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Tack till er alla! 

Vi vill först och främst tacka alla fina pedagoger som har tagit sig tid att medverka i våra 

intervjuer samt förskoleavdelningarna som har öppnat upp sina dörrar för vår studie. Utan 

dem hade det inte blivit någon uppsats. Vi har levt med det här självständiga arbetet i ett antal 

veckor och vi kan villigt erkänna att vi pendlat mellan hopp och förtvivlan några gånger under 

skrivandets gång. Men genom på hejande ord och peppning från både nära och kära har mer 

ork till att fortsätta skriva infunnit sig. Vi vill också tacka vår handledare Hans Larsson som 

pushat oss till att göra bättre ifrån oss. 

 

Anette Höglin & Ann Ramqvist 
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Sammanfattning 

Varje barn som träder in i förskolans värld behöver mötas upp med en trygghet som byggs 

upp steg för steg genom samspel med pedagoger. Forskning visar på vikten av att få en trygg 

anknytning till åtminstone en person i sin närhet. Syftet med studien är att bidra med kunskap 

om anknytning mellan barn och pedagog samt med ett särskilt fokus på anknytningens 

konsekvenser för barns utforskande. Genom semistrukturerade intervjuer och utanförstående 

observationer belyser denna kvalitativa studie hur pedagoger uppfattar fenomenet anknytning, 

hur den kan framträda i förskolan och vilken betydelse anknytningen kan ha. Med 

fenomenografi och etnografi som inspiration konstruerades fyra teman i analysen av data. 

Studien framhäver att pedagogernas uppfattningar om fenomenet anknytning är varierande 

men att likheterna överväger olikheterna. I intervjuerna framkom ett fokus på barn som 

individer och begrepp som trygg, otrygg, tankning och utforskande, som även styrktes av 

olika observationer, blev navet i vår studie. Problematiseringar som urskildes var tid till att 

möta alla barn samt pedagogens egen inverkan och betydande roll i anknytningens olika steg. 

 

Avslutningsvis belyser studien vikten av mer forskning inom barns anknytning till andra 

personer än föräldrarna, vilket kan ge en djupare kunskap och förståelse för barns tidiga 

anknytning och dess betydelse för hela livets utforskande utvecklingsmöjligheter. Det är 

viktigt att förstå anknytningens påverkan, så att alla barn kan mötas med en förståelse för att 

en individ har olika skäl till varför hen är och beter sig på ett visst sätt. Med en tröstande 

famn, leenden och bekräftande handlingar kan pedagoger förhoppningsvis ge den trygga start 

som alla barn behöver för att våga utforska sin omvärld, idag, imorgon och alla dagar som ska 

komma! 

 

Nyckelord: anknytning, utforskande, samspel, trygg, pedagogroll, förskola, förskolebarn 
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1 Inledning 

Att knyta an till någon är något som vi alla har medfött dock kvalitén på anknytningen kan 

variera från barn till barn. Det kan bero på hur det känslomässiga samspelet är mellan barn 

och förälder och hur lyhörd den vuxne är inför barns behov. Anknytningen lägger grunden för 

hur barn senare knyter an till pedagoger. Stiftelsen allmänna barnhuset (2007) belyser vikten 

av att barn måste få möjligheten att knyta an till minst en person och att det borde vara 

utgångspunkten för alla som möter barn. För som det framgår i Stiftelsen allmänna barnhuset 

kan inte små barn vänta på att knyta an till en vuxen. I Lpfö 98/2010 kan vi urskilja 

pedagogens viktiga roll vid barns anknytning när det framkommer att: 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som 

ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och 

barngruppen (Lpfö 98/2010, s 6, vår kursivering). 

 

Som det ovanstående citatet visar behöver pedagoger vara medvetna om sin egen påverkan 

och verksamhetens vikt av att finnas tillhands för barnen. Många forskare så som Broberg, 

Hagström och Broberg (2012), Johannesen och Sandvik (2009) framhåller att det finns relativt 

lite forskning som berör pedagogers syn på små barns anknytning till pedagoger. I och med 

förskolans läroplan 98/2010 kan det påvisas att intresset för förskolebarns utforskande har 

blivit allt mer uppmärksammat av samhället. Allt yngre barn kommer in i förskolan där de ska 

knyta an till någon pedagog i den vardagliga verksamheten. Det är därför forskning kring små 

barn i förskolan är så viktig och därmed även om hur pedagoger ser på anknytning enligt 

Broberg m.fl. (2012). Genom att se närmre på pedagogers nära samspel med barn och med 

pedagogers uppfattningar kan vi förhoppningsvis reda ut det komplicerade begreppet 

anknytning. Wennerberg (2010) belyser även att de medfödda starka känslomässiga band som 

små barn knyter till vuxna i deras närhet är individens och människolivets början. Anknytning 

utvecklas för att stärka barns överlevnadschans i den riskfyllda värld de föds i. Eftersom alla 

barn föds olika är det önskvärt att föräldrar möter och bekräftar det unika barn som de fått. På 

samma sätt blir det enligt Brodin och Hylander (1997) viktigt för pedagogen i förskolan att 

lyfta fram och engagera sig i samspelet med barn. Detta kunde vi urskilja i ovanstående citat 

från Lpfö 98/2010. Ju mer pedagogen kan bekräfta barn i en anknytning desto tryggare blir 

barnen. 
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Små barn innebär i vår studie barn i åldern 1-3 år. Vi vill ta del av pedagogers uppfattningar 

om hur barn knyter an till pedagoger. I den tillkommande uppsatsen vill vi förmedla en 

kunskap om den anknytning som uppstår mellan barn och pedagog samt hur barns anknytning 

påverkar deras utforskande under dagen.  

 

Det pågår en debatt om att utbilda socialsekreterare inom anknytningsteori, för att kunna möta 

och förstå vikten av barns anknytning, då det är socialsekreterarna som har det yttersta 

ansvaret för barns välmående (Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2007). Frågan som vi blivande 

förskollärare ställer oss är: varför utbildningen inte även skulle innefatta pedagoger? En 

person som nästan alla barn i Sverige möter redan i tidig ålder är pedagogen på förskolan. Om 

barn kan få en bra anknytning till någon av dem, så ökar även chansen enligt Broberg m.fl. 

(2012) till en stabilare vardag, utan att koppla in allt för många nya människor i det lilla 

barnets liv. Gerhardts (2004) hävdar att människor behöver uppleva, känna, ge och ta emot 

känslor för att kunna leva. Författaren skildrar att utan känslor fungerar inte hjärnan. För oss 

blir det tydligt att de känslor som utväxlas i ett samspel mellan pedagog och barn är av stor 

vikt för barns utforskande roll. Vårt fokus hamnar följaktligen på hur pedagoger i förskolans 

värld ser på anknytningen och dess samband för barns utforskande. Det finns som tidigare 

påvisat i Neander (2011), Gerhardt (2004), Hwang (1992), Broberg, Granqvist, Ivarsson och 

Risholm Mothander (2006) och Broberg, Risholm Mothander, Granqvist och Ivarsson (2008) 

mycket forskning om samspelet mellan barn och förälder. Forskningen, kunskapen och 

förståelsen för vikten av anknytningen samt varför pedagogen kan ha en avgörande roll för 

barns fortsatta vistelse i förskolan är däremot relativt lite utforskad. Forskare som Broberg 

m.fl. (2012), Brodin och Hylander (1997), Hagström (2010) och Cugmas (2007) har börjat 

belysa ämnet med ny kraft med fokus på förskolor och den anknytning som skapas mellan 

barn och pedagog.  Pedagogers synvinkel på anknytningsprocessen är dock något som inte 

belysts tillräckligt, vilket gör att vi vill tillföra kunskap ur den synvinkeln samt fylla det 

tomrum som finns. Vi vill även se på vilka sätt pedagogerna resonerar om anknytningens 

betydelse för barns utforskande. 

 

Syfte 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om anknytningen mellan barn och pedagog, ur 

pedagogers synvinkel, med särskilt fokus på anknytningens möjliga inverkan på barns 

utforskande i förskolans vardag. 
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Frågeställningar 

Vår huvudfråga är;  

 På vilka sätt kan anknytning framträda i förskolan mellan barn och pedagog? 

Därefter följer underfrågorna; 

 På vilka sätt resonerar pedagoger om barns anknytningsprocess? 

 Vilken betydelse kan anknytningen ha för barns utforskande?  

 

Studiens avgränsningar 

Vi har inte för avsikt och inte heller möjlighet att undersöka det komplexa fenomen som 

anknytning innebär från alla utgångspunkter. En faktor som vi i denna studie valt att inte 

beakta är barns olika förutsättningar, det vill säga barns fysiska/psykiska behov av stöd. En 

annan faktor, som vi valt bort, är vad som kan ha påverkat barns aktivering av anknytning 

innan inträdet till förskolan. Inte heller har föräldrars bakgrund eller inverkan på 

anknytningen till barnen beaktas. Något som har framkommit ur pedagogernas uppfattningar 

är vikten av anknytning vid inskolning. Då inskolning har belysts i tidigare forskning har vi 

valt att inte lägga en central vikt vid den i denna studie mer än vad som framkom under 

intervjuerna. Vi fokuserar på pedagogers uppfattningar om barns anknytning och 

utforskandet.  

 

Studiens disposition 

Studien består av sju kapitel. I kapitel två redovisas de utgångspunkter som antagits för den 

här uppsatsen och kapitlet lyfter fram de centrala begrepp som vi under studiens gång lutat oss 

mot. I kapitel tre redogör vi för anknytningsteorins historia med några nedslag i forskningen. 

Exempel på svensk och internationell forskning som berör vårt ämne kommer att redovisas. 

Vi avslutar kapitlet med att ta upp något av det som framkommer i litteraturen om hur 

kunskapsläget ser ut idag.  I kapitel fyra beskrivs studiens metodologi som visar hur vi har 

förhållit oss under studiens gång till fältet, forskare och studien. I kapitel fem redogör vi och 

argumenterar för våra metodval, vårt urval, datainsamlingens genomförande och hur vi 

bearbetat datamaterialet. I kapitel sex belyser vi de teman som har framkommit i 

analyseringen av resultatet. I kapitel sju redovisar vi en diskussion om vårt metodval och 

resultat. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att med centrala begrepp fokusera på det valda fenomenet, med medvetenhet om 

de sociala samspel som finns mellan människor. Vår utgångspunkt har gett upphov till en 

förståelse för fenomenets möjliga påverkan för fortsatt utveckling hos individen.  

 

Centrala begrepp 

Anknytning är ett begrepp som Broberg m.fl. (2012) beskriver som den relation när något 

mindre är beroende av något större. Författarna menar även att tillit och trygghet gemensamt 

bildar ett band som är avgörande för om barn kan knyta an till en vuxen. En 

anknytningsprocess handlar om att bemöta, få ett fungerande och förstående samspel mellan 

barn och pedagog. Anknytning är ett starkt känslomässigt band som beskrivs av Bowlby och 

Ainsworth enligt Broberg m.fl. (2006) med kriterier som 1) har varaktighet över tid, 2) riktas 

mot en specifik person som inte går att byta ut, 3) känslomässig relevans finns för personen, 

4) personerna söker varandras närhet samt 5) obehag upplevs vid ofrivillig separation. Vad 

som skiljer anknytning från andra känslomässiga band är 6) att den som har knutit an söker 

beskydd, trygghet och tröst hos sin anknytningsperson.  

