuteras. 

7.1.1 Konsekvenser för barn 

Resultaten från de kliniska studierna har varit av betydelse för oss, då de anknytningsmönster 

som tagits fram inom anknytningsteorin har utgjort en viktig del i vår bakgrundsförståelse och 

analysdel. Likheten mellan vår studie och resultatet i tidigare studier är att resultatet visar att 

en trygg anknytning alltid är eftertraktat och att barn är i behov av en anknytning. Att 

anknytning är en viktig grund för barns utveckling, välmående, lärande och sociala kompetens 

har konstaterats av flera forskare (Commodari, 2013; Ebbeck et al., 2015; Tayler, 2015). 

Pedagogerna i vår studie menar att det grundliga arbetet med anknytning i förskolan görs på 

småbarnsavdelningarna. Bowlby (2007) menar att barn i denna ålder är extra känsliga för att 

spendera en stor del av sin tid i förskolan då detta kan leda till utvecklingsmässiga problem. 

Han skriver att det därför krävs individuell bedömning av vad barnet klarar av. Tayler (2015) 

belyser att en anknytningsrelation är mycket viktigt både för barnen i nuet samt även för deras 

framtida liv. Detta eftersom hennes studie visar att den framtida sociala kompetensen och 

beteendena kan påverkas. Commodari (2013) förklarar detta genom att visa att tidigare 

forskning har tydliggjort ett samband mellan en trygg anknytning och barns skolresultat. 

Detta samband förklaras genom att barnen med en trygg anknytning ofta påvisar en högre 

förmåga inom uppmärksamhet, uthållighet och effektivitet som är en viktig grund för högre 

skolresultat (Commodari, 2013). 
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Genom observationerna framkom det att barn under vissa situationer söker stöd av 

pedagogerna, som därefter inte besvaras. Det blir i dessa fall intressant att diskutera 

situationen utifrån vad Broberg et al. (2012) skriver om anknytningsrelationen där 

anknytningen i sig inte är ömsesidig. Det innebär att relationen är obalanserad då det endast 

finns en part i relationen behöver stöd från den andra. I en sådan situation kan det innebära att 

barnet hamnar i ett underläge i relationen till pedagogen, detta eftersom barnet söker stöd men 

pedagogen besvarar inte behovet på ett ömsesidigt sätt. I resultatet visade det sig att 

pedagogerna inte alltid intar barnets perspektiv, vilket beskrivs som en av de viktigaste 

strategierna som de själva använder sig av. En möjlig konsekvens av det skulle kunna vara att 

barnets tillit till att det får stöd när behovet finns försämras, och således väljer att inte uppvisa 

anknytningsbeteenden gentemot pedagogen. Med metoden stimulated recall som använts i 

denna studie visade det sig att pedagogerna kan inta nya perspektiv med hjälp av metoden. 

Detta då en av pedagogernas förhållningssätt synliggjordes för honom då han upplevt att han 

agerat på ett annat sätt än han faktiskt gjorde.   

Ytterligare ett hinder för barns aktiviteter är oron för pedagogernas befinnande som kan 

uppkomma när pedagoger inte annonserar sitt utträde ur verksamheten (Broberg et al. 2012). 

Ett liknande scenario inträffade under vår studie under situationen där pedagogen Bjarne går 

på toaletten och endast informerar sin kollega om detta vilket medför en oro hos Ben som 

genom intervjuerna visar sig vara fäst vid Bjarne. Pedagogerna menar dock att de endast talar 

om för barnen att de ska gå när arbetspasset är slut och de ska gå hem; och inte vid kortare 

separationer som till exempel toalettbesök. Bjarne berättar dessutom att han inte heller har 

avsikt att göra detta, men kan antas förändra sin uppfattning efter den diskussion som följde 

efter intervjuns slut. 

