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Abstract 

The purpose of this study is to contribute to knowledge on how pedagogues in 

Sweden and USA observe and reasons around safety in children and tran-

sitional objects and the use of these objects in preschool. It´s a qualita-

tive study that has been conducted in two countries. By conducting the study 

in two countries we were able to have a wider view on the reasons around 

transitional objects.  

Focus-group interviews as a method of conducting data have been elaborative. 

In this study eleven focus-group interviews has been conducted, one focus-

group interview in USA and ten focus-group interviews in Sweden. Altogether 

twenty two pedagogues participated, two in USA and twenty in Sweden. In 

each focus-group there were two pedagogues from the same ward. The results 

has been analyzed trough content analysis. The aspect of safety in children in 

this study arised trough and after the interviews took place in USA.  

The results shows how pedagogues in both Sweden and USA defines tran-

sitional objects and how both countries approach transitional objects in pre-

school. The results also shows how teachers observe safety in children. Soci-

alpsykolgi is the main theoretical starting point that together with attachment 

theory and object relation theory explains how we can understand the results. 

The conclusions of this study are that pedagogues in Sweden sees the con-

nection between safety in children and transitional objects and the value of the 

object. All pedagogues, both from Sweden and USA, has knowledge around 

the transitional objects meaning and values the objects. Sweden and USA has 

an consensus about the use of pacifiers and that children shouldn´t use them 

too long because it could give negative effects on the teeth structure.  

 

Keywords: Attachment, safety in children, transitional object. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur pedagoger i Sverige och USA 

uppmärksammar och resonerar kring sambandet mellan trygghet och över-

gångsobjekt och dess användning i förskolan. Det är en kvalitativ studie som 

utförts i två länder. Genom att utföra studien i två olika länder gavs en bredare 

syn på pedagogers resonemang kring övergångsobjekt. 

Metoden som användes för att samla in data var fokusgruppsintervjuer. I stu-

dien har sammanlagt elva fokusgruppsintervjuer genomförts, en fokusgrupps-

intervju i USA och tio fokusgruppsintervjuer i Sverige. Sammanlagt deltog 

tjugotvå verksamma pedagoger, två pedagoger i USA och tjugo pedagoger i 

Sverige. I varje fokusgrupp deltog två pedagoger från samma avdelning. Re-

sultatet har analyserats genom innehållsanalys. Trygghetsaspekten i studien 

uppkom genom och efter intervjuerna i USA därför tillkom uppfattning av 

trygghet i samband med datainsamlingen i Sverige.   

I resultatet redovisas hur pedagoger från Sverige och USA definierar över-

gångsobjekt samt båda ländernas förhållningssätt till användandet av över-

gångsobjekt i förskolan. Det redovisas även hur pedagogerna i Sverige uppfat-

tar trygghet. Socialpsykologi är den teoretiska utgångspunkten som tillsam-

mans med anknytningsteorin och objektrelationsteorin förklarar hur man kan 

förstå resultatet.  

Studiens slutsatser visar bland annat att pedagoger i Sverige ser sambandet 

mellan trygghet och övergångsobjekt samt ser objektet som betydelsefullt för 

barnet. Samtliga pedagoger från Sverige och USA har kunskap kring över-

gångsobjektens betydelse för barn och värdesätter objekten. Sverige och USA 

har en samsyn kring användandet av napp och båda länderna anser att det är 

ett objekt som bör fasas ut för att inte ge eventuellt negativa effekter på tand-

struktur.  

Nyckelord: Anknytning, Trygghet, Övergångsobjekt. 
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1 INLEDNING  

”Ett barn är villigt att lägga sitt liv i en skitstövels händer, så länge det är personen 

som finns där kontinuerligt och står för den huvudsakliga vården” (Risholm Mot-

hander, 2016) 

Det är en överlevnadsinstinkt hos alla barn att sträva efter att knyta an till nå-

gon. Många tror att det är föräldern som knyter an till barnet när det i verklig-

heten är barnet som knyter an till föräldern skriver Risholm Mothander (2016). 

Anknytning sker per automatik och utan omdöme när det gäller med vem, ett 

nyfött barn accepterar den som är tillgänglig direkt (Knave, 2016). Redan i 

förhistorisk tid, under människans tid som samlare och jägare, bar mamman 

sitt spädbarn med sig under dygnets alla timmar under de första levnadsåren 

(Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Under den jämförelsevisa korta tid som 

vi människor levt på annorlunda sätt så har vårt behov av närhet och anknyt-

ning inte förändrats. Historiens gång har inte förändrat barns behov av närhet 

(ibid) men historien har bidragit till att pedagoger i förskolan ansvarar för 

barnens känsla av trygghet (Skolverket, 2016). Pedagoger inom förskolan har 

ett stort ansvar för barnens lärande och omsorg. Omsorgen ska skapa en helhet 

för barnets utveckling inom både kunskap och självutvecklingen. Förskolan 

har i uppdrag att skapa  en verksamhet som anpassas till alla barns behov. Varje 

barn ska få det stöd de behöver och förskolan skall skapa de förutsättningar 

som krävs för att barnen ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential 

(ibid). Verksamma pedagoger bör vara, som alla andra vuxna, medvetna om 

barns känslor. Genom att pedagogen har ett förhållningssätt som visar att det 

är acceptabelt att visa sitt känsloregister, skapar barn en förmåga att hantera 

sina känslor och livets motgångar (Fagerström2, 2015) En pedagog måste ha 

förståelse för hur separationer och andra händelser i barnets liv kan påverka 

barns känslor. Enligt förskolans styrdokument så ska; 

 

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

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

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

på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bil-

dar en helhet. (Skolverket, 2016. s. 5) 

                                                 

 

 

2 Åsa Fagerström i samtal med Jana Söderberg om hennes bok ”Livets motgångar”. 
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Citatet ovan pekar på pedagogens ansvar för att skapa förutsättningar för ett 

livslångt lärande genom att förskolan är en plats som är trygg och lustfylld för 

barnen. För att lära och utvecklas så behöver barn vara trygga som personer 

(ibid). Vi vill rikta in oss på hur verksamma pedagoger i förskolan ser på trygg-

het och övergångsobjekt som en ägodel som barn använder som en bro mellan 

den yttre och inre världen (Askland & Sataøen, 2014). Begreppet kommer från 

en teori som vi båda fastnade för tidigt under vår utbildning till förskollärare 

på Karlstad Universitet därför att teorin uppmärksammar pedagogens bety-

delse för att upprätthålla barns trygghet (ibid). Våra erfarenheter från förskolan 

har visat att det råder delade meningar om hur barnen ska få tillgång till 

övergångsobjekt, vilket gör att vi vill undersöka detta närmare. I våra 

styrdokument för förskolan beskrivs att vi som pedagoger ska utforma verk-

samheten så att trygghet skapas för varje enskilt barn. 

 

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

prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och be-

hov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att 

förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. (Skolverket, 2016. s.5) 

Citatet visar att pedagogen har ansvar för att se varje barn som enskilda indi-

vider och deras behov. Vi har upptäckt hur barn använder olika typer av över-

gångsobjekt och att pedagoger i förskolan agerar på olika sätt i förhållande till 

dessa objekt under vår VFU och som vikarier i förskolan.  

Denna studie fokuserar på pedagogers syn på övergångsobjekt och dess bety-

delse för barns känsla av trygghet. Studien omfattar pedagoger som arbetar 

inom den svenska förskolan och pedagoger som arbetar på en amerikansk 

förskola. Det gjorde att vi kunde få en bredare förståelse av övergångsobjekt 

där också olika kulturella skillnader i synen på övergångsobjekt kom till ut-

tryck. 

1.1 Bakgrund 

Förskolan skall vara en lärandeorganisation där pedagogerna lär av och med 

varandra och barnen, genom att skapa nyfikenhet inför olika perspektiv och 

den mångfald som finns bland oss. På så sätt så skapar vi beprövade 

erfarenheter och når en gemensam kompetens som vilar på en trygg grund (Er-

iksson, 2017). Förskolan ska med andra ord inte bara vara en trygg och lärorik 

plats för barnen utan även för pedagogerna (ibid). Genom att uppmärksamma 

olika förhållningssätt gentemot olika typer av övergångsobjekt och dess bety-

delse för barns upplevelse av trygghet kan vår studie, som utförts i Sverige och 

USA, skänka kunskap till verksamma pedagoger.  
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Synen på barn har under historiens gång förändrats flera gånger om, från me-

deltidens syn på barn som bärare av arvssynd där aga som metod skulle fostra 

bort det onda i barnet till en syn på barnet under 1700-talet där de sågs som 

naturligt goda. Aga i uppfostringssyfte har dock funnits med i historien fram 

tills 1966 då Sverige var det första landet att lagstadga förbud mot barnaga i 

alla former. Mitten av 1900-talet förde med sig mer ändringar i synen på barn. 

De började ses som aktiva och kompetenta människor med stor potential. Bar-

nens rättigheter till trygghet och lärande har utvecklats och är nu så stor att 

vuxna nu istället bekymrar sig över att inte kunna tillgodose barnen och ge dem 

rätt förutsättningar (Danielsson, 2016). En studie som gjordes på 1950-talet av 

John Bowlby (1907 - 1990) visade på separationens effekt på barn under tre år 

och hur det påverkade barnens framtida psykiska hälsa och utveckling (Bow-

lby i Broberg m fl 2012).  

Relevansen för denna studien är oerhört viktig då det redan på 1950-talet upp-

märksammades att barns behov av närhet och anknytning är en viktig del i 

deras utveckling. Inte bara för deras lärande men även för att risken att utveckla 

uppförandestörning, som kan komma till uttryck som skolk, snatteri och käns-

lokyla är stor (Broberg, m. fl, 2012).  Barn som blir försummade fysisk eller 

psykisk slår på sitt anknytningssystem. Anknytningssystemet kan liknas med 

en termostat där systemet slås av i viloläge. Det vill säga när barnet känner 

trygghet. Ett tryggt barn kan utforska världen på ett nyfiket sätt. 

Anknytningssystemet slås på när barnet känner otrygghet, till exempel inte blir 

tröstad när hen är ledsen. Anknytningsystemet hindrar därmed barnets 

utforskande när det är otryggt, då barnets fokus ligger på att söka efter en trygg 

anknytning. Ett exempel är vid barns sorgeprocess vid separation. Anknyt-

ningssystem som är på under en längre stund kan bidra till att dess känslomäss-

iga utveckling skadas (ibid). Till skillnad från på medeltiden läggs det idag 

stort fokus på barns rättigheter och därmed deras trygghet. Förskolor definieras 

genom en läroplan, utbildad personal och riktlinjer för antal barn per vuxen 

samt interaktionen mellan pedagog/barn och är av stor betydelse för att främja 

utvecklingen i lärandet som i den socioemotionella utvecklingen (Björnestad 

& Pramling Samuelsson, 2012). Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 

som förskolor i Sverige har att förhålla sig till beskriver värdegrunden och 

uppdragen samt innehåller mål och riktlinjer gällande verksamma pedagogers 

förhållningssätt. I USA finns ingen statlig läroplan men däremot andra system 

som skall säkerställa kvalitén på förskolorna. Vi vill nämna något om att det 

finns riktlinjer även där. Kvalitetssäkring på utbildning (National early child-

hood program accreditation (NECPA), 2017; National association for the edu-

cation of young children (NAEYC), u.å) finns i USA. Dessa 

kvalitetssäkringssystem är specifika i olika stater men liknar de krav vi har i 



”Najnor ska med.”  Sofie Bood & Malin Röjeskog 

4 

 

Sverige, både gällande professionsutbildning och läroplan. Sverige har idag 

policydokument att förhålla sig till som till exempel läroplanen för förskolan. 

En av grundpelarna i läroplanen för förskolan är att alla barn inom förskolan 

ska utveckla en inre trygghet och uppleva trygghet i förskolan. Avsikten är att 

detta ska skapa en stabil grund för barnets framtida lärande (Skolverket 2016). 

Sammanfattningsvis pekar detta på vikten av att förstå vad som krävs för att 

barn ska utvecklas till trygga individer med förmåga att knyta an till människor 

i sin omgivning på ett harmoniskt sätt. 

1.2 Begreppsdefinition 

Nedan redogörs för begrepp som är viktiga i detta arbete. Följande begrepp tas 

upp; 

Anknytning; samspelet mellan barn och en människa som tillgodoser dess bi-

ologiska och känslomässiga behov (Askland & Sataøen, 2014). 

Anknytningsbeteende; Det syftar på barnets tendens att söka närhet till vissa 

andra artmedlemmar. Underförstått i den förklaringen är att det inte endast är 

inom människosläktet detta beteende finns hos barn. Exempel på olika anknyt-

ningsbeteenden är tittande, jollrande, leende, gråtande, klängande, att följa ef-

ter. Detta för att nå önskad grad av närkontakt från sin anknytningsperson. 

Detta är kärnan i Bowlby´s teori (Askland & Sataøen, 2014). 