 

Anknytningssystemet förklaras av Broberg m.fl. (2012) som en termostat där systemet slås på 

eller av utefter situationer som barn befinner sig i. För små barn är balansen mellan 

nyfikenhetens utforskande, som ska driva barnet framåt, och trygghetssökandet, som får 

barnet att vilja ha närhet till anknytningspersonen, mycket viktig. Det är denna balans som gör 

skillnad mellan trygga och otrygga anknytningar. En trygg anknytning definieras som ett 

tillstånd hos barn där den känner sig säker på tillgången till en anknytningsperson vid en 

upprörande situation. Barn som tillhör den trygga anknytningen har en god balans mellan sitt 

anknytningssystem och utforskandet. Barn söker sig till anknytningspersonen om hen inte 

känner sig tryggt men utforskar och upptäcker världen om anknytningssystemet är i viloläge, 

då inga hot förekommer (Broberg m.fl. 2012 och Orrenius 2005). 

 

En otrygg anknytning delas in i två grupper. Undvikande anknytning – där barn förväntar sig 

att bli avvisad och bortstött när de behöver hjälp, detta på grund av tidigare erfarenheter. Barn 

söker inte närhet eller stöd utan försöker istället klara sig själva. Ambivalent anknytning – här 

har barn erfarenheter av en otillräcklig anknytningsperson. Ibland har de blivit 

omhändertagna, ibland avvisade. Osäkerheten gör att de känner rädsla och de blir klängiga 
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och krävande (Broberg m.fl. 2012). En otrygg anknytning behöver dock inte ses som en 

undvikande eller ambivalent karaktär utan kan vara en ny anknytningsrelation som inte har 

stabiliserats än och därmed ge intryck av de två kategorierna. 

 

Trygg bas eller trygg hamn är ett centralt begrepp i anknytningsteorin och därför även för oss. 

En trygg bas är en förutsättning för att barn ska kunna utveckla sin förmåga att utforska 

världen. Om de vet att de när som helst kan återkomma till sin trygga bas för känslomässig 

tankning blir balansen av närhet och nyfikenhet stabil. Att tanka kan ses som att barn fyller på 

sina känslor och behovet av närhet. Därefter vågar barn ge sig ut på upptäcktsfärd (Broberg 

m.fl. 2012 och Neander 2011). 

 

Utforskande framkommer av Broberg m.fl. (2012) och i Lpfö 98/2010 som ett begrepp vilket 

beskriver vad barn gör när de undersöker eller upptäcker något med nyfikenhet i sin vardag. 

Barn kan utforska både passivt där de sitter och studerar andra barn samt vuxna, men även 

aktivt i lek, där de kör med bilarna fram och tillbaka eller tillsammans med en kompis spolar 

toaletten tio gånger för att se hur vattnet försvinner och fylls på.  

 

Att kunna inta ett barnperspektiv och förstå sin egen inverkan på barns anknytning och 

utforskande genom den barnsyn man som pedagog innehar, är av stor relevans för att 

vardagen ska fungera i förskolan. Hur pedagoger och barn utgår från och förstår sin 

omgivning kan stärka eller försvaga den anknytning som uppstår dem emellan (Arnér & 

Tellgren 2006). Det gör det här begreppet till ett viktigt verktyg att förstå och använda i denna 

studie. 

 

Samspel mellan pedagog och barn utgörs till en början av blickar och kroppsspråk. Sedan 

närmar sig och söker barn ögonkontakt, enligt Brodin och Hylander (1997). Författarna menar 

att samspelet går ut på att härma varandra, en pedagog ler och får ett leende tillbaka eller 

tvärtom. Oftast är det blickarna som möts och ett leende uppstår som svar på att man sett 

varandra. Neander (2011) menar även att ett samspel kan vägledas av den vuxne när hen visar 

barn hur man är snäll mot sina kompisar, avleder eller går vidare till nästa steg i leken.  
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3 Tidigare forskning 

För att ta del av tidigare forskning har olika databaser används så som bibliotekskataloger, 

ERIC, Libris och DiVA. De sökord vi använde var: attachment*, child*, preschoolteacher, 

preschoolchild*, barn*, utforska*, samspel*, och anknytning*. Vid vår sökning har det 

framkommit att forskning om pedagogers uppfattningar om fenomenet anknytning inte finns i 

någon större utsträckning. Därför har vi valt forskning som kan relateras till ämnet på ett eller 

annat sätt. Det finns ett flertal olika inriktningar inom anknytningsteorin men vi har här valt 

att utgå från den brittiska forskningen, där bland annat Bowlby (den äldre) är en framträdande 

forskare. Detta för att inte komplicera fenomenet anknytning mer än vad vår studie kan 

omfatta på den tid vi har. Vi är medvetna om att vi i huvudsak utgår från sekundärkällor, detta 

eftersom originalverken varit svåra att komma åt. 

 

Anknytningsteorins uppkomst – internationell forskning 

Enligt Fonagy (2007) är anknytningsteorin i det närmaste unik bland de psykoanalytiska 

teorierna, vilket den härstammar från, då bland annat Bowlby på 50-talet kunde visa att de 

psykologiska behoven var lika viktiga som de fysiologiska. Hans teori uteslöts dock på den 

tiden i forskningssammanhang men har i dagens forskning börjat bygga broar mellan olika 

teorier. Bowlbys avgörande drag var att aldrig tappa fokus för barns behov av en obruten 

anknytning. Det var här uttrycket en trygg bas myntades, då Bowlby observerade barn som 

låg en längre tid på sjukhus och därmed separerades från sina föräldrar (Fonagy 2007). 

Broberg m.fl. (2008) belyser att Bowlby var en av de första som i sina filmobservationer av 

barn, insåg att barn föds med en beredskap att delta i sociala interaktioner. Under Bowlbys 

observationsstudie kunde han strukturera och bygga upp de inre arbetsmodellerna. Syftet var 

att visa på hur ett barn knyter an och vikten utav det känslomässiga band som stärks mellan 

barn och förälder, vilket var något mer än de fysiologiska behov som nyfödda har.  

 

Under 70-talet bidrog barnpsykologen Ainsworth, i Broberg m.fl. (2008), till att utveckla 

anknytningsbegreppet med sin forskning om främmandesituationen där hon kunde urskilja 3 

olika mönster inom anknytning nämligen; trygg anknytning, undvikande anknytning, 

ambivalent anknytning. Syftet med Ainsworths laborationsobservationer var att klassificera 

små barns anknytningsbeteenden i relation till vårdgivare och främmande personer. Med de 

olika anknytningskategorierna blev detta möjligt. 
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Det Bowlby och Ainsworth, i Broberg m.fl. (2008), kom fram till var att den trygga basen var 

av stor vikt för de känslomässiga band som uppstått mellan barn och förälder och att det 

kunde få förödande konsekvenser vid separation över längre tid. 

 

Anknytningens utveckling - Internationell forskning 

Två framträdande forskare som utvecklade Ainsworths klassifikationssystem är Main och 

Solomon (1986). Klassifikationssystemet utgick från hur barn reagerade mot den förälder som 

var närvarande. Studien byggde på antagandet att barn relaterar till tidigare erfarenheter i sitt 

trygga eller otrygga anknytningsbeteende. Det fanns dock barn som tidigare varit svåra att 

klassificera då de inte tydligt visat någon klar tillhörighet till någon av kategorierna (Broberg 

m.fl. 2008). Desorienterad anknytning togs fram av Main och Solomon (1986) i en 

observationsstudie där de ville undersöka Ainsworths främmandesituation för att nå de 

svårbedömda barnen. Broberg m.fl. (2008) är tydliga med att belysa att Main och Solomons 

desorienterade anknytning inte är ett fjärde anknytningsmönster utan en kategori, där barns 

utvecklade anknytningsstrategi inte fungerar. 

 

Internationellt har det även kommit flera omfattande metoder för att kunna göra bedömningar 

och systematiska iakttagelser av samspelet i anknytningen mellan barn och förälder. Här är 

Main en ledande forskare, enligt Broberg m.fl. (2008), som tillsammans med sin man även 

utvecklat en semistrukturerad intervju AAI, "Adult Attachment Interview", som avsåg att läsa 

av en förälders förmåga till mental återspegling, grundat på hens egen anknytningshistoria. 

 

En internationell forskare som har varit inne på anknytning och pedagogers roll är Bowlby 

(den yngre)
1
.  I en studie riktade Bowlby (2007) in sig på mammor med sociala och 

emotionella svårigheter med barn i åldern från sex månader till fem år som skulle in i 

förskolans värld. Bowlbys syfte var att undersöka små barns behov av att kunna knyta an till 

en sekundär anknytningsperson i olika barnomsorger. Bowlby utgick från anknytningsteorin 

med förvissning om att den är korrekt, eftersom teorin har attackerats, berömts och prövats 

från många vinklar, sedan den utgavs på 1950-talet. Bowlby anmärker att små barn vanligtvis 

inte påverkas av att skiljas från sin primära anknytningsperson, som ofta är mamman, i några 

få timmar. Bowlby menar även att det går ännu bättre om barn har en sekundär 

anknytningsperson som bryr sig om dem vid dessa tillfällen. Bowlby kom fram till att om ett 

                                                           
1
   Richard Bowlby är son till John Bowlby. 
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barn ska klara separationen som sker i förskolan måste vissa faktorer finnas i åtanke; 1) barn 

ska vara över 9 månader för att gå i förskolan 2) pedagoger och föräldrar ska uppmuntra 

barnen att skapa sekundära band, 3) barnen ska ha tillgång till sina föräldrar den första tiden i 

förskolan, vilket är det första steget till att sekundär anknytning skapas, 4) att pedagogerna i 

förskolan introducerar korta separationer mellan barn och förälder samt gradvis ökar tiden, så 

att barn kan inse att pedagogerna går att ta ”skydd” hos, 5) tiden för barn på förskolan ska 

hållas kort medan de sekundära banden utvecklas samt 6) innan 18 månaders ålder ska barn 

enbart gå halvtid. Den slutsats som Bowlby kunde dra i studien var att om små barn ska kunna 

klara av de dagliga separationerna från sina föräldrar i förskolan är det en nödvändighet att 

barn knyter an till minst en pedagog. Det är något som vi har för avsikt att studera i vår 

uppsats.  

 

Forskning som berör barn och deras anknytning på förskolan tas även upp av Cugmas (2007) 

som berör pedagogers viktiga roll för barn som kommer från ett hem med otrygg anknytning. 

Cugmas genomförde en studie i Slovenien med barn i åldrarna tre till sju år och belyste deras 

kvalité på anknytning. Cugmas jämförde de olika anknytningarna som fanns mellan barn och 

förälder mot de som fanns mellan pedagog och barn i förhoppning om att se hur de utvecklas 

samt därefter rangordnade dem. I resultatet presenterar Cugmas behovet av en trygg 

anknytning till en pedagog för barn med otrygg anknytning från hemmet. Cugmas studie 

påvisar i resultatet att barn som har dåliga erfarenheter kring anknytningen till sina föräldrar 

kan få en trygg anknytning till en annan person, i studiens fall pedagoger. Pedagogen får 

enligt Cugmas kompensera barns dåliga anknytning till föräldrarna. 