  

Under observationerna som gjorts i samband med denna studie uppvisade barnen ett tydligt 

behov av att få kunskap om syftet med vår närvaro i verksamheten. En del av barnen frågade 

oss direkt, men även pedagogerna om vilka vi var. En del närmade sig oss på ett lekfullt vis 

samtidigt som de höll ett avstånd genom att växelvis gömma sig. Pedagogerna hanterade 

barnens reaktioner på olika sätt, och en tolkning är att det förhållningssätt som tillfredsställde 

barnen mest var att förklara för barnen på ett pedagogiskt vis. En tolkning av situationen där 

barnen frågar pedagogen kan dessutom vara att denna var den högst rankade personen i 

anknytningshierarkin av de närvarande, vilket beskrivs av Broberg et al. (2012). Utifrån 
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anknytningshierearkin kan tolkningen göras att barnen därför sökte trygghet hos den högst 

rankade personen då vi som främlingar gjorde inträde i verksamheten. 

7.1.2 Konsekvenser för professionen 

Mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på kliniska mätningar av barns 

anknytningsmönster men vi har i denna studie valt att gå in situ, vilket innebär att gå in på 

plats, för att få syn på den pedagogiska verksamheten. Tidigare har mätningar inom barns 

anknytning gjorts i laboratorium där de lämnar barnen själva eller med en främling i ett stängt 

rum. Detta förhållningssätt ansåg vi var pedagogiskt tveksamt och är inte några tester som vi 

har möjlighet att utföra under den korta tid denna uppsats pågår, samt att vi inte har tillgång 

till laboratorium. Därav valde vi, med tanke på vår tidsram och vårt intresse för pedagogernas 

förhållningssätt, att gå in i förskolans verksamhet. 

  

Som det visades i vår studie använder pedagoger individanpassade strategier för att underlätta 

för barn och föräldrar vid separationer som lämning, och de framhåller i detta vikten av att 

känna barnen. Denna kunskap om individuella barn och föräldrar kan kopplas till den tysta 

kunskap som genereras i pedagogers praxisutövande (Thomassen, 2007). Kunskapen och 

synen på denna tysta kunskap varierar hos pedagogerna i studien. Dels finns uppfattningen 

om att de arbetar för att medvetandegöra denna genom reflektions- och handledningstid med 

arbetslaget. Dels finns även uppfattningen hos en pedagog om att hon själv är mycket 

medveten om sina kunskaper även då hon nämner dessa tillfällen som positiva i syfte att 

medvetandegöra kunskaperna. Forskning visar att ett tillvägagångssätt för detta är träning i att 

få syn på sitt eget handlande; till exempel genom att videofilma sig själv och reflektera över 

handlandet (Ebbeck et al., 2015). Praxiskunskapen i arbetet med anknytning tycks således 

vara av betydelse, men även den teoretiska kunskapen om bland annar interpersonella 

relationer är viktig, och Hagström (2010) menar att detta därför bör inkluderas i den 

pedagogiska utbildningen. I vår studie har vi synliggjort bristen på anknytningskunskap i 

pedagogers utbildning, då de flesta av dessa menar att de inte fått sin kunskap från 

utbildningen. Hagström (2010) poängterar att utbildningen inte innehar fokus på det samspel 

som sker i omsorgssituationer utan istället fokuserar på barnets beteende som isolerats från 

interaktionen. Det kan därför vara intressant att diskutera vidare varför anknytningsteori inte 

är mer central i förskollärarutbildningen. 
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Pedagogerna i studien beskriver hur de ofta delar upp barngruppen för att vara mer 

tillgängliga för barnen och kunna se alla barnen. De hävdar även att detta möjliggör en mer 

individanpassad verksamhet. Detta arbetssätt beskriver Ebbeck et al. (2015) med modellen the 

primary caregiving system där barngruppen delas upp för att skapa tillitsfulla relationer 

mellan barn och pedagog där behoven hos barnen kan tillfredsställas. Forskarna visar i sin 

studie att anknytningen med hjälp av modellen kan stärkas. En ytterligare strategi i skapandet 

av trygga relationer som beskrivs av Ebbeck et al. (2015) är att barnens föräldrar inträder i 

förskolans verksamhet under övergångarna. I vår studie synliggjordes dock en ytterligare 

aspekt på detta då en del av föräldrarna uppvisade svårigheter med att lämna barnen. Dessa 

föräldrar stannade kvar på avdelningen längre än övriga föräldrar, och i intervjuerna framkom 

att detta ibland anses vara problematiskt av pedagogerna. De menade att det utdragna 

avskedet kan bli jobbigt för barnen och medföra svårigheter för barnen att påbörja aktiviteter. 

