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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur förskolepedagoger ser på anknytning och vilken 

betydelse de ger den vad gäller möjligheter till barns lärande och utveckling. Det är en kvalitativ 

intervjustudie där data analyserats utifrån en fenomenografisk ansats. Utifrån de kategorier som 

framträdde i analysen och koppling till anknytningsteori, sociokulturellt perspektiv på lärande och 

läroplanens utsagor om förskolans uppdrag så framkommer det att anknytningen och samvaron 

har inte betydelse för huruvida barnen lär och utvecklas – däremot ges dessa stor betydelse för 

möjligheterna att lära och utvecklas på ett så positivt sätt som möjligt för att på så vis klara 

framtidens krav och förväntningar bättre. 

 

Nyckelord: anknytningsteori, den närmaste utvecklingszonen (ZPD), relation, sociokulturellt 

perspektiv, utveckling och lärande, vuxnes ansvar  
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Inledning 

I egenskap av före detta arbetande inom förskolan, snart nyutexaminerad lärare för de yngre 

åldrarna och som mamma så har jag ett stort intresse för hur man på ett så bra sätt som möjligt 

kan skapa en miljö, en samvaro och ett samspel som både hjälper barn i deras dagliga liv där de är 

just nu och ger dem de bästa möjligheterna att utvecklas till allt det de har möjlighet och önskan 

att bli. Mitt intresse i relationers betydelse grundar sig i alla de erfarenheter och möten jag upplevt 

under mitt liv. Efter att själv ha vuxit upp i en familj där man alltid var värdefull i den man och 

med upplevelse att det alltid fanns någon som kunde komma till undsättning vid behov – och 

efter att jag redan i tidig ålder upptäckte att detta som vi har är inte alla förunnat - är vanliga 

funderingar både i min ensamhet och i samtal med andra ”hur skulle det kunna bli om relationer 

varit annorlunda”, både om positiva böts mot negativa och vice versa. Denna fascination för den 

sociala samvaron och dess inverkan har fått mig att bli mycket intresserad av anknytningsteorin. 

Även om den getts stort utrymme och stor betydelse på utbildningen har jag velat förstå den mer, 

likväl som att förstå hur andra förstår och uppfattar känslomässiga relationers betydelse. Kunskap 

och erfarenheter utvecklas enligt min mening hand i hand och som professionell räcker det i 

mina ögon inte med vad jag anser är intressant; för att något ska kunna rättfärdigas måste det ges 

en grund och legitimitet. Efter alla de ”på känn” uppfattningar jag fått i mitt liv och i mötet med 

andra tillsammans med de utsagor som fångade mitt öga (vilket det redogörs närmare för i 

uppsatsen bakgrund) tillsammans med att jag faktiskt inte haft några ”riktiga” samtal med 

yrkesverksamma människor om dessa fenomen utan bara tyckt mig se subtila antydningar, så var 

valet av att undersöka detta område något jag inte kunde motstå. Flera gånger har jag stött på ett 

synsätt på universitet för att sedan komma ut i praktiken och inse att detta var kanske inte riktigt 

som det sa. Anses detta överhuvudtaget vara av betydelse för de yrkesverksamma människorna 

där ute? Om ja, på vilket sätt?  

Arbetet med denna uppsats här varit många gånger frustrerande och svårt, men alltid givande 

och stimulerande! Jag vill tacka de pedagoger som var villiga att dela sina privata och 

yrkesmässiga tankar med mig i ett ämne som det ansågs lite svårt att prata om. Nya erfarenheter 

och förståelse har gjorts för mig och det är min förhoppning att denna uppsats kommer att 

skänka läsare inspiration, reflektion, ny kunskap och ny förståelse. 
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Bakgrund  

I media har det figurerat många diskussioner om den ökade psykiska ohälsan bland barn och 

ungdomar som kryper allt längre ner i åldrarna. Enligt de mediala rapporterna är barn 

deprimerade, stressade och lider av ökade psykosomatiska besvär som följd av det ökade kravet 

från samhället vad gäller val, prestationer och handlingskraft. Man talar om ett samhälle i snabb 

förändringstakt, med krav på individualitet, kreativitet och flexibilitet och det stora 

informationsflödet och alla intryck som vi dagligen utsätts för. Vi har gått från det gemensamma 

samhället till det enskilda, samtidigt som kraven på att kunna arbeta både individuellt och 

gemensamt är uttalat. Det gamla samhället där man levde i närheten av modern i hemmet, 

troligtvis med släktingar i närheten är sedan länge borta. Nätverken runt barnen krymper, många 

bor idag långt från mor- och farföräldrar, man flyttar efter jobben och möjligheterna – flexibilitet 

och mobilitet är något som förespråkas idag – och många familjer består även av endast en 

förälder. Samtidigt jobbar allt fler föräldrar heltid vilket resulterar i långa dagar för barnen De 

stora barngrupperna inom både förskola och skola diskuteras i både media, på lärarutbildningen 

och i fikarummen på förskolor och skolor. Det diskuteras vilken inverkan allt detta kan ha på 

barnen både idag och i framtiden och man talar om de ökade antalet barn med någon form av 

diagnos i alla klasser och grupper. Barn blir förstörda av den höga takten, den stora mängd 

timmar de spenderar framför TV, datorspel och videospel samtidigt som vuxna är alltför stressad 

att hinna med alla måsten och sitt för att på rätt sätt hinna med sina barn. Det talas om 

”curlingföräldrar”, om det dåliga samvetet där de försöker kompensera för sin tid borta genom 

att ge barnen allt de vill ha, om föräldrars osäkerhet och egna ansedda oförmåga att hantera sina 

barn och fostra dem till bra människor. Stressen att få in dem på förskola så tidigt som möjligt 

för att de ska stimuleras och utvecklas på bästa sätt samtidigt som föräldrarna känner en stress att 

vara hemma från jobbet alltför länge. Metoder kablas ut till höger och vänster hur man ska söva 

sina barn, läsa för sina barn, stimulera sina barn, interagera med sina barn – ja listan kan göra lång 

– för att ge dem det bästa hela tiden och inte förvägra dem några möjligheter eller skada dem som 

människor. 

Ja det är en svart (och något överdriven, det ska erkännas) domedagsbild som målas upp här. 

Inga specifika artiklar hänvisas det till här eftersom författaren har stött på dessa saker i en mer 

utspridd form: små notiser, insändardebatter, samtal med föräldrar och kollegor inom 

barnomsorgen, trådar i olika forum och dylikt. Ett samtal kan man se det som, som filtreras 

världen över genom de mediala kommunikationsformerna. Ett samtal om oro, osäkerhet, 

fascination, intresse och debatterande. Ett samhälle på väg mot totalt krasch eller ett samhälle 

ständigt på väg mot utveckling? Ja det är frågan. Vill man vara filosofisk kan man se det som att 

samhället alltid är på väg mot utveckling eller kollaps, att allt bara handlar om åt vilket håll 

vågskålen tippar. En kittlande, spännande fråga som inte är relevant just i detta sammanhang. Det 
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som här är av intresse är - om detta är en uppfattning och oro som florerar i dagens samhälle – 

vad man kan göra för att hantera situationen på ett så bra sätt som möjligt utifrån de 

förutsättningar som ges just här och nu. Även om det arbetas för en förändring, hur kan man 

möjligen hantera det som är just nu, innan förändringen har skett? Vad kan göras för att stödja, 

hjälpa och förbereda för att kunna klara av och hantera krav och situationer som är giltiga just här 

och nu i denna tid? 

      Något som inte diskuteras i samma utsträckning i media, men som getts stort utrymme och 

betydelse på lärarutbildningen för lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans 

tidigare år, är anknytningsteorin och den sociala samvarons betydelse tillsammans med trygga 

vuxna och trygga grupper. Frågan är inte huruvida vi lär oss något – vi kan nog alla vara överens 

om att vi alla i alla sammanhang lär oss något när man ser på lärande i dess vida mening – utan 

vad vi lär oss. Utifrån den sociala samvarons betydelse för lärande, att vi lär oss tillsammans med 

andra i en särskild kontext, att vi lär oss om oss själva, andra, förmågor och möjligheter - utifrån 

den känslomässiga betydelse dessa kommer att förknippas utifrån det sammanhang vi upplever 

dem i – blir det ett lärande skilt från typiska ämneskunskaper; det blir en förståelse. Även detta är 

en allt för grovhuggen och bred särskiljning i sig så ännu en avsmalning blir; vad har etablerandet 

av relationer för betydelse för förståelse, möjlighet att hantera (sig själv, andra, kontexten) och att 

komma vidare i utveckling och lärande? 

     Relationer och uppfattningar i människors samspel och utveckling är något abstrakt och 

svårfångat, ofta finns det där ”naturligt” och går på automatik i människor samvaro. Det märks 

tydligt i hur personer kan tycka att det är svårt att förklara och sätta ord på hur det sker och hur 

de själva tänker om att det sker. Ofta kan man stöta på inställningen att det är ”flum” och inte 

riktig vetenskap då det är svårt att både mäta och generalisera. Men med människan som en 

varelse som är biologiskt programmerad att knyta an till människor i sin omgivning och som är 

beroende av social kontakt och interaktion för sin överlevnad1 är detta ett ämne som det inte ska 

tas lätt på, trots att det är svårt. I den sociala interaktionen lär vi oss om världen, om relationer, 

om oss själva och andra; hur saker och ting ”är”, vad som är ”rätt” eller ”fel” och rimligt att 

förvänta sig. Relationer och subjektiva upplevelser är något som är både svårt att mäta och 

generalisera, dock är detta väldigt viktigt att ta med i beräkningen i en framtida yrkesroll där man 

ska arbeta mycket nära med människor som upplever både andra och sig själva varje dag, ett 

arbete där man är en så stor del av individers livsvärld att påverkan i ena eller andra riktningen är 

oundviklig. Pedagogers jobb är att stötta barnen i sin utveckling och att erbjuda möjligheter för 

varje enskilt barn att utvecklas på bästa sätt för deras välmående här och nu och i framtiden2. Hur 

gör man då detta? Om kunskapen i social interaktion kommer genom erfarenhet och upplevelse, 

vad kan vi blivande studenter lära oss av vad som redan har varit? Och vad har då 

anknytningsrelationen för betydelse i det pedagogiska arbetet för att hjälpa barnen i deras 

                                                 
1 Bowlby, 1994, s. 28, 84; Broberg m.fl., 2009, s. 17-21 
2 Skolverket 1998, rev. 2010 
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utveckling och ge dem en grundtrygghet i sig själv som kan fungera som ett skydd för att klara 

samhällets framtida krav? Vad har nuvarande pedagoger för syn på anknytningen och dess 

betydelse? Och vad kan vi snart nyblivna pedagoger få för kunskaper av arbetande pedagogers 

erfarenheter och upplevelser? Därför är frågan om anknytningsrelationernas betydelse för barns 

lärande och deras nuvarande och framtida välmående ett mycket viktigt och intressant ämne att 

undersöka. 
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Tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar anknytningens biologiska funktion, vad det är och varför människan har 

ett behov av den. Forskningen vad gäller anknytningen och dens betydelse har pågått under flera 

årtionden. John Bowlby var den som utformade det som kallas för anknytningsteori (eng. 

attachment).  I början av 1950-talet publicerades hans resultat om  vad tidiga upprepade eller 

långvariga separationer från föräldrarna hade för effekter på barns personlighetsutveckling3. 

Tidigare hade man rekommenderat föräldrar att inte besöka sina barn vid sjukhusvistelse 

eftersom de reagerade så starkt när föräldrarna skulle gå igen. Man ansåg att barnen mådde bäst 

av att få bli lämnade ifred eftersom de ett tag efter föräldrarnas besök återigen lugnade ner sig 

och blev mer fogliga och lätthanterliga. Bowlby upptäckte sambandet mellan barnens reaktion på 

separationerna och hur vuxna människor reagerar vid förlusten av någon de håller kär4. Det 

barnen gav uttryck för var helt enkelt sorg, som visade sig i form av gråt, ilska, skrik och något 

som omvärlden uppfattade som ohanterlighet. Efter några dagar övergår detta till att barn håller 

vakt efter sina föräldrar och utbrott av vrede kan fortfarande förekomma. Till slut blir barnet 

nedstämt och ointresserat av världen runtomkring – detta benämner Bowlby som detachment5. 