Anknytningsperson; syftar i praktiken till en människa som barnet har en 

känslomässig relation till. Det finns en hierarki av anknytningspersoner i barns 

liv. 

Primär; Den första i hierarkin. I vår studie används begreppet för att förklara 

den anknytningspersonen som barnet har starkast anknytning till.  

Sekundär; Den andra i hierarkin. I vår studie används begreppet för att förklara 

den/de anknytningsperson/er som barnet känner stark anknytning till när inte 

den primära anknytningspersonen finns att tillgå. 

Huvudanknytningsperson; Oftast den biologiska modern MEN syftar i prakti-

ken till den person som funkar som en mor för barnet, dvs ”mothers”. Finns 

ingen svensk översättning till det engelska begreppet. Idag talar vi dock inte 

om en huvudanknytningsperson till barn utan föredrar att kalla det en hierarki 

av anknytningspersoner med en specifik person i toppen. (Askland & Sataøen, 

2014)  

Barnperspektiv; Ett synsätt på barn som kompetenta med en egen röst och 

egna intentioner. Barnen framträder via någon som företräder dem (Sheridan, 
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Pramling Samuelsson & Johansson, 2010). I denna studie handlar det om hur 

vuxna tolkar barnens intentioner och sätter ord på dem.  

Vuxenperspektiv; Vuxnas uttryck för mening (Sheridan mfl., 2010). I denna 

studie används det för att förklara hur vuxna tolkar barns behov.  

Övergångsfenomen; Tillhörande den fas som barnet är i när hen utvecklar en 

föreställning om sin primära anknytningsperson även fast den är frånvarande. 

Ett begrepp som beskriver barnens relation till övergångsobjekt (Askland & 

Sataøen, 2014).  

Övergångsobjekt; Ett dött ting som barnet gett själ till och som associeras 

med barnets anknytningsperson. De kan associera med hjälp av lukt, färg, ut-

seende (Askland & Sataøen, 2014). 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur pedagoger i Sverige och USA 

uppmärksammar och resonerar kring sambandet mellan trygghet och över-

gångsobjekt och dess användning i förskolan.  

  

Frågeställning 

- Hur används övergångsobjekt i förskolan enligt pedagoger? 

- Hur beskriver pedagoger sin inställning till övergångsobjekt? 

- Vad uppmärksammar pedagoger i samtal om trygghet/otrygghet i förskolan? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

Under forskningsöversikten presenteras tre underrubriker, trygghet, definition 

på övergångsobjekt ur barnperspektiv och definition på övergångsobjekt ur 

vuxenperspektiv. Litteraturen och den tidigare forskningen som vi utgår från-

handlar om vad en trygg relation mellan barn och pedagoger har för betydelse 

för barns utveckling. Forskningen beskriver hur övergångsobjekt är 

ovärderliga för barn och påverkar barnets upplevelse av trygghet både från 

barnperspektiv samt vuxenperspektiv. Med hjälp av litteratur och tidigare 

forskning vill vi utifrån barnperspektiv samt vuxenperspektiv beskriva över-

gångsobjekt samt trygghet. Detta beskrivs för att belysa vikten av varför barn 

använder sig av övergångsobjekt samt hur vuxna ser på övergångsobjekt och 

trygghet.  

2.1. Trygghet 

Hagström (2010) har studerat hur pedagoger kan utveckla sin roll som kom-

pletterande anknytningsperson åt barn som har föräldrar med psykisk ohälsa. 

Barn vars föräldrar som har psykisk ohälsa beskrivs som en försummad grupp 

i samhället och att flera av dessa barn växer upp under komplicerade omstän-

digheter, vilket gör att en del av dessa barns fysiska omsorg inte blir tillgodo-

sedd. Bristande omsorg kan få konsekvenser som blir livslånga och medföra 

lidande för individen. Trygga relationer är en grund för psykisk hälsa och är av 

stor betydelse att ta hänsyn till (ibid). Hagström menar att trygga relationer är 

en grund till barnets utveckling. I Commodaris (2013) artikel lyfts betydelsen 

av relationer mellan barn och pedagog på ett liknande sätt. Studien visar att 

relationen pedagog-barn påverkar barns framtida utveckling och barnets soci-

ala förmågor. Relationen mellan pedagoger och barn kan kopplas till lärande 

och barn som har en trygg anknytning till en eller flera pedagoger löper mindre 

risk att utveckla inlärningssvårigheter (ibid). Jämfört med de barn som inte 

hade en trygg anknytning till förskolans pedagoger så visar studien att barn 

med en trygg anknytning hade lättare för att utveckla sina språk-, skriv-, ma-

tematiska- och motoriska förmågor. En god anknytning mellan barn och peda-

gog kan uppmuntra till mer språklig kommunikation, vilket i sin tur kan bidra 

till en rikare konversation mellan barn och pedagog. Det kan hjälpa barnet att 

förvärva fler språkliga kvalitéer. Resultaten i studien visar att relationen mellan 

barn och pedagog har en stor inverkan på barnets sociala kompetens för att 

motverka att barnet får inlärningssvårigheter (ibid). Om den trygga relationen 

mellan barn och pedagog saknas så kan det påverka barnets upplevelse av för-

skolan och barnet vågar exempelvis inte på egen hand upptäcka och undersöka 
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förskolans lärandemiljö. Studien pekar på vikten av trygga relationer och vilka 

förutsättningar dessa relationer ger barnet i dess utveckling, både gällande 

lärandet och gällande social utveckling (ibid).  

För att finna nyfikenhet i att undersöka omvärlden behöver barn trygghet 

(Röthle, 2006). Innan små barn ska börja leka, kryper de ofta tätt intill den 

vuxne för trygghet. De kan även under lekens gång känna behov av att fylla på 

med trygghet vilket gör att de kan återvända till den vuxne, antingen genom en 

blick eller för att få närhet. En del vuxna är restriktiva med att ge barnen denna 

kontakt under lekens gång, då de vill att barnet ska fortsätta leka (ibid). Små 

barn behöver pendla mellan lek och famn för att fylla på sitt behov av trygghet.  

Trygghet, handlar enligt Röthle om förutsägbarhet som skapas när barn får 

känna stabilitet i frågan om kontakt. Vuxna kan försvinna snabbt i vardagen av 

olika anledningar, till exempel för att svara i telefonen, utan att förklara för 

barnet vart hen tar vägen. När detta sker försvinner barnets känslomässiga fäste 

och leken kan upphöra. Om barn upplever att vuxna plötsligt försvinner upp-

repade gånger, så innebär detta att barnen slutar att lita på att vuxna finns där 

för dem när de behöver dem. Barnets fokus blir på pedagogen istället för på 

leken, eftersom barnet upplever att hen måste ha en överblick över var den 

vuxne är (ibid). Avbrott i vardagen går inte att undvikas, men om den vuxne 

ger barnet ett förklarande ord om vad hen ska göra, och tar kontakt igen med 

barnet efter att hen tillexempel svarat i telefonen, så blir det lättare för barnet 

att förstå att den vuxne kommer tillbaka. Konsekvensen blir, om vuxna inte är 

medvetna om sambandet mellan sitt egna och barnets handlingsmönster samt 

att den vuxne indirekt hämmar grunden för en djupare lekmöjlighet (ibid). Ru-

tiner vid till exempel vila, lek, måltider och välkomnande ger barnet en över-

blick över vad som kommer att hända under dess dag i förskolan. Detta bidrar 

till att barnet känner en trygghet då hen vet vad som kommer att ske innan eller 

efter en aktivitet. Upprepning ger barnet en möjlighet till igenkännande och 

bekräftelse genom att barnet känner att hen vet, samt att världen omfattar män-

niskor och händelser som hen kan vara trygg med. Rutiner och upprepning 

bidrar till att förskolan blir en trygg plats för barnet (ibid). 

2.2. Definition på övergångsobjekt ur barnperspektiv 

Objekt som har en speciell betydelse, mening och användningsområde för barn 

kan till exempel vara mjukisdjur eller filtar (Schlauch, 2016). Observationer 

beskriver dessa objekt som något som inte barnen bara vill ha, utan något de 

kräver och behöver. Genom att uppleva närhet till sina objekt vid läggdags, 

svåra situationer eller nya, ännu ej beprövade, situationer inger lugn, trygghet 

och tröst åt barnet. Förlorar eller har barn ej tillgång till objektet skänker dem 
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det motsatta som stress, ångest och sorg. Övergångsobjekt beskrivs ej som åtrå-

värda, dyrbara eller vackra ur ett vuxenperspektiv. Inget med objekten tyder 

på att de är så prisade och ovärderliga som barnen anser. Samma objekt skulle 

inte påverka någon annan på de sätt som det påverkar barnet som knutit an till 

det (ibid).  

I en studie som observerar affektionsvärdet av övergångsobjekt (Gelman & 

Davidson, 2016) dras slutsatsen att barnen föredrar sina specifika objekt och 

att dessa objekt ses som oersättliga vilket visar att barnet definierar ett värde 

hos det specifika objektet. Barnen i studien visade på att de förstod att deras 

värde för objekten var individuella. De barn som inte hade objekt föredrog ob-

jekt som var tydligt använda. De yngsta barnen som deltog i studien satte högt 

värde på deras speciella objekt. Resultaten visade att de objekt som var an-

vända och hade en historia bakom sig hade ett högre värde i den tidiga barn-

domen (ibid). Objekten spelar också en viktig roll för barnet för att kunna klara 

av olika situationer som kan vara ångestladdade eller stressiga (Isaacs & 

Isaacs, 2014). Objektet är viktigt för barnet så det är barnet själv som ger ob-

jektet ett namn. Namnet kan vara ett beskrivande av till exempel föräldrarna. 

Hen använder objekten till att lukta eller smaka på för att sedan gnugga det 

mot sin kind, detta för att känna texturen och lukten på materialet. Barn lägger 

stor vikt vid texturer, lukter och utseende hos objekten, sånt de knyter an till 

som vi inte lägger samma värde i. En tvätt kan ses som oacceptabelt och för-

ändra värdet hos objektet för barnet (ibid).   

Mjuka objekt uppmärksammades redan i mitten av 1990-talet av Lehman, Ar-

nold & Reeves (1995) som skrev en vetenskaplig artikel kring barns tankar 

kring mjuka objekt. Barnen blev intervjuade om deras förståelse för ett objekts 

historia och funktion, deras tolkning på hur vuxna såg på användandet av ob-

jekt, deras uppfattning om hur lämpligt användande av objekten såg ut samt 

deras resonemang om ett objekts utmärkande egenskaper och funktioner. De 

yngre barnen med objekt kunde ge tydliga och enhetliga förklaringar till deras 

anknytning till objekten. Det visade sig att barnens resonemang om objekten 

påverkades av erfarenheter och ålder. Resultatet visade barnens sinnrikhet när 

de tänkte på sina övergångsobjekt. De har tro på att sina övergångsobjekt fyller 

en funktion, att de kan ha en ålder och att det finns miljöer och situationer där 

övergångsobjekt är mer passande (ibid).  

Det har även undersökts om genetik, miljö och ålder har någon påverkan på 

användandet av övergångsobjekt (Fortuna, Baor, Israel, Abadi och Knafo, 

2014). Resultatet av studien indikerade på att det inte finns någon genetisk 

skillnad på användandet av övergångsobjekt men däremot blev resultatet att 

miljön hade en stor påverkan. De kunde även utläsa i resultaten att de barn som 
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spenderar längre dagar i förskolan har en betydligt större tendens till att knyta 

an med objekt. Målet med studien var att ge mer förståelse till barns anknyt-

ningsprocess och dess betydelse för deras utveckling samt att öka förståelsen 

för kopplingen mellan när barn skiljs från modern för att börja förskolan och 

deras övergångsobjekt (ibid). Objekten, som något som existerar i ett gränsland 

mellan det medvetna och det omedvetna för barnen (Cottis, 2017) existerar i 

en tredje dimension mellan verkligt och overkligt. Objektet hjälper barnet att 

hantera de processer som sker när de först ska lära sig hantera relationerna till 

omvärlden. Objektet kan hjälpa barnet att klara av de stadierna de går igenom, 

separation, förvirring och stress. Cottis nämner exempel från sin studie där 

barn tagit med sina övergångsobjekt och beskriver hur de påverkat dem under 

deras barndom. Objekten har fungerat som lekkamrater när deras primära an-

knytningspersoner fått dem att känna sig övergivna eller mobbade. Objekten i 

form av mjukisdjur har förvandlats till hjältar som varit med i stora slag och 

vunnit över tyska soldater eller hur objekten ingett en känsla av värme som hos 

en far (ibid). 