 

Det gemensamma som de båda forskarna Bowlby (2007) och Cugmas (2007) kom fram till 

var vikten av pedagogernas kompetens att kunna möta de psykiska, psykologiska och 

emotionella krav som barn behöver i förskolan när de inte får det från hemmet. För att kunna 

bygga upp en trygg anknytning till ett otryggt barn behöver pedagogen vara mer känslig och 

lyhörd jämfört med andra barn i förskolan. 

 

Anknytningens utveckling - Svensk forskning 

Bygdeson-Larsson (2010) skriver i sin avhandling om barns samspel där syftet var att se om 

Pedagogisk Processreflektion (PPR) kunde stärka pedagogers professionalitet i arbetet med 

samspelsdimensionen i förskolan och om det i sin tur påverkar barns utvecklingsmöjligheter i 

utforskandet. PPR metoden, som liknar ICDP (International Child Development Programme) 
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där lyhördhet för samspelet står i fokus, utfördes genom samtal om samspel och lek med 

pedagogerna där exempel från observationer eller händelser i verksamheten reflekterades. 

Bygdeson-Larssons resultat visar att PPR stärkte professionaliteten hos pedagogerna i 

samspelet med barn vilket i sin tur stärkte barns samspel mellan barn och koncentration i lek. 

 

Neander (2009) nyanserar det nödvändiga samspelet mellan föräldrar och barn under den 

första tiden som mycket viktig, speciellt för att barn ska våga utforska. Ett barn har dock inte 

något val än att knyta an till föräldern oavsett relation. Neander påvisar även att samspelet kan 

bli hämmat om anknytningen är otrygg. Det är här som Hagströms (2010) studie om 

pedagoger kommer in, med en öppning för att ge en trygg anknytning till barn i förskolan. 

Hagström (2010) tydliggör att samspelet och anknytningen mellan barn och föräldrar kan vara 

lika viktigt mellan barn och vårdare, alltså pedagoger. Neander (2009) och Hagström (2010) 

har båda kommit fram till att anknytningen spelar en stor roll för barns sociala samspel med 

nya människor som de ska möta och även för sitt fortsatta utforskande. Neander (2009) har 

som syfte att urskilja vilka relationer föräldrar med psykisk ohälsa kan ge till sina barn medan 

Hagström (2010) har syftet att se till pedagogers utvecklande roll genom fortbildning som 

kompletterande anknytningsperson till barn med föräldrar i psykisk ohälsa. Hagströms studie 

gav även resultatet av en inblick i hur pedagogerna i sin fortbildning fick en djupare förståelse 

och bredare beredskap att ta sig an de barn som kom till förskolan med föräldrar i psykisk 

ohälsa. Där begrepp som kontinuitet, struktur, utforskande lek, vändpunkter och pedagogernas 

övertygelse om föräldrarnas betydelse för barnen, blev navet i resultatet för studien. 

 

Forskningsresultat   

Under de senaste 60 åren har forskare som Bowlby (den äldre), Fonagy, Ainsworth och Main 

m.fl. bidragit till att anknytningsteorin har fått ett stort anseende i världen när det gäller främst 

relationer mellan barn och förälder. Orrenius (2005) tar upp en orsak till varför anknytningen 

kan ha fått sitt genomslag i värden. Anknytningsteorin anser sig nämligen vara “kulturfri”, 

med det menas att alla barn som undersökts i mänskliga kulturer har utvecklat en anknytning 

till en eller flera personer samt att det har skett vid ungefär samma ålder, i samtliga kulturer. 

Det betyder att anknytning kan appliceras var som helst i världen, utan att den påverkas av 

kulturella kontexter. Anknytningsteorin har enligt Stiftelsen allmänna barnhuset (2007) 

genom sina observationer och intervjuer inte bara ökat våra kunskaper om små barns sociala 

utveckling och utforskande under de första åren utan även i ett längre perspektiv som sträcker 

sig upp i vuxen ålder. Hur anknytningen och dess samspel har utvecklats under de första åren 
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har en betydande roll för hur barn relaterar till andra människor, uppfattar sig själva samt 

vågar utforska sin omvärld. Det är därför forskare som R. Bowlby, Cugmas, Hagström och 

Broberg m.fl. har öppnat upp porten mot förskolan och den anknytning som barn får till 

pedagoger. För att kunna förstå hela bilden är det viktigt att inte bara se ur forskares eller 

barns ögon, utan även ur pedagogernas, som jobbar och finns mitt i verksamheten med 

barnen. Vårt bidrag till forskningen är att förhoppningsvis kunna belysa pedagogernas roll i 

anknytningen och deras uppfattningar om hur anknytningen etableras i förskolans vardag 

mellan dem och barnen samt vilken betydelse anknytningen mellan barn och pedagog har för 

barns utforskande.  
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4 Metodologi 

Under vår förskollärarutbildning har ett intresse för anknytning i förskolan byggts upp och 

med tiden har intresset vuxit sig starkare. Det har lett till att vi har en förkunskap om ämnet 

med drivkraften att finna kunskap och förståelse ur pedagogers uppfattningar om 

anknytningens viktiga roll och inverkan på de utforskande barnen. Ett ställningstagande som 

berör både metod- och analysansatsen är hur väl vi ska läsa in oss på ämnet innan vi går ut i 

fält. I denna studie går vi ut med öppna sinnen gentemot fältet med inspirerande 

metodansatser och medvetenhet om tidigare forskning. 

 

5 Metodval 

Det finns nyanser av fenomenografi i vår studie då den analysmetoden har inspirerat oss till 

hur vi ska behandla våra intervjudata. Dahlgren och Johansson (2009) upplyser om att 

fenomenografin är riktad mot att beskriva människors sätt att uppfatta sin omvärld. Som 

metod kan den beskriva och analysera människors, i vårt fall pedagogers, uppfattningar om 

olika fenomen. Det finns även en etnografisk ådra i studien då vi valt att i en deltagande roll, 

studera vardagliga situationer för att observera barn och pedagoger. Medvetenheten om den 

egna rollen och det egna påverkandet av materialet är relevant inom fältforskning (Elvstrand 

m.fl. 2009) vilket vi är medvetna om när vi ska ut i fältet bland små barn.  

 

Intervjuer 

Eftersom vi ville fånga pedagogers synvinkel och uppfattningar planerade vi att utföra flera 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. En semistrukturerad 

intervjuform innebär att vi i förväg har frågor formulerade utefter ett tema. Det som skiljer 

den från en vanlig intervjustruktur är att frågeordningen hålls flexibla. Det innebär enligt 

Denscombe (2009) att låta den intervjuade utveckla sina synpunkter och fördjupa sina tankar. 

Genom att använda oss av intervjuer med semistrukturerade frågor nås en positiv och lättsam 

atmosfär där pedagoger lättare kan förklara sina uppfattningar av fenomenet anknytning. 

Eftersom det är individuella och personliga upplevelser som beskrivs i intervjuerna får vi inte 

veta hur det bör vara utan hur det kan vara vid anknytning (Gars 2006). Genom att utföra 

intervjuer med pedagoger om deras erfarenheter och resonemang kring anknytning, kan vi 

belysa ämnet ur deras synvinkel. Intervjuerna kan förhoppningsvis hjälpa oss att komma åt 

pedagogers resonemang om de begrepp vi valt till studien, eftersom det i observationer kan 

vara svårare att komma åt. Intervjuerna genomfördes med sju pedagoger, från olika förskolor, 
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i olika kommuner runt om i Mellansverige. Vi delade på ansvaret för intervjuerna så att den 

av oss som utförde intervjun inte hade någon koppling till pedagogen, detta för att kunna hålla 

en professionell distans utan förkunskaper till den intervjuade. Alla intervjuer spelades in med 

hjälp av en mobil för att kunna återlyssna flera gånger och transkribera samtalen utan att gå 

miste om något i svaren. Materialet kom att omfatta ca 250 minuter ljud och resulterade i 36 

sidor med transkriberad text. Vi valde att skriva ut det som sades, utan att speciell vikt lades 

vid tonfall, omstarter, upprepningar och liknande. När paus uppstod i utsagorna markerades 

detta genom punkter och citerat med kursiv text i transkriptionerna. Transkriptionernas form 

beror på att det är resonemanget om fenomenet som är studiens fokus och inte hur pedagogen 

uttrycker sig.  

 

En problematisering som vi diskuterade är hur väl förberedda pedagogerna skulle vara inför 

intervjuerna. Efter överväganden kom vi fram till att vi innan varje intervju gav en kort 

sammanfattning om anknytning för pedagogerna och kompletterade med mer information 

under intervjuernas gång om behovet fanns. 

 

Observationer 

Vi genomförde en kvalitativ observationsundersökning med inspiration av en etnografisk 

ansats, där vi samlade in empiriskt material med fokus på barns anknytningsprocess i en 

trygg/otrygg anknytning i samspel med pedagoger. Situationerna valdes ut med hjälp av de 

anknytnings steg som pedagogerna uttryckt. För att kunna observera behöver den som 

observerar först ta ställning till hur hen ska gå tillväga för att kunna samla in det empiriska 

materialet. Yin (2013) beskriver observatören som en flytande karaktär där tid och rum 

ständigt förändras. När vi observerade befann vi oss inte i en vald situation i verksamheten 

utan vi fokuserade mer på barns agerande i alla olika situationer som uppstod under dagen. 

Yin menar att som observatör behöver hen vara medveten om att en situation, som inte 

observeras, i ett annat hörn eller rum kan försummas under studien. Att vara medveten om 

antalet barn som vistas i förskolan och andra förhållanden som kan tänkas påverka studien är 

viktigt att ha i åtanke (Tellgren 2004). Öhman (2014) förklarar att fler observationstillfällen 

med empiriskt material ger en bredare och djupare förståelse i analysprocessen. Vi utgick från 

en deltagande roll. Med papper och penna skrev vi ner det vi såg att barnen gjorde. Vi har 

även gjort valet att om en situation behövde oss, så ryckte vi in och avbröt därmed 

observationen för stunden. Det är något som Yin (2013) förespråkar så länge observatören är 

medveten om vilken inverkan det gör på den observerade situationen. Som observatör och 
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forskare är det bra att i förhand ta ställning till vilket förhållningsätt som man vill ha till det 

studerade ämnet. Observationerna skedde på två olika förskolor och kom att utgöra exempel 

på anknytningens steg, barns ageranden och pedagogers bemötande. De exempel som sedan 

valdes ut var sådana situationer som kunde tolkas i pedagogernas uppfattningar om 

anknytning med hjälp av de centrala begreppen. Vi mejlade ett informationsbrev till både 

pedagoger och föräldrar om vårt syfte med studien. Förskolorna har flera olika avdelningar 

och observationerna resulterade i tre observationsdagar. Antalet barn som vistas på 

förskolorna har sett olika ut men inget som vi anser har påverkat observationerna annorlunda 

än en vanlig dag i verksamheten. 