Han hänvisade detta beteende och uttryckliga behov av modern6 till en evolutionsbiologisk bas7, 

utifrån ett etologiskt perspektiv8: Eftersom människor inte får så många avkommor under sitt liv 

är det viktigt att de som kommer blir skyddade och omhändertagna på ett sådant sätt att de inte 

bara överlever, utan också lär sig sådant som är nödvändigt för att själva kunna föda och ta hand 

om avkommor som kommer att överleva. Människobarnet föds helt hjälplöst till världen i den 

bemärkelsen att det är helt beroende av människor i sin direkta närhet för att få sina behov 

tillgodosedda - och på så vis överleva - och är detta under lång tid framöver. Det behöver bli 

matat, värmt och beskyddat och allt detta sker i närhet med moderns kropp9. Bowlbys slutsats 

blev att människobarnet måste ha ett beteendesystem som främjar att tillräcklig kontakt med 

modern sker så att skyddet från henne underlättas10. Utan detta system - som också fungerar som 

en sorts varning för barnet - skulle det med ökad ålder och rörelsefrihet kunna försvinna så lång 

bort från sitt beskydd att riskerna för skador eller attack av ett rovdjur ökar. Den 

evolutionsbiologiska basen är viktig eftersom den visar att detta beteende är påtvingat människan, 

                                                 
3 Bowlby, 1994, s. 39-40, 51-54; Broberg m.fl., 2009, s. 13-14 
4 Bowlby, 1994, s. 51-54 
5 Bowlby, 1994, s. 53-54 
6 Forskning har gjorts på modern eftersom hon på denna tid var den huvudsakliga omvårdnadspersonen. På 

senare tid har även ”andra viktiga vuxna”, så som fadern tagits med som självklara anknytningspersoner för 

barnen. 
7 Broberg m.fl., 2009,  s. 17-21 
8 Bowlby, 1994, s.19, 44 
9 I dagens värld kan detta även ske med andra människor än modern, men det måste ske. 
10 Broberg m.fl., 2009,  s. 17 
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liksom andra biologiska behov (såsom fortplanting och hunger). Bowlby definierade detta 

beteende som primärt med en egen inre motivation och inte – som man tidigare ansett – endast 

ett sätt ett få sina andra drifter tillgodosedda11. Barnet signalerar visserligen när det är i behov av 

mat men anknytningsbeteendet har i sig självt en specifik funktion vad gäller möjligheten att 

överleva. Bowlby säger: ”bindingsbeteende är varje form av beteende som leder till att en person 

når eller bibehåller närhet till någon annan klart identifierad individ som uppfattas som bättre i 

stånd att klara världen. Det är mest påtagligt när personen är rädd, utmattad eller sjuk, och lugnas 

genom tröst och omvårdnad. Vid andra tillfällen är beteendet inte så tydligt”12. Normalt sker 

anknytningen till en vårdare automatiskt för att det finns inom barnet från födseln - och att den 

skett säger ingenting om omvårdnadspersonens lämplighet för uppgiften13. Utifrån denna 

forskning så fick man en ökad förståelse för barns reaktioner då det förstår att föräldrarna är på 

väg att lämna dem; separationsångesten kommer av den biologiskt medfödda instinkten att den 

nära anknytningspersonen är den som ska beskydda vid upplevelse av otrygghet – upplevelsen av 

möjlig eller ökad risk för fara – som den främmande miljön med främmande människor utgör, 

vilket leder till att barnet protesterar högljutt under olika lång tid för att signalera sin rädsla och 

sitt behov av omvårdnadspersonen i hopp om att få denna att återvända.  

Ainsworth14, som arbetade tillsammans med Bowlby och har gett stort bidrag till utvecklandet 

av anknytningsteorin, utvecklade i sin forskning det som kallas ”främmandesituationer” – 

situationer som konstrueras med syfte att aktivera barns anknytningsbeteende – och genom detta 

fick hon fram olika typer av anknytningsbeteende; trygg, otrygg/undvikande och 

otrygg/ambivalent/motspänstig anknytning15. Vid trygg anknytning kännetecknas barnen av en 

balans mellan anknytningsbeteende och utforskande beteendet. Dessa barn kan hantera 

separationen från anknytningspersonen på olika vis; det avgörande för klassifikationen är hur 

barnet hanterar återföreningen då anknytningspersonen återigen återvänder16. Har barnet varit 

ledsen förväntas det aktivt söka närhet och tröst när anknytningspersonen återvänder, har det 

hanterat den tillfälliga separationen utan oro förväntas det reagera på anknytningspersonen 

återkomst med att söka dess blick, le och börja prata, en form av signal till anknytningspersonen 

att ”jag har haft det bra i din frånvaro men jag är glad att du är tillbaka nu”. Utifrån 

anknytningsteorin kan barn använda anknytningspersoner som sin ”trygga bas” under 

förutsättningarna att de fått lära sig att anknytningspersonen hört dem, sett dem och velat hjälpa 

dem. Om barnet har tillräckliga erfarenheter av detta kan det utveckla en flexibel relation till sina 

anknytningspersoner som gör att de kan skifta mellan anknytningsbeteende och 

utforskandebeteende. Barn som har en otrygg/undvikande anknytning ger sken av att utforska 

                                                 
11 Bowlby, 1994, s. 19-20, 43-46 
12 Bowlby, 1994, s. 45-46 
13 Broberg m.fl., 2009, s. 19-20 
14 Bowlby, 1994, s. 26, 66-70, 84; Broberg m.fl., 2009, s. 14, 25, 139 
15 Bowlby, 1994, s. 26, 154-156; Broberg m.fl.,2009,s. 25, 139-147 
16 Broberg m.fl., 2009, s. 143 
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sin omvärld på ett självständigt sätt utan att använda anknytningspersonen som en trygg bas17. 

Barnet gråter oftast inte vid separation och vid återföreningen undviker barnet kontakt med 

personen genom att till exempel vika undan blicken eller till och med vända ryggen mot denna 

och skulle barnet utsättas för fysisk kontakt stelnar det ofta till eller lutar sig bort från kontakten 

och liknande beteende. Återigen handlar inte bedömningen av beteendet om huruvida barnet 

hanterar en eventuell situation utan hur det hanterar återföreningen. Utifrån 

anknytningsrelationens synsätt är barn med otrygg/undvikande anknytningsbeteende ”en 

defensiv psykologisk reaktion, en minimerande anknytningsstrategi, som innebär att barnet blivit 

ängsligt av separationen men inte vågar visa denna ängslan för föräldern, eftersom det då riskerar 

att bli avvisat och därmed ännu mer ängsligt”18. Barn som uppvisar ett 

otryggt/ambivalent/motspänstigt anknytningsmönster uppvisar däremot ofta ett starkt behov av 

kontakt med anknytningspersonen redan innan separationen skett och de blir oftast väldigt 

upprörda när separationen inträffar19. Vid återföreningen skiftar barnet mellan att kräva 

anknytningspersonens närhet och kontakt för att sedan avvisa den i ilska. Barn med denna form 

av anknytning har inte ett effektivt samspel med anknytningspersonen. Till skillnad från 

anknytningsbeteendets syfte – att det vid aktivering ska få barnet att söka närhet som lugnar det 

och till slut får anknytningsbeteendet att klinga av – inträffar inte detta för barn med denna 

anknytning utan frustrationsgraden bara ökar. Till skillnad från trygg anknytning – där känsloläget 

pendlar mellan negativt vid separation och positivt vid återförening – så upplever dessa barn 

endast en negativ känsla som är konstant20. Dessa tre kategorier beskrivs alla som konstanta – 

organiserade - vilket utifrån anknytningsteorin menas att barnet under sitt första år i livet har 

upplevt ett tillräckligt konsekvent samspel med anknytningspersonen för att kunna strukturera 

upp inre arbetsmodeller som är gångbara vad gäller förväntningar på händelser21. Andra forskare 

har sedan kompletterat Ainsworths klassificeringar med desorienterat anknytningsmönster. Inom 

dessa uppvisades en avsaknad av ett tydligt mönster i anknytningen – strategierna som barnet 

utvecklat håller inte i interaktionen med anknytningspersonen22. Barnen med desorienterat 

beteende uppvisar motsägelsefulla signaler; de kan gråta vid anknytningspersonens återkomst 

samtidigt som de sitter med ryggen emot dem och fortsätter sin lek23. Men när man grupperar 

enligt denna ges alltid en sekundär klassificering i någon av de tre ovan nämnda mönstren 

eftersom även ett barn med trygg anknytning helt kan uppvisa desorienterat beteende24. 

Anknytningsbeteende finns genom hela livet men förändras efter mognad, erfarenheter och 

självständighet. Hur man ska mäta anknytningsmönstret mellan barn-förälder är beroende av hur 

                                                 
17 Broberg m.fl., 2009, s. 143 
18 Broberg m.fl., 2009, s. 143-144 
19 Broberg m.fl., 2009, s. 144 
20 Broberg m.fl., 2009, s. 143-144 
21 Broberg m.fl., 2009, s. 144-145 
22 Broberg m.fl., 2009, s. 180-181 
23 Broberg m.f.l., 2009, s. 182 
24 Broberg m.fl., 2009, s. 145 
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stora barnen är. Rimligtvis skiljer sig behovet och reaktion på tillfällig separation från 

anknytningspersonen stor mellan ett arton månaders barn och en tonåring, särskilt då det är 

hanteringen av återföreningen som anses bedöma mönstrets kvalitet25.  

 

 

                                                 
25 Broberg m.fl., 2009, s. 137-139 



12 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I denna uppsats kommer förståelseperspektivet att utgå från vissa definierade begrepp. 

Förståelsen och användandet av begrepp kan användas på en mängd olika sätt beroende på 

sammanhang. De utgångspunkter i denna uppsats skall förstås på sådant vis som de ses beskrivna 

här. 

 

Anknytningsteori 

Anknytningen är – som tidigare nämnts - ett biologiskt beteendesystem, som går ut på att 

människan redan från födseln knyter an till människor i sin omgivning för att få omsorg, fysisk 

närhet och beskydd26. Detta stycke behandlar den sociala delen av anknytningen; hur den hjälper 

människor att skapa sig beteende i sociala situationer och möten. Till en början kommunicerar 

barnet sina behov med endast gråt, skrik eller gnäll som är menat att aktivera de omgivande 

vuxnas önskan att få barnet att komma till ro igen genom att tillfredställa dess behov; genom 

matning, omvårdnad, närhet och tröst. Under tiden som barnet utvecklas utvidgas detta samspel 

med blickar och social interaktion, barnet börjar med så kallade sociala leenden och svara på 

sådant vis på omgivningens samspel med det självt27. När barnet svarar på omgivningens 

interaktion på liknande sätt som den getts får det tillbaka ännu mer interaktion, då i utvidgad 

form. Redan innan andra halvan av första levnadsåret utvecklar barn en selektivitet vad kommer 

till anknytningspersoner där det nästan alltid väljer sin primära anknytningsperson – vilket oftast 

är mamman – men i frånvaron av denna person nöjer sig barnet med någon annan – gärna någon 

det känner väl – men i värsta fall kan till och med en snäll främling få hjälpa28. Bowlby menar att 

detta sker för att anknytningsbeteendet är så pass stort att det tillfälligt kan riktas mot andra 

individer om den primära anknytningspersonen inte finns tillgänglig men att en bestående 

bindning sker med ett fåtal personer med en inbördes hierarkisk ordning29. Barnet har vid denna 

tidpunkt gjort tillräckliga erfarenheter där den lärt sig att den primära anknytningspersonen är den 

som man söker för att fylla sitt behov – relationen och känslan av att kunna få trygghet är starkast 

förknippad till denna person och därför väljs den till förmån för andra30. 