Pedagogerna berättade att det i dessa situationer är av betydelse att föra en konversation med 

föräldrarna om detta. Föräldrars inträde i verksamheten kan sammankopplas med 

avdelningens hall som en tydlig gräns för överlämnande vilken tidigare har varit mer 

framträdande då föräldrar inte tillåtits överskrida (Markström & Simonsson, 2013; Månsson, 

2013). Hallen som gräns blev tydlig i en del av observationerna i denna studie då den dels 

fungerat som en plats där pedagoger tar över genom att befinna sig i anslutning till denna, och 

dels som en plats där lämningsproceduren kan “göras om” när problem uppstår. 

7.1.3 Konsekvenser på en samhällelig nivå 

Denna studie har varit mycket intressant då en mängd empirisk data som tidigare inte visat sig 

från tidigare studier kommit fram. Detta då en mängd av den tidigare forskningen inom 

anknytning har genomförts i laboratorium i kliniska mätningar. Vår mer verksamhetsinriktade 

studie har gett oss ett resultat som visar att pedagogerna har tysta kunskaper som behöver bli 

hörda för att kunna användas i förskolan och för barnens skull. Detta eftersom vi genom 

intervjuerna fått svar från pedagogerna om hur de anser att de agerar och syftar att arbeta 

efter. Dock återspeglas detta förhållningssätt inte alltid i pedagogernas faktiska agerande, 

exempelvis med situationen där Barbro anser att det är mycket viktigt med kommunikation 

men att Bjarne och Barbro i en av situationerna har en tvetydig kommunikation. I och med 

dessa intressanta resultat skulle det vara intressant med fortsatta studier som går djupare in i 

pedagogernas förhållningssätt med anknytning. Även intervjuer med barn skulle kunna vara 

ett fortsättningsområde inom forskning för att se deras perspektiv och synsätt på en 

anknytning. Eftersom denna typ av studie skulle behöva tydliga etiska överväganden, 
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användes inte den metoden för denna studie. En verksam aspekt som skulle kunna utvidga 

resultatet i vidare forskning inom samma område är att utföra intervjuerna i fokusgrupper 

vilket var vår ambition i denna studie, men den pedagogiska verksamheten satte stopp för det. 

Ytterligare skulle observationer bland barn i yngre åldrar även vara av vikt för att få ett 

bredare resultat och material till fortsatta studier. Detta eftersom anknytning kan observeras 

och utläsas enklare hos mindre barn då detta är tidpunkten då barns anknytningsmönster 

läggs. 

  

En studie i denna form har betydelse i olika bemärkelser. Ovan har det diskuterats hur barnen 

i förskolan samt professionen som pedagog kan påverkas av denna samt liknande studier. 

Anknytning är en sådan viktig aspekt och del för att barnen ska kunna få en bra start i livet, 

samt att denna ligger till grund för barnens sociala kompetens samt skolgång senare i livet. 

Därav är en liknande studie som denna av vikt för samhället genom att dess barn får en god 

anknytning och en bra grund i livet. Ytterligare ett synsätt som synliggjordes som 

samhällsperspektiv var genusdimensionen. Därmed skulle det vara av intresse för vidare 

forskning, för oss och generellt. Under studiens gång framkom ett perspektiv som vi inte hade 

fokuserat på tidigare, och inte överhuvudtaget reflekterat kring. Detta var att yrket kan skilja 

sig beroende på könet, även kring anknytning. Tidigare hade vi förståelse av att yrket kan 

skilja sig i att det är ett kvinnodominerat yrke där män däremot kan ha en fördel. Denna 

förförståelse grundar sig på subjektiva upplevelser där de män som arbetar i förskolan oftast 