2.3. Definition på övergångsobjekt ur vuxenperspektiv  

Föräldrar eller andra anknytningspersoner får lära sig värdet av barnets objekt 

under barnets uppväxt och vet att objektet behövs tas med i vardagssituationer 

samt vid färder utanför hemmet (Isaacs & Isaacs, 2014). Övergångsobjekt är 

ovärderliga för barn av olika anledningar och barnen lägger stor vikt vid lukten 

och texturen hos ett objekt. En tvätt kan ta bort värdet i objektet. En lösning 

för filtar, som övergångsobjekt, kan vara att skära isär filten i mindre bitar för 

att förhindra att inte förlora tryggheten som barnet känner gentemot objektet. 

Då har barnet alltid något att knyta an till vid tvätt, om det tappas bort eller 

förstörs (ibid). Objekt som har en speciell betydelse för barn är ovärderligt och 

används, inte bara i hemmet och förskolan, utan även inom terapin. Cottis 

(2017) ger exempel på hur en terapeut använde sig av övergångsobjekt för att 

nå ett barn som varit utsatt för trauma. Där kan man utläsa att övergångsobjekt 

skänker en trygghet som inte hade varit möjlig innan. Barnet hade i ung ålder 

blivit utsatt för sexuella övergrepp, tortyr och sen blivit lämnad. Effekten av 

detta trauma skapade ett barn som inte hade möjlighet att knyta an. Tack vare 

att en vuxen förstod innebörden av hur ett övergångsobjekt fyller en funktion 

kunde de bygga en trygg relation tillsammans. Genom denna relation fick bar-

net möjlighet att klara av att hantera de trauman som skett i ung ålder (ibid).  

Sammanfattningsvis visar forskningen på hur barn använder sina övergångs-

objekt samt vilken betydelse övergångsobjektet har för dem för att de ska 
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kunna känna trygghet och överkomma olika situationer i livet. Det är av rele-

vans för vår studie att vuxna visar en förståelse för användandet av övergångs-

objekt. Ett objekt som inger trygghet kan användas som en stötta och göra stor 

nytta för barn som är osäkra inför nya utmaningar inom förskolan. En stötta 

beskrivs som något som succesivt ska bli överflödigt för barnen när stödet inte 

längre behövs. Genom att ha förståelse för objektets betydelse och visa detta 

genom att erkänna objektets värde bildar objektet en bro. En bro till det 

nödvändiga i en relation som hjälper en person att ta sig igenom olika stadier i 

livet, som separation, ångest och stress (Cottis, 2017; Askland & Sataøen, 

2014). 
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3 TEORI 

I detta kapitel presenteras de teorier som används i studien genom tre 

underrubriker; Socialpsykologi, Anknytningsteori och Objektrelationsteori. 

De teoretiska glasögonen som används i studien har socialpsykologin som 

övergripande fokus. Socialpsykologin beskriver hur trygghet skapas mellan 

individ och olika händelseförlopp. Genom att ta hjälp utav anknytningsteorin 

samt objektrelationsteorin kan man förstå hur trygghet skapas i förhållande till 

övergångsobjekt och anknytningspersoner.  

3.1. Socialpsykologi 

Socialpsykologi hjälper oss att förstå hur samspel och trygghet skapas mellan 

förälder och barn tidigt och fortskrider under barnets liv. Människors sociala 

handlingssätt relateras till både psykologiska och sociala skeenden, exempel-

vis hur närvaro och frånvaro av andra människor kan påverka handlingar (My-

ers, 2015 i Nilsson, 2015a). Socialpsykologin visar att man kan beskriva 

känsloprocessen hos individen och hur det påverkas av sociala situationer 

(Graumann, 2008 i Nilsson, 2015a). I det här sammanhanget är det viktigt att 

synliggöra hur vi kan förstå barns perspektiv gentemot barnperspektiv. Halldén 

(2009, s, 18) skriver att barnperspektiv är en tolkning av hur vuxna ser på barns 

behov medan man med hjälp av barns perspektiv tydliggör vikten i att låta barn 

komma till tals. Barn är självständiga med en förmåga att själv påverka, vilket 

tyder på att barn ses som kompetenta och aktiva individer (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2010). Denna teori kan också förklara det socioe-

motionella som avser såväl det känslomässiga som det sociala avseendet och 

utvecklingen i att kunna anpassa känsloreaktioner och känslouttryck i ett um-

gänge med såväl jämnåriga som yngre och äldre (Psykologiguiden, u.å). Inter-

aktioner mellan barn och känsliga vuxna ses som en avgörande faktor som är 

av stor betydelse för att främja en positiv utveckling i det socioemotionella hos 

yngre barn som inte upplevt en kärleksfull föräldrarelation (Björnestad & 

Pramling Samuelsson, 2003). 

Socialpsykologi är ett ämnesområde som syftar till en vetenskaplig för-

klaring, förståelse och förutsägelse av människors handlingar, den me-

ning som de ger dessa handlingar och det samspel de är en del av. Må-

let för socialpsykologin är att komma fram till en förståelse av de soci-

ala aspekterna av vad det innebär att vara människa. 

(Socialpsykologi i Nilsson, 2015a, s. 10). 

Citatet visar vikten av att pedagoger ska ha en förståelse för de olika aspekterna 

som skapar en identitet. Några aspekter så som självförtroende, självkänsla och 
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självtillit är grundläggande inom Socialpsykologin och är viktigt för att barn 

ska känna sig trygga (Nilsson, 2015b). Självförtroende byggs upp genom pre-

stationer och insikten i att man klarat av något. Självkänsla är den uppfatt-

ningen man har om sig själv. Självtillit förklaras genom att kunna förlita sig på 

sin egna förmåga (ibid).  

När barn ska börja förskolan bryts den värld som de tidigare känt till och den 

tryggheten som bildats mellan de primära anknytningspersonerna ska ersättas 

med sekundära anknytningspersoner. Studien bygger på de övergångsobjekt 

och anknytningspersoner som bidrar till att utveckla aspekterna. Övergångs-

objekt kan agera som trygghet och som en bro mellan den primära anknyt-

ningspersonen till den nya värld som barnet möter när den börjar i förskolans 

verksamhet (Askland & Sataøen, 2014). 

3.2. Anknytningsteori 

John Bowlby (1907-1990) var den första som använde sig av begreppet an-

knytning för att förklara samspelet mellan anknytningsperson och barn och hur 

den påverkar utvecklingen hos barnet. Tidigare var det väl känt att det endast 

var modern som genom den biologiska processen av graviditet var den enda 

som utvecklade grunden till anknytningen mellan mor och barn. Bowlby me-

nade efter flertal olika observationer att det är något annat än de biologiska 

som ligger till grund för anknytningen. Han menade att det inte räckte att till-

godose barnets biologiska behov, utan även att de känslomässiga behoven 

måste stimuleras för att en relation ska byggas upp. Bowlby justerade uppfatt-

ningen om modern som ensam omsorgsgivare och utvecklade de begrepp vi 

använder oss av i vår studie; anknytningsperson. Med anknytningsperson me-

nar Bowlby de människor barnet har kring sig. För att utveckla en anknytning 

använder sig barnet av de medfödda anknytningsredskapen; sugande, gråt, 

fastklamring, följa efter och leende. När barnet använder sig av dessa redskap 

samt får respons från de människor som finns omkring utvecklar barnet sam-

spelserfarenheter genom att dess redskap utlöser känslor hos anknytningsper-

soner som får dem att tillgodose de känslomässiga behoven hos barnet och inte 

endast de biologiska. Bowlby beskriver att barnet under sina första levnadsmå-

nader lär sig samspelet hos de olika anknytningspersoner och kan skilja dessa 

åt, genom primär och sekundära personer. Det är alltså inte, enligt Bowlby, 

endast modern som behöver vara den ensamma omsorgsgivaren men att det 

behövs någon som kontinuerligt tillgodoser både barnets biologiska behov som 

dess känslomässiga behov. Det vill säga en och samma person som barnet kän-

ner igen samspelsmönstret hos för att kunna bli en primär anknytningsperson 

(Askland & Sataøen, 2014).  



”Najnor ska med.”  Sofie Bood & Malin Röjeskog 

13 

 

3.3. Objektrelationsteori 

Objektrelationsteorin beskrevs först av Donald Woods Winnicott (1896-1971) 

som byggde teorin på observationer från sin praktik. Spädbarnet är en del av 

en relation och utan relationerna så är barnet ingenting. Barnet har kompetens 

men trots det är barnet helt beroende av att det finns människor runt omkring 

hen som ger hen både psykisk och fysisk omsorg (Winnicott i Askland & 

Sataøen, 2014). Det vill säga, människor som vill barnets bästa. Teorin  

beskriver hur känslomässiga relationer byggs upp och utvecklas i den tidiga 

barndomen. De primära relationerna som barnet har formas till inre 

föreställningar hos barnet som har känslomässigt värde. Föreställningarna har 

formats av positiva eller negativa upplevelser. Detta påverkar barnets sätt att 

tolka andra människor, speciellt de primära relationerna till exempel 

föräldrarna. Övergångsfenomen är att barn använder sig av handlingar med sin 

egen kropp för att avskilja sig från verkligheten. Barn börjar oftast med att suga 

på tummen för att efter hand söka efter föremål som hen kan ge själ åt (Askland 

& Sataøen, 2014). Föremål som kan associeras till den primära 

omsorgspersonen. Hen associerar i lukt, färg och utseende, detta fenomen 

benämns som övergångsobjekt. Genom övergångsobjekt kan barn få utlopp för 

sina känslor. Ett exempel är om barnet upplever ilska över att föräldrarna inte 

finns i närheten så kan de ta ut sin ilska på övergångsobjektet (ibid).  

 

 

  



”Najnor ska med.”  Sofie Bood & Malin Röjeskog 

14 

 

4 METOD 

Vi har gjort en kvalitativ studie. Vårt syfte är ”att bidra med kunskap om hur 

pedagoger i Sverige och USA uppmärksammar och resonerar kring sambandet 

mellan trygghet och övergångsobjekt och dess användning i förskolan”. Vi har 

valt att dela in valet av metod för datainsamling och analys med två 

underrubriker för att förtydliga hur vi arbetat fram resultatet. 

4.1 Valet av metod för datainsamling och analys 

Genom fokusgruppsintervjuer så har vi samlat in information som kan belysa 

hur pedagoger ser på barns användning av övergångsobjekt i förskolans 

verksamhet samt hur de anser att övergångsobjekt hjälper barns framtida 

utveckling.Vi valde fokusgruppsintervju som datainsamlingsmetod för att 

fånga hur grupper av pedagoger resonerar och uppmärksammar sambandet 

mellan trygghet och övergångsobjekt. (Wibeck, 2010). 

I förskolan är det inte den enskilde pedagogen som bestämmer hur man ska 

agera utan det beslutas gemensamt och kollektivt alternativt av chefen i 

förskolan för att skapa en tydlighet i verksamheten (Skolverket, 2016). Det 

blev därför intressant att undersöka hur pedagoger resonerar kring detta och 

hur de förstår kopplingen mellan övergångsobjekt och trygghet. 

För att analysera det insamlade materialet använde vi oss av innehållsanalys. 

Innehållsanalys gjorde det möjligt för oss att systematiskt finna mönster i det 

insamlade materialet för att komma fram till ett resultat.  

4.1.1 Fokusgrupssintervju som datainsamlingsmetod 

 

När vi presenterar nedanstående text utgår vi från boken Fokusgrupper - Om 

fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod (Wibeck, 2010).  

I en fokusgruppintervju är det valda ämnet centralt. I denna studie är 

övergångsobjektet och trygghet underlag för diskussionen i fokusgruppen.  

Wibeck skriver att genom att skapa fokusgrupper så blir det möjligt att samla 

in mycket data på kort tid och genom lyckade diskussioner få ett material som 

vi kan analysera på olika sätt. Fokusgruppsintervju som metod innebär att en 

grupp människor samlas och diskuterar ett givet ämne med varandra, under en 

begränsad tid. Gruppen leds av en moderator, en samtalsledare. Moderatorn 

påbörjar diskussionen och presenterar nya perspektiv av ämnet i den mån som 

det behövs. Moderatorn är inte en sedvanlig intervjuare eftersom syftet med 

fokusgruppen är att de deltagande ska diskutera fritt med varandra. Ämnet 

presenteras genom ett material som används som ett underlag för diskussionen, 
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presentationen sker i moderatorns inledning vid sessionen. Metoden kan 

användas som en av flera undersökningsmetoder, dels för att göra 

undersökningsmetoder som till exempel utveckling av frågeområden för 

enkäter, och som ensam undersökningsmetod för att fördjupa sig i människors 

attityder, föreställningar och värderingar gällande ett specifikt ämne. Praktiskt 

sett så innefattar arbetet med fokusgrupper om att rekrytera passande grupper, 

framställa ett stimulusmaterial, som är ett underlag för diskussion, och en 

frågeguide, att leda gruppsessioner, spela in samtalen, samt skriva ut och 

analysera dem. Placering i rummet av moderatorerna och informanter var 

genomtänkt då de rumsliga arrangemangen kan påverka uppfattningen om 

status och ledarskapsbeteende. Moderatorerna satt snett emot deltagarna för att 

undvika eventuella statusbeteenden (ibid). 