 

Urval 

Vi båda var sedan tidigare bekanta med de olika förskolor som deltar i denna studie och 

därför kan det ses som ett bekvämlighetsurval. Ett flertal förskolor och pedagoger 

efterfrågades om medverkan i studien men det var de som hade en relation till oss sedan 

tidigare som tackade ja. Sju pedagoger från fyra förskolor deltog i intervjuundersökningen, 

varav en var en pilotstudie. Vi valde att ta med pilotstudien i resultatet då den inte har 

behandlats på något annorlunda sätt än de övriga intervjuerna och har ett värde för studien, 

enligt oss. Eftersom den första kontakten redan var etablerad till förskolorna kunde kontakt 

tas omgående. Vi hade inte som utgångspunkt att få en spridning över pedagogers 

yrkeserfarenheter men de har arbetat alltifrån 3- 40 år inom verksamheten. Fem är i dagsläget 

verksamma med förskolans yngsta barn (1-3 år), en i barngrupp (2-3 år) och en i syskongrupp 

(3-5 år). Observationerna utfördes på två olika förskolor för att vidga bredden på empirin.  

 

Kodning och analys av data  

Enligt Dahlgren och Johansson (2009) är det genom kunskap som vi kan förstå både 

omvärlden och det mänskliga lärandet i en djupare mening. Med hjälp av fenomenografin kan 

analysens fokus ligga på vårt valda fenomen, anknytning, vilket studien baseras på. 

Fenomenografi är en metodansats som kan användas vid analysering av insamlat datamaterial 

från enskilda intervjuer, i det här fallet intervjuade pedagoger. Halvstrukturerade intervjuer är 

mest förekommande i den här metodansatsen. Vi hade dock valt en semistrukturerad 

intervjuform sedan tidigare, med ett flertal välförberedda frågor som följdes åt med 

tillkommande följdfrågor och spontaniteten att hoppa över några frågor vid tillräckliga svar. 

Det här valet av intervjuform gjordes i tidigt skede innan metodansats säkerställts. Med hjälp 

av fenomenografi kan forskaren följa sju steg för att analysera sitt material utifrån 
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pedagogernas uppfattningar om fenomenet (Dahlgren & Johansson 2009). Fenomenografi 

fanns med under hela analysprocessen som en inspirerande metod att tillgå med steg för steg 

från första genomläsning, där forskaren bekantar sig med materialet, till att reducera teman. 

Genom att markera och klippa ut passager, det vill säga stycken från intervjuerna, som har 

likheter men även olikheter bekantade vi oss med och utvecklade vår insamlade empiri 

(Dahlgren & Johansson 2009).  Därefter grupperade vi dem samtidigt som vi kategoriserade 

likheterna och namngav våra teman till lämpliga rubriker, både utifrån tidigare forskning och 

av våra centrala begrepp. I våra teman har variationerna plockats fram för att jämföras med 

hjälp av förankring i tidigare forskning samt med litteratur. Det sista reducerande steget, 

nummer sju, resulterade i fyra övergripande teman. 

 

Till observationerna har etnografi valts som inspirerande metodansats för att analysera dem. 

Etnografin har tre olika tolknings grader, där den första ger en överblick av observationerna, i 

den andra graden tolkas de vardagliga situationerna utanför ramarna, detta för att finna teman 

som i tredje graden analyseras djupgående med kritiska reflektioner. Etnografin startade för 

oss redan i den första graden när vi studerade och tolkade ett visst fenomen, såsom 

anknytning mellan barn och pedagog, där samspelet var i fokus (Elvstrand m.fl. 2009). 

Observationerna skrevs ner på papper för att sedan transkriberas till sin helhet utifrån våra 

tolkningar av det vi såg med etnografiska ögon. Det som utgör våra observationer är de 

ögonblick som vi såg ute på fältet och som vi vill ska fylla vår studie med exempel som 

bekräftar pedagogers uppfattningar precis så som Elvstrand, Högberg och Nordvall (2009) 

beskriver fältforskningens mening. I etnografins andra tolkningsgrad har kreativiteten och 

fantasin plockat ut de väsentliga delarna som gör observationerna mer unika och inte lika 

självklara och naturliga som vi först tolkade dem. I tredje tolkningsgraden har vi 

utkristalliserat, vad vi uppfattar, som bakomliggande mönster i barns och pedagogers 

handlingar. 

 

Tillförlitlighet 

I all forskning som utförs ska det enligt Thornberg och Fejes (2009) ställas krav på att den är 

genomförd med god validitet, alltså undersöker det den ska med de valda metoderna. 

Författarna är dock tveksamma till att använda sig av ordet validitet som egentligen är gjord 

för kvantitativ forskning och tar istället upp ord som tillförlitlighet och trovärdighet i samband 

med kvalitativ forskning. Dessa begrepp handlar om hur noggrann och systematisk forskare 

varit under hela forskningsprocessen i sina studier. Tillförlitlighetens kvalitet inbegriper 
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metoder, begreppsbildning och forskarens analytiska distans, sensitivitet eller empatiska 

närhet (Thornberg och Fejes 2009). Tillförlitligheten för vår studie anser vi vara ganska god, 

då vi har intervjuat sju pedagoger och observerat två förskolor. Alla intervjuerna spelades in 

och vi kunde därmed lyssna på dem flera gånger för transkribering och tolkning. Vi har även 

gått igenom intervjuerna och observationerna tillsammans för att kunna få gemensamma 

tolkningar. Tillförlitlighet behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras 

vid andra tidpunkter av andra studenter eller forskare. Eftersom vi har utgått ifrån individuella 

resonemang av svenska pedagoger kan det vara svårt att få samma uppfattningar men 

möjligheten finns att liknande resultat skulle kunna urskiljas av andra. Thornberg och Fejes 

(2009) nämner reproducering av studier som ett krav men författarna, Yin (2013) och Fonagy 

(2007)  påvisar att sannolikheten att samma resultat i en absolut bemärkelse kan vara svår att 

uppnå. Istället framför de att om man som forskare medvetet låter varje process i studien vara 

genomskinlig, kan andra tolka och bedöma den samt därmed ge den tillförlitlighet. Ett djupare 

resonemang om vår studies tillförlitlighet och trovärdighet går att följa i metoddiskussionen. 

 

Etiska överväganden 

I enlighet med vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer har överväganden kring 

forskningskravet och individskyddskravet gjorts. Även om de inte är absoluta så bör varje 

student eller forskare göra en avvägning om nyttan mot konsekvenser för informatörer och 

såväl långvariga som kortvariga följder skall i det sammanhanget beaktas (Vetenskapsrådet 

2011). Informationskravet har uppfyllts med ett informationsbrev (bilaga 1) som skickades ut 

via mejl vid förfrågan om medverkan i studien samt muntligt i samband med intervjustart. I 

brevet informerade vi våra tänkta deltagare om studiens tänkta fokus och syfte. Vi delgav 

även att alla deltagare har, efter de forskningsetiska principerna, anonymitet och rätten att dra 

sig ur när de så önskar. Vi har därför i resultatdelen valt att fingera alla namn som kan tänkas 

dyka upp i citat eller observationer. Pedagogerna har även de, när de refererats till, fått fiktiva 

namn och den information som kan tänkas röja identitet rörande området eller förskola har 

uteslutits. Pedagoger är en benämning för alla som arbetar i barngrupp på förskolor oavsett 

utbildning. Vi klargjorde att samtliga ljudupptagningar och transkriptioner skulle raderas efter 

att studien slutförts. 

 

En annan aspekt som Lindgren och Sparrman (2003) belyser är om barn verkligen vill bli 

dokumenterade. Vi har valt att i våra observationer välja bort både fotografering och 

videoinspelning av barn, då dessa kan ha inverkan och distrahera barns ageranden. På grund 
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av författarnas argument har vi även valt att inte observera barn om de har visat på obehag 

med fysiskt undandragande eller verbalt ogillande vid vår närvaro. Genom det här 

förhållningssättet hoppas vi att vi har kunnat uppnå de krav för samtycke även från barnens 

sida och inte bara deras föräldrars genom informationsbrevet. 
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6 Anknytning ur pedagogers uppfattningar  

Under denna rubrik presenterar vi vårt resultat och analysen i form av teman; Anknytningen 

steg för steg, Olika sätt att se på anknytningen, Pedagogensroll i anknytningen och 

Anknytningens betydelse för barns utforskande. Vi redovisar pedagogernas uppfattningar 

kopplade till relevanta forskare, samt våra tolkningar om fenomenet anknytning med 

förankring i några av våra observationer. Genom inspiration från fenomenografins steg och 

etnografins grader har kategorier synliggjorts. Därefter organiserats i större teman med hjälp 

av de centrala begreppen såsom anknytning, trygg och otrygg, samspel, utforskande och 

barnsyn. Det som framgår i det här kapitlet är ett urval från samtliga intervjuer som har fokus 

på det område som vi har för avsikt att undersöka, det vill säga anknytningens steg, 

pedagogens roll, olika sätt att se på processen och dess betydelse för barns utforskande. 

Utefter pedagogernas uppfattningar om anknytning har vi kunnat urskilja situationer från 

observationerna som visar på de resonemang och reflektioner som uppkommit i 

anknytningens steg. 

 

Anknytningen steg för steg 

Det här är det övergripande och första temat av fyra som vi kunde kategorisera i 

analysprocessen. I temat kommer tecken på anknytning beskrivas som steg för steg och hur de 

kan uppstå mellan barn och pedagog. 

  

När pedagogerna resonerar om sina uppfattningar kring anknytningsprocessen har vi tolkat 

likheter som att det handlar om hur barn agerar den första tiden när de kommer till förskolan. 

Pedagogernas uppfattning om anknytningen är olika, för vissa barn är vägen lång och för 

andra är det klart på ett kick men det kan vara svårt att urskilja stegen ibland. Några begrepp 

som nämns om barns tillstånd är blyghet, tillbakadragen, öppen, glad och ledsen. Alla 

pedagogerna har på ett eller annat sätt berört dessa begrepp. Gemensamt har pedagogerna 

även gett uttryck för barns ökade sociala och fysiska kontaktsökande mot dem.  

Det är någonting om hur dem agerar. Först när de kommer första gången då är de kanske väldigt 

tillbakadragna och går till mamma och pappa men sen kommer dem till mig mer och mer och visar 

med blicken att det är ok att du kommer lite närmre (Anna). 

Det kan tolkas i citatet att när barn kommer till förskolan är det en helt ny värld och det är 

med stora ögon som barn tittar på allt bakom föräldrarna, som är den trygga hamnen. 

Pedagogen ger intrycket av att vid ett första möte närmar sig pedagoger barn försiktigt i 
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början av en ny relation innan de tar ögonkontakt. På samma sätt menar Brodin och Hylander 

(1997) att människor närmar sig varandra innan blicken möter ögonen helt. Blicken är något 

flera tar upp som ett första tecken på att ett samspel har börjat för att sedan kunna knyta an. 

 Några pedagoger nämner hur viktigt samspelet är i början innan barn känner sig trygga och 

att samspelet är något man börjar med men på en liten nivå som sedan ökar successivt, 

vartefter tryggheten och tilliten växer. Detta kan ses som en tydlig början på en 

anknytningsprocess, som även Broberg m.fl. (2012) lägger fram. Juul och Jensen (2003) 

framhäver även de att från allra första stund söker barn aktivt kontakt och samspel, vilket är 

intressant och stärks enligt citatet nedan som belyser barns egen aktiva del i anknytningens 

steg.  