är de mer synligt omtyckta pedagogerna. Detta eftersom barnen ofta spelar fotboll eller vill bli 

buren av den mannen. Vi har även tidigare hört om pedofilirykten och de oroligheterna kring 

män i förskolan, som även Bjarne berättade i intervjudelen. Det vi tidigare inte reflekterat 

kring är att de manliga pedagogerna ständigt måste ha ett fokus på hur de behandlar och 

agerar kring barnen för att inte riskera misstanke runt pedofili. Att detta är en tankeprocess 

som dessa manliga pedagoger har och måste ha på grund av samhällets åsikter ger en inblick i 

hur de har det. I detta genusperspektiv som synliggjordes under denna studie visar det sig rent 

empiriskt att manliga pedagoger ständigt kan ha en tankeprocess som kan påverka relationen 

med barnen. Detta då de aldrig har fullt fokus och koncentration på barnet, utan alltid en 

baktanke med varje agerade och sägelse. Att tänka på hur pedagogerna agerar och vad de 

säger är något som alla pedagoger bör göra för att lägga en bra grund i praxisutförandet och 

inte utföra något som inte är pedagogiskt. Dock är dessa tankeprocesser olika. Ur detta 

synliggjordes det för oss att det även är av vikt för oss att kunna sätta på oss olika “glasögon” 

och se från olika perspektiv, precis som pedagogerna i verksamheten. I och med denna 
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genusdimension som visat sig vara mer aktiv i förskolan än vi från början antagit, gör att 

denna studie även ger ett inflytande för inte enbart barn och profession, utan även samhället. 

Vi har funnit denna dimension rent empiriskt, och det har visat sig att det med vår teoribas i 

Bowlby (2010) är svårt att skapa en förståelse kring genus. Detta då han i sina undersökningar 

enbart nämner kvinnor, möjligen för han verkade under en sådan tid där barnomsorgen 

huvudsakligen dominerades av kvinnor. Därmed skulle vidare forskning kunna ta hänsyn till 

detta och därefter använda sig av en annan teori än Bowlbys, som till exempel en 

genusdimension för att kringgå denna syn från hans teori. 

7.2 Metoddiskussion 
För denna studie har vi valt att studera anknytning på grund av att vi länge varit intresserade 

av barns anknytning. Det började med en förståelse kring hur barn fungerar och hur 

betydande en omsorgsrelation är för barnen. Det finns en mängd olika forskningar om detta. 

Innan observationerna genomfördes inhämtade vi kunskap från böcker och tidigare forskning 

för att göra det möjligt att upptäcka anknytningsbeteenden hos barn. Med hjälp av denna 

förkunskap fick vi en förståelse för varför barnen agerade som de gjorde i vissa situationer, 

och därmed kunde vi uppmärksamma hur pedagogerna hanterade situationerna. 

7.2.1 Bortfall 

Vi använde oss av Carins och Anitas intervjusvar trots att de inte medverkade i 

observationerna och läste upp pedagog Christina och Ann-Maries situationer för dem på 

grund av svårigheten att få pedagoger att medverka i studien. Dels var det ett flertal som inte 

ville medverka och dels var det den pedagogiska verksamheten som satte stopp på det så vi 

inte kunde intervjua eller observera vem som helst. Därav fick vi använda de pedagoger som 

ville vara med i intervjuerna trots att de inte hade situationer att kommentera som de själva 

varit med i. Vårt val att ändå intervjua pedagoger som inte varit med i observationerna 

grundar sig på att studien var i behov av medverkande samt att studien inte är så lång och vi 

hade inte tid att fråga runt så mycket. Ytterligare är en orsak att vi ändå använde oss av de 

pedagogerna för att de var närvarande under observerandet trots att vi inte hade några 

situationer där de medverkade, så de har kunskap om situationerna samt om hur barnen och 

pedagogerna brukar fungera och bör därav kunna ge en respons om hur de tror att pedagogen 

tänkte eller hur de hade tänkt i en sådan situation som återberättas. 
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7.2.2 Angreppsättets styrkor och svagheter 

En styrka med det valda angreppssättet är att svaren från pedagogerna är djupgående och 

möjliggjorde för pedagogerna att reflektera över sitt arbetssätt. Eftersom reflektion i 

förskolans verksamhet ofta sker i arbetslag och inte genom att en utomstående ger sitt 

perspektiv på situationer som skett, tror vi att detta även var positivt för pedagogerna. Detta 

kan även upplevas som negativt då fenomenologi är en metod som grundar sig på 

subjektivitet. Eftersom vi har använt en fenomenologisk analysmetod har resultatet tolkats av 

oss, och det har varit av vikt att motivera våra val och synsätt genom studien för att 