4.1.2 Innehållsanalys 

 

För att bearbeta materialet som vi samlat in arbetade vi med innehållsanalys 

(Wibeck, 2010). Vi valde att bearbeta det insamlade materialet utifrån tre ka-

tegorier som skulle knyta an till de tre forskningsfrågorna. De två första kate-

gorierna, förhållningssätt och definition på övergångsobjekt kopplade vi till 

förskollärarprofessionen. Den sista kategorien, trygghet, förhåller sig till teorin 

och är basen för Socialpsykologi (Nilsson, 2015a). Analys från fokusgrupps-

data handlar om att koda materialet, dela upp detta i enheter samt söka efter 

trender och mönster i intervjuerna (Wibeck, 2010). Analysen beskrivs som en 

disciplinerad process som kräver systematiska steg. Det krävs ett definierat 

protokoll där olika steg anges noga och ger verifierbara resultat. Det innebär 

att någon annan person skulle kunna komma fram till samma resultat som inte 

är snedvridet för att forskaren varit särskiljande i sitt tillvägagångssätt (ibid). 

4.2. Urval och Deltagare/Texter 

Olika länder har olika utbildningssystem och därför var det intressant att kunna 

belysa hur pedagoger uppmärksammar barns trygghet och användning av över-

gångsobjekt i förskolan. Valet av informanter var i första hand utbildade förs-

kollärare eftersom de har erfarenhet av barn i förskolan samt att de också för-

väntas ha insikt i teorier som gäller anknytning. Informanterna valdes ut utifrån 

ett bekvämlighetsurval (Christoffersen & Johannessen, 2015, s.57). Vi valde 

två grupper av informanter dels från USA och dels från Sverige eftersom detta 
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blev möjligt genom ett utbytesprogram3. De deltagande pedagogerna i USA, 

tillfrågades om intervju i början av vår vistelse och fick muntlig information 

samt ett skriftligt informationsbrev på engelska. De deltagande pedagogerna i 

Sverige fick muntlig information om studien över telefon och ett skriftligt in-

formationsbrev gemensamt med samtyckesblanketten innan intervjuerna bör-

jade.  

I USA intervjuades två pedagoger i en fokusgruppsintervju under en vistelse 

på en förskola i USA. I Sverige intervjuades tjugo pedagoger med förskollä-

rarutbildning i tio fokusgruppsintervjuer. Samtliga pedagoger arbetade i 

samma kommun i Sverige. Pedagogerna i en fokusgrupp kom från samma av-

delning. Sammanfattningsvis var det tio olika avdelningar på fyra olika för-

skolor.  Pedagoger mellan 30-65 år med förskollärarutbildning var ett strate-

giskt beslut. Vidare önskade vi en spridning i hur länge de varit verksamma 

inom förskolan då vi tänkte att deras resonemang kunde breddas om de hade 

olika erfarenheter och tidpunkt för utbildning. De intervjuade var samtliga 

kvinnor. Orsaken till detta var att majoritet av utbildade förskollärare är kvin-

nor och inga män fanns tillgängliga på de förskolor som ingick i studien 

(Krona i Metro, 2017). 

Sammanfattningsvis genomfördes studien på fem olika förskolor och tolv olika 

avdelningar. Pedagogerna var verksamma på avdelningar som innefattar åld-

rarna 1-3 år, 3-5 år, 4-5 år, fritids samt växa-avdelning, där barnen går på 

samma avdelning från 1 års ålder fram tills det att barnen börjar i förskoleklas-

sen. 

4.3. Genomförande 

Syfte och frågeställning inom det valda området formulerades innan intervju-

erna genomfördes. Ett underlag för diskussionen skrevs fram i form av öppna 

intervjufrågor, dessa utformades utifrån syftet och frågeställningarna. Genom 

öppna frågor gavs informanterna möjlighet att definiera sin syn på de centrala 

ämnen som låg till grund för diskussionen (Wibeck, 2010).  

4.3.1 Fokus för gruppintervjun i USA  

 
Studien presenterades genom ett samtal med informanterna innan intervjun. Vi 

motiverade hur vi ville undersöka pedagogers definition på övergångsobjekt 

                                                 

 

 

3 Två av fem veckors VFU som valdes att genomföra i USA. 
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genom att förklara anknytningsteorin. Anknytning är den process som beskri-

ver hur människor agerar i relation till varandra. Vi förklarade att denna studie 

skulle synliggöra pedagogers syn på övergångsobjektens användning under 

barns vistelse på förskolan. Vi ville därmed synliggöra hur pedagoger agerar 

kring övergångsobjektens användning. Vi förklarade att intervjufrågorna (se 

bilaga 4) skulle utgå från anknytning och övergångsobjekt. Information om 

studien, på engelska, fanns i samtyckesblanketterna (se bilaga 5) som infor-

manterna fick tillgång till innan intervjun ägde rum.  

4.3.2 Fokus för gruppsintervjuerna i Sverige 

 
Vi presenterade ämnet och vårt syfte genom samtal med informanterna innan 

intervjuerna, där vi berättade om att studiens innehåll handlade om anknytning, 

trygghet och övergångsobjekt. Efter vår resa till USA lades trygghet till i stu-

dien. Vi beskrev hur anknytning är en process som beskriver hur människor 

agerar i relation till varandra och att denna studie undersöker dessa relationer 

mellan förskollärare och förskolebarn under deras vistelse på förskolan. Vi be-

skrev att trygghet kan definieras olika och att vi ville ta del av deras definition 

av begreppet samt deras definition på och användandet av övergångsobjekt.   

4.3.3. Intervju USA 

 
I början av vår vistelse i USA blev informanterna informerade muntligt om 

studiens syfte och datainsamlingsmetod och de gav ett muntligt samtycke om 

att delta. Vi bokade in intervjun i slutet av vår vistelse. Inför intervjun delades 

samtyckesblanketter ut till deltagarna och de som deltog godkände sitt delta-

gande skriftligt. Deltagarna blev tillfrågade om de godkände att intervjun blev 

inspelad via mobiltelefon, information om hur detta gick till och hur inspel-

ningen skulle komma att behandlas gavs. Inspelningen skedde under tiden som 

mobiltelefonen var inställd på flygplansläge, vilket förhindrade att data som 

spelades in lagrades på ett Icloud-konto där obehöriga kunde få tillgång till 

materialet. Inspelningen blev raderad direkt efter analys. Information om hur 

intervjun skulle genomföras gavs och godkändes av pedagogerna. 

Intervjun genomfördes på förskolan, i ett närliggande konferensrum, rummet 

och miljön var känd av pedagogerna sen tidigare. I rummet fanns ett avlångt 

bord med stolar som stod centralt placerat i rummet. Miljön i rummet ingav ett 

lugn som gav känslan av trygghet för alla parter. Innan gruppintervjun starta-

des hade obehöriga blivit informerade om att rummet inte var tillgängligt, detta 

för att undvika eventuella störningsfaktorer. Vi valde noga hur vi satte oss i 

förhållande till informanterna så att det inte skulle påverka datainsamlingen 

som Wibeck (2010) beskriver. Vi fungerade i intervjusituationen som modera-

torer i diskussionen (ibid). 
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Innan inspelningen startades gavs muntlig information om samtyckesblanket-

terna och att samtycke fortfarande kunde dras tillbaka samt att deltagarna hade 

möjlighet att avbryta under diskussionens gång. Efter att ännu ett godkännande 

från deltagarna givits muntligt startades inspelningen. Moderatorernas roller 

var uppdelade så att en ut av moderatorerna ställde frågorna och diskuterade, 

medans den andra moderatorn skötte inspelningen och förde anteckningar. An-

teckningar skrevs under intervjuns gång för att säkerställa insamlat material 

om inspelningen av någon anledning inte skulle vara brukbar. Intervjun var 

uppbyggd och planerad så att en moderator ställde en fråga i taget och därmed 

bjöd in till diskussion. Moderatorerna bidrog aktivt för att hålla diskussionen 

igång tills frågan besvarats. Moderatorn gick därefter vidare med att ställa 

nästa fråga. Efter att intervjun avslutats fördes ett samtal om hur deltagarna 

upplevt sessionen, detta för att säkerhetsställa att situationen inte gett obehag. 

Intervjuns varaktighet var 13 minuter, exkluderat informationen som gavs in-

nan och samtalet som löpte efteråt. Hela genomförandet varade i c:a 35 minu-

ter. 

4.3.4. Intervju, Sverige 

 
Innan vi påbörjade vår datainsamling e-postade vi ut ett informationsbrev/sam-

tyckesblankett (se bilaga 3) till förskolecheferna inom den tänkta kommun som 

vi valde att utföra vår datainsamling i. I e-posten bifogade vi ett dokument där 

vi beskrev avsikten med vår studie och där vi bad om samtycke att intervjua 

pedagoger inom deras sektor. När vi fått samtycke från cheferna kollade vi 

över vilka avdelningar inom kommunen som hade två utbildade förskollärare 

i arbetslaget. Vi tog beslut om vilka avdelningar som skulle kontaktas för in-

tervju samt enades om att tio avdelningar var ett bra antal för vår studie. Första 

kontakten till förskolornas avdelningar skedde via telefonsamtal där vi beskrev 

syftet med vår studie och att det var gruppintervju som vi valt som metod. 

Redan vid första telefonkontakten till en av avdelningarna så fick vi frågan om 

vi skulle skicka ut intervjufrågorna innan, så att de hade möjlighet att gå ige-

nom dessa. Vi tog beslutet att alla deltagande informanter skulle få intervjufrå-

gorna (se bilaga 1) e-postade till förskolans e-post för att få möjligheten att 

sätta sig ned och gå igenom frågorna gemensamt då det även efterfrågades från 

andra avdelningar. Informanterna gavs fem dagars betänketid innan beslut för 

deltagande togs och inbokning av intervju skedde.  

Innan intervjun började delades samtyckesblanketter (se bilaga 2) ut till de del-

tagande informanterna som de fick läsa igenom och godkänna med underskrift. 

Samtyckesblanketterna samlades in och förvarades så endast moderatorerna 

hade tillgång till dem. Samtycke om att intervjun skulle spelas in gavs munt-

ligt. Intervjun var uppbyggd så att en moderator ställde frågor och diskuterade, 



”Najnor ska med.”  Sofie Bood & Malin Röjeskog 

19 

 

den andra moderatorn skötte inspelningen samt förde anteckningar under tiden 

som intervjun fortlöpte. Anledningen till att anteckningar skrevs under inter-

vjuns gång var för att säkerställa insamlat material om inspelningen av någon 

anledning inte skulle vara brukbar. Uppbyggnaden av intervjun var sen innan 

bestämd att en moderator ställde en fråga och höll igång diskussionen tills frå-

gan var besvarad innan denna moderator gick vidare med nästa fråga. Efter 

avslutad intervju avslutades inspelningen och informanterna blev tillfrågade 

hur sessionen upplevts och om de kände sig nöjda med de svar de hade gett. 

Detta för att säkerställa att sessionen inte upplevts som obehaglig samt säker-

ställa att de fortfarande ville delta i studien. Genomförandet av intervjuerna 

gjordes under fem dagar. 

Intervjuernas varaktighet varierade mellan 6 minuter och 24 minuter, exklude-

rat informationen som gavs innan samt samtalen som fortlöpte efteråt.  

4.4. Databearbetning 

I USA skedde transkriberingen direkt efter avslutad intervju där arbetet delades 

upp på så vis att medan en moderator skötte uppspelningen av intervjun tran-

skriberade den andra moderatorn ner intervjun i ett dokument. I Sverige gjor-

des transkriberingen av samtliga intervjuer dagen efter att alla intervjuer gjorts. 

Transkriberingen delades upp lika mellan moderatorerna, fem vardera. När ge-

nomförandet av transkribering gjordes så lyssnade vi på inspelningarna och 

dokumenterade ordagrant det som sagts i intervjuerna.  

Under tiden som datainsamling, transkribering och analys skedde höll vi oss 

neutrala, konkreta och utgick från de svar som samlades in. Det var det som 

sades som skulle vara arbetets syfte, inte våra egna tankar. Vi använde oss av 

metoden innehållsanalys, för att analysera insamlat material. Innan innehålls-

analysen startades diskuterade vi syftet och frågeställningarna med arbetet. 

Som Wibeck (2010) skriver är forskningsfrågan det som leder datainsamlingen 

och valet av analysmetod. Vi tog beslutet innan att dela upp intervjuerna i de 

tre kategorierna trygghet, definition av övergångsobjekt och pedagogers för-

hållningssätt. Beslutet togs för att vi båda ansåg att dessa kategorier skulle 

hjälpa oss att få svar på våra frågeställningar. 