[...] den första anknytningen kan vara att man byter blickar. Att de inte vrider bort huvudet så fort 

man tittar, utan vågar möta blicken. Man kanske får ett litet leende, så man vinkar lite och de 

vinkar tillbaka, det kan vara första anknytningen.  Att man skapar ögonkontakt för sen är det att de 

kommer till en när man sitter på golvet.. att de kommer fram, kanske inte sätter sig i knät det första 

de gör utan kommer med en leksak och busar. Då kan man bekräfta dem och börja prata. Till att de 

kommer fram till en och man får hålla dem i famnen [...] (Kim). 

Det är som Brodin och Hylander (1997) uppmärksammar att då barn inte vill ha kontakt 

vänder de bort blicken. Pedagogerna menar, likt författarna, att man närmar sig barn försiktigt 

och söker blickkontakt för att sedan börja samspela. En pedagog skiljer sig från de andra när 

hen redogör för sin uppfattning om att när anknytningens steg går vidare så kommer barns 

humor fram och därmed deras personlighet. Det kunde vi se ute på fältet då ett barn utbrast 

“Här!” vid utgång och slängde en tröja mot en av oss med ett skratt. Då visade barnet på att 

anknytningen hade blivit tillräckligt trygg för att på ett humoristiskt sätt be om hjälp och bli 

klädd av en okänd människa.  

 

Trygg var ett begrepp som enligt samtliga pedagoger fick stor plats i uppfattningen kring 

anknytningens steg. I och med det kom även otrygg in i bilden. Att vara trygg blev att känna 

trygghet inför pedagoger och verksamhet men även i sig själv, känna att man vågar vara sig 

själv. En pedagog tar även upp verksamhetens rutiner som skapar en trygghet för barn genom 

sin kontinuitet, vilket även flera av de andra pedagogerna har berört genom att benämna olika 

aktiviteter som barn känner igen och skapar trygghet till. Att skapa trygghet och en trygg 

anknytning är enligt pedagogerna det andra steget efter samspelets kontakt. Den skapas 

genom att finnas tillhands på golvet med barnen men inte tvingar sig på. Att bara vara och ta 



  Anette Höglin & Ann Ramqvist 

19 
 

det lugnt samt försiktigt är något som tas upp av samtliga pedagoger när tryggheten berörs. 

Trygghetens vikt visas i de två citaten som följer;  

Tryggheten är det viktigaste, har man inte den kan man lägga ner hela verksamheten. Det är jätte 

viktigt att vi skapar den med en gång med de små barnen för de ska känna att de vill vara här 

(Connie). 

[...] det är jätte viktigt de första åren i ett barns liv. Grundtryggheten. Hur man anknyter till andra 

människor så småningom. Har man lagt grunden att man har en bra anknytning till först 

föräldrarna och sen är det ju vi nästa etapp. Vi är ju deras andra anknytning liksom och dem andra 

barnen också. Har man lärt sig att det är tryggt och det är skönt och känna andra människor så tror 

jag nog att man kan anknyta till fler människor och bli mer social när man blir äldre. Så trygghet 

och anknytning det grundläggs tidigt [...] (Mimmi).  

Precis som citaten uttrycker menar även Broberg m.fl.(2012) och Bowlby (2007) att 

tryggheten ger förutsättningar för pedagogers vidare introduktion av vardagens många rutiner 

och aktiviteter. Ur tryggheten fick pedagogerna följdfrågan rörande tillit då många rörde vid 

begreppet under sina reflektioner om trygg anknytning. Överensstämmande var att tillit är att 

lita på varandra med en ömsesidighet och att barn vet att pedagogerna finns där för dem. 

Tilliten kan förtydligas som ett begrepp där känslorna känns övergripande. Den kommer när 

tryggheten har rotat sig. Det innebär enligt pedagogernas resonemang, att barn har ett behov 

av att någon kan läsa av dem och deras behov, för att tillit i anknytningen ska uppnås i ett 

ytterligare steg. Ett exempel på tillit är när ett otryggt barn uppmuntrades av sin förälder och 

pedagog att gå in i en lek som hen tittat ingående på en stund. Det kan tänkas att barnets tillit 

till pedagogen växer när hen blev sedd och bekräftad i sitt intresse för leken, då barnet senare 

följer pedagogen till en ny aktivitet utan stöd från förälder. I anknytningen lägger Broberg 

m.fl. (2012) en stor vikt vid att tilliten till pedagogerna är det som hjälper barn att tackla nya 

erfarenheter. En pedagogs uppfattning skilde sig från de övriga pedagogernas men följer 

Broberg m.fl. resonemang om att tillit även innefattar begreppet respekt mellan alla i 

verksamheten. Pedagogens vidareutveckling av tillit kan tänkas komma från att hen har de 

större barnen och därmed får ett lite annat fokus än småbarns första steg in i anknytningen 

med verksamhetens normer och regler. 

Sett ur vår vinkel belystes otrygg som ett begrepp där pedagogerna, i samma linje som 

Orrenius (2005) uppfattar otrygga barn som blyga, tillbakadragna, passiva, likgiltiga, ledsna 

och inte så spontana. En otrygg anknytning som uppstod i en situation ute på fältet var när ett 

barn under lunchen inte kunde tröstas eller lugnas ner av närvarande pedagoger utan fortsatte 
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gråta konstant fram tills hen somnade. Några av pedagogerna drar upp intresset hos barn till 

ytan och hur de genom en bok eller leksaker lockar barn till skratt så att de kan glömma det 

tråkiga för en stund. Pedagogerna anser att barn får vara ledsna, eftersom det är en ny värld 

och stor barngrupp att komma till som ny. Det ledsna barnet i observationen var ny på 

förskolan och kunde inte avledas med något intressant. Det kan tolkas som att barnet ännu 

inte hade knutit an till någon på förskolan. Det krävs enastående, igenkännande och tålmodiga 

pedagoger enligt Broberg m.fl. (2012), Neander (2011), Bowlby (2007) och Cugmas (2007) 

för att fånga upp otrygga barn. Broberg m.fl. (2012) och Neander (2011) beskriver att dessa 

barn kan hamna i negativa fack hos pedagogerna på grund av otryggheten. Det är dock ingen 

uppfattning som vi kan urskilja i pedagogernas resonemang, utan alla pedagogerna talar om 

otryggheten som något barn antingen har med sig eller skapar när de kommer till förskolan 

första gången. Efter en tid, när barn fått tid på sig att bli bekväma försvinner otryggheten och 

då finns pedagogerna tillgängliga med en öppen famn. Det kan uppfattas som känslomässigt 

jobbigt och tidskrävande med väldigt otrygga barn som kan hamna i negativa fack som 

författarna ovan belyste men pedagogernas förståelse för barns behov kom alltid först, så det 

negativa var inget vi kunde urskilja.  

 

Tid är något alla pedagogerna likt Orrenius (2005) och Broberg m.fl. (2012) är överens om att 

ge barn när otryggheten tar plats. De menar alla att det inte finns något annat att göra än att ge 

barn tid, vara lugna och bekräfta barns känslor, "du är ledsen” samt visa intresse. Brodin och 

Hylander (1997) menar att när pedagoger tonar in barns känslor blir de verkliga. Författarna 

nämner även vikten av att bara finnas där för alla barn om de vill sitta i knä men att man som 

pedagog inte tränger sig på utan ger barn plats att komma fram själv. Några pedagoger 

beskriver att de närmar sig försiktigt och därmed visar de respekt för alla barn, vilket i sin tur 

leder till tilliten i det kroppsspråkliga samspelet. Det kan tolkas att pedagogerna är eniga om 

att alla barn behöver få tid, mycket tid, för att kunna knyta an till en eller flera pedagoger i 

förskolan, vilket visar att processen sker steg för steg. Problematiken kan vara de stora 

barngrupperna som pedagogerna upplever. Vi kan urskilja att ingen pedagog kan säga i förväg 

hur länge ett visst barn behöver för att kunna knyta an men all tid de behöver ska de få. De 

menar också på att under dygnet oavsett tidpunkt kan barn behöva tanka trygghet. Neander 

(2011) lägger fram precis som Fonagy (2007) att tankandet sker i en trygg hamn eller i, som 

Bowlby hävdar, en trygg bas som barn känner till pedagogen. Om en trygg bas finns i 

anknytningen mellan pedagog och barn, räcker det att barnet går till den trygga hamnen 
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(pedagogens knä) för att tanka när hen är ledsen eller otrygg, det vill säga när 

anknytningssystemet är på. Det framkommer i följande citat; 

Ja först är det när de lämnar föräldern. Det avskedet och det blir ju lite sorg där även om de inte 

gråter så är det ju separation, så en stund efter det oftast. De är väldigt bra på att komma och ta sig 

tid. De här små barnen kommer och sätter sig i knä när de behöver kärlek. Sen är det när de har 

vaknat. Då vill de ju sitta i knä länge […] Jaa, sen är det väl när de blir trötta men… de behöver 

det nästan hela dagarna. [...] De behöver ganska mycket tankning från oss jämfört med äldre barn, 

som kan vara borta en lång stund och leka utan att bry sig. De här små de leker en stund sen 

kommer de och tittar så man finns kvar sen går de och leker eller så vill de bara spela, måla eller 

sitta i knä. De kräver väldigt mycket mer uppmärksamhet från oss vuxna. Det måste de ju få också 

(Mimmi). 

Optimalt enligt Neander (2011) är om barn får stöd i att balansera sitt behov av att söka 

trygghet eller tröst vid otrygghet. Det var även vad vi kunde se ute på fältet när ett barn 

pendlade mellan pedagogens knä och pågående aktivitet. Det ständiga behovet till närhet som 

barnet ger uttryck för i observationen är en återkommande uppfattning som pedagogerna 

berör med styrka och glöd men med en lättsam ton på att vara osynlig när 

anknytningssystemet är i viloläge. Den uppfattningen får vi bland annat när en pedagog 

uttrycker sig såsom “för sen tror jag att vi helst inte ska visa oss för barnen, då ska man hålla 

sig borta […] Sen kör de och håller igång”. I det tolkar vi att anknytningen för barn har rotat 

sig i samspelets, trygghetens och tillitens steg.  

 

Olika sätt att se på anknytningen 

I tema två lyfts två olika sätt att se på anknytningen genom inskolning som är det arbetsätt 

som ska introducera barn till förskola och pedagoger.  

 

När vi frågade pedagogerna om hur de arbetar generellt i arbetslaget med anknytningen till 

barn blev svaren varierande men alla kopplade tillbaka till inskolningen som modell. Det 

framkom två olika uppfattningar om inskolning och anknytningsperson även om barnen visat 

samma tecken inför pedagogerna. Halldén (2007) belyser att den moderna barndomen ställer 

krav på flexibilitet hos barn, en flexibilitet som förutsätter tillit till pedagogen. Det kan också 

ses som att en flexibilitet bör finnas även hos pedagogerna. Halldén (2007) påpekar nämligen 

att barn är sociala men bara genom relationer till andra människor, vilket kan avgöra 

pedagogernas val av inskolning och hur de tar sig an ett nytt barn. Hur pedagogerna tar sig an 

anknytningen i början är väldigt viktigt enligt Broberg m.fl. (2012) då det blir avgörande för 
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barns fortsatta utveckling. Några pedagoger arbetar med att vara likvärdiga inför alla barn 

redan från början då alla kollegorna delar på ansvaret och är med vid inskolningen.  