     En stor del av anknytningen är att få hjälp att reglera känslor31. Ett litet barn går lätt in i affekt 

om det inte får hjälp att kontrollera sina känslor och uttryck. I en trygg och fungerande 

                                                 
26 Bowlby, 1994, s. 28, 84 
27 Bowlby, 1994, s. 152-153  
28 Bowlby, 1994 s. 47-48 
29 Bowlby, 1994, s. 47-48 
30 Bowlby, 1994, s. 153 
31 Broberg m.fl., 2009, s. 19-20 
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anknytningsrelation får barnet i samspelet med omvårdnadspersonen hjälp med detta genom att 

omvårdnadspersonen kan spegla det som barnet ger uttryck för, men med ett lugn och en 

trygghet som talar om att detta inte är något farligt. Om omvårdnadspersonen inte kan läsa 

barnets känsloyttringar rätt och ger felaktig feedback, och om detta sker upprepade gånger under 

en längre tid, så kommer detta ta bort känslan av kontinuitet och trygghet för barnet som kan bli 

förvirrat och obalanserat i samspelet med omvårdnadspersonen32. Viktigt att poängtera är att 

även om anknytningsbeteendet – liksom föräldrarbeteendet, att svara på barnets signaler33 – är 

något medfött hos människor så är det inte endast beroende av det. Vi styrs även av våra 

medfödda personligheter med tillhörande mentala styrkor och känslomässiga upplevelser, likväl 

som att dessa formas och utvecklas i samspel med omgivningen34. Vi föds med behovet av att 

knyta an vilket gradvis utvecklas till sociala och känslomässiga mönster och behov där upplevelser 

även kan förträngas och stängas av35. Våra upplevelser liksom vilka vi är påverkar vår förmåga att 

göra detta. 

       Ainsworth myntade begreppen trygg bas och säker hamn36. I anknytningen ska 

omvårdnadspersonen vara den trygga bas från vilken barnet kan utgå för att utforska omvärlden, 

upptäcka och skapa sig nya erfarenheter och förståelse. När barnet har denna trygga bas kan det 

under utforskandet koppla bort sin anknytningsperson tillfälligt och helt gå in i vad det upptäcker 

och erfar. Vetskapen om den trygghet barnet kommer ifrån skapar möjligheten och modet att 

våga sig på allt längre resor, både avståndsmässigt och tidsmässigt, från den person som ger 

denna trygghet37. Det kan tyckas märklig att ett barn som upplever trygghet rör sig längre och 

längre bort från denna, men Bowlby ansåg att detta är en naturlig konsekvens av en trygg 

anknytning38. När det fungerar på rätt sätt så kan nästa beteende aktiveras – upptäckarbeteende - 

det som handlar om att utforska och förstå världen omkring oss39. För en trygg anknytning ska 

omvårdnadspersonen vara både en trygg bas och en säker hamn för barnet. Det senare innebär 

att omvårdnadspersonen skall vara den som barnet kan återvända till när anknytningsbeteendet 

aktiveras40 – inte nödvändigtvis vid upplevd fara utan även vid upplevelsen av osäkerhet, vilket 

antyder att det skulle kunna handla om möjlig fara. Barnet kommer då att börja söka efter den 

som kan återbringa balansen och känslan av trygghet. I en trygg anknytningsrelation är 

omvårdnadspersonen lyhörd och uppmärksam på barnets sinnestämningar och fångar upp 

barnets behov av tröst. Omvårdnadspersonen svara på barnet och blir den säkra hamn till vilken 

                                                 
32 Broberg m.fl., 2009, s. 70-71, 143-144, 153 
33 Bowlby, 1994, s. 20-21 
34 Bowlby, 1994, s. 107, 153-154 
35 Bowlby, 1994, s. 94-95, 107 
36 Broberg m.fl., 2009, s. 24-25 
37 Bowlby, 1994, s. 85, 152 
38 Bowlby, 1994, s. 28, 152 
39 Bowlby, 1994, s. 107, 152 
40 Bowlby, 1994, s. 28 
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barnet kan återvända för att tanka trygghet41. Trösten och fysisk närhet ger barnet möjligheten att 

bearbeta upplevelsen, den ger en återspegling av barnets känslotillstånd, men med ett lugn som 

talar om att detta inte är något farligt. Anknytningsbeteendet klingar av olika fort vid olika 

tillfällen, men när balansen är återställd för barnet vågar det, när det är redo, sig på upptäcktsfärd 

på nytt42.  

      Anknytningsteorin beskriver sambandet mellan anknytning och omvårdnad, vilka mönster 

som bildas och hur barnet gradvis utvecklar mentala representationer av viktiga personer nära 

dem och om samspelet som sker däremellan. Dessa representationer kallas inre arbetsmodeller43 och 

är det som barnet har att utgå ifrån för att förstå och förutse upplevelser och händelser det varit 

med om och på så vis lärt sig vara det som är. Det är det viktigt att de inre arbetsmodeller som 

barnet har stämmer så mycket som möjligt med hurdan verkligheten är för att underlätta för 

barnet i dess handlande44. Talar barnets inre arbetsmodeller om för det att tryggheten och 

skyddet finns där vid behov och att världen kommer att kunna utforskas på ett säkert sätt så 

kommer barnet att våga rikta fokus mot annat och ge hela sin uppmärksamhet på den nya 

uppgiften. Om barnet istället har arbetsmodeller som gör att den känner sig osäker på sin 

anknytningsperson, inte vet om den finns där eller märker av barnets behov av 

omvårdnadspersonen vid en upplevd kris så kommer barnets hela uppmärksamhet, eller delar av 

den, vara riktat mot detta faktum snarare än upptäckte av omvärlden45. Eftersom behovet att 

knyta an för beskydd och tröst går före sådant som utforskarbeteendet kommer den bristande 

anknytningen naturligt ta bort barnets möjlighet att få sitt upptäckande beteende aktiverat46. 

Således är anknytningens utformning och de inre arbetsmodellerna som skapas mycket avgörande 

för kvaliteten och bredden på inte nödvändigtvis vad och hur mycket barnet lär om en specifik 

sak utan på dess möjligheter att känna driften och fokus att rikta sin uppmärksamhet och 

intresset mot en sak så att det kan lär om den. De inre arbetsmodellerna är alltid vad barnet har 

lärt sig – om sig själv, sina omvårdnadspersoner och om samspelmönster – och dessa börjar efter 

ett tag att arbeta på en omedveten nivå där barnet generaliserar utifrån sina tidigare 

erfarenheter47. Modellerna uppdateras med erfarenheter som görs genom livet – vilket betyder att 

modellerna inte är helt oföränderliga - men eftersom att upprätthålla nära relationer för beskydd 

är en så viktig del av människans överlevnad så arbetar barnet för att läsa och anpassa sitt 

beteende på ett sådant sätt som behövs för att föräldern ska ta hand om det48. Vid övervägande 

positiva erfarenheter där föräldrarnas beteende och reaktioner är lätta för barnet att förutse 

genom det kontinuerliga gensvar de gett är det enkelt – deras modeller ger ofta ett rimligt utfall - 

                                                 
41 Bowlby, 1994, s.  
42 Bowlby, 1994, s. 152, 154-155 
43 Bowlby, 1994, s. 48, 153, 161; Broberg m.fl., 2009, s. 16, 23-24  
44 Broberg m.fl., 2009, s. 23-24 
45 Broberg m.fl., 2009, s. 16, 23-24, 144-145 
46 Bowlby, 1994, s. 152 
47 Bowlby, 1994, s. 161-162 
48 Broberg m.fl., 2009, s. 24 
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men barn som har en otrygg anknytning till sina föräldrar - och upplever motstridiga reaktioner 

och diffus information - blir stoppade i sina möjligheter att uppdatera modellerna - eftersom de 

måste utesluta många negativa upplevelser för att kunna upprätthålla samspelet med föräldrarna - 

att deras inre arbetsmodeller inte stämmer överens med verkligheten49. Dessa modeller hjälper då 

inte barnet i det sociala samspelet med andra människor i framtiden eftersom som de inte med 

sina erfarenheter kan förutsäga vilken reaktion ett beteende kommer att få. Positiva inre 

arbetsmodeller hjälper barnet i den framtida utökade sociala samvaron på sådant vis att det har en 

förståelse för hur man kan interagera med andra människor och att de negativa upplevelser som 

är oundvikliga i relation till andra inte är något farligt. Att föräldrar och andra 

omvårdnadspersoner ska vara lyhörd för barnets behov och bemöta det är inte samma sak som 

att barnet ska få alla sina önskningar uppfyllda och all sin vilja igen; att säga nej, att stopp ett 

oönskat beteende, att ibland inte alltid orka eller förstå är en del av fostran och anknytningen. 

Det handlar inte om huruvida det görs eller inte, det handlar om på vilket sätt det görs50. Det är 

de vuxnas uppgift och ansvar att hjälpa barnen att förstå sin omgivning och relationer; att stoppa 

om det inte är något som är okej, att säga nej utifrån hänsynen till andra och barnets egen 

säkerhet. Att ett barn gör något tokigt som gör den vuxne arg händer, men den vuxne ska visa att 

detta inte påverkar hur den vuxne tycker om barnet i sig och deras relation51. Dessa erfarenheter 

och de inre arbetsmodeller dessa skapar leder så småningom fram till att barnet utvecklar en 

mentaliseringsförmåga52 – en förståelse för att människor är egna individer som styrs av egna 

tankar och känslor som påverkar deras handlingar, att det går att se på saker på olika vis och att 

man måste ta hänsyn även till sådant i umgänge med andra. Detta leder oss till vad Winnicott53 

talade om som ”good-enough-mothering”, vilket innebär att föräldrarna inte behöver vara 

perfekt hela tiden. De behöver bara vara tillräckligt bra i sådan mån att de ger barnet känslan av 

att det är älskat, önskat och att föräldrarna bryr sig om det. Ett barn som upplever dessa saker har 

det mycket lättare att hantera konflikter som alltid uppstår någon gång i mänskliga relationer och 

kanske ännu oftare mellan barn och vuxna. Har barnet plus på positiva händelser i sina 

arbetsmodeller så hjälper det barnet att modifiera modellerna för att lära sig något nytt om 

umgänget med andra människor utan att anknytningsbeteendet blir otryggt. Detta gäller för alla 

som delar någon tid av sitt liv med barn, vare sig det är som de primära anknytningspersoner som 

föräldraskapet innebära eller som sekundära anknytningspersoner som är vuxna som möter och 

vårdar barnet när de primära anknytningspersonerna inte finns tillgängliga. 

                                                 
49 Bowlby, 1994, s. 161-162; Broberg m.fl., 2009, s. 24  
50 Broberg m.fl., 2009, s. 51-54 
51 Broberg mf.l., 2009, s. 51-53 
52 Broberg m.fl., 2009, s. 22-23 
53 Broberg m.fl. 2009, s. 18 
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Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet på lärande lägger man stor vikt vid det sociala samspelet 

och vilken miljö och kultur vi lever och är delaktiga i54. Människan skapar den värld hon lever i 

likväl som utvecklas och lär i den värld som är skapad av människor55 Det lägger även fokus på 

artefakter som stöd i förståelsen av den kultur och kontext vi ingår i just här och nu – men som 

skapats genom människans utveckling i samhälle och kultur - ting som kan ses som ett tankestöd 

när det kommer till tolkning, förståelse och medvetenhet. Enligt Bråten gav Lev Vygotskij56 

språket den centralaste rollen av sådana artefakter, eftersom det är något artificiellt som skapats 

av människan. Det är även något levande som påverkas av mänsklighetens historia och förändras 

med vår kulturella och samhälleliga utveckling57. Säljö skriver att Vygotskij talade om hur barns 

utveckling under uppväxten ändras från en biologisk till en sociohistorisk58, eller som Säljö säger 

det: ”utveckling övergår från att i huvudsak bestämmas av biologiska faktorer till att ske inom 

ramen för sociokulturella förhållanden”59. Redan från födseln inriktar sig barnet mot samspel med 

andra och svarar på kommunikation från omgivningen60. ”Dessa förutsättningar finns inlagda på 

ett allmänt plan i vår genetiska utrustning”61. Men ett lärande kan aldrig ske i ett enskilt vakuum – 

det är tillsammans med andra som vi får utvidga vårt lärande genom att vi får höra och använda 

språket tillsammans med andra för att först skapa mening och genom detta gå mot medvetenhet. 

Ett barn söker kontakt men huruvida kommunikation ska kunna uppstå eller om kvalitén på 

kommunikation blir fruktbar vad gäller framtida utveckling är beroende av hur den vuxna svarar 

på barnets kontaktsökande62. Att vi biologiskt är programmerade att söka kontakt har inget att 

göra med hur vi sedan lär oss att uppfatta vår omvärld utan utger endast basen för detta63. 

Lärande och utveckling sker inom detta perspektiv efter att barnet gått från den biologiska driften 

till den sociokulturella samvaron. Säljö säger: ”I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande 

och utveckling blir därför kommunikativa processer helt centrala”64.  