Intervjuerna lästes av oss båda, två gånger var, för att få en övergripande bild 

av vad som sagts. Tre kopior var av intervjuerna skrevs ut, en kopia behölls i 

originalskick. Intervjuerna lästes återigen av oss båda, detta för att koda materi-

alet. Första kopian användes för att markera med en färgpenna för varje svar 

som hörde till en kategori. Vi använde tre färger, en färg för varje kategori. När 



”Najnor ska med.”  Sofie Bood & Malin Röjeskog 

20 

 

detta gjorts gick vi igenom datainsamlingen och klippte ut svaren och la dem i 

de olika kategorierna sen undersökte vi om det fanns ett mönster i svaren.  

4.5. Reliabilitet och validitet 

Vi valde att utföra vår kvalitativa studie på en förskola i USA där vi intervjuade 

pedagoger från två olika avdelningar i en gruppintervju, samt fyra förskolor 

och tio avdelningar i en kommun i Sverige. Det anses att reliabiliteten stärks 

om man har samlat in data på ett noggrant sätt, samt rätt mängd data genom en 

bredare urvalsgrupp (Roos, 2014, s. 51). För att ha möjlighet att besvara syftet 

med sin studie behöver man konstant ha i åtanke att det man gör inte besvarar 

massa andra frågor än de man tänkt sig med sin studie. De är med hjälp av 

förhållningssättet som man har en giltighet i sin studie. Validitet handlar om 

att välja den metod som är mest relevant för studiens syfte och hjälper till att 

förstå den data som sedan kommer att framkomma i resultatet (ibid).  

4.6. Etiska överväganden 

Det viktigaste som behövde göras handlade först om att få ett informerat sam-

tycke innan studien påbörjades. Det skedde genom att både muntligt och skrift-

ligt informera deltagarna om studien innan beslut togs om samtycke att delta i 

studien. I både den skriftliga och muntliga informationen beskrevs vår studies 

syfte och frågeställningar samt de etiska överväganden som togs i beaktande. 

De etiska aspekterna i informationen som gavs utgick från Vetenskapsrådet, 

(2017) samt Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014). De deltagande i studien 

gavs information om att de är konfidentiella och personuppgifter behandlas 

med konfidentialitet, vilket innebär att endast studenterna och handledaren i 

arbetet har tillgång till personuppgifterna. De förvaras så att ingen obehörig 

kan ta del av dessa, för att studien inte ska kunna kopplas till en specifik person 

eller plats (Vetenskapsrådet, 2017). Innan datainsamlingen startade skedde en 

anmälan till Karlstads Universitet där det framgick att vi, studenterna, skulle 

behandla personuppgifter. All data som samlats in behandlades under GDPR-

lagen. Dataskyddsförordningen (GDPR) liknar de regler som fanns i person-

uppgiftslagen, denna lag var till för att skydda grundläggande rättigheter och 

friheter hos enskilda individer, specifikt deras rätt till skydd av personuppgifter 

(Datainspektionen, u.å).   
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5. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet av hur pedagoger beskriver sin inställning 

kring övergångsobjekt, hur övergångsobjekten används inom förskolan enligt 

pedagogerna, samt resonemang kring trygghet/otrygghet i förskolan. Resulta-

tet presenteras under tre rubriker vilka motsvarar de tre kategorierna: definition 

av övergångsobjekt, pedagogers förhållningssätt samt trygghet. Kategorin 

trygghet beskriver endast resultat från Sverige eftersom denna fråga inte ingick 

i fokusgruppen i USA. Efter varje kategori följer en analys, som presenteras 

med hjälp av de teorier och teoretiska begrepp som vi valt att använda oss av i 

studien. Citaten används för att exemplifiera hur pedagoger uttrycker sig. När 

citat används benämns pedagogerna vid fiktiva namn, detta för att anonymisera 

personerna och behandla det de säger konfidentiellt.  

5.1. Pedagogers definition på övergångsobjekt i Sverige 

“ett objekt med känsla i, för barnet.” - Felicia 

Ett övergångsobjekt enligt pedagogerna kunde vara vad som helst så länge det 

fanns en känsla i objektet som knyta an till. I resultatet framgick det att napp, 

snuttetrasa, gosedjur, leksaker, tumme och kläder var de vanligaste svaren på 

vad ett övergångsobjekt kunde vara. Pedagogerna hade en öppen syn på vad 

ett övergångsobjekt kan vara samt att övergångsobjekt kunde variera från barn 

till barn. 

“Jag har varit med om det mesta som har varit övergångsobjekt.” - Malin 

“Kommer du ihåg att det var en som hade en motorcykel? … Och vem har ett ägg 

nu, ja ett plastägg alltså.” Lotta till Monika 

Som citaten ovan visar på så beskriver pedagogerna en mångfald av olika 

övergångsobjekt. Det visar på en förståelse av att ett övergångsobjekt kan 

vara vad som helst så länge barnet har gett själ till det och som associeras till 

den primära anknytningspersonen (Askland & Sataøen, 2014). Pedagogerna 

lyfter olika och för dem ovanliga exempel på vad de varit med om som bar-

nen knutit an till, bland dessa exempel nämndes en mutter, lappar från tröjor, 

kuddar, väskor, vagnar, en liten motorcykel och ett plastägg.  

 

“När man skolar in så är det ju väldigt bra att ha de där snuttarna och napparna liksom 

för då kan man trösta dem lättare och de blir tryggare på något vis.“ Maja 

Som citatet visar sågs övergångsobjekt som en viktig aspekt under inskolning 

då barnen kunde tröstas lättare om det fanns ett till hands.  
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“Oftast de barn som inte har någonting, de är oftast lite svårare att få trygga.” - Ka-

rolina 

Inskolningar med barn som inte hade ett övergångsobjekt togs upp av pedago-

gerna och ansågs svårare. I svaren finns ett mönster som visar på att pedago-

gerna använder övergångsobjekt mer i barnets början på förskolan då de är 

införstådda med att det inger en trygghet för barnet.  

“Ett tryggt föremål som förknippas med trygghet … det här är hemma.” - Monika 

Som citaten ovan visar så anses övergångsobjekt vara en bit av hemmet som 

barnet satt en känsla i som underlättar under inskolningen.  

“Det ger barnet trygghet, en känsla av hemma. När man tar med sig det till förskolan 

så har du liksom nån trygghet kvar från hemmet.“ - Lisbeth 

Pedagogerna har efter erfarenhet, som citatet visar, märkt att övergångsobjekt 

funkar som en övergång mellan hem och förskola. Pedagogerna har märkt att 

barn utan övergångsobjekt har svårare för övergången från hem till förskola. 

Det nämns i en av intervjuerna att en pedagog har bett de primära anknytnings-

personerna att ta med något som kan kopplas till hemmet, som kan fungera 

som ett eventuellt övergångsobjekt.  

“Om man har barn som inte har nånting och de ska börja på förskolan och föräldrarna 

dem säger att dem inte har napp eller trasa, dem har ingenting, då kan vi istället be 

om en sak som påminner om hem och föräldrarna kan bli lite, vadå ska dem börja, 

det är inte det vi är ute efter. Det ska förknippas med hemma, de luktar gott. Så kan 

man också göra om man ser att det inte finns någonting” - Gabriella 

Citatet ovan visar på hur pedagogen tänker kring vad ett övergångsobjekt är 

och hur det kopplas till trygghet genom att barnet associerar lukten till hemmet 

och föräldrarna.   

5.1.1. Analys  
 
Pedagogerna beskriver att ett övergångsobjekt kan vara vad som helst, så länge 

barnet har en anknytning och en känsla till objektet. Känslan som objektet har, 

beskrivs av pedagogerna, som trygghet. Tryggheten i objektet kan förstås ge-

nom objektrelationsteorin. Barnet söker efter föremål som kan associeras till 

den primära anknytningspersonen, detta för att barnet fortfarande ska kunna 

känna av tryggheten från denne när hen inte finns tillgänglig. Genom att an-

vända sig av scaffolding (Askland & Sataøen, 2014) kan pedagogerna trösta 

barnet när hen upplever ledsamhet. Barn har behov av att känna den trygga 

känslan som övergångsobjekt ger. Övergångsobjektet används mer i början av 

barnets vistelse i förskolan då barnet kan vara mer otröstlig och inte lika öppen 
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till pedagogerna. Pedagogerna menar att övergångsobjektet associeras till hem-

met och tryggheten från de primära anknytningspersonerna. Objekten kan där-

med trösta barnet mer än vad pedagogerna kan.  

5.2. Pedagogers definition på övergångsobjekt i USA 

Vid intervjun i USA definierade pedagogerna övergångsobjekt som endast tre 

saker, napp, filt och familjefotografier.  

“the pictures they kind of follow them all the way up to preschool so it´s kind of one 

concrete thing that they have that moves along with them. We do try to have them 

bring in newer photos as they go so that they are more accurate. I feel like those are 

one way we just make them comfortable” - Savannah 

 

Familjefotografier är de konstanta övergångsobjektet som följer dem från 6 

veckors ålder tills de slutar på förskolan medan filten tas bort när barnet klarar 

av att vända sig från rygg till mage någon gång under spädbarnsålder och napp 

börjar fasas ut vid 9 månaders ålder. 

 
“I think that it´s good because it helps them get through their tough spot. So if they 

have hard day they when they get dropped off we have those pictures as backup to 

have them go in and look and see; You know mom and dad. They are always, you 

know. They are coming back. They always come back. “ - Susanne 

 

Familjefotografierna hjälper barnen att komma över ledsamheten i att vara 

hemifrån genom att bli påmind om att snart vara återförenad menar pedago-

gerna. När barnen når en ålder av två år så har de inte längre tillåtelse att bruka 

andra övergångsobjekt än familjefotografier på förskolan. Kudde och filt blir 

de försedda med av personalen under vilan.  

 
“they use these objects instead of talking through their feelings.” - Savannah 

 

Pedagogerna anser att det är viktigare att ha förmågan att beskriva sina känslor 

genom ord än att ta till ett objekt för att få utlopp. Pedagogerna ser vikten av 

relationen pedagog/barn som större än barn/övergångsobjekt. 

 
“It´s just my classroom rule. As our preschool rule.” - Susanne 

 

Citatet visar hur pedagogen ger svar på varför inte övergångsobjekt används i 

deras förskola. När föräldrarna ger sina barn något sorts övergångsobjekt vid 

lämning på förskolan hänvisar pedagogerna till samma regler och att 

övergångsobjekt inte ska tas med eller in på förskolan. 
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5.2.1. Analys 

 

Analysen av resultatet från USA kan förklaras genom de olika aspekterna för 

att skapa sin identitet (Nilsson, 2015b). Genom att stötta och utveckla barnets 

självtillit så känner sig barnen trygga i att förklara sina behov verbalt istället 

för kroppsligt. Barnen har tro på sin förmåga och kan med hjälp av pedago-

gerna uttrycka sina känslor. Pedagogerna anser att sociala interaktioner mellan 

barn och känsliga vuxna (Myers i Nilsson, 2015a) är av större vikt än interakt-

ionen mellan barn och objekt. Med hjälp av begreppet övergångsobjekt kan 

man förklara hur pedagogerna jobbar med familjefotografierna i förskolan. Fo-

tografier, som det enda objekt som följer barnen, inger en känsla av trygghet 

och fyller en funktion för barnen. Genom att pedagogerna använder sig av fo-

tografierna som en tröst vid saknad tolkas det som att pedagogerna har en för-

ståelse för objektets värde och betydelse (Askland & Sataøen, 2014).  

5.3 Pedagogers förhållningssätt i Sverige 

Resultatet av pedagogers förhållningssätt gentemot barns trygghet och över-

gångsobjekt visade att pedagogerna såg förhållningssättet som en roll som sit-

ter i ryggraden, något som de alltid bär med sig. Hur de arbetar med övergångs-

objekt samt hur barnens trygghet ska utvecklas och bestå, är alltid en aspekt 

som styr förskolans verksamhet. Pedagogerna förhåller sig till barnets behov 

men att deras användande av övergångsobjekt bör regleras av olika anled-

ningar som påverkar lärprocessen.  

“ska dom ha den hela tiden så mister den sin effekt också.” - Klara 

Citatet ovan visar på en pedagogs syn på ett överanvändande av övergångsob-

jekt. Pedagogerna beskrev hur språket påverkas av nappen och att tänderna 

skadas. En av pedagogerna beskrev att barn kan bli slöa under sin användning 

av övergångsobjekt och inte delta i verksamheten. Citatet nedan påvisar en er-

farenhet som en pedagog har; 

“sen kan de bli mer gnälliga tycker jag om de går och har nappen i munnen.” - Ca-

roline 

Regleringen av övergångsobjekt som pedagogen beskrev, förklarade att över-

gångsobjekt ska vara fritt att bruka innan frukost, under vila och en stund efter. 

Samt vid ledsamheter eller vid extrem trötthet på eftermiddagen, men att objekt 

och barn då endast befinner sig i soffan eller i famnen hos en pedagog. Reste-

rande tid i verksamheten befann sig övergångsobjekten i barnens hyllor eller i 

en tilldelad burk där barnen inte hade möjlighet att nå dem. 