Varför vi skolar in tillsammans det är för att vi inte vill att det inte ska bli så sårbart om någon 

pedagog försvinner av någon orsak. När vi är här så är vi inte alla på barnet samtidigt såklart 

utan vi turas om. Det blir inte lika påfrestande som pedagog, eller tungt rättare sagt (Connie).  

Övriga pedagoger anser att det blir lättare för barn att anpassa sig till förskolans verksamhet 

genom en pedagog. Att dela upp ansvaret kan göra alla pedagoger mer närvarande i 

barngruppen för alla barn.  

Jag personligen tycker att en inskolnings pedagog är bra. För det blir väldigt rörigt för en liten att 

komma när det är tre stycken eller ännu fler som ska blanda sig in i barnets liv samtidigt. Då är 

det kanske enklare att börja med en pedagog som har största ansvaret i början. Men sen så ska ju 

alla få ett likavärde för barnet vad det lider sen under gång, terminen och så. Men i början räcker 

det med en så det finns en tryggare punkt. Sen finns dem andra med under inskolningen också 

men just att det är en. Så jobbar vi hos oss i alla fall (Anna).  

Pedagogerna är övertygade om att det är deras sätt som fungerar bäst utifrån deras arbetslag 

och barngrupp men att det är barnen som ska stå i centrum. Samtliga pedagoger belyser i sina 

uppfattningar om att det är barnen i slutändan som ska få bestämma. Det gäller även för vem 

det är som ska få skola in och bli första anknytningspersonen i förskolan. Stiftelsen allmänna 

barnhuset (2007) betonar att barns anknytning är en “investering” och att alla som barnet har 

knutit an till bör vara inställda på en varaktig relation. Därför kan det ses som ännu viktigare 

att barn själva får vara med i valet av första anknytningsperson i förskolan. Problematiken när 

man skolar in ett barn med alla pedagoger kan bli att barn får svårt att knyta an till någon fullt 

ut och därför påpekar pedagogerna att man får ta det lite försiktigt och tänka på att bygga 

vidare på anknytningen hos en pedagog och sedan får de andra pedagogerna komma in senare, 

vilket visar på lyhördheten för alla individuella barn. En situation som observerades var när 

ett nyinskolat barn med tårar och undvikande blickar visade sin blyghet för en pedagog. När 

en annan pedagog sträckte ut sina armar kunde vi tyda ett leende när barnet omfamnades. Det 

kan här tänkas att barnet knutit an till den pedagogen men inte den första än. För som Broberg 

m.fl. (2012) Bowlby (2007), Cugmas (2007) och Stiftelsen allmänna barnhuset (2007) belyser 

är det viktigaste att barn får åtminstone anknytning till en pedagog och succesivt kan känna 

sig tillräckligt bekväm med de andra pedagogerna. Samma lyhördhet kan vi se i en pedagogs 

reflektion när ett barn har svårt att knyta an till flera "man får skola ut och skola in. Skola ut 

någon och skola in någon annan". En annan pedagog talar om en öppenhet i att låta barn välja 
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från alla till en anknytningsperson i början men att alla pedagogerna visar ett tydligt intresse 

för barnet.  

 

Pedagogens roll i anknytningen 

Det här stycket som kategoriserades till tema tre, rör både pedagogens barnsyn och roll som 

har betydelse för hur anknytningens olika steg och inskolningen ska kunna avlösa varandra så 

ödmjukt som möjligt. 

 

Att ha en självreflekterande syn på sina tankar om barn är för alla pedagoger relevant för 

anknytningen då Lpfö 98/2010 beskriver på s. 5 att “Verksamheten ska utgå från en 

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

bildar en helhet”. Det blir även tydligt när pedagogerna beskriver barn som olika individer; 

De är som små varelser som är fyllda med massor av innehåll, de bär på mycket kunskaper redan 

från det att de föds och är inga tomma skal. De är små människor som är öppna för hela välden 

som om man tänker de minsta med deras nyfikenhet. De är precis som vilken människa som helst 

jag ser inte på dem på ett annat sätt än vuxna. Vi ska hjälpa dem att fylla på bara (Connie). 

Det som skiljer sig hos pedagogernas resonemang om barns tidigare erfarenheter är att en 

pedagog refererar till små vuxna fast med mindre erfarenhet jämfört med den pedagogen i 

citatet som menar att den vuxne ska hjälpa barn, som är som vuxna, att fylla på kunskap. Här 

kan man se skiljaktighet i vad som anses vara barns startpunkt när de kommer till förskolan. 

Vi tolkar utefter pedagogernas fortsatta diskussioner om barns startpunkt och att den inte har 

någon inverkan på pedagogernas helhetssyn då de alla vill ge barn utvecklingsmöjligheter för 

framtiden oavsett utgångspunkt. Det överensstämmer med Lpfö 98/2010 uppdrag. 

Pedagogens barnsyn blir viktig i barns anknytningsprocess och det är avgörande för hur 

pedagogerna uppfattar sin egen roll, det vill säga sin profession i mötet med barn som 

kommer till förskolan och ska knyta an. Det är en stor del av pedagogens profession att vara 

medveten om sin roll enligt Broberg m.fl. (2012); Brodin och Hylander (1997). En pedagogs 

uppfattning skildrar det som alla pedagogerna gav uttryck för genom att säga; 

Väldigt viktig tycker jag, det är ju min uppgift att det ska bli bra. Det finns inget hos barnen utan 

det ligger hos oss pedagoger. Det är vi som måste jobba med det och är det någon som inte har en 

bra anknytning till mig som jag känner då är det mitt fel. Då måste jag jobba med det. Det ligger 

aldrig på barnet det får man inte glömma bort. Det är att de ska få tillit och respekt för mig, det är 

ju mitt jobb! [...]Vi ska vara deras förebilder. [...] det tror jag jätte mycket på med anknytning och 

att inte glömma bort att det är vårt jobb och inte deras (Alex). 
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Som ovanstående citat visar, har pedagogen upptäckt sin egen rolls innebörd när det kommer 

till anknytning i förskolan. Samspelet är enligt Halldén (2007); Juul och Jensen (2003) ett 

viktigt steg i förutsättningen för en relation mellan barn och pedagog. Författarna menar på att 

en pedagogs medvetenhet om samspelet kan förstås som asymmetrisk, där pedagogen har det 

uteslutande ansvaret för att relationskvalitén upprätthålls samt för dess konsekvenser. Detta 

kan urskiljas i citatet ovan när pedagogen påpekar att det är hen som är ansvarig för hur 

anknytningen utvecklas. Variationen som har visat sig mellan pedagogerna har legat i 

uttalanden om att vara en reserv, extra förälder och en lika viktig person för alla barn oavsett 

utbildning. Två pedagoger menar att den pedagogiska utbildningen inte är avgörande för 

relationen till barn eller sin egen pedagogroll. Forskare som Hagström (2010) och Broberg 

m.fl. (2012) påvisar vikten av en utbildning för att kunna möta alla barn i förskolan. 

Jämförelsevis resonerar en pedagog om att barnsynen och personligheten hos en individ är det 

som gör pedagogen och inte utbildningen. Utbildning är viktig enligt pedagogerna, speciellt 

såsom i Hagströms (2010) fortbildning som skulle föra pedagogen vidare men vem som helst 

kan utbilda sig till pedagog. Utbildningen gör inte alltid att individen i fråga är lämplig som 

pedagog men en utbildning ger kunskap om barn och deras utveckling och behov. Som 

pedagog behöver de inte vara perfekta i arbetet med anknytningen enligt Broberg m.fl. (2006) 

utan bara tillräckligt bra. Det är viljan om att göra sitt bästa som räcker. Det kan urskiljas en 

ödmjukhet i pedagogernas förhållningssätt att inte skylta i sin roll och precis som 

pedagogerna säger, är föräldrarna de viktigaste personerna för barnen. Alla pedagoger visar 

dock på medvetenheten om sin egen viktiga roll när de reflekterar över om att våga visa sig 

vara en lika viktig del i barns anknytning. Dock är det inte ofta pedagoger sätter ord på det 

enligt dem själva. Därför blir pedagogens medvetenhet om sig själv och påverkan ännu 

viktigare i barns anknytningsprocess. 

 

Anknytningens betydelse för barns utforskande 

Det sista temat vi belyser är utforskandet som en konsekvens av anknytningens utveckling hos 

barn. 

 

Allting handlar om att pedagoger ska vara medutforskare genom livet enligt en pedagog. 

Utforskandet är det som pågår hela tiden. Det är vad pedagogerna gemensamt ger uttryck för 

och att hjälpa barn att stega ut i världen anses vara en viktig del i pedagogens jobb. Enligt 

Lpfö 98/2010 ska förskolan sträva efter att varje barn känner trygghet och samtidigt känner 

lust till att utveckla sin nyfikenhet. Här ger en pedagog sin uppfattning om utforskande och 
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citatet talar för alla små pusselbitars viktiga plats, när det kommer till att blicka framåt och 

bakåt för att få en helhet. 

Det innebär att de är väldigt nyfikna och vill utforska. Men då måste de ha det vi pratat om hela 

tiden, alltså anknytningen, tilliten och tryggheten för att kunna utforska. Så det är liksom nästa steg 

i allting. Att när man väl har den här relationen med dem när man börjar arbeta också. Det är då de 

lär sig allting, när de utforskar och får problem att lösa eller leka med andra, på sitt trygga ställe. 

Det är då de utvecklas. Det är i både de vardagliga och de olika aktivisterna (Britta). 

Återigen kan vi se att pedagogers bekräftelse skapar trygghet hos barn som i sin tur mynnar ut 

i att barn vågar utforska. Pedagogerna tar även upp att väcka intresse hos barn när de 

beskriver anknytningens betydelse för barns utforskande i förskolan. Broberg m.fl. (2012) 

lyfter pedagogens roll i att erbjuda tröst och tankning när anknytningssystemet slås på. När 

systemet hamnar i viloläge är det pedagogens ansvar att samspelet utvecklas samt 

nyfikenheten för utforskandet väcks hos barn. Genom pedagogernas resonemang kan 

tolkningar om vikten att pedagoger bör hålla sig så nära att barn känner trygghet och kan 

koncentrera sig på nyfikenheten i sitt utforskande, vilket skildras i följande citat.  

Det är a och o för alla människor genom hela livet att man får känna sig trygg. Om du kommer till 

ett nytt ställe och känner svävande i otrygghet då blir du inte speciellt kreativ. Du kan ju aldrig 

visa dig från din bästa sida om du inte är trygg. Det är det viktigaste vi har, satsar vi på det, ser att 

anknytningen är viktig och tar tillvara på den första tiden så har man igen det. Summerat har vi 

inte ett tryggt barn med trygga föräldrar så kan vi inte uppnå mycket, då kan vi kämpa mot våra 

mål i läroplanen men det blir skitsamma (Kim). 