      Detta är endast en kort redogörelse av det grundtänkande som man utgår ifrån när man antar 

ett sociokulturellt perspektiv för lärande och utveckling. Bråten och Dale skriver om att Vygotskij 

betonade vikten av de vuxnas ansvar i samspelet med barnen och vikten av att lära barn hur man 

                                                 
54 Säljö, 2000, s. 14-20, 35 
55 Säljö, 2000, s. 35 
56 Bråten (red.), 1998, kap. 1 
57 Bråten (red.), 1998, s. 14-15, 71 
58 Säljö, 2000, s. 36 
59 Säljö, 2000, s. 36 
60 Bråten (red.), 1998, s. 37; Säljö, 2000, s. 36 
61 Säljö, 2000, s. 36 
62 Bråten (red.), 1998, s. 37 
63 Säljö, 2000, s. 36 
64 Säljö, 2000, s. 37 
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lär – hur man kan inhämta kunskap om man behöver den – snarare än utantill inlärning65. Det för 

oss vidare till Vygotskijs berömda ”den närmaste utvecklingszonen”66. 

Den närmaste utvecklingszonen (ZPD) 

 Ett av de mest kända uttrycken från Vygotskij är “den närmaste utvecklingszonen” (eng. the 

zone of proximal Development, förkortad ZPD). Detta var ett uttryck han skapade för att 

beskriva ett barns utvecklingspotential67. Vygotskijs ord i beskrivningen av den närmaste 

utvecklingszonen är kända: ”What a child can do in cooperation today, he can do alone 

tomorrow”68 

     Det barnet klarar på egen hand säger enligt denna ingenting om möjligheterna till vidare 

kompetenser utan endast vilka kompetenser barnet redan tillägnat sig. I samspelet med en mer 

kunnig och erfaren person kan man se vad barnet klarar av med stöd av någon annan och det är 

detta som ger en hänvisning om vad barnet kan klara av att komma till69. Bråten säger att 

Vygotskij först talade om zonen som möjligheten att skapa samband mellan språkets olika 

begreppstänkande, men det framkom snart att den närmaste utvecklingszonen kan ha mycket 

vidare betydelse än så, då den betonar dialog och intersubjektivitet vilket betyder att man ser 

barnet – den som lär av den mer erfaren – som en aktiv deltagare i den process som sker70. Enligt 

Dale såg Vygotskij det så att undervisning är det som leder till psykologisk utveckling snarare än 

tvärtom, alltså: det är inte så att ett barn utvecklas mentalt först för att sedan kunna ta emot 

kunskap utan mottagandet av kunskap i en aktiv, kreativ process tillsammans med andra skapar 

möjlighet för tänkande och psykologisk utveckling där kunskapen blir en del av barnet om 

undervisningssituationen görs på ett sådant sätt att den utformas från både vart barnet har varit 

och vad den visar på att klara i framtiden71. Vygotskij lade stor vikt vid just undervisningen och - 

som tidigare sagts - kopplade han både den psykologiska och sociokulturella utvecklingen till 

detta. Undervisningen utformas ju även den med påverkan av vilket sociokulturellt sammanhang 

de människor som deltar i den lever i72, på detta vis återskapas och nyskapas den sociokulturella 

världen. För även om den vuxne i samspelet med barnet överför strategier73 så kan detta inte 

garantera hur det följer barns eget, inre användande av kunskapen74. Thurmann-Moe säger att 

Vygotskij själv vägrade att gradera barns utveckling utifrån någon generell skala utan beskrev den 

                                                 
65 Bråten (red.), 1998, s.25, 43-44, 45, 52, 71, 73-74 
66 Bråten (red.), 1998, s. 23-25, 42-45, 104, 133 
67 Bråten (red.), 1998, s. 23 
68 Bråten (red.), 1998, s. 94 
69 Bråten (red.), 1998, s. 23, 92-93, 105 
70 Bråten (red.), 1998, s. 23-24 
71 Bråten (red.), 1998, s. 42-43 
72 Bråten (red.), 1998, s. 15, 23 
73 Bråten (red.), 1998, s. 106 
74 Bråten (red.), 1998, s. 45 
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ökande kompetensen som utveckling i spiral75. Det är samspelet utifrån barnets 

utvecklingsmöjligheter som är det viktiga. Den närmaste utvecklingszonen ska inte bara utgå från 

vad barnet kan, utan vad det finns för möjlighet till utveckling och genom förståelse för dess 

livshistoria76. Utveckling och lärande sker inte av sig själv utan är beroende av att individer ingår i 

en social lärandesituation77. ”På samma sätt som mänsklig aktivitet är drivkraften i historiens 

utveckling, menade Vygotskij att också de psykologiska processerna hos varje enskild individ har 

sin upprinnelse i gemensamma mänskliga aktivitetsformer”78. På så vis blir det inte det aktuella 

samarbetet just här och nu som är viktig, utan de framtida möjligheter för utveckling och lärande 

som ryms i detta samarbete79, hur det kan hjälpa barnet att i framtiden klara sig själv.  

Lärande 

Lärande är ett extremt brett begrepp som kan användas vid åsyftande av – om man ska hårddra 

det - egentligen allt80. Lärandet som det talas om i denna uppsats är den förståelse barn får om sig 

själva och personer i sin omgivning genom samspel. Alltså ett lärande om social närvaro och 

emotionella företeelser. Läroplanen för förskolan81 talar om de grundläggande värderingar som vi 

ska ”grundlägga och förankra”82 hos barnen och den omsorg och hänsyn som vi ska lyfta fram. 

Att alla människor är lika värda och att förståelse och solidaritet tidigt ska grundläggas83 tas upp 

först av allt under rubriken ”Förskolans värdegrund och uppdrag”84. Att det sätts först av allt ger 

det en tyngdpunkt och legitimitet att detta är inte bara det första som ska göras utan det som ska 

finnas med i allt. Enligt läroplanen ska varje barn uppmuntras att bilda sig egna uppfattningar och 

göra val utifrån egna förutsättningar85. Vidare står det att ”förskolan ska lägga grunden för ett 

livslångt lärande” och ”personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få 

föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen blir ett positivt stöd för barn i svårigheter”86. 

Längre fram står det att det är samspelet mellan barn/vuxna och barn/barn som är det som 

lärandet ska byggas på och det är förskolans uppdrag att stödja barnen i deras utveckling mot en 

positiv självbild vad gäller deras förmåga som lärande och skapande individer87. Här talas det om 

den grund som denna uppsats försöker finna svar på hur man kan skapa. Förståelsen och 

                                                 
75 Bråten (red.), 1998, s. 133 
76 Bråten (red.), 1998, 42-43, 133 
77 Bråten (red.), 1998, s. 133 
78 Bråten (red.), 1998, s. 133. 
79 Bråten (red.), 1998, s. 105 
80 Säljö, 2000, s. 18 
81 Skolverket 1998, rev. 2010 
82 Skolverket 1998, rev. 2010. S.4 
83 Skolverket 1998, rev. 2010. S. 4 
84 Skolverket 1998, rev. 2010. S. 4-7 
85 Skolverket 1998, rev. 2010. S, 5 
86 Skolverket 1998, rev. 2010. S. 5 
87 Skolverket 1998, rev. 2010. S. 7 
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kunskapen om dessa saker som sedan lägger grunden för ett utvidgat lärande och utvecklande i 

ett sociokulturellt perspektiv. Grunden som börjar i den förståelse som livslångt lärande utgör. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att se hur förskolepedagoger ser på anknytningen; vad den innebär, 

hur den sker, vilken betydelse den har i sig och vilken betydelse de ger den när det kommer till 

barns utveckling och lärande, både här och nu och i framtiden. 

Frågeställningar 

Syftet har preciserats till två stycken frågeställningar: 

 

 Hur ser förskolepedagoger på anknytningsrelationen? 

 Vad ges anknytningen för betydelse när det gäller barns utveckling och lärande? 
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Metod 

Denna undersökning är kvalitativ88 – den syftar till att försöka beskriva ett fenomen så bra som 

möjligt i form av kategorier och beskrivningar - i detta fall förskolepedagogers uppfattningar om 

anknytningsrelationens betydelse för barns lärande. Den kvalitativa infallsvinkeln och 

fenomenografi som analysmetod har valts av flera anledningar; för det första utifrån den 

teoretiska bakgrunden som talar om lärande och utveckling i form av uppfattningar och förståelse 

– det som Larsson benämner som att se på inlärning som ”som kvalitativa förändringar”89. 

Lärande ses som att lärande alltid sker - frågan är vilket lärande som sker i vilken situation. ”Här 

finner vi en grund för valet av kvalitativ analys – eftersom inlärning ses som kvalitativa 

förändringar måste man i forskning av inlärning nyttja en kvalitativ analys90”.  

Vidare så har den kvalitativa metoden valts utifrån önskan om att få reda på uppfattningar från 

yrkesverksamma människor, vilkas erfarenheter kan vara ett stöd för framtida, oerfarna 

pedagogers som står inför att ta sitt första kliv ut i arbetslivet. Problemet med dessa typer av 

undersökningar är - att även om de är transparenta och objektivt genomförda - så kan de vara 

svåra att utföra en gång till med liknande resultat då det är en undersökning av individers 

uppfattningar just här och nu. Trost91 talar just om detta att vi människor lever i nuet och i en 

ständig process. Om undersökningen görs igen om ett år kanske personerna fått nya erfarenheter 

som ändrat deras uppfattningar mot idag. Att uttala sina tankar högt i en intervju kan föra dem 

till ytan på ett nytt sätt, ge personerna möjlighet att reflektera och kanske komma fram till andra 

slutsatser än vad desagt i intervjuerna. Esaiasson92 talar om att vid dessa typer av undersökningar 

- där fallet är i fokus - är det inte av lika stor betydelse om utfallet av undersökningen är giltigt 

även i andra sammanhang, då det är just det specifikt undersökta just nu som står i fokus.  

Fenomenografi 

Fenomenografins utgångspunkt är att beskriva hur människor uppfattar världen eller ett visst 

fenomen93. Något viktigt att reda ut här är att man skiljer mellan hur något är och hur det 

uppfattas att vara. Det handlar således inte om rätt och fel, sant eller falskt, utan om hur vi 

personligen förstår omvärlden och hur vi ger den betydelse. Människors förståelse och 

uppfattning om ett visst fenomen – vilken vikt och värde de lägger i detta – påverkar till stor del 

deras handlande och får således en stor effekt för hur de utformar och angriper – i denna 

                                                 
88 Larsson, 1986, s 7-8, 12 
89 Larsson, 1986, s. 22 
90 Larsson, 1986, s. 22 
91 Trost, fjärde upplagan, 2010, s.22-23 
92 Esaiasson m.fl., tredje upplagan, 2007, s. 100 
93 Larsson, 1986, s. 12 
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undersöknings fall lärandemiljön – världen de deltar i94. ”Med uppfattning menas inte vilken åsikt 

man har om något – en åsikt bygger ju på att man i någon mening väljer mellan alternativ – utan 

vad man håller för självklart95”.  Viktigt för den som antar en fenomenologisk ansats är vetskapen 

om all tidigare information – förutfattade meningar, egna uppfattningar, teorier och debatter – 

som finns inom oss alla96. Dessa går inte att bortse från men den som undersöker och analyserar 

empiriskt data med denna typ av ansats måste försöka se bortom dessa med ett klart sinne och en 

öppen nyfikenhet för vad som kan finnas bortom det utsagda, bakom det man tror97. Inom 

fenomenografin formulerar och strukturerar man upp tillvägagångssättet utifrån vad det är man 

vill undersöka och få kunskaper om. Fallet här är att se hur anknytning och dess betydelse 

uppfattas av förskolepedagoger. Empiriska data samlas in i form av intervjuer som sedan 

analyseras för att försöka fånga upp det outtalade – uppfattningar om anknytningens vikt – för att 

sedan söka kategorisera dessa uppfattningar utifrån hur fenomenet kan förstås.  