”Najnor ska med.”  Sofie Bood & Malin Röjeskog 

25 

 

Pedagogerna visade att de hade en förståelse för att det är en bidragande effekt 

till barnets trygghet. I inskolningen hade pedagogerna samma syn på att över-

gångsobjektet behövdes under denna period, men borde successivt trappas ned 

tiden efter inskolning. Efter denna period ansågs barnen som mer trygga och 

hade mindre behov av övergångsobjektet. 

“Dom får ha det när dom är små och nyinskolade liksom och sen så successivt, ju 

tryggare de blir desto mer fasas det ut” - Maja 

Citatet visar på hur pedagogen resonerar kring användandet av övergångsob-

jekt och barnets behov av det under den första tiden i förskolan. Pedagogerna 

trycker på att de har en förståelse för att barnen behöver övergångsobjekt och 

tycker att det är bra när behov finns, men att de samtidigt vill fasa ut det och 

så att barnet bygger en trygghet i personerna runt omkring samt att barnet ska 

bygga en trygghet i sig själv.  

 

5.3.1. Analys  

 

Pedagogerna är medvetna om övergångsobjektens betydelse vilket kan förstås 

genom att de visar på en förståelse att objekten kan fungera som en bro (Ask-

land & Sataøen, 2014). Pedagoger erkänner att objekten har en betydande roll 

för barnet. Genom användandet kan objekten hjälpa barnet att överkomma 

svåra situationer. Pedagogerna har samtidigt ett förhållningssätt som nekar bar-

nen den fria tillgången och då tolkas det som att de använder sig av ett barn-

perspektiv och inte ett barns perspektiv eftersom de inte låter barnen komma 

till tals (Nilsson, 2015b). Pedagoger anser att övergångsobjekten är något som 

behövs fasas ut successivt efter inskolningen. Det kan tolkas som att pedagoger 

använder sig av scaffolding i verksamheten för att stötta barnet i att utveckla 

sin självtillit och finna tro på sin egna förmåga att överkomma situationer även 

utan objekten (Askland & Sataøen, 2014; Nilsson, 2015b). 

5.4. Pedagogers förhållningssätt i USA 

“we make sure to have some kind of connection and home feeling in my classroom” 

- Savannah 

I intervjun framkom det tydligt att förskolan är genomsyrad av att vilja skapa 

en hemmiljö för barnen, där det är välkomnande och varmt som pedagogerna 

uttryckte. Familjefotografierna involveras i verksamheten genom att pedago-

gerna skapat familjealbum som stod bland de andra böckerna och var lättill-

gängliga för barnen. Pedagogerna anser även att det hjälper till att skapa en 

trygghetskänsla hos barnen att ha familjefotografierna som något som följer 
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dem under förskoletiden eftersom de andra övergångsobjekten fasas ut redan 

vid nio månaders ålder. 

“... in my room where I try to help them talk, help them to explain to me how they 

are feeling I think nuks sometimes could be that barrier.” Savannah 

Som citatet ovan visar så anses napp att hindra barn från att uttrycka sina käns-

lor i ord samt att tandstruktur skadas och de har därför som regel att användan-

det av napp fasas ut tidigt och ska inte användas alls när de når en ålder av två 

då pedagogerna anser barn kan prata vid den åldern.  

5.4.1. Analys  
 

I resultatet beskrivs det att pedagogerna jobbar för en hemkänsla och tydlig 

kontakt med hemmet genom övergångsobjekt i form av familjefotografier. 

Tolkningen är dock att objekten inte ska ersätta relationen mellan peda-

gog/barn. Det kan förklaras som att genom att pedagogerna erkänner att famil-

jefotografierna är av betydelse för barnen så bildas den bro som behövs för att 

skapa en betydelsefull relation (Cottis, 2017; Askland & Sataøen, 2014). I ana-

lysen kan resultatet tolkas som att pedagogerna jobbar för att utveckla trygga 

anknytningarna och det anses lättare att tolka barnens anknytningsredskap och 

tillgodose deras behov när barnen uttrycker sig verbalt. Det är när barnens an-

knytningsredskap får positiv respons som en anknytning utvecklas (Bowlby 

1907 - 1990; Askland & Sataøen, 2014). Det tolkas som att aspekterna själv-

förtroende, självtillit och självkänsla är det som pedagogerna fokuserar på att 

utveckla hos barnen genom att de fasar ut övergångsobjekten tidigt. Pedago-

gerna visar på i intervjuerna hur de har en tillit till att barnen klarar av situat-

ioner bättre utan övergångsobjekt och att vissa övergångsobjekt endast hindrar 

barnen att utveckla tidigare nämnda aspekter (Nilsson, 2015b). 

5.5. Pedagogers uppfattning av trygghet och barns behov 

av trygghet, i Sverige 

Resultaten av datainsamlingen visar att pedagoger ser trygghet som en känsla, 

en aspekt i anknytningsprocessen. Det innebär att barnen vågar att visa sina 

känslor, såsom glädje, gråt, ilska, vara oförskräckt och att våga vara sig själv 

inför pedagoger och andra barn vilket nedanstående citat ger exempel på.  

“ett harmoniskt barn som också törs testa gränser är också trygg. Om man törs spela 

ut pedagoger lite grann, då är det ju ett bevis på att jag är trygg, jag vågar visa mina 

känsloregister samtidigt” - Cornelia 

Barn som är trygga vågar söka kontakt, de är harmoniska och kommer till ro i 

olika situationer, barnet kan knyta an till pedagoger och vänner samt att de tar 
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emot tröst av andra än deras primära anknytningspersoner. När barn är trygga 

anser pedagoger att de vågar att testa gränser, de är självständiga men samtidigt 

litar de på personerna runt omkring dem, att de t ex vid behov kan söka tröst, 

reglera sitt anknytningsbeteende och söka sig till anknytningspersonen som 

finns på förskolan.  

“Stabila vuxna gör att man får en trygghet, att man vet att man kan lita på dem och 

att dem ser mig och tillfredsställer mina behov … man blir sedd och får behoven 

tillgodosedda.” - Ida 

Pedagogen beskriver hur barnen behöver omges av stabila vuxna då det är de-

ras ansvar att se till att barnen finner en trygghet i förskolan. Pedagogerna lyf-

ter vikten av att bygga goda relationer till barnen samt att denna process tar tid 

och att man som pedagog ska låta det ta den tid som krävs.  

“man skapar ett förtroende till barngruppen och till barnet så att de bygger upp ett 

förtroende så att de känner förtroende till mig och att de vet att de där är tryggheten.” 

- Karin 

Citatet är en förklaring till hur pedagogen beskriver att relationen mellan barn 

och pedagog börjar redan vid barnets första vistelse i förskolan och som sedan 

genomsyrar hela inskolningsprocessen. Under inskolningen är det viktigt att 

bygga en god relation till barnet för att hen ska känna trygghet i pedagogerna 

och därmed kunna knyta an till andra än sin/sina primära anknytningspersoner. 

Det är en viktig faktor för att barnen ska kunna utvecklas under sin tid på för-

skolan. 

“Det är ju grunden annars så kan man ju liksom inte lära eller utvecklas om man inte 

känner tryggheten...” - Åsa.  

Citatet ovan visar på hur pedagogen ser på vikten av trygghet för barnens ut-

veckling och lärande. Barnen behöver stabilitet i anknytningspersonerna på 

förskolan då de lämnas av sina primära anknytningspersoner och inte vet vart 

de tar vägen. Pedagogerna visade på att de har förståelse för övergångsfeno-

men och samtalade om hur viktigt det är för barnens trygghet, att de har möj-

lighet att vinka hejdå till sina primära anknytningspersoner vid lämning på för-

skolan. Barnen har upplevts mer balanserade om detta avsked sker på platsen 

där de huvudsakligen spenderar sina dagar, deras avdelning.  

“Försäkrar att och berättar vart personen i fråga tar vägen … det är okej att vara 

ledsen och gråta en stund och tänka efter personen som går.” - Lisa 

“och när de kommer tillbaka så säger man; men titta, de kom tillbaka, de var bara på 

jobbet.” - Pia 

“De lämnar inte bara, de kommer tillbaka också” - Lisa 
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I de tre citaten lägger pedagogerna stor vikt vid att barnen är medvetna om vart 

de primära anknytningspersonerna tar vägen. Pedagogerna tolkar utefter erfa-

renheter att barnen behöver känna en trygghet i att veta att de primära anknyt-

ningspersoner kommer tillbaka, till exempel när de jobbat klart. Dem förklarar 

att det inger en känsla av stabilitet hos barnen. 

 

“När mamma gick, där gick ju både mat och snutten och tutten och anknytningen 

och allt försvann när mamma gick. Det var inte så kul och det kan man förstå. Det 

hade varit väldigt skönt om hon haft en tutte eller snutt eller vad som helst” – Marie 

I situationer som nämns ovan, där barnet är i behov av tröst, samt vid till ex-

empel vila, så är det betydelsefullt för barn och pedagoger att barnet har ett 

övergångsobjekt som kan öka känslan av trygghet. Övergångsobjektet ses som 

en bit av hemmet och inger en känsla av trygghet.  

“Det ska förknippas med hemma, de luktar gott” - Lovisa 

“Det luktar hemma, det luktar mamma” - Johanna 

Pedagogerna belyser genom citatet ovan hur de har förståelse för att barnen 

använder sina sinnen vid användning av sina övergångsobjekt, att de använder 

till exempel lukt och känselsinnet för att känna närvaron av huvudanknytnings-

personen. Resultatet belyser också hur pedagoger menar att barnen är trygga i 

förskolan när de vågar leka med sina kamrater samt att de vågar leka i rum där 

de kan stänga en dörr, att barnen vågar stänga dörren om sig när de ska leka, 

är ett tecken på att de litar på sina pedagoger, att de kommer om en händelse 

uppstår och att de litar på sina kamrater som är med i leken. Vid en av inter-

vjuerna berättar en pedagog att de tidigare har varit tvungna att befinna sig i 

rummet för att en lek ska kunna fortgå medans de nu inte får delta. 

“… Vi satt på golvet i ett år tror jag … och nu får vi inte vara med i rummen; UT VI 

LEKER … och då känns det väldigt bra för då har lyckats.” - Gunnel 

I citat ovan uttrycker pedagogen att självständighet är ett tecken på trygghet. 

Pedagoger ser trygghet som grundläggande för lärande och utveckling. Peda-

gogerna uttryckte en liknande syn på vad det individuella barnet har för behov 

för att känna sig trygg. Det framkom i intervjuerna exempel på hur rutiner, på 

förskolan såväl i hemmet fokuserar på känslan trygghet. Vetskapen om att 

samma personal finns på plats ansågs också spela en betydlig roll för både barn 

samt de primära anknytningspersonerna. Pedagogernas syn på otrygghet i för-

skolan sågs på ett enhetligt sätt. Pedagogerna beskrev hur de alltid arbetar för 

trygghet och alla visade på en tydlig struktur på hur de jobbar när det uppstår 

otrygghet. Några exempel på hur arbetet för att skapa trygghet är att pedago-

gerna arbetar extra nära det otrygga barnet. För en stund byggs verksamheten 
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mer kring vad det otrygga barnet finner intressant, friare tillgång till över-

gångsobjekt, har kontinuerlig kontakt med föräldrar och erbjuder mera tid i 

verksamheten för att skapa en sammanhängande vistelse. Pedagogerna ansåg 

att otrygghet uppstår när barnen spenderar lite tid i förskolan.  

 
5.5.1. Analys  

 

Pedagogerna visar på en förståelse för trygghetens betydelse. Det kan ses ge-

nom deras beskrivningar av det positiva med att visa känsloreaktioner och 

känslouttryck. Det anses vara av stor betydelse att kunna visa hela sitt känslo-

register för att främja en positiv utveckling hos barn (Broberg m fl, 2012). I 

intervjuerna beskrivs det hur barnen vågar testa gränser och är självständiga 

och det ses av pedagogerna som ett uttryck för trygghet. Det kan analyseras 

som att pedagogerna har förståelse för att det bidrar till utveckling av barnens 

identitet (Nilsson, 2015b). Pedagogerna anser att det är viktigt att ha kontinu-

erlig personal då de har en förståelse för att närvaro och frånvaro av andra 

människor påverkar barnen och deras handlingar (Nilsson, 2015a). Genom att 

vara en stabil och närvarande vuxen som barnen kan finna trygghet i förstår 

pedagogerna att barnen vågar mer, blir tryggare och kan därmed utvecklas som 

individer. Trygga relationer mellan barn och vuxna är en avgörande faktor och 

en viktig aspekt i barnets trygghet på förskolan (Askland & Sataøen, 2014).  

Övergångsobjekt ses av pedagogerna som en avgörande faktor för barnens 

känsla av trygghet vid de tillfällena då de som sekundära anknytningspersoner 

inte räcker till, vid till exempel inskolning. Pedagogerna visar genom detta en 

förståelse över övergångsobjektens funktion som en stötta för barnen (ibid). 