åstadkomma genomskinlighet. En ytterligare aspekt som kan ha inverkat på resultatet är valet 

av observationsmetod. Valet gjordes att vara icke deltagande, och alternativet hade varit att 

genomföra deltagande observationer. Då detta innebär interaktion med barngruppen hade 

studien behövts vara längre vilket skulle kunna ha medfört att vår roll varit mindre 

främmande för barnen. Samtidigt hade sannolikt utfallet blivit liknande med en icke 

deltagande, fast längre, observation. Detta eftersom vi under en vidare observation inte 

upplevt som lika främmande, då en bekantskap troligen hade byggts upp mellan oss, 

pedagoger och barn. Med en större personlig kontakt mellan oss och pedagoger hade 

situationer där pedagogerna uppträdde på ett tillgjort sätt möjligen inte uppstått. 

Modifieringen av stimulated recall där datainsamlingsmetoden var fältanteckningar istället för 

videoinspelning medförde konsekvenser då vi ansåg att de situationer där pedagogerna 

agerade på ett mindre pedagogiskt sätt riskerade att framstå som kritik om de lästes upp av 

oss. På grund av detta valdes en del situationer bort. Om situationerna istället spelats in med 

videokamera finns möjligheten att pedagogernas förhållningssätt hade synliggjorts så att de 

själva hade uppmärksammat detta och delgett sina reflektioner kring situationerna. En annan 

aspekt är att pedagogerna uppfattade en del av situationerna på ett annat sätt än hur de 

återberättades på, vilket troligtvis inte hade inträffat om de sett videoinspelningen. 

  

En annan positiv aspekt var vår avsaknad av förkunskaper om barngruppen eftersom det 

möjliggjorde en mer objektiv syn på barnen utan förutfattade meningar eller känslor som 

påverkar vad som uppmärksammades och skrevs ned. Att vi påverkar det vi skriver ner 

synliggjordes även under observations -och intervjuprocessen då vi aktivt valde att inte ha 

med vissa frågor eller valde att formulera om dem för att de inte skulle påstå som kritiserande. 

Detta gjorde därmed att vi möjligen inte fick de svar som vi egentligen hade varit intresserade 

av. Dock valde vi att utföra studien på detta sätt då vi inte ville gå in och kritisera 
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pedagogerna i deras verksamhet, utan enbart studera deras förhållningssätt för att dra lärdom 

av det. En nackdel med avsaknaden av förkunskaper av barngruppen kan dock vara att det var 

svårare för oss att upptäcka om ett barn uppträdde på ett sätt under observationstillfället som 

skiljer sig från övriga dagar. Dessutom finns risken att barnets beteende tolkas fel av oss då vi 

inte besitter en kunskap om det enskilda barnets beteendemönster. En svaghet med det valda 

angreppssättet är att studiens omfång med endast tre förskolor och sju pedagoger gör att den 

möjligen inte är representativ för förskolor och pedagoger i allmänhet. Dessutom satte den 

praktiska verksamheten begränsningar för bredden på barnens åldersgrupp, vilket resulterade i 

att vi inte fick möjlighet att inkludera småbarnsavdelningar i studien. Detta kan anses vara en 

nackdel då de yngre barnen är i större behov av omvårdnad och omsorg och därför uppvisar 

tydligare anknytningsbehov. En ytterligare nackdel med angreppssättet var risken för att 

pedagogerna i intervjuerna svarade utifrån vad de trodde att vi ville höra istället för att delge 

oss sina faktiska reflektioner och åsikter. 

 

Ett möjligt utfall av att en av förskolorna var mångkulturell kan vara att en del av barnen eller 

deras familjer har flytt från krig och upplevt trauman, vilket skulle kunna innebära 

konsekvenser för barns anknytning i två avseenden. För det första finns möjligheten att dessa 

barn har ett större behov av närhet och trygghet från pedagogen. För det andra kan det 

diskuteras om dessa trauman kan ha gett effekten att barnen har svårighet att lita på vuxna och 

auktoriteter. Valet av en mångkulturell förskola berodde inte på detta möjliga resultat, utan på 

ett slumpmässigt urval. Fokuserat har inte varit på detta möjliga utfall, utan behandlat 

resultatet från de olika förskolorna enhetligt.  