Intervju 

När intervju som metod väljs finns det olika former att välja mellan. Trost talar om kliniska 

intervjuer, anställningsintervjuer och gruppintervjuer98. Kliniska intervjuer99 påminner förvisso 

om kvalitativ intervju, men skillnaden här är att kliniska intervjuer görs för att kunna göra en 

bedömning till skillnad från den kvalitativa som handlar om att försöka förstå. Likväl är den som 

blir intervjuad vid kliniska intervjuer oftast den som själv tagit kontakt i egenskap av patient vilket 

skapar en relation där den intervjuade hamnar i en beroendeställning och den som intervjuar är 

den som vet vad som är bäst och riktigt. Vid anställningsintervju100 kan det förvisso vara så att 

man söker svar på hur den intervjuade förstår och uppfattar fenomen men det handlar även om 

att den som håller i intervjun vill få information för att bedöma om den intervjuade är lämpad 

eller ej för den tilltänkta tjänsten, en atmosfär som skapar en situation där den intervjuade önskar 

framställa sig på bästa sätt. Gruppintervju101 finns det olika varianter på. En variant är 

fokusgrupper där de som blir intervjuade samtalar med varandra och intervjuaren fungerar som 

observatör samtidigt som denna styr samtalet mot ämnet som ska behandlas. Svårigheterna med 

dessa typer av intervjuer är de av etisk karaktär – man kan inte vara säker på att de intervjuade 

inte talar om det som sagt under intervjutillfället. 

I denna uppsats kommer kvalitativ intervju att användas för att få så bred och djup förståelse 

som möjligt om enskilda individers uppfattning om ett särskilt fenomen, i detta fall 

                                                 
94 Larsson, 1986, s. 22 
95 Larsson, 1986, s. 21 
96 Starrin & Svensson (red.), 1994, s. 91 
97 Starrin & Svensson (red.), 1994, s. 91 
98 Trost, fjärde upplagan, 2010, s. 44-46 
99 Trost, fjärde upplagan, 2010, s. 44 
100 Trost, fjärde upplagan, 2010, s. 44 
101 Trost, fjärde upplagan, 2010, s. 44-45 
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anknytningsrelationens betydelse för barns lärande och utveckling. Något utmärkande för denna 

form av intervju är att data inte ”talar för sig själv” utan det blir intressant först efter att det 

tolkats utifrån teoretiska perspektiv102. För att kunna komma åt en persons tankar och 

uppfattningar om ett fenomen med både bredd och djup är det lämpligaste sättet denna typ av 

intervju, där personen själv får förklara och beskriva utifrån sina upplevelser, erfarenheter och 

känslor103. Fördelen med detta förfaringssätt är även att man samspelar med intervjupersonen 

direkt, och det ger den fördelen att man kan följa händelseförloppet när det sker och exempelvis 

kunna följa upp med nya frågor eller att be intervjupersonen utveckla något av det den sagt. På 

detta sätt ökar möjligheterna till att få en så bred och djup information som möjligt av personens 

uppfattningar om fenomenet104. Samtidigt ökar också riskerna för att samtalet styrs för mycket 

utifrån intervjuarens uppfattningar och intressen105. Det är en fin balansgång där den intervjuades 

berättelse inte får övergå till att vara endast ett samtal mellan den intervjuade och intervjuaren.  

Kvalitativa forskningsmetoder ges ofta inte lika hög status som kvantitativa 

forskningsmetoder, som oftast anses mer tillförlitliga och som anses bygga på ett mer förtydligat 

kategoriserande utifrån en mer strukturerad form106 – i enkätundersökningar utformas frågorna 

på samma sätt för alla. Detta är en olycklig nedvärdering av den kvalitativa metoden som även 

den om den utförs rätt – likväl som kvantitativa undersökningar kan vara ostrukturerade om de 

görs på fel sätt – görs med en grundlig förberedelse, och med noggranna och systematiska 

tillvägagångssätt hela processen igenom. Enligt Trost beror synsättet på hur man definierar 

begreppet struktur107 – talar man om frågorna eller om studien i sig? I vissa former av 

undersökningar finns det frågor med färdiga svarsalternativ – detta är strukturerade frågor – 

medans det i andra används frågor där det inte finns färdiga alternativ och svaren styrs av där den 

tillfrågade avgör frågan struktur genom sitt svar – dessa frågor kallas då ostrukturerade108. Talar 

man däremot om struktur på ett annat vis talar man just om huruvida undersökningssituationen 

är strukturerad så att den håller sig till det ämne den är menad att undersöka109. 

Urval 

Med tanke på författarens framtida yrkesroll som förskolepedagog har denna undersökning 

belagts till just förskoleverksamheten. Studien omfattar två förskolor – en privat och en 

kommunal – med fyra pedagoger, två från vardera förskola. Det innefattar två pedagoger med 

                                                 
102 Trost, fjärde upplagan, 2010, s. 44 
103 Esaiasson m.fl., tredje upplagan 2007, s. 283, 285-286; Trost, fjärde upplagan, 2010, s. 53-54; Kvale, 1997, 

s. 13, 54-55 
104 Esaiasson m.fl., tredje upplagan, 2007, s. 284; Kvale, 1997, s.54-44 
105 Trost, fjärde upplagan, 2010, s. 54,57 
106 Esaiasson m.fl., tredje upplagan 2007 s.; Kvale, 1997, s. 60-61, 67-68; Starrin & Svensson, 1994, s. 12-18 
107 Trost, fjärde upplagan, 2010, s. 40-42 
108 Trost, fjärde upplagan, 2010, s. 40 
109 Trost, fjärde upplagan, 2010, s. 41 
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längre erfarenhet. Den ena har trettioårig erfarenhet som förskollärare inom olika verksamheter 

och kommuner. Den andra har tjugofemårig erfarenhet av olika verksamheter och tjänster; 

förskollärare och förskolechef. Båda dessa pedagoger har jobbat som arbetslagsledare och 

utbildare. De andra två har kortare erfarenhet i förhållande till det första två. Den första har 

tioårig erfarenhet som även innefattar arbete i ett annat nordiskt land. Den andra har ännu inte 

slutfört sin examen som förskollärare, men har också en tioårig erfarenhet av arbete inom 

förskola och har gjort detta parallellt med sin utbildning. Därför kommer begreppet 

förskolepedagoger att användas vid sammanställningen av resultaten. Eftersom 

intervjupersonerna återfinns inom förskolan får intervjuerna ett stänk av vad Esaiasson110 kallar 

”subjektiva” experter eftersom man kan tänka sig att anknytningsteori är något som de flesta 

inom förskolan har – om än olika - kunskaper och uppfattningar om. Men eftersom denna 

undersökning handlar om att få fram individuella uppfattningar och erfarenheter av fenomenet, 

vad förskolepedagoger anser att anknytningsrelationen har för betydelse, får intervjuerna mer en 

respondentkaraktär. För meningen med intervjuerna är inte att få fram vad de kan om fenomenet, 

utan hur de personligen uppfattar och förstår fenomenet, vilken betydelse de lägger i det. 

Begränsningen av antalet personer har gjorts utifrån bedömningen av tid vad gäller 

genomförande, transkribering och analys inom den tidsram som finns tillgänglig för denna 

uppsats111. 

Procedur  

Intervjuerna genomförs enskilt i ca 45-60 minuter och spelas in på diktafon för att senare 

transkriberas innan analysen genomförs. Fördelen med att spela in istället för att anteckna är att 

man då får möjligheten att visa upp ett aktivt lyssnande för personen som blir intervjuad112. En 

annan fördel är att med inspelningen kan man vid transkriberingen gå tillbaka flera gånger och få 

med allt precis så som det har sagts. Nackdelen är att man missar sådana saker som minspel, 

gester och annan icke-verbal kommunikation som skulle kunna vara hjälpsam vid analysen av 

materialet. Intervjupersonen kan även uppleva det som nervöst att veta att man blir inspelad. 

Därför börjas intervjutillfället med en förklaring om uppsatsens utgångspunkt och ett 

förtydligande om att detta inte alls handlar om att på något sätt svara på ”rätt” sätt på dessa 

frågor, utan att det intressanta är intervjupersonens tankar, uppfattningar och erfarenheter.  Det 

intressanta är att lyfta fram upplevelser från den verkliga praktiken och inte att få redovisat vad 

som låter akademiskt rätt och riktigt. Eftersom intervjun bör hållas levande och dynamisk113  och 

fånga in faktiska upplevelser så bestäms flödet och gången på intervjun av den intervjuade. 

                                                 
110 Esaiasson m.fl., tredje upplagan 2007, s. 291-292 
111 Esaiasson m.fl., tredje upplagan, 2007, s. 294 
112 Trost, fjärde upplagan, 2010, s.54 
113 Esaiasson m.fl., tredje upplagan, 2007, s. 298; Torst, fjärde upplagan, 2010, s. 49 
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Utifrån Esaiasson114 har en intervjuguide utformats med olika teman och en mängd olika frågor. 

Dessa frågor skall ses som en förberedelse för att fånga in uppfattningar som ännu inte kommit 

till uttryck under intervjun, vilket innebär att alla frågor inte används om det inte anses 

nödvändigt. Samma frågor tas med till varje intervjutillfälle, men varje individ väver in olika 

teman i olika svar. Somliga svarar väldigt samlat på varje enskild fråga medans andra svarar på en 

och samma fråga ur olika vinklar.  

Forskningsetiska principer 

När man jobbar med forskning som innefattar människor så måste man alltid göra vissa etiska 

överväganden. Detta är personer som på författarens tillfrågan gått med på att dela med sig av 

sina tankar och åsikter som både behandlar dem som privata personer men även som 

professionella yrkesmänniskor. De medverkande har blivit informerade om att de från 

författarens sida är försäkrade anonymitet; hon samtalar inte om vilka det är hon tänkt/ska/har 

intervjuat någon gång under arbetets gång eller efteråt115. Inga rena data kommer att redovisas i 

uppsatsen utan det är endast kategoriseringar sammansatt med författarens ord efter hennes 

analys och inga geografiska eller personliga beskrivningar, förutom de om erfarenhet, kommer att 

ges då dessa inte är relevanta för denna undersöknings vinkling116. Vidare kommer all data – 

ljudspår som transkriberingar – att förstöras efter det att uppsatsen blivit godkänd och 

betygsatt117. Detta beslut har tagits av författaren som en extra försäkran om att material inte 

kommer försvinna med tiden och på sådant vis behandlas ovarsamt och risker konfidentialiteten 

för de intervjuade. Vidare har deltagarna informerats om att även om författaren inte talar om 

vilka som intervjuats så väljer deltagarna själva hur de talar om sin medverkan och sina utsagor 

med andra och att detta i sådant fall – då denna uppsats kommer att publiceras och kommer att 

vara sökbar – kan göra att folk förstår och känner igen deras medverkan och att dessa människor 

i sådant fall kan tala vidare om det och att författaren i detta fall omöjligt kan ta ansvar för att 

detta sker118. Samtal om medverkan och utsagor är helt upp till varje enskild individ, men från 

författaren utlovas anonymitet och tystnadsplikt. 

Validitet och reabilitet  

Validitet och reliabilitet är alltid viktigt när man utför undersökningar119. När man som i detta fall 

undersöker något som är både svårfångat, som måste tolkas och som är subjektivt och inte 

nödvändigtvis beständigt över tid så är det extremt viktigt att tydliggöra att man gjort det man 

                                                 
114 Esaiasson m.fl., tredje upplagan, 2007, s. 299-300 
115 Kvale, 1997, s. 107, 109; Trost, fjärde upplagan, 2010, s. 61 
116 Kvale, 1997, s. 109 
117 Trost, fjärde upplagan, 2010, s. 64 
118 Kvale, 1997, s. 107, 111-112 
119 Esaiasson m.fl., tredje upplagan, 2007, s. 63-64, 70 
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sagt sig göra120. Att förskolan i somligas ögon inte har lika ”hög status” som skolan och att det 

undersökta ämnet i sig kan ses som ”flum” som hör till småbarnsåren ökar kravet på argument 

för varför detta ämne är viktigt och påvisningen att undersökningen är ordentligt teoretiskt 

förankrad och väl genomförd. Att endast en datainsamlingsmetod används med ett så begränsat 

antal personer och på ett sådant situationsanpassat sätt lämnar möjliga utrymmen för 

ifrågasättandet av validitet och reliabilitet. Argumentering för varför ämnet är viktigt har redan 

gjorts i inledning och problemformulering. Validiteten i denna uppsats visas genom en väl 

genomgången teoribakgrund med utredning av begrepp. Utifrån denna bakgrund och 

frågeställningen har intervjufrågorna utformats som ges till samtliga intervjupersoner. 