5.6. Sammanfattning av det analyserade resultatet i Sverige 

Resultatet synliggör hur pedagoger i Sverige jobbar för att skapa förutsätt-

ningar för trygga barn och att de förstår vikten av trygghet för barnens framtida 

utveckling. Barn behöver trygghet för att utvecklas (Bowlby i Askland & 

Sataøen, 2014).  

Pedagogerna anser sig själva ha en öppen syn i användandet av övergångsob-

jekt men bestämda åsikter när under dagen de anser att det bör användas och i 

vilka miljöer. Användandet av övergångsobjekt är reglerat till bestämda platser 

under vissa tillfällen under dagen. Fri tillgång under inskolning var däremot 

fullt accepterat. Detta kan tolkas som att pedagogerna utgår från ett barnper-

spektiv när de som vuxna tolkar vilka behov de anser att barnen har (Halldén, 

2009).  

Under vår studie har vi mött en variation av olika övergångsobjekt som peda-

gogerna stött på. Det visar på förståelsen av att ett övergångsobjekt kan vara 
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vad som helst så länge barnet har gett själ till det och som associeras till den 

primära anknytningspersonen (Askland & Sataøen, 2014). 

Pedagogerna har tydligt förstått vikten av trygghet. Pedagoger beskriver olika 

effekterna som otrygghet kan skapa upp mot tonåren samt i vuxen ålder där de 

nämner missbruk, anknytningssvårigheter, självskadebeteende och känslokyla. 

En pedagog nämnde även självständighet och starkare självkänsla som effekt 

för hen ansåg att barnen lär sig att lita bäst på sig själva. Pedagogen påvisar här 

förståelse av hur identitetsaspekterna utvecklas, inte bara genom trygga relat-

ioner utan även genom otrygga relationer (Nilsson, 2015b) 

5.7. Sammanfattning av det analyserade resultatet i USA 

Det analyserade resultatet från USA visar att pedagogerna arbetar med 

övergångsobjekt genom familjefotografier som knyter an till barnets hem. När 

tryggheten hos de primära anknytningspersoner ska ersättas under barnets tid 

på förskolan så spelar övergångsobjekt och personer en roll i att bygga en bro 

mellan hem och förskola (Nilsson, 2015a). Familjefotografier används som 

övergångsobjekt och det tolkas som att pedagogerna anser att det ger barnet 

den trygghetskänsla som hen är i behov av. Anledningen till att de använder 

familjefotografier istället för övergångsobjekt så som napp eller snutte är att 

barnen ska kunna utveckla sin verbala förmåga att uttrycka känslor. I analysen 

har det tolkats som att pedagogerna jobbar för att utveckla barnens identitetsas-

pekter med fokus på självtillit och självförtroende (Nilsson, 2015b) och det 

samstämmer även med Winnicotts förklaring på hur barnet är i behov utav 

människor som tillgodoser den fysiska samt det psykiska omsorgen (Askland 

& Sataøen, 2014). De uttrycker att det blir svårare för dem att tillgodose barnet 

med det hen behöver då de anser att nappen tystar ner barnet och då istället blir 

hämmande då pedagogerna anser att de inte hör barnens ord till fullo. Vilket 

bidrar till att hen inte har möjlighet att uttrycka sina känslor eller behov. Det 

kan förstås som, genom teori, att det beskrivs hur barnet utvecklar sina rela-

tioner vid en tidig ålder genom samspel med de människor runt omkring (ibid). 
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6. DISKUSSION 

Diskussionen består av tre delar, resultatdiskussion och metoddiskussion samt 

avslutas med slutsatser. Resultatdiskussionen utgår från de resultat som kom-

mit fram i analysen av datainsamlingen och diskussionen sätts i relation till 

tidigare forskning. Metoddiskussionen utgår från vilka begränsningar som det 

innebar med den valda metoden. I slutsatsen presenteras resultatet i ett vidare 

perspektiv.  

6.1. Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen delas in i fyra kategorier för att tydliggöra de forsknings-

frågor som legat till grund för att besvara syftet. Först definieras pedagogers 

syn på övergångsobjekt. Sedan följer rubriken förhållningssätt som tydliggör 

studiens syfte. Sedan kommer rubriken trygghet som beskriver pedagogers för-

ståelse för sambandet mellan trygghet och övergångsobjekt. Till sist kommer 

en rubrik som kortfattat förklarar de likheter och skillnader vi fann mellan USA 

och Sverige.  

6.1.1. Definition på övergångsobjekt 

 

Resultatet visar att pedagogerna har en förståelse för vikten av övergångsob-

jekt och att de menar att det fyller en viktig funktion i barns känsla av trygghet. 

Det stämmer väl överens med den forskning som pekar på att personer i barns 

omgivning tjänar på att bekräfta barnet, att de förstår betydelsen i deras objekt 

(Isaacs & Isaacs, 2014) därför att övergångsobjekt är ovärderliga för de barn 

som har dem (Gelman & Davidsson, 2016). Detta kan vi förstå i studien genom 

att pedagogerna till exempel uttrycker att objekten är av stor vikt för både barn 

och pedagoger vid inskolning. Övergångsobjekten anses spela en stor roll i att 

lugna barnet, när barnen behöver tröst till exempel då de skiljs från sina pri-

mära anknytningspersoner. 

Pedagogerna uttrycker att övergångsobjekt kan vara vad som helst som barn 

satt en känsla i och finner trygghet i. Det stämmer överens med hur Schlauch 

(2016) beskriver hur övergångsobjekt har en speciell betydelse men inte något 

affektionsvärde för vuxna. Detta kan vi, som förskollärare, förstå genom att 

pedagogerna uppmärksammar en mångfald av övergångsobjekt som varierar 

från avklippta lappar i tröjor, plastägg och leksaker. Objekt som associerar till 

barns primära anknytningspersoner, ett samband som pedagoger inte alltid för-

står men accepterar. 
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Resultatet visar att pedagogernas syn på övergångsobjekt påvisar att det kan 

ses som en trygghet för barn som går igenom ett trauma. Trauma avses hän-

delser som skilsmässor, övergångar, död, sjukdom eller att ha flyttat till en an-

nan ort. Forskning visar hur övergångsobjekt har en positiv påverkan vid på-

frestande händelser som trauman. Cottis beskriver i en studie (2017) att objek-

tet gör att ett barn klarar av att bearbeta svåra situationer bättre än utan. Detta 

kan vi som förskollärare förstå vikten av, genom det sätt som pedagogerna ut-

trycker sina erfarenheter från situationer där övergångsobjekt upplevts som ob-

jekten som en bro för att stötta barnet. Övergångsobjektet blir därmed ett verk-

tyg för pedagogernas arbete. 

 
6.1.2. Förhållningssätt 

 

Resultatet visar att pedagoger har en förståelse för funktionen hos övergång-

sobjekt, men menar samtidigt att det skapar begränsningar för barnet. Pedago-

gerna begränsar därför  användandet av övergångsobjekt i förskolan. ett exem-

pel på begränsning är tiden. En annan begränsning är situationen barnen har 

tillgång till övergångsobjektet som vid vilan, vid olyckor och vid särskilda si-

tuationer. Detta kan tolkas som att pedagogerna inte uppfyller barnets känslo-

mässiga behov så som Schlauch (2016) uttrycker att en anknytningsperson bör. 

Pedagogerna berättar till exempel om barn som ber om sitt övergångsobjekt 

flera gånger och där pedagogen säger nej, därför att barnet inte uttrycker de 

känslor som pedagogen menar motiverar att barnets tillgång till objektet. Uti-

från Schlauch (2016) innebär detta att pedagogen saknar förmåga att lyssna in 

barnets behov och därmed uppfyller pedagogen inte sin roll som sekundär an-

knytningsperson. Barn som blir nekade sina objekt upprepade gånger kan en-

ligt Röthle (2006) få negativa effekter. Ett barn som får ett upprepande nej i 

denna situation, lär sig förhållningssättet hos den nekande pedagogen vilket 

gör att barnet kan tappa tron på personen som sekundär anknytningsperson och 

kan därmed känna oro i förskolan (ibid). I resultatet uttrycker pedagogerna att 

oroliga och otrygga barn inte har möjlighet att lära och utvecklas på samma 

sätt som trygga barn kan göra. Forskning visar att upprepande begränsning av 

övergångsobjekt kan skada relationen mellan pedagog och barn (Commodaris, 

2013; Röthle, 2006). Detta kan påverka hur barnet självständigt klarar av att 

utforska förskolans lärandemiljöer (ibid). Pedagogernas förhållningssätt ge-

nom begränsningar motsäger därmed vad forskningen visat. 

I resultatet framkom det att fri tillgång är ett fenomen som det råder delade 

meningar om och att definitionen på fri tillgång tolkas och är oklar för peda-

gogerna. Pedagogerna ansåg att barnen hade fri tillgång till övergångsobjekt, 

samtidigt som de beskrev att de på olika sätt begränsade tillgången. Om peda-

gogerna säger att de förstår hur viktiga övergångsobjekt är för vissa barn, för 
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att de ska överkomma svåra situationer, och samtidigt hindrar barnens tillgång 

till objektet så har de inte förstått det pedagogiska värdet fullt ut. Den vanlig-

aste anledningen till begränsningar av tillgången till övergångsobjekt är att pe-

dagogerna anser att objekten hämmar barnens lek och lärande. Forskning visar 

att barn har en förståelse för sina objekt och att de fyller en funktion samtidigt 

visar barnen förståelse för att det finns situationer och miljöer där objekten är 

mer eller mindre passande (Lehman, Arnold & Reeves, 1995). Detta betyder 

att fri tillgång enligt forskningen inte skulle orsaka något större problem i verk-

samheten, då barnet endast anses använda objekten då de behöver dem 

(Schlauch, 2016). Schlauch visar till exempel i en observationsstudie av barn 

att barn som inte har tillgång till sina objekt när de känner behov av dem känner 

stress, ångest och sorg (ibid). Detta kan tolkas som att när pedagogernas för-

hållningssätt motsäger definitionen av fri tillgång till övergångsobjekt så kan 

deras handlingar hämma barnen. I fokusgrupperna diskuterade pedagogerna 

sina skäl för att begränsa tillgången till övergångsobjekt. I studien diskuterade 

pedagogerna om fri tillgång till övergångsobjekt skulle innebära att barnen 

kunde blanda ihop sina olika övergångsobjekt, men de pedagoger som deltog 

i studien var överens om att barnen hade kontroll på vilket övergångsobjekt 

som hörde till vem, och att risken för att blanda ihop objekten därmed inte var 

ett problem. Barn föredrar sina specifika objekt vilket stämmer väl överens 

med resultatet av en observationsstudie med barn av Gelman & Davidson 

(2016). Detta stämmer även väl överens med att objekten inte påverkade någon 

annan, på samma sätt som det påverkade det barn som knutit an till det 

(Schlauch, 2016).  

 
6.1.3. Trygghet, Sverige 

 

Det framkommer i resultaten att pedagogerna anser att det är av stor vikt att 

trygga relationer mellan stabila vuxna och barn bildas. Vilket stämmer väl 

överens med Röthles (2006) definition och beskrivning av trygghet. Röthle an-

ser att trygghet handlar om förutsägbarhet. Barn behöver känna av att de vuxna 

är stabila och inte plötsligt försvinner (ibid). Pedagogerna uttrycker i resultatet 

hur de har förståelse för att barn kan känna otrygghet när de skiljs från sina 

primära anknytningspersoner under inskolning och att pedagoger då använder 

sig av övergångsobjekt för ge barnen en känsla av trygghet. Det samstämmer 

också med studien av Fortuna m fl (2014) där kopplingen mellan barn och 

övergångsobjekt i relation till separationen från modern synliggjordes. Liksom 

Cottis (2017) studie som pekar på att objekt har en betydelse för barn när de 

behöver hantera nya relationer. I vår studie uttrycker pedagoger att trygghet är 

grunden till allt. På samma vis beskriver Hagström (2010) hur trygga relationer 

är grunden för barns förutsättningar att utvecklas.  
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6.1.4. Skillnader och likheter mellan förhållningssätt i Sverige och USA. 

 

Resultatet från det insamlade materialet från USA och i Sverige visar att peda-

gogerna har liknande förhållningssätt till anknytningsobjekt, men att det som 

skiljer sig är synen på användandet av övergångsobjekt. I USA väljer de att 

successivt avvänja barn från övergångsobjekt vid tidigare ålder än i Sverige. 

Detta menar de amerikanska pedagogerna gynnar barns verbala förmåga och 

möjlighet att kunna prata om sina behov och känslor. Pedagogerna i USA anser 

att nappen endast är ett sätt att tysta barnet medan pedagogerna i Sverige anser 

att nappen har en trygghetsaspekt för barnet. Däremot har pedagogerna i USA 

och Sverige samma syn på nappens konsekvenser då den anses av pedagoger 

påverka och eventuellt förstöra tandstrukturen på barnet vid användade upp till 

äldre ålder.  