Vi urskiljer att samtliga pedagoger nyanserar anknytningen i relation till utforskandet som 

även Broberg m.fl. (2012); Neander (2011); Orrenius (2005); Brodin och Hylander (1997) 

belyser. En hämmande pedagog som inte uppmuntrar eller som “kör över” barns eget 

utforskande anses vara problematiskt som många pedagoger, likt författarna ovan reflekterar 

över. Att stoppa nyfikenheten på ett eller annat sätt anses vara fel i yrkesutövandet då det 

skapar en otrygg anknytning. Det kan tänkas att om barn är otrygga så utforskar de inte men 

ett passivt utforskande kan gå att urskilja då barn fortfarande kan studera och betrakta sin 

miljö på avstånd. En pedagog uttrycker att det blir en paus, även när barn är sjuka och borta 

från förskolan. Flera pedagoger menar att det blir en paus när barn börjar hos dem, oavsett om 

det är första gången, efter en helg eller efter en semester, så blir barns utforskande pausat. 

Detta kan tolkas som att barn behöver extra tankning av trygghet för att bli pigga igen. 

Broberg m.fl. (2012) menar att utforskandesystemet släcks ner när barn är på jakt efter 
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trygghet som den behöver för att anknytningssystemet ska hamna i viloläge igen. I 

nedanstående observation visar ett barn på hur anknytningssystemet kan skildras.  

Ett barn har precis kommit till förskolan och hen går runt i rummet med ”snuttis” i handen medan 

hen tittar sig runt. Ögonen fylls med tårar, barnet mumlar något och kramar ”snuttis” hårdare. En 

av pedagogerna upptäcker barnet och tar upp hen i famnen. Kom här vännen. Se så är du lite nere? 

Pedagogen och barnet sätter sig. Hen suckar, lutar sig bakåt mot pedagogen och lägger ”snuttis” i 

knät. Ute i hallen anländer nu ett annat barn, pedagogen som barnet sitter hos lyfter ner hen och rör 

sig mot hallen. Barnet ser sig runt om i rummet och går sakta efter, nu med ”snuttis” tryckt mot 

bröstet. Hen tittar runt och mumlar något tyst, tittar sig runt en sista gång… sätter sig och pillar lite 

sporadiskt på en leksak samtidigt som hen har ögonen på pedagogen. Samtidigt har en annan 

pedagog påbörjat ringlekar med några barn och barnets blick vänds ditåt. Hen reser sig upp och rör 

sig mot aktiviteten... Kvar ligger ”snuttis” på golvet. 

 

När barnet söker efter tryggheten gör hen allt för att återskapa den närhet hen fått men 

fortfarande är i behov av. Genom "snuttis" skapar barnet den tryggheten och intresset samt 

nyfikenheten väcks för aktiviteten i det andra rummet. Då slås anknytningssystemet av och 

utforskandesystemet slås på och hen går tryggt iväg för att utforska.  

 

Resultatredovisning 

I de fyra olika teman som har konstruerats i analysprocessen av data har vi genom intervjuer 

och observationer med hjälp av olika författare samt forskares verk, vridit och vänt på 

pedagogers uppfattning om fenomenet anknytning. I vår mening har vi kunnat urskilja 

pedagogers olika uppfattningar om anknytningen steg för steg, där samspel, trygghet och tillit 

är i fokus. Tiden och närheten ansågs vara av stor betydelse för att otryggheten skulle 

övervinnas. Det gick att tyda olika sätt att se på anknytning, där pedagogerna som delades i 

två grupper med tankar om hur det ska gå till när ett nytt barn ska knytas an till förskolans 

verksamhet. I slutändan var det ändå barnets intresse och välmående som kom att vara i 

centrum.  Pedagogens roll i anknytningen har skildrat hur pedagogerna såg på sig själva och 

barnen. Det kan tolkas genom pedagoger och forskare/författare som att medvetenheten om 

sin roll bör reflekteras över hela tiden. I anknytningens betydelse för barns utforskande kan 

behovet av att ha en pedagog nära tillhands för att kunna tanka trygghet ses som en del av 

barns vardag. Att som pedagog väcka intresse för barns nyfikenhet synliggjordes ett flertal 

gånger med tyngd på att våga utforska sin omgivning livet ut. Genom pedagogernas 

uppfattningar kunde det i olika observationer urskönjas begrepp och upplevelser som 

pedagogerna gav uttryck för. Trygghet med humor och skärrande otrygghet blev synliga men 
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även barns behov av stöd i olika situationer avlöste varandra genom tankning där sedan 

utforskandet tog vid. 
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7 Diskussion 

Här kommer vi att diskutera kring våra tankar om arbetets upplägg, vad som har varit svårt 

och lätt samt vad vi tänker att vi skulle vilja fortsätta diskutera om mer tid fanns. Hur vi ser på 

de metodval som bearbetat från vårt resultat, kommer att problematiseras i 

metoddiskussionen. 

 

Att anknytningen utvecklas för att stärka barns överlevnadschans kan anses vara överdriven 

men som Bowlby enligt Fonagy (2007) och Wennerberg (2010) i tidigare forskning påvisar, 

är det av största vikt för barn att knyta känslomässiga band till vuxna som kan tillgodose deras 

behov. Anknytningen lägger grunden för hur barn senare tar sig an omvärlden med alla dess 

relationer och situationer. Stiftelsen allmänna barnhuset (2007) och Bowlby (2007)  belyser 

vikten av att barn måste få möjligheten att knyta an till minst en person. Alla som möter barn i 

sin yrkesroll borde ha medvetenheten om anknytningens betydelse som utgångspunkt, likt en 

av de faktorer vid separation som Bowlby anser att pedagoger bör ha i åtanke för att barn ska 

kunna knyta an. Speciellt om barn har en otrygg anknytning sedan tidigare, där pedagogen 

enligt Cugmas (2007) inte bara kompletterar utan även kanske kompenserar barns tidigare 

anknytning. 

 

Pedagogernas och våra uppfattningar 

En uppfattning som vi fick fram under intervjuerna var hur pedagogerna själva resonerade om 

sin egen roll för anknytningen till barn. Det fick oss att reflektera över vårt bemötande och vår 

egen påverkan på barns fortsatta anknytning till människor. Vår roll som observatörer blev för 

alla barn under observationstillfällena likt Ainsworths främmandesituation. Utifrån den 

främmandesituation som alla barn under observationerna befann sig i kunde vi urskilja 

otrygga och trygga anknytningsklassifikationer. Eftersom barn blir vad de hör och bemöts av 

ligger det ett stort ansvar hos pedagogerna att upprätthålla en bra kontakt enligt pedagogerna 

och oss. Pedagogerna visade klart och tydligt att de upptäckt sin egen rolls innebörd, när det 

kommer till anknytning i förskolan, genom sitt resonemang. Tidigare forskning har visat att 

pedagogernas bemötande återspeglar hur barn sedan ser på sig själva. Det styrker även 

argumentet om att alla som möter barn i sin yrkesroll bör vara medvetna om anknytningens 

viktiga del i barns liv. Här kan det även problematiseras runt varför Stiftelsen allmänna 

barnhuset (2007) vill inrikta sig på att utbilda fler socialsekreterare i anknytning. Det är 

människor som jobbar inom socialvården och behöver vara välutbildade inom detta område 
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då de ska hjälpa föräldrarna att knyta an till sina barn men om det även läggs en stor vikt vid 

att vidareutbilda pedagoger kan fler barn mötas upp och få trygg anknytning till någon. 

Därmed stärks barns chans till en trygg anknytning i tidig ålder som säkrar 

utvecklingsmöjligheterna då pedagoger i dagens samhälle redan är en naturlig del av barns 

tidiga liv och därmed en stor tillgång för alla barn.  Som pedagoger och forskare har gett 

uttryck för är anknytning bland det viktigaste i barns liv. Dock påvisar Broberg m.fl. (2006) 

att pedagoger inte behöver vara perfekta, bara tillräckligt bra. Det är ingen fara om det blir fel 

ibland, så länge pedagogen har viljan att rätta till och göra sitt bästa. Det kan tänkas som en 

viktig utgångspunkt för alla pedagoger att ha med sig när det inte blir som man tänkt sig. Det 

är samtidigt viktigt att pedagogerna vågar berätta för varandra när det bli fel och tillsammans 

reflekterar över det. Då barns startpunkt, enligt intervjusvaren, till förskolan inte har betydelse 

för pedagogernas helhetssyn på barn, kan de uppfylla Lpfö 98/2010 uppdrag att 

”Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Lpfö 98/2010, s 5). Vi anser, som 

pedagogerna, att det inte är utbildningsgraden som är avgörande för yrkesrollen men att en 

fortbildning kan stödja pedagoger att alltid medvetet kunna bemöta alla barn. Då pedagogens 

roll innefattar ett ansvar att skapa ett samspel som bygger på en trygghet och tillit som är 

några av de steg som är avgörande för barns anknytning. Därmed kan en grundutbildning ge 

alla pedagoger en likvärdig grund att stå på så att alla barn bemöts utifrån samma och 

likvärdiga förutsättningar. Det kan tänkas finnas en problematik då pedagogerna anser att det 

är personligheten som är avgörande för hur de bemöter barnen, vilket vi kan hålla med om 

men också att utbildningen ger en bild av hur pedagoger bör möta alla barn och varandra. Det 

anser vi vara av vikt för att anknytningen ska bli trygg och etableras för alla barn.  

 

Det har varit oerhört intressant att urskilja de uppfattningar som pedagogerna gett uttryck för. 

Vi gick ut med öppna sinnen med förkunskap om anknytning men vi såg så mycket mer än 

vad vi först hade kunnat tro. Vi såg flera situationer som påvisade tecken i anknytningens steg 

både under observationerna och i intervjuerna samt analysen av data. Pedagogerna har i stort 

varit eniga om hur de uppfattar anknytningens steg även om vissa skiljaktigheter har 

uppmärksammats. Det skulle kunna bero på pedagogernas arbetslag och barngruppen men 

även deras tidigare erfarenheter av anknytning. De två tyngsta stegen i anknytningen som 

kunde plockas ut från pedagogernas resonemang anser vi var trygghet och samspel. Som 

nämnts tidigare av pedagogerna är samspelets början pedagogens ansvar men båda parter 

måste vara intresserade för att en kontakt ska etableras. Saknas samspelet mellan pedagog och 
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barn riskeras det pedagogiska uppdrag som Lpfö98/2010 förespråkar och finns det inget 

samspel kan inte trygghet formas. I och med det kan hela meningen med förskolans 

verksamhet fallera. Som en pedagog uttryckte det: ”Tryggheten är det viktigaste, har man inte 

den kan man lägga ner hela verksamheten” och Neander (2009) har i sin studie 

uppmärksammat att samspelet är nödvändigt och menar på att om anknytningen blir otrygg 

hämmas samspelet. Det kan tolkas som att allt hänger samman, har man inte det ena steget 

riskeras även de andra stegens utveckling.  