Sammanställning av materialet utförs på samma sätt med alla intervjuer och analyseras utifrån den 

teoribakgrund som även är grunden för frågorna. Genom konkret sammankoppling och en röd 

tråd genom hela uppsatsen undviks riskerna för både systematiska och osystematiska fel för att 

öka både validiteten och reliabiliteten på undersökning och resultat121. Eftersom strukturen är 

hög - det talas endast om de fenomen och sammanhang som undersökningen syftar till122 – håller 

argumenten för att denna uppsats är gjord på ett vetenskapligt sätt med lika stor vikt som andra 

uppsatser. 

Reflektioner över metoden 

Antal intervjupersoner var från början tänkta att vara sex stycken, men på grund av hastigt 

påkomna långtidssjukskrivningar och olika typer av influensaepidemier föll två tillfrågade och de 

reserver som fanns tillhands bort. Omfånget på undersökning var blygsamt till att börja med och 

blev i och med detta ännu mer blygsamt. Men utifrån tidsspannet ålagt denna uppsats, utifrån 

ämne som är ämnat att undersöka och utifrån syfte och frågeställningar valde författaren att inte 

ändra sig vad gäller datatinsamlingsmetod. Eftersom önskan var att få fram förskolepedagogers 

uppfattningar om anknytningsteorin – och inte att se överensstämmelse mellan tanke och 

handling – så är den kvalitativa intervjun den metod som är bäst lämpad, oavsett antal 

intervjupersoner. Vidare så kan den förståelse och de erfarenheter dessa utsagor delger vara till 

hjälp för blivande yrkesverksamma lärare då syftet är att skapa en förståelse för uppfattningar om 

vad som är viktigt i etablerandet av relationen mellan människor snarare än att kunna generalisera 

för att få fram vilket tillvägagångssätt som se som det bästa vad gäller utformandet av 

verksamheter. Uppfattningar är förvisso vad man utgår ifrån vid detta utformande, men denna 

uppsats menar inte till att få fram vilken pedagogisk metod som är mest givande och riktigt vad 

gäller utformandet av specifika lärandesituationer utan vad som är viktigt för att kunna ta beslut 

om utformandet av dessa utifrån de individer man har framför sig. 

 

                                                 
120 Trost, fjärde upplagan, 2010, s. 26 
121 Esaiasson m.fl., tredje upplagan 2007, s. 70-72 
122 Trost, fjärde upplagan, 2010, s. 40 
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Resultat och analys  

Resultat och analys redovisas i denna uppsats under samma rubrik. Resultaten – svaren från 

intervjutillfällena – analyseras utifrån den fenomenografiska ansatsen där man försöker förstå och 

fånga upp uppfattningar om fenomen. Resultat och analys ger svar på syfte och frågeställningar: 

hur ser förskolepedagoger på anknytningen och vilken betydelse ger de den, både i sig självt och 

vad gäller barns lärande och utveckling både här och nu och i framtiden?  

     Under analysen har det återkommande framträtt liknande uppfattningar om kärnpunkter i de 

olika frågorna. De har tolkats inte bara utifrån sättet de beskrivs på och vilka exempel som 

används till att förklara uppfattningarna, utan även utifrån vad som utelämnats i beskrivningarna 

och inte exemplifierats. Genomgående har beskrivningar och uppfattningar getts uttryck utifrån 

hur och varför fenomenet är viktigt och på vilket sätt man kan uppnå de ting som ges betydelse. 

Dessa beskrivningar som talar om samma saker har sammanställts i kategorier som förklarar de 

synsätt som kommit till uttryck i materialet. Allt som allt framträdde sex stycken olika kategorier 

och dessa är som följer:  

Vad anknytning är 

Förskolepedagogerna talar om anknytning som en interaktion människor emellan. Den innefattar 

kontaktskapande mellan två individer där man skapar sig en relation utifrån att man lär känna 

varandra genom kommunikation, samspel, förståelse och respekt för varandra. Att anknytning 

och relation skapas betyder inte att man värderar alla människor lika högt på sin 

”anknytningsskala”; anknytningen är sådan att man oftast väljer en person före någon annan, att 

man ”favoriserar”. Att detta sker är helt acceptabelt, inte någon personlig kritik eller mätning på 

relationen mellan barnet och den vuxne som väljs bort till förmån för favoriten utan det är något 

helt självklart och naturligt. Men dynamiken i en anknytning bör vara sådan att när denna favorit 

inte finns tillgänglig så känner man sig bekväm i att förlita sig till någon annan i närheten, under 

förutsättningen att anknytning har skett. Det är så anknytningen definieras – när relation och 

förståelse har skapats på sådant vis att barnet finner en vuxen acceptabel och önskvärd som stöd, 

hjälp och omsorgsgivare när ”favoriten” inte är tillgänglig. 

Den vuxnes ansvar 

Något av stort värde när det kommer till anknytning och dess möjligheter att ske är att ansvaret 

ligger på de vuxnas inblandning. Uppfattningen var att barn – om det inte finns några specifika 

svårigheter i form av till exempel autism som försvårar barnets önskan och behov av 

kontaktskapande – vill ta kontakt och binda relationer till människor runtomkring dem, men det 

är de vuxna som ska ta ansvaret för att förutsättningar skapas så att detta sker positivt; för att alla 

barn ska finna dem som en person att knyta an till och att anknytningen ska vara givande, 
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stimulerande och stärkande. Det är de vuxna som ska läsa av situationer och personligheter, de är 

de som ska förstå sammanhang och utgångspunkter för alla barnen och visa upp ett genuint 

intresse för varje enskild individ, både individen så som den är men även som en tillgång till 

gruppen den är en del av och de vuxna ska bemöta barnet med en bekräftande och förstående 

interaktion. Barnen ska känna att alla vuxna i verksamheten är där för dem, att de ser och förstår 

barnet, att de vill hjälpa och stötta och att barnen alltid kan komma till dem om det behövs. De 

vuxna behöver under inga förutsättningar vara favoriten, de vuxna tycker om och finns till hands 

för alla barn när barnen behöver dem. Det är de vuxna som ansvarar för att utforma miljö och 

samvaro på ett sådant sätt att relationer kan skapas och situationer kan utforska. Det är den 

vuxne som ansvarar för att visa den öppenhet, känslighet, förståelse, önskan till kommunikation 

och tillgänglig som krävs för att anknytning ska kunna etableras. Den vuxne ska vara lyhörd och 

äkta i sin förståelse, sitt bemötande, sin omtanke och sitt intresse för hela barnet och dess 

livsvärld. De vuxna ska vara uppmärksamma på relationerna sinsemellan, på barnens individuella 

uttryck och för att etablera en brygga mellan verksamhet och hem för att kontinuitet och 

förutsägbarhet ska kunna lägga en bra grund för barnets tilltro och känsla av trygghet. Det är den 

vuxne som ska visa sig värdig barnets tillit och genom sitt sätt att vara lära barnet hur man 

hanterar relation och social samvaro. Barnen får lära sig att det är okej att välja någon annan, att 

det är okej att bli osams eller att den vuxne säger nej utan att någon av dessa saker resulterar i en 

förlorad relation. Det är den vuxne som återigen närmar sig barnet efter att en situation med 

konflikt för att visa barnet att man fortfarande är tillgänglig och bryr sig om barnet även om man 

inte alltid kommer överens. För att upprätthålla dessa saker krävs det reflektion och engagemang 

från alla i personalgruppen, både gemensamt, med föräldrar och var för sig. Pedagoger ska 

upprätthålla sin professionalism där de bär ansvaret att lära känna barn och föräldrar, upptäcka 

svårigheter i relationer och samvaro inom verksamheten och vara reflexiva mot sig själva och sina 

uppfattningar och tankar för att undvika att skylla ifrån sig bristande anknytning med hänvisning 

till barn eller föräldrar. 

Utgå från barnet 

Alla barn är individuella personer med individuella erfarenheter, temperament, mottaglighet, 

förutsättningar, behov och känslor. För att kunna etablera en anknytning är det viktigt att utgå 

från barnet, att känna av vad just detta individuella barn uttrycker och acceptera på vilket sätt det 

vill gå tillväga. Vissa barn går det att snabbt etablera relation med och det är dem som själva tar 

den första kontakten, de har en mer ”öppen” personlighet som gör att omgivningen upplever 

dem som lätta att få kontakt med. Sedan finns det barn som är väldigt avvaktande och måste få 

läsa av och ta allt i en lugnare takt. Det är här upp till den vuxne att visa sitt ansvar och intresse 

för barnet och en framtida relation utan att vara för påträngande. Barnet ska känna att den inte 

blir påtvingande en relation, situation eller någon form av kommunikation innan det är redo. Den 

vuxne behöver läsa av barnets önskemål utan att helt lämna det ifred. Genom att visa att man ser 

barn, vill ha kontakt med det och att man räknar det till sin samvaro samtidigt som man 
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accepterar att barnet är sådan som den är och är tillåten att ta den tid det behöver på det sett den 

behöver ger barnen en tillit och tilltro till de vuxna, att de låter barnet vara som det är, att de ser, 

förstår och accepterar barnet och tycker om och bryr sig oavsett detta. Barnet får lära sig 

skillnaden på görandet och varandet och att den vuxne är där för barnens skull och inte tvärtom. 

Anknytningens möjligheter 

Anknytning som etableras utifrån förutsättningarna att ansvaret för relationen ligger hos den 

vuxne, att den vuxne ser, förstår och bryr sig om barnen oavsett vad och att barnet får 

bemötandet att den kan ta sig den tid den behöver, att den kan säga nej eller själv få höra ett nej 

utan att detta på något vis går ut över relationen med den vuxne får lära sig att detta är säker 

mark för utforskande. Att göra fel är inte detsamma som att vara fel. I samvaro med någon som 

ser hurdan man är och känner, någon som förstår och som finns där att hjälpa vid behov – någon 

man kan räkna med – så vågar man gradvis försöka och söka sig mot annat. Man lär sig att 

misstag inte skadar eller förpassar en bort från den sociala gemenskapen, likväl som man lär sig 

hur det sociala samspelet går till med både positiva och negativa upplevelser. Barnen får vetskap 

om att även om det inte har sin favoritperson närvarande – den de helst tyr sig till – så kommer 

det att gå bra, de får stöd och hjälp från andra håll i en gemenskap de kan räkna med. Detta har 

stor betydelse för barns möjlighet till personutveckling då de bär med sig vetskapen om att 

misstag är okej, stöd och hjälp finns att få och då blir världen inte så stor eller att försöka inte så 

läskigt. Att våga experimentera, uttrycka sina åsikter och tankar ökar när man ingår i en samvaro 

där dessa inte hålls emot en själv eller tar från ens eget värde. Samtidigt får de en mall för hur de 

kan interagera i relationer skilda från de vuxna, det växer gradvis fram en relationell och social 

förståelse där man får uppleva en kompetens i samvaron med andra. Alla dessa steg och den 

gradvisa ökningen av förståelse och handlingsberedskap grundar för att våga vidare mot nya 

erfarenheter, relationer och kompetenser. 

Anknytningens framtida betydelse 

”Det är som att cykla” är ett talesätt som beskriver uppfattningarna i denna kategori. När man väl 

lärt sig det så kan man även om man blir ringrostig. En bra anknytning och de möjligheter en 

sådan ger grundar för att fortsätta sin utveckling vidare med den tidigare vetskapen i ryggsäcken. 

Relationer finns att etablera och man kan vara både en tillgång likväl som man får av andra. 

Gradvis ökar också förståelse för att det kan vara så att personer inte alltid har tid att prata med 

mig just precis nu, men människor runtomkring mig bryr sig om mig. Känner man att något inte 

passar en själv eller det är något man inte vill vågar man till slut säga ifrån efter att man tillräckligt 

många gånger fått erfara att det inte skadar en själv eller relationen om jag uttrycker mina känslor. 

I vetskapen om att man är värdefull i den man är lär man sig gradvis att stå på sig, att det är okej 

att hävda att jag är jag men samtidigt att göra detta utan att vara elak eller respektlös mot andra. 