6.2. Metoddiskussion 

Beslut om vilka metoder som skulle användas gjordes tidigt i studien och det 

mest lämpade valet var enskilda intervjuer samt observationer, dock fungerade 

inte metoderna på grund av praktiska skäl och för att vi bejakade att informan-

terna ville ha varandra som stöd under intervjuerna. Observation som metod 

ströks då det blev viktigare att undersöka hur pedagoger resonerar istället för 

vad de gör, för att besvara studiens syfte. Det var även från början tänkt att 

genomföra enskilda intervjuer med de två pedagogerna i USA, men de kände 

sig mer bekväma med en gruppintervju så vi tog beslutet att ändra från enskilt 

till grupp. Efter avslutad datainsamling i USA, kände vi att fokusgruppsinter-

vjuer gav oss bättre data att utgå ifrån och valde därmed att fortsätta med den 

metoden även i Sverige. En jämförelsestudie var det vi hade tänkt oss när vi 

åkte till USA men efter att vi inte hade möjlighet att samla in den mängd data 

som vi hade hoppats på ströks även detta eftersom en likvärdig mängd data 

från båda länderna ansågs av oss behövas för att göra en tillförlitlig studie och 

möjligheterna var större att samla in data i Sverige. Det som upplevdes som 

problematiskt i arbetet med datainsamling och metod var beslutet om utskicket 

av intervjufrågorna till pedagogerna. Frågorna blev besvarade innan intervjun 

och flera av de intervjuade pedagogerna diskuterade utifrån ett bestämt svar 

som de trodde att vi ville ha. Därmed blev några av intervjuerna korta samt att 

svaren blev mer bestämda än att det skulle vara öppna diskussionsfrågor som 

vi hade tänkt från början. Då vi valde att ha en blandning av strukturerade och 

ostrukturerade frågor där moderatorn ställer frågor och låter informanterna dis-

kutera, blev det svårare att få en löpande diskussion om ämnet när pedagogerna 

redan bestämt vad de ville svara. En lösning till denna begränsning kunde vara 
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att ge informanterna ett ämne och låta dem diskutera fritt och under diskuss-

ionen gång så skulle vi som moderatorer lägga in frågor eller infallsvinklar 

som styrde in mot de frågor som vi ville ha besvarade. Ett problem som vi 

stötte på var att det fanns, under vissa intervjuer, en ledare i informantrollen 

som styrde samtalet mer än den andra informanten. Detta anser vi vara proble-

matiskt då vi kanske inte fick den andre informantens verkliga tänkande och 

tyckande om ämnet. Trots dessa begränsningar och problem så anser vi att va-

let av metoden var det som kunde ge oss det vi ville ha svar på, då vi fortfarande 

anser att man i förskolan arbetar i arbetslag och inte som enskild pedagog.  

6.3. Slutsatser 

Slutsatsen är att pedagoger har kunskap i att tryggheten har en betydelse, samt 

spelar en stor roll i barnets möjlighet att lära. Det framkom i vår studie att 

pedagogerna är medvetna om barnets behov av trygghet. Efter att ha genomfört 

denna studie har vi skapat en möjlighet att belysa vikten av trygghet i förskolan 

samt barns användande av övergångsobjekt för att överkomma ledsamheter 

och svåra situationer som kan försvåra lärprocesser. Vi fick bekräftat att vi 

under studiens gång väckt nya tankar och perspektiv hos de pedagoger vi in-

tervjuat. Det tolkas som att denna studie gjort pedagoger mer öppna inför an-

vändandet av övergångsobjekt samt att synen på övergångsobjektet blivit bre-

dare. Det tolkas utefter forskning, teoretiska och praktiska erfarenheter att 

övergångsobjekt hos otrygga barn påverkar lärprocessen positivt. Genom in-

tervjuer och pedagogers erfarenheter har det tolkats som att övergångsobjekt 

anses ha en stor roll i barnens utveckling samt deras självkänsla, självförtro-

ende och självtillit. Barn är i behov av möjlighet till övergångsobjekt tillsam-

mans med den mänskliga kontakten för att känna trygghet. Forskningen och 

resultatet visar på att det finns en tydlig koppling med trygghet och övergångs-

objekt i förskolan. Det tolkas som en överlevnadsinstinkt för barn att ha någon 

eller något att knyta an till för att ha möjlighet att utvecklas. 

Vidare forskning 

Kunskap inom detta område som fattas är forskning med syfte att synliggöra 

vilket inflytande barn har kring användandet av sina övergångsobjekt.  

Vi skulle vilja utföra denna studie för att uppmärksamma pedagogers defini-

tion på fri tillgång till övergångsobjekt och om fri tillgång har någon påverkan 

på barns utveckling. Genom observationer skulle man utgå från tre forsknings-

frågor; vart barnen blir placerade vid användandet av övergångsobjekt, vid 

vilka situationer får barnen tillgång till sina övergångsobjekt samt vart finns 

övergångsobjekten förvarade på förskolan. För att besvara frågeställningarna i 
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studien skulle observationer under en längre tid behövas för att samla in rele-

vant och tillförlitligt material. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor Sverige 
 
 
 
 
Frågor:  

 

-Trygghet är något som vi alla har olika definition på, vad är eran personliga 

definition på trygghet?  

 

-Ser ni annorlunda på trygghet privat gentemot i hur ni ser på det i förskolan? 

 

- Hur anser ni att man kan se om ett barn är tryggt i förskolan? Om barnet visar 

tecken på otrygghet, hur jobbar man för en tryggare vistelse i förskolan? 

 

- Hur tror ni att det påverkar och syns vid äldre ålder om ett barn haft en otrygg 

barndom? 

 

- Anser ni att anknytningsobjekt kan spela en roll i barnets känsla av trygghet 

på förskolan? Varför, varför inte?  

 

-Kan ni förklara eran syn på anknytningsobjekt? Vad ni anser att det är för 

sorts objekt. 

 

-Vad är eran personliga åsikt om anknytningsobjekt, tex om barnens använd-

ning av dem? 

 

-Har barnen fri tillgång till sina anknytningsobjekt under sin dag på förskolan? 

Varför, Varför inte? 

 

- Anser ni att fri tillgång till anknytningsobjekt skulle kunna påverka lärpro-

cessen för barnet? Om ja, på vilket vis? Om nej, Varför inte?  

 

- Vid vilken ålder anser ni att barnen bör sluta med sina anknytningsobjekt?  

Varför anser ni att den åldern är passande? 
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Bilaga 2 

 
 
 
 
 
 
 

Samtyckesblankett  
 

Information om våran studie. 
Denna studie fokuserar på anknytningsprocessen och pedagogers syn på 
trygghet och anknytningsobjekt. Anknytning är en process som beskriver hur 
människor agerar i relation till varandra. Denna studie undersöker dessa re-
lationer mellan förskollärare och förskolebarn under deras vistelse på försko-
lan. Denna studie är en del av förskollärarprogrammet på Karlstad universi-
tet.  
Alla som deltar i studien kommer att vara anonyma och allt material som 
samlas in kommer att behandlas med konfidentialitet. Det betyder att inga 
personliga uppgifter, namn på förskolor eller deras geografiska position kom-
mer nämnas. Materialet kommer att samlas in i två länder, USA och Sverige 
och syftet är att få ett bredare kvalitativt resultat. Alla data kommer att be-
handlas under GDPR. All information som vi tar del av under studien kom-
mer endast behandlas av auktoritär personal på Karlstad Universitet. Per-
sonlig information kommer behandlas fram tills att examensarbetet är betyg-
satt och betygen blivit registrerade hos Karlstad Universitet. Därefter kom-
mer all data att raderas. Datan kommer bara användas för den här studien. 
Deltagare i den här studien har rätt att få full tillgång, utan kostnad, till in-
formationen som ni delger. Ni kan också begära att ändra eller rätta till den 
information ni delger. Ni har rätt att få eran delgivna information raderad. 
Frågor eller klagomål ska mailas till dpo@kau.se. 
 
Samtycke att delta i studien. 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  
 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan av-
bryta mitt  
deltagande i studien utan att ange något skäl.  
 
Min signatur nedan bekräftar att jag har valt att delta i studien och godkänner 
att Karlstad Universitet behandlar mina personliga uppgifter enligt GDPR och 
den givna informationen ovan.  
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…………………………………………………………………………….. 
Underskrift 
 
 
…………………………………………………………………………….. 
Namnförtydligande 
 
 
………………………………………………. 
Ort och datum 
 
 
 
Kontakt: 
 
Sofi Bood                                   Malin Röjeskog 

Epostadress                                Epostadress 

Mobilnummer                            Mobilnummer 
 
Handledare: 
Maria Kristine Börebäck 

Epostadress 
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Bilaga 3 

 

Malin Röjeskog & Sofie Bood 

Karlstad Universitet 

Förskollärarprogrammet 

 

 

 

 
Hej! 

Vi är två tjejer som läser förskollärarprogrammet på Karlstad Universitet och är 

nu inne på vår näst sista termin och det är dags för examensarbete. 

Vi har valt att fokusera på anknytningsprocessen kring de yngre barnen och 

pedagogers syn på övergångsobjekt. Vi vill därför gärna komma i kontakt med 

förskollärare för att intervjua dem i grupp. Vår förhoppning är att träffa så 

många som möjligt i ******* kommun. Vi har även studerat pedagogers 

arbete med anknytningsprocessen och övergångsobjekt under vår VFU-period 

utomlands som pågick i 2 veckor på en förskola i ett annat västerländskt land. 

Vår förhoppning är att kunna bidra med ett utvecklat tankesätt kring 

anknytning och övergångsobjekt genom detta.   

Gruppintervjuer är tänkta att omfatta 2-4 pedagoger vid intervjutillfälle förutom 

av både Malin och Sofie som intervjuare. Det är önskvärt att spela in 

intervjuerna så att vi kan arbeta med ursprungsmaterialet. Vi hoppas också på 

möjligheten att kunna komma tillbaka för att eventuellt följa upp en eller flera 

frågor om vi är osäkra på vad informanterna avsett. 

Det material som samlas in är konfidentiell och kommer att anonymiseras. 

Enlig GDPR (se samtyckesblanketten) så kommer materialet enbart hanteras 

av oss, Malin och Sofie, samt behörig personal vid Karlstad Universitet. Efter 

att vårt examensarbete är betygsatt kommer inspelat material att förstöras, så att 

den inte kan användas till något annat eller på annat sätt komma i obehörigas 

händer.  

Samtyckesblankett bifogas där ni får tydligae information om deltagande och 

om hantering av det material som samlas in.  

Vi är tacksamma för alla som vill bidra till detta arbete! 

Vänliga hälsningar 

 

Malin Röjeskog & Sofie Bood 
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Bilaga 4 

 

Intervjufrågor USA 
 
 
- Can you explain your view of transitional objects? (What is the objects?) 
- What do you think about transitional objects?                                        
- What do you think about kids using them?  
- At what time/age do the kids stop using them? and why? (Do they have free 
access to them?) 
- Do you think it could disturb the learning process if the children had free 
access to their transitional object? Could you explain why or why not? 
 
-When the children start at *****, could you explain how the schedule looks for 
them then and how it works? Do they have a transition from the home to *****? 
Or do they start full days right away for example 
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Bilaga 5 

 
 
 
 
 
 
 

 

Consent form 
 
information about our study 
 
We are doing a study about teachers approach about children and their influ-
ence regarding their attachment and their transitional object. We are going to 
collect data through intervjues and observations. Everyone in the study is 
anonymous. This means that no names are mentioned.  
Your personal data is handled according to your informed consent. The par-
ticipation in the study is fully voluntary. You can at any time draw back your 
consent without giving any reason and we will remove your data from the 
study. All information given to us is handled only by authorized people. Your 
personal data will be kept until the essay is fully graded and the grades are 
registered at Karlstad University and will then be deleted and destroyed.  
Karlstad university is fully responsible for your data. According to the data 
protection act you have the right to, for no cost, to get access to the infor-
mation that is handled and when needed have the right to correct any possi-
ble mistakes. You also have the right to demand us to delete, change our 
limitation or object. Any questions or complains that you may have you can 
send to dpo@kau.se.  
 
 

Consent to participate in the study 
 
 
I have been given information about the study and gives my consent to par-
ticipate. 
 
I’m aware that my participant is fully voluntary and that I’m able to, at any 
time, to draw back my consent without reason. 
 
My signature below states that I choose to participate to the study and ac-
cept that Karlstad University handles my personal data according to the data 
protection legislation and the given information.  
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…………………………………………………………………………….. 
Signature 
 
 
…………………………………………………………………………….. 
Printed name 
 
 
………………………………………………. 
City and date 
 
 
 
Contact info 
 
Sofi Bood                                   Malin Röjeskog 
Epostadress                                     Epostadress 

Mobilnummer                            Mobilnummer 
 
Supervisor: 
Maria Kristine Börebäck 

Epostadress 