När barn är otrygga benämner pedagogerna att tid är det som de behöver för att skapa 

trygghet till anknytningen. Otrygghet är något som infinner sig hos barn när de är i behov av 

närhet och då anknytningssystemet är på söker de pedagogens trygghet om anknytningen 

etablerats. Dels för att kunna bli bekräftad i de känslor som infunnit sig, genom intoning från 

pedagogen men också för att få tryggheten genom tankning. Intoning förverkligar barns 

känslor och därmed hjälper pedagogerna barn att stärka anknytningen. Tankningen däremot 

kräver fysisk närkontakt i en trygg bas eller hamn som kan vara pedagogens knä, famn eller 

framför allt kroppsberöring. Det kan tänkas bli problematiskt att kunna ge barn den tid och 

närhet som de har behov av då det råder stora barngrupper som pedagogerna påpekar. Det 

som också kan hämmas är utforskandet om barngrupperna är så pass stora att tiden inte räcker 

till för pedagogerna att tona in barns känslor och låta de få tanka på. Pedagogerna har ansvaret 

att hålla anknytningssystemet i viloläge under barns vistelse på förskolan men vid stora 

barngrupper kan de bli omöjligt för pedagogen att hinna se och skapa balans för viloläget så 

att systemet inte slås på hos alla barn. Utforskandet är enligt pedagogerna en viktig del i barns 

utveckling, som visar på om barn känner trygghet så kan nyfikenheten ta plats. Vi kan 

nyansera utefter våra tolkningar att om en trygg anknytning inte kan etableras så uppstår 

aldrig nyfikenheten för utforskandet. Finns inte utforskandet anser vi att barn inte finner det 

lustfyllda lärandet och därmed utvecklas de inte. Det framkom även av pedagogerna att det är 

i utforskandet som barn lär sig och ofta upptäcker de tillsammans i lek men det är bara en av 

många situationer där utforskandet sker. Utforskandet sker överallt och hela tiden, när barn 

känner sig trygga. 

 

Vi betraktar de intervjuade pedagogerna som humoristiska, det kan bero på osäkerhet men 

också tryggheten i att våga säga det de tycker. På ett sätt kan det tänkas skildra deras 

ödmjukhet som framgår i yrkesrollen under vardagen på förskolan. Att vara mjuk och 

förstående men samtidigt rak och gränssättande är inte alltid så lätt, vilket kan visa på en 
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pedagogs dilemma när inskolningen ska genomföras. Enligt Bowlbys (2007) faktorer ska 

pedagoger uppmuntra barn att skapa anknytningar till människor. Bowlby uppmärksammar 

även att barn ska ha tillgång till sina föräldrar den första tiden, vilket gör pedagogernas 

inskolningsval till ett viktigt val då den kan vara avgörande för barns tillgång till föräldrarna. 

Eftersom vårt arbete inte haft det som fokus har vi inte analyserat det mer ingående och 

lämnar därmed en öppning till vidare studier. En intressant uppfattning som framkom under 

intervjuerna var att samtliga pedagoger inte såg barn som jobbiga och problematiska under sin 

anknytningsprocess. Det som Broberg m.fl. (2012) och Neander (2011) påpekade om otrygga 

barn som hamnar i negativa fack gick inte att urskilja då pedagogerna såg barn som olika 

individer med olika intressen och behov. Kanske var det deras medvetenhet och ödmjukhet 

som var avgörande för deras rådande barnsyn? Har pedagoger en öppnare syn på 

småbarnsavdelningar när det kommer till otryggt agerande eller är det generellt mer 

accepterande när det kommer till små barn? Det är frågor som vi inte kan besvara nu men som 

skulle vara fascinerande att studera. 

 

Didaktiska implikationer och vidare studier 

Vi har sett och hört från de medverkande pedagogerna att de intervjuer och observationer som 

vi har genomfört har lett till mer reflektion hos samtliga pedagoger. Alla har de kanske 

påbörjat den reflekterande diskussionen som Bygdeson-Larsson (2010) benämner som PPR. 

Vårt syfte med denna studie var att bidra med mer kunskap om anknytningens betydelse för 

alla som arbetar med barn. Har de medverkande pedagogerna påbörjat denna reflektion 

kanske studien redan har börjat bygga upp kunskaper som en implikation. Därmed stärker 

även PPR pedagogernas profession i att bemöta barns anknytning och utforskande. Vi hoppas 

att vår påverkan hos pedagogerna är den första av många ringar på vattnet.  

 

En intressant fördjupning på denna studie skulle kunna vara att se på pedagogernas egna 

erfarenheter av anknytning som barn. Att genom Mains AAI (i Broberg m.fl. 2008) begrunda 

om pedagogernas bakomliggande erfarenheter avspeglar sig i deras yrkesroll och då även över 

deras utbildning. En annan aspekt som skulle vara intressant att studera är 

främmandesituationen för barn. Att få möjligheten till att följa barnen i en longitudinell studie 

som sträcker sig från första tiden i förskolan, genom skolan till vuxenlivet, med barns tidigare 

bakgrund från hemmet i åtanke, skulle vara intressant. Det skulle kunna ge oss mer förståelse 

för barns tidiga anknytning och dess betydelse för hela livets utforskande 

utvecklingsmöjligheter överlag. De här studiernas tyngdpunkt ligger i att för att kunna 
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förhålla sig och arbeta med människor bör man som medmänniska förstå att en individ har 

olika skäl till varför hen är och beter sig på ett visst sätt. 

 

Slutsats  

Avslutningsvis kan det påvisas att pedagogernas uppfattning om fenomenet anknytning är 

varierande men att likheterna överväger olikheterna. Det är barnet som är i fokus för 

pedagogerna. Det som skiljer pedagogernas uppfattningar åt spelar helt enkelt inte någon roll, 

då det är barns bästa som går före och därigenom sammanförs pedagogerna. Som 

pedagogerna gett uttryck för är anknytningen det som ska föra alla barn ut i världen. Med en 

tröstande famn, leenden och bekräftande handlingar kan pedagoger förhoppningsvis ge den 

trygga start som alla barn behöver för att våga utforska sin omvärld, idag, imorgon och alla 

dagar som ska komma! 

 

Metoddiskussion 

Vi ville hitta en ny vinkel utifrån tidigare forskning för att belysa fenomenet anknytning mer. 

Vinkeln som vi fann mest intressant och obelyst var anknytning ur pedagogers uppfattningar. 

Därmed blev valet av intervjuer och observationer en bra metod för att ta sig an fenomenet. I 

observationerna kunde vi tyda pedagogernas uppfattningar om olika tecken och steg på 

anknytning. Fokus för observationerna har inte utgått från att sammanställa de olika 

situationer som samlades in, utan behandlats som förstärkning med exempel till de uttalanden 

vi fick av pedagogerna under intervjuerna samt forskning. 

 

Genom våra inspirerade metodansatser konstruerades fyra teman som blev grunden för hur vi 

ville presentera empiriresultatet. Därefter ville vi tolka med en förankring till relevanta 

författare och forskare så att empirin kunde förstärkas och lyftas utan att hänga löst. Det kan 

tänkas vara svårt att analysera en studies kvalité beroende på upplägg och inriktning men 

vissa kriterier är övergripande för all forskning. Genom vår reflexivitet ökar vår kvalité i 

studien då vi under hela processen har reflekterat över vår egen påverkan och roll. Något som 

ytterligare stärker kvalitén är våra etiska överväganden då alla medverkande fått information 

och valmöjlighet att avsluta sin medverkan när de vill samt fått anonymitet i studien. Eftersom 

vi har studerat små barn har vi gått på barns fysiska och verbala tecken på vilja eller ovilja att 

bli observerad. Att ett samtycke från föräldrar har givits betyder därmed inte att deras barn 

vill medverka. En styrka som lyfter vår studie är att vi genom kvalitativa forskningsredskap, 

har kunnat föra noga anteckningar under undersökningarna, vilket gör vår insamlade empiri 
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mer genomskinlig och testbar på nytt om någon annan skulle vilja göra en liknande studie. 

Reproduceringen ses som ett krav men sannolikheten att samma resultat uppnås i en absolut 

bemärkelse kan vara svårt för en forskare eller annan student. Däremot framförhålls det av 

Yin (2013) att om forskare och studenter medvetet låter varje process i studien vara 

genomskinlig, kan andra se och bedöma den samt därmed ge den tillförlitlighet. I vår 

inspirerade forskningsmetod har vi återgett de medverkande pedagogernas uppfattningar som 

sedan har stärkts med observationer och forskare, vilket vi anser är viktigt och ger vår studie 

högre tillförlitlighet. En svaghet som vårt arbete har är att bredden på observationerna är 

begränsade till enbart två förskolor. Fler hade kunnat ge ett större djup och därmed en större 

generaliseringsmöjlighet. En ytterligare problematisering som rör observationerna är vår egen 

aktiva del i förskolan under observationstillfällena. Det kunde ibland uppstå svårigheter att 

hålla sig utanförstående när barn med en trygg anknytning ville komma fram och leka. Det jan 

tänkas att små barn inte kan skilja på observerande studenter och vikarier. När dessa 

situationer uppkom ansåg vi att det inte gjorde någon skillnad för empiriresultatet men krävde 

desto mer av oss som observatörer. När det kommer till pedagogernas uppfattningar är det 

svårt att generalisera det över alla pedagoger men vårt syfte med studien har aldrig varit att 

generalisera utan att föra fram pedagogernas perspektiv och uppfattning om anknytning i 

redovisat material. 
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Bilaga 1 

Hej  

Vi är två studenter som läser till förskollärare på Örebro universitet. Under våren 2014 

kommer vi att skriva vårt självständiga arbete. Arbetet kommer att handla om 

anknytningsprocessen och dess möjliga påverkan på barns utforskande i förskolans vardag. 

Undersökningens syfte är att belysa barns relationsskapande (anknytning) till pedagoger. Vi 

vill därför ta del av pedagogers tankar om hur barn knyter an till pedagoger och med hjälp av 

anknytningsteorin försöka fokusera på barns utforskande i vardagliga förskolesituationer.  

 

Vi kommer att använda oss av observationer och intervjuer som metod för att samla in vårt 

material på småbarnsavdelningar. Observationerna önskas genomföras under förmiddagstid 

där enbart papper och penna kommer att användas. På varje förskola önskar vi intervjua en till 

två pedagoger med hjälp av ljudupptagning. Intervjuerna tar ca en timme/pedagog och sker på 

förskolan eller passande plats för pedagog  

 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) kommer alla som medverkar i 

undersökningen garanteras anonymitet och förskolan kommer att avidentifieras. Ni som 

medverkar kan när som helst avbryta er medverkan i undersökningen. Berörda förskolor 

kommer att få ta del av slutresultatet. Examensarbetet kommer även att publiceras på Örebro 

universitets för publikationer (DiVA).  

 

Vi hoppas på er medverkan för att med er hjälp kunna belysa forskningsområdet om små 

barns anknytning. Under arbetets gång är vi tillgängliga för frågor.  

Ni når oss på telefonnummer:  

XXX- XXXXXXX eller via e-post X@gmail.com (Anette Höglin)  

XXX-XXXXXXX eller via e-post X@hotmail.com (Ann Ramqvist)  

Vår handledare heter Hans Larson och han nås via e-post X@oru.se  

 

Med vänligaste hälsningar  

Anette Höglin och Ann Ramqvist 

 