Denna kategori verkar kanske hänga mycket ihop med den först – till synes kan de verka vara 

precis samma sak – men då den tidigare handlar om hur man börjar göra sig erfarenheter och 
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skapa förståelse i en tidig tid av sitt liv där de vuxna bör vara mycket närvarande och närmare till 

hand handlar denna kategori om en vidare utveckling av tidigt gjorda erfarenheter som bit för bit 

läggs till varandra för mer känsla av tilltro även då man är utan någon anknytningsperson 

Svårigheter  

Detta är en fascinerande kategori som kom fram i analys då den är full av motsättningar. Utifrån 

tanken att man måste se och lära känna varje individuellt barn utifrån deras enskilda 

förutsättningar och ge den tid som behövs kommer tankar om de stora barngrupperna fram. Hur 

ska man hinna detta med alla barn på ett garanterat fruktbart sätt när det finns så många? 

Samtidigt dök i anslutning till detta återigen frågan om professionalism upp; att pedagoger ska 

klara sitt arbete på ett bra sätt och ordna en bra verksamhet oberoende av förutsättningar. Under 

ytan fanns antydningar till att detta var vad man borde göra, vad man alltid ska göra – en känsla 

av yrkesstolthet – blandat med oron för om det är möjligt att uppnå den kvalitet som man vill 

och anser är viktigt för att ge alla barn de bästa möjliga förutsättningarna utifrån vilka dem är. 

Hinner jag ge alla barn den tid dem förtjänar varje dag? Jag vet att jag gör mitt bästa och 

eftersträva det, men är det gott nog när det är så viktigt? Skulle det inte kunna garanteras om 

utformningen var på ett annat vis. Samtidigt talades det här om barns förmåga att anpassa sig till 

rådande situation och acceptera hur saker ser ut vilket snarare på verkade kunna leda till mer 

funderingar. Att barnen anpassar sig, gör det bästa av vad de får och kan utvecklas mycket bra 

och stärkande efter rådande omständigheter kändes inte okej. Att det fungerar utan större skador 

betydde inte att det är rimligt. 

Vidare fanns svårigheterna i skilda uppfattningar om vikten av anknytning och om vilken 

betydelse och vilket värde den ges i senare faser i livet, av andra vuxna och samhället 

runtomkring. Även här kom motsägelsen i att man inte trodde att det behövde ha alltför stor 

betydelse om barnen fått en bra grund från början – då skulle erfarenheterna och deras förmåga 

till att anpassa sig efter rådande omständigheter hjälpa mycket. De krympande kontaktnäten 

tillsammans med ökade antalet vuxna med pressade tidsschema och höga krav – vuxna upp i sitt 

som försöker få allt att gå runt och kanske missar barnen utan att mena det – i vidgad mening att 

inte innefatta bara pedagoger, utan även föräldrar och andra möjliga vuxna, funderades det även 

kring. Vad får det för betydelse för barnen och anknytningen och utvecklingen om barn stöter på 

för många vuxna för ofta genom sina långa dagar som inte riktigt har tid? 

Vad gäller kategorin svårigheter handlade det mer om funderingar förskolepedagogerna hade 

på vilket vis anknytningen kan påverkas i negativ riktning; att de vuxna inte ser och inte har tid 

för barnen i sådan stor utsträckning att barnen inte känner att de vuxna förstår dem och finns där 

för dem. Det verkade många gånger inte handla så mycket om att anknytning inte skulle ske eller 

vara hjälpsam ändå under sådana förutsättningar, utan mer tanken att det skulle kunna vara 

mycket bättre och säkrare att den blev bra. 
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Diskussion 

Eftersom den fenomenografiska ansatsen och den kvalitativa intervjun är forskningsmetod i 

denna uppsats – där det handlar om att så fördomsfritt som möjligt se med nya ögon och 

nyfikenhet på vad det är man kan tänkas finna – har materialet analyserats ”fristående” på sådant 

vis att det är intervjusvaren som använts som grund för att få fram de olika kategorierna som 

sammanfattar uppfattningarna om fenomenet. Men inget kan stå helt enskilt och för att få en 

djupare förståelse för betydelser behövs resultaten ses i ljuset av något mer. Utifrån de resultat 

undersökningen har fått fram – hur förskolepedagoger ser på anknytningsrelationen och vilken 

betydelse de ger den – kommer det i diskussionen att ställas mot den tidigare forskningen och 

den teoretiska bakgrund som redovisas i denna uppsats. 

Synen på anknytning 

De uppfattningar som framträdde i analysen – att barn vill etablera relation till människor och 

anpassar sig efter rådande omständigheter – kan ses mot anknytningsteorins evolutionsbiologiska 

bas; att knyta an är något vi människor har med oss från födseln eftersom vi är beroende av 

andras omvårdnad för våra överlevnadsmöjligheter123. Men detta nedärvda biologiska beteende 

ändras gradvis i den sociala samvaron till att utgöra en grund för förståelse om oss själva, andra, 

förståelse och förväntningar på situationer. När människobarnet gradvis utvecklas och blir mer 

medvetet om skilda individer i sin omgivning och om möjligheten att kommunicera med 

omvärlden så ändras det från att vara endast ett beteende; det djupnar till att innefatta både det 

biologiska beteendet och den sociala mänskliga samvaron124. Med den gradvis ökade förståelsen 

och medvetenhet om skilda individer börjar barnet att vara selektiv i sitt samspel med andra 

människor; de primära omvårdnadspersonerna blir de som de först knutit an till – oftast 

föräldrarna och oftast extra mycket till den som varit mest tillgänglig – och väljer den personen 

framför andra människor så länge den finns tillgänglig125. Detta kan man ställa mot 

förskolepedagogernas uppfattningar om att barns ”favorisering” av vuxna personer är något 

naturligt och självklart och inte nödvändigtvis ett mått på hur anknytningsrelationen ser ut till de 

individer som väljs bort till förmån för någon annan126. Här kommer återigen de vuxnas 

lyhördhet och förståelse för barnet för att kunna etablera en relation – utifrån 

förskolepedagogernas position när anknytning redan har skett med någon och det selektiva 

beteendet redan har inträtt hos barnet. De talar om betydelsen av att utgå från barnet och att göra 

                                                 
123 Bowlby, 1994, s. 28, 84 
124 Bowlby, 1994, s. 107, 153-154; Bråten (red.), 1998, s. 37; Säljö, 2000, s. 36  
125 Bowlby, 1994, s. 47-48, 153 
126 Bowlby, 1994, s. 106-107; Broberg m.fl., 2009, s. 17 
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sig tillgänglig för att visa och skapa erfarenheter av att detta är en person jag kan förlita mig på 

och finna stödet hos när den primära anknytningspersonen inte finns tillgänglig. Detta kan ses 

mot anknytningsteorins begrepp trygg bas och säker hamn127 likväl som de vuxnas ansvar för 

relationen; det är det vuxna som ska inge barnen den säkerhet att här finns det beskydd att få vid 

behov och hit kan jag komma tillbaka när avståndet blir för stort eller världen och situationer 

runtomkring alltför skrämmande. Det är på vilket sätt barnen kommer till personen i fråga vid 

behov om den primära anknytningspersonen inte är tillgänglig som är avgörande för om 

anknytningen skett – utifrån hur pedagogerna definierar den – och det är denna återförening som 

avgör kvaliteten på relationen – utifrån hur anknytningsteorin ser på det128. Denna grund behöver 

läggas först för att sedan fungera som stödjande i ett vidare, framtida perspektiv. 

Förskolepedagogerna talar om anknytningens betydelse som upprepade erfarenheter i en process 

– det är inte så att det är ”klart” för att det skett – utan det är något som gradvis bygger upp en 

förståelse och vetskap vilket leder till tryggheten att samspela med andra och fortsätta vidare. 

Detta är vad anknytningsteoretikerna talar om som inre arbetsmodeller129, mallarna som barnen 

har fått lära sig genom erfarenhet och på så vis drar de vad de anser måste vara rimliga utfall av 

vissa situationer utifrån hur de upprepade gånger upplevt dem. För att dessa upplevelser ska vara 

övervägande positiva – och på så sätt hjälpa barnet att uppväga de negativa upplevelser som på 

mer eller mindre dramatiska nivåer alltid inträffar någon gång i relationer och samvaro med andra 

människor – ser man betydelsen av förskolepedagogernas tyngdpunkt vid att det är de vuxna som 

ansvarar för relationens kvalitet. Det är de vuxna som visar på att även efter en negativ upplevelse 

i samspelet – ett nej, ett avvisande, ett bråk eller att tiden inte fanns just nu – så finns det viktiga 

och positiva i relationen kvar; man kan fortfarande söka sig till dessa personer för närvaro och 

beskydd, vilket leder till att barnet kan ta de negativa upplevelserna och utöka sina inre 

arbetsmodeller om hur det sociala samspelet går till men med fortfarande övervägande positiva 

upplevelser av sig själv och andra130. Här ser vi likheterna med det som Winnicott benämner som 

”good-enough-mothering”131, att det behöver inte alltid vara perfekt, det behöver vara tillräckligt 

bra, då utifrån förskolepedagogerna med övervägande positiva erfarenheter och att barnen förstår 

att de vuxna är där för dem och att de bryr sig och ser, även om det inte går varje gång och även 

om de inte alltid är överens. Detta är både en del av den betydelse som anknytningen ges här och 

nu av förskolepedagogerna och den betydelse de ger den i framtiden; en gradvis ökad 

medvetenhet och förståelse om emotionellt och socialt samspel och sig själv och andra i det – det 

som inom anknytningsteorin benämns som mentalisering132 – förståelsen för att vi alla är 

individuella människor som styrs av våra inre tankar och känslor och att man i social samvaro 

                                                 
127 Broberg  m.fl. 2009, s. 24-25 
128 Broberg m.fl., 2009, s. 143 
129 Broberg m.fl 2009, s. 16, 23-24 
130 Broberg m.fl 2009, s. 16, 23-24 
131 Broberg m.fl. 2009, s. 18 
132 Broberg m.fl., 2009, s. 22 



33 

 

måste ta hänsyn till detta. Den emotionella och sociala förståelsen som förskolepedagogerna 

säger skapas på ett positivt sätt med hjälp av vad de benämner som anknytning – det som inom 

anknytningsteorin skulle benämnas tryggt anknytningsmönster133 – är detsamma som 

anknytningsteorin menar att positiva inre arbetsmodeller och mentalisering leder till; att 

värdesätta när relationer och att vilja vara delaktig i sådana utan rädslan för att bli övergiven, att 

kunna hantera starka känslor utan att de tar över en och att få förmågan att kunna se andra 

människor som enskilda individer med egna känslor och avsikter och att man måste ta hansyn till 

detta134. Dessa saker lägger grunden för det framtida välmående135, både utifrån 

förskolepedagogernas utsagor samt det anknytningsteoretiska perspektivet. 

Hur anknytningsrelationen ges betydelse vad gäller barns utveckling och lärande 

Ser man de kategorier som framkommit under analysen i ljuset av den tidigare forskningen och 

teoribakgrunden som redovisas i denna uppsats framträder i båda betydelsen av den relationella 

tryggheten som behövs för att stödja barn i deras utveckling både i ett här och nu perspektiv och 

i framtiden. Barnens behov av förståelse av tillgången till de vuxna – att det är dessa som tar 

ansvaret för det stora skrämmande och finns tillhands om detta behövs – ger barnen en styrka 

som behövs för att klara upplevelser som kan ses som mer eller mindre skrämmande beroende på 

situation. Stödet från de vuxna – och särskilt den närmaste anknytningspersonen – kan vara 

mycket avgörande för huruvida ett barn klarar av att hantera en upplevd skrämmande situation på 

ett sådant vis att den ger en erfarenhet av kompetens och handlingskraft i den egna personen eller 

om upplevelsen kommer att betraktas som en traumatisk upplevelse – i vissa fall till och med i så 

lång utsträckning att de är inte går att hantera och leder till bortträngning136 – och ökar känslan av 

oro och osäkerhet. De vuxnas ansvar för bemötandet av barnets känslotillstånd, upplevelser och 

behov ses i båda fallen som betydelsefull för huruvida en negativ upplevelse kan bli hanterbar 

eller inte. I tidigare forskning framgår det att barnen lämnades helt ensamma endast på basis av 

hur de vuxna runtomkring upplevde deras reaktioner som hanterbara eller inte137. De närmaste 

anknytningspersonerna – barnens föräldrar – blev otillgängliga för barnen i deras upplevelse av 

skrämmande, osäkra upplevelser och ingen annan vuxen tog denna plats som sekundär 

anknytningsperson som bemötte barnet i deras upplevelse av berövad trygghet och upplevd fara. 