  

En negativ och en etisk aspekt som vi inte ansåg uppfylldes i samband med observationerna 

var att pedagogerna hade meddelat barnen om vår närvaro. Detta då då vi ansåg att det var 

tydligt att pedagogerna inte hade följt våra anvisningar i informationsmailet om att meddela 

barnen om att vi skulle komma och observera, eftersom flertalet barn undrade vilka vi var och 

vad vi gjorde En möjlig utväg är även att barnen har glömt eller inte lyssnat när pedagogerna 

berättat. Det är naturligt att barnen är nyfikna på de som kommer, men vi upplevde det som 

att de inte hade någon vetskap om att vi skulle komma och närvara på deras avdelningen 

under dagen. Om vi däremot hade närvarat innan observationstillfällena hade möjligtvis 

utfallet av resultatet blivit annorlunda. På grund av den pedagogiska verksamheten och 

längden av studien, gjorde det att det inte gick. I och med denna utgång av resultatet kan det 

empiriska materialet ha påverkats och möjligen bidragit till ett annorlunda utfall om barnen 
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haft förkunskaper om vår närvaro innan vi närvarade. Detta då barnen inte behövt känna oron 

om vilka främlingarna var som närvarade på avdelningen oförväntat en dag. Barns anknytning 

har i tidigare studier mätits genom tester där barns reaktioner observerats i möte med 

främlingar i samband med separation från den primära anknytningspersonen, vilket kan 

kopplas till detta resultat. Beroende på vilken reaktion som uppvisas har barns 

anknytningsmönster bedömts vara trygg eller olika former av otrygg i dessa tidigare studier 

(Fonagy, 2007; Killén, 2014; Read, 2010). 

  

7.3 Slutsats 
I denna studie har det visats på att pedagoger anser att anknytning är en viktig del för barn 

redan från inskolningsprocessen. Trots att anknytning anses vara en sådan viktig del är detta 

inget som de nuvarande pedagogerna med flera års erfarenhet har fått kunskap om via sin 

pedagogutbildning. Pedagogerna anger däremot att de till viss del har kunskap om 

anknytning, vilken de fått genom erfarenhet och fortbildning. För att vidareutveckla denna 

kunskap om anknytning till andra och för sig själv behöver det reflekteras mer över tyst 

kunskap för att göra den medveten. Genom observationer och intervjuer har det synliggjorts 

att pedagoger ägnar sig speciellt åt anknytning i olika situationer och med varierande 

strategier. Dessa är att vara flexibel, vara medveten om sitt kroppsspråk och lära känna och se 

varje enskilt barn. Ytterligare strategier som används är att arbeta i mindre grupper, finnas 

tillgänglig vid övergångssituationer samt en bra kommunikation med vårdnadshavare. I detta 

synliggörs det att pedagoger har erfarenhet av anknytning, men att mestadels av den har 

inhämtats genom praxis och detta synliggörs därav med de strategier som pedagogerna 

tillämpar.  
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Bilagor 
  

Bilaga 1 - Intervjufrågor 
  

1.   Vad ingår i begreppet anknytning för er? 

2.   Upplever ni att ni fått kunskap om anknytning, till exempel under utbildningen eller 

fortbildning? 

3.   Hur är anknytning integrerat på er avdelning? 

4.   Har ni några speciella strategier för att skapa trygga relationer med barnen? 

5.   Gör ni något speciellt för att få tyst kunskap hörd? 
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Bilaga 2 - Informerat samtycke 
  

Hej! 
  

Vi är två tjejer som heter Elin och Emma, och vi är 22 och 21 år. Vi studerar 
förskollärarprogrammet på --- Universitet där vi är inne på vår sjätte termin. Vi 
skriver nu vår C-uppsats om anknytning i förskolan. Vi kommer att vara hos er 
den -- april och genomföra observationer i verksamheten. Det vi ska observera 
är pedagogernas förhållningssätt, så därför är barnen inte i fokus. Vi kommer 
enbart att dokumentera med papper och penna, och alla kommer att vara 
anonyma, inklusive förskolan, när vi presenterar vårt resultat i uppsatsen. 

  
Mvh 

Elin och Emma 
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 
	