Sett utifrån vad Bowlby fick fram i sin forskning om barnets sorgreaktion på föräldrarnas 

försvinnande138 och förskolepedagogernas uppfattningar om betydelsen av anknytning för 

möjliggörande till förståelse och tillit till både sig själv och andra – och hur denna förståelse 

                                                 
133 Broberg m.fl.,2009,s. 142-143 
134 Broberg m.fl., 2009, s. 23 
135 Broberg m.fl., 2009, s. 23 
136 Bowlby, 1994, s. 39-40, 51-54, 94-95, 107; Broberg m.fl., 2009, s. 13-14 
137 Bowlby, 1994, s. 39-40, 51-54; Broberg m.fl., 2009, s. 13-14 
138 Bowlby, 1994, s. 51-54 
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grundar sig i upprepade positiva erfarenheter – ligger starka argument för att det är de vuxnas 

tillgänglighet och lyhördhet för barnets känslor och upplevelser som är avgörande för om 

anknytningen lägger en positiv grund för hantering av situationer här och nu och vidare positiv 

hantering av situationer som kan uppkomma i framtiden. Det som framträder blir då inte 

huruvida lyhördhet och tillgänglighet är av betydelse för att anknytningen och förståelse sker – all 

samvaro med människor blir någon form av erfarenheter blir på något vis integrerad i individers 

inre modeller – utan huruvida lyhördhet och tillgänglighet skapar grund för positiv förståelse och 

positiva inre arbetsmodeller och ökar möjligheten till att i framtiden kunna bemöta svårigheter 

med dessa positiva erfarenheter om att så är möjligt. Detta framträder även då man ser till 

Ainsworths anknytningsmönster139; lyhördheten och bemötandet från den vuxne skapar 

förutsättningarna för möjlighet till ett övervägande positivt hanterande av svårigheter, relationer 

och känsla av samhörighet. Har positivt bemötande skett utifrån barnets individuella personlighet 

och behov från lugna, närvarande – i den bemärkelsen att man förvisso finns fysisk tillgänglig 

men även vid situationer där detta inte är möjligt hjälper barnet att hantera känslorna för 

separation vid återföreningen - och förstående vuxna vågar barnet gradvis lita på att detta är 

övervägande och att man rimligtvis kan förvänta sig hjälp och tillgänglighet i de flesta situationer. 

När dessa erfarenheter inte är övervägande hos barnen blir samvaron osäker och svår att 

förutsäga; all uppmärksamhet riktas mot hur man ska hantera situationer och känslor som skapar 

rädsla och osäkerhet140. Sett mot detta - att det är upprepade erfarenheter som görs i samvaro 

med andra och bygger på varandra – framstår kategori numer sex i analysen som en viktig punkt 

att ta till reflektion: hinns den tid som krävs för att så många gånger som möjligt ge positivt 

bemötande och erfarenheter med på ett sådant sätt att det är utifrån barnet? Att anknytningen 

sker och att barn är duktiga på att anpassa sig efter förutsättningarna som ges, räcker det 

verkligen när tid och tillgänglighet är det som skapar bäst förutsättningar? 

Anknytningen och det sociokulturella perspektivet på lärande 

För att förstå hur anknytningen ges betydelse för förståelse och medvetenhet och förståelse 

för lärande och utveckling både här och nu men även i ett vidare framtida perspektiv kan man se 

det i ljuset av det sociokulturella perspektivet på lärande. Att vi är sociala varelser som söker 

kontakt och skapar medvetenhet och förståelse i samvaron med andra är något som påpekas både 

i intervjupersonernas utsagor och inom anknytningsteorin och det sociokulturella perspektivet. 

Vygotskij talade om skillnaden mellan att barnet i början ger ifrån sig medfödda signaler, att 

behovet går före medvetenheten141. Det är genom den kommunikation som den vuxne etablerar 

med barnet, utifrån barnets föreställningsvärld, som det gradvis skapar ett högre medvetande om 

                                                 
139 Bowlby, 1994, s. 26; Broberg m.fl.,2009,s. 25, 139-147  
140 Broberg m.fl., 2009, s. 143-144 
141 Bråten (red.), 1998, s. 37 



35 

 

världen runt omkring dem142. Båda perspektiven lägger vikten i hur saker kommuniceras och 

lägger ansvaret för detta hos den vuxne143. De talar även om miljöns påverkan och 

hänsynstagandet till den miljö, kultur och kontext som barnet ingår i144. Vygotskij talade om 

språket betydelse, som den viktigaste artefakten för att skapa sig medvetenhet och förståelse145. 

Även om det sociokulturella perspektivet av är sekundär betydelse i denna uppsats jämte 

anknytningsteorin är det ändå en viktig koppling som kan göras häremellan vad gäller utveckling 

och lärande: i samspelet mellan människor föds och utvecklas språket. Hur man samspelar är av 

betydelse för hur språket utvecklas likväl som då möjligheterna att lära på ett djupare och mer 

avancerat plan. I sin närmaste utvecklingszon146 talade Vygotskij om hur viktigt samspelet är 

mellan barnet och den mer kunnige och hur den sistnämnda kan se och förstå barnet där det är 

just nu och för vart barnet kan nå. Att den vuxne ansvarar för att etablera en relation utifrån det 

individuella barnet med en förståelse för hur det är som individ – på alla plan – ges en avgörande 

betydelse både i förskolepedagogernas utsagor, inom anknytningsteorin och inom det 

sociokulturella perspektivet – då särskilt Vygotskijs närmaste utvecklingszon147. Jämför man dessa 

uppfattningar med de som är utskrivna i läroplanen för förskolan148 så ser man ett mönster att 

den sociala interaktionen med relationer skapade med förståelse och hänsyn för det individuella 

barnet lägger grunden för att främja en sådan god utveckling och lärande som möjligt. Det är vi 

vuxna som ansvarar för att relationen etableras, att värden och synsätt om respekt förs vidare och 

att vi hjälper barnen att bygga en tilltro och tillit till sig själva och andra för att de ska få möjlighet 

att se sig som en tillgång i det samhälle som de fötts till men även kommer att vara med att 

skapa149. Lärande handlar enligt Säljö om hur kunskap återskapas i ett samhälle och att detta sker 

på en mängd olika arenor; skola, familj, kamratkretsar, fritidsaktiviteter, arbetsplatser och så 

vidare. Och att vi inte kan undvika att lära något i alla kontexter vi ingår i, vare sig det är positiva 

eller negativa erfarenheter så formas vi av det150. Utifrån de framträdande kategorierna vad gäller 

förskolepedagogers uppfattning om anknytningens betydelse, sett mot anknytningsteorin och det 

sociokulturella perspektivet på lärande nyanseras en bild av relationer mellan människor och 

dessas kvalitet som en starkt betydelsebärande aspekt vad gäller en så givande utveckling och 

lärande som möjligt. 

                                                 
142 Bråten (red.), 1998, s. 37, 42-43, 133 
143 Bowlby, 1994, s. 70-71; Bråten (red.), 1998, s. 25, 43-44, 52, 71, 73-74 
144 Bowlby, 1994, s. 21, 26; Säljö, 2000, s. 14-20, 35 
145 Bråten (red.), 1998, s. 14-15, 71 
146 Bråten (red.), 1998, s. 23-25, 42-45, 104, 143 
147 Bråten (red.), 1998, s. 23-25, 42-45, 104, 143 
148 Skolverket, 1998, rev. 2010 
149 Bowlby, 1994, s. 70-71; Broberg m.fl., 2009, s. 16, 23-24 Bråten (red.), 1998, s. 25, 43-44, 52, 71, 73-74; 

Skolverket, 1998, rev, 2010, s. 4-7 
150 Säljö, 2000, s. 12 
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Konklusion 

Utifrån analysen av dessa empiriska data och de jämförelser som gjorts under diskussionen är den 

slutsats man kan dra att det är det mänskliga mötet och relationerna som dessa skapar som är av 

stor avgörande betydelse. Inte för om lärande utan huruvida det lärande som sker är ett 

övervägande positivt lärande. Ett sådant lärande skapar bäst förutsättning för att barn utvecklar 

en psykisk styrka att ta sig an och hantera olika svårigheter i sitt liv – vare sig detta handlar om 

relationer eller att tillägna sig någon särskild kompetens eller kunskap. Detta är något som är av 

största betydelse inte bara sett utifrån vad samhället behöver i framtiden – om man ser till 

kompetenta medborgare som kan tillföra något i samhället och inte vara en ekonomisk belastning 

vad gäller sin möjliga ohälsa eller osäkerhet – utan även ur den synpunkt vilket människovärde vi 

lägger i att uppfostra den framtida generationen, vilket engagemang och förståelse vi lägger i att 

hjälpa till att skapa de människor som ska omskapa vår värld när deras tid är inne. Det 

sociokulturella perspektivet kan ses som att vara av överflödig betydelse i denna uppsats, men det 

är även viktigt att ta med detta perspektiv i beräkningen då lärande och kunskap har en viktig 

plats i vårt samhälle vad gäller hur vi ser på ekonomiskt och socialt välstånd151. Och detta hur 

människor lär kan enligt Säljö inte lösas med ett absolut svar152. Det sociokulturella perspektivet - 

miljö och sammanhang – är därför viktigt att i alla fall beröra i denna uppsats som handlar just 

om vad som är viktigt i den sociala interaktionen, även om det som berörs är en liten del i allt 

som kan innefattas i detta stora begrepp. ”Lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet”153. 

Denna uppsats är av mycket blygsamt omfång vad gäller empiriskt data men den ger en 

fingervisning om vad som se som betydelsefullt för förskolepedagoger att ta med i beräkningen 

och reflektera över för att ge barn en så god grund som möjligt för att utvecklas på bästa möjliga 

sätt utifrån vilka dem är, både här och nu och i framtiden. Den ger oss blivande förskollärare 

något att tänka på, uppfattningar och erfarenheter vi kan ta lärdom av och ha som 

reflektionsbakgrund när vi funderar över vår framtida yrkesroll och vår delaktighet i 

utformningen av verksamheten. Trots det begränsade antalet intervjupersoner så kom samma 

svar – om än i lite olika former – upp vid intervjutillfällena och detta kan antyda att dessa 

uppfattningar är något som skulle kunna generalisera i ett större sammanhang. Vidare forskning 

skulle kunna vara denna i ett större omfång, eller en studie över tyd som undersöker huruvida 

anknytningen i unga år verkligen ger betydelse för utveckling och lärande på ett mer positivt sätt. 

                                                 
151 Säljö, 2000, s. 11-12 
152 Säljö, 2000, s. 12 

153 Säljö, 2000, s. 13  
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Bilaga; intervjuguide 

Tema 1: Vad innebär anknytningsrelationen för intervjupersonen. 

 Vad innebär en anknytningsrelation för dig? 

 Hur tar den sig uttryck? 

 Vad anser du är en god anknytningsrelation? 

 Hur tar den sig uttryck? 

 Hur är anknytningsrelationen viktig, enligt dig? 

 Hur skapar man en god anknytningsrelation med barnen? 

 Hur bygger man en anknytningsrelation (till barnen)? 

 Hur märker man att relationen inte är bra? 

 Om man anser att anknytningsrelationen man har till ett barn inte är bra, hur hanterar 

man det? 

 Varför är anknytningsrelationen viktig, enligt dig? 

 Hur upplever du anknytningsrelationens betydelse betydelseför barns utveckling, både 

den närmaste och i framtiden? 

Tema 2: anknytningsrelationens betydelse 

 Hur påverkar anknytningsrelationen barns möjlighet till lärande?  

 Vilka begränsningar/möjligheter kan en god/sämre/dålig anknytningsrelation ge?  

 Hur ser du på anknytning och rapporterna om barns och ungas ökade psykiska ohälsa? 

 Hur hanterar man om man stöter på ett barn som inte verkar vilja etablera relation? 

Tema 3: anknytningsrelationer i barngruppen 

 Hur knyter barn an till varandra?  

 Hur påverkar anknytningsrelationerna mellan barnen gruppen? 

 På vilket sätt kan anknytningsrelationer inom barngruppen vara ett stöd eller ett hinder? 

 Hur kan man använda sig av anknytningsrelationen i arbetet med det enskilda barnet och 

med barngruppen? 

På vilket sätt kan man använda sig av anknytningen för att stimulera barns lärande?   
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