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Abstract 

My essay is about a dilemma that came up on a preschool that I worked in. My purpose with 

my essay is to examine and to get an understanding for what children with attachement and 

separation anxiety goes through, and how a preschool teacher the best way can help them. 

The background story is about a boy named Sixten (not his real name). When separated from 

one of the preschool teachers Sixten exhibits a great deal of separation anxiety. In the story I 

give some clear examples of situations where Sixten displays this separation anxiety. 

I have in the essay viewed it from different perspectives and I have questioned my own role as 

an educator, but also my entire team. I have the whole time analyzed my own and my 

colleagues actions to be able to find out where the dilemma really is. 

I have gained new knowledge through the study of academic literature and my own analysis 

of the situations with separation anxiety. I have also learned how to use that knowledge in my 

work as a preschool teacher. 
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Titel: Barns anknytning i förskolan – Separationsångest mellan barn och pedagog 

Författare: Anna Ejdre 

Handledare: Krystof Kasprzak 

Termin: Hösten 2013 

 

Sammanfattning 

Min essä handlar om ett dilemma som uppkom på en förskola som jag arbetade på. Mitt syfte 

med denna essä är att undersöka och att få en förståelse för vad barn med anknytning och 

separationsångest går igenom och hur en pedagog kan hjälpa dem på bästa sätt. 

Bakgrundsberättelsen handlar om en pojke som heter Sixten (inte hans riktiga namn). Pojken 

uppvisar stor separationsångest när han skiljs från en specifik pedagog. I berättelsen ger jag 

några tydliga exempel på situationer där Sixten uppvisar stor separationsångest.  

I min essä har jag analyserat detta från olika perspektiv och ifrågasatt min egen roll som 

pedagog såväl som hela mitt arbetslag. Jag har utgått ifrån mitt eget och mina kollegors 

agerande för att försöka utröna vad dilemmat ligger i. 

Genom litteraturstudierna och analysen av situationerna har jag fått mer kunskap kring 

anknytning och separationsångest samt hur jag som pedagog kan agera. 

 

Nyckelord:  

Anknytning, anknytningsteorier, separationsångest och ångest 
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Barns anknytning i förskolan 

– Separationsångest mellan barn och pedagog 

 

 

1. Berättelse. 

 

1.1 Matsalen 

Regnet smattrar på fönsterbrädan utanför matsalen och alla barn är våta i håret efter vår lilla 

promenad från förskolan till matsalen. Ljudnivån är ganska hög i matsalen och det märks att 

barnen har spenderat förmiddagen inne på grund av regnet. De sex barn som sitter vid mitt 

matbord har börjat diskutera varifrån mjölken kommer och flera alternativ kommer upp:                           

     -Vi får mjölken från Ica i centrum säger Sara 

- Men kossorna gör mjölken säger Matteus 

- Kossorna blir mjölkade av bönderna sen kommer den ju till Ica, eller hur Anna? Det vet  

jag för jag är 4 år nu säger Sixten 

Jag vaknar upp ur mina tankar om vårt samtal vi hade på förra mötet och tittar upp på Sixten. 

- Mmm.. det har du rätt i Sixten säger jag.  

     Innan Sixten hinner svara spills ett glas mjölk ut över hela vårt bord och jag är snabbt på  

fötterna för att rädda barnen från att bli dränkta i mjölk. 

     Jag glömmer helt bort vår diskussion samtidigt som jag tar mer och mer papper för att få 

upp all mjölk. När jag kommer på vad vi pratade om igen ser jag att barnen redan återgått till 

att äta upp resten av sin spagetti med köttfärssås. Doften av spilld mjölk blandad med 

köttfärssås sprider sig över bordet när jag sätter mig ner igen. Jag tittar runt på alla barn och 

kommer på att jag ler för mig själv när jag ser hur gula alla är runt munnen från köttfärssåsen.  

Lyckad maträtt av kocken denna dag också. Några barn börjar bli färdiga vid bordet och reser 

sig för att lämna sin disk i diskinlämningen. Jag reser mig också och lämnar min disk 

samtidigt som Sara då hon är yngst vid vårt bord och jag märker direkt hur Sixten börjar äta 

fortare när jag reser på mig. 
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     - Sixten ta det lugnt så du inte sätter i halsen, vi har inte bråttom. När vi kommer upp till 

förskolan ska vi klä på oss och gå ut och leka i regnet en liten stund.  Jag ler när jag tittar på 

honom och hoppas på att det ska lugna honom. 

     När jag lämnat min disk så tittar jag på min kollega Tove och pekar mot hallen så hon 

förstår att jag går ut dit som första pedagog och att barnen kan börja komma ut dit för att ta på 

sig skorna. När jag lämnar matsalen hör jag i farten hur Tove säger åt Sixten att äta upp sin 

mat innan han dukar undan.  

     Ute i hallen springer några barn omkring och slänger med sina tröjor samtidigt som några 

tar på sig sina skor och ställer sig vid ytterdörren för att vänta på mig. Utan att säga någonting 

tar jag bort tröjorna från barnen som slåss med dem. Visar enbart med min blick vad jag 

tycker. De blir tysta och gör sig klara för att gå upp till förskolan direkt.  

     Jag tittar in mot matsalen för att se om Sixten börjar bli klar där inne, trots att vi på senaste 

mötet bestämde att han får lära sig att gå med alla pedagoger, det är inte någonting som är upp 

till ett barn att bestämma. Beslutet far genom mitt huvud gång på gång och jag tappar 

koncentrationen på hallsituationen och ljudnivån blir direkt högre och barnen börjar tappa 

koncentrationen de med. 

    Tove kommer ut ur matsalen: 

     - Nu får ni faktiskt vara tysta här ute, skolbarnen som sitter och äter blir störda säger hon. 

Tove tittar på mig och menar att det är dags för mig att gå. Jag nickar lite och öppnar 

ytterdörren. För varje barn som passerar mig tar jag på deras huvud och räknar. 

     - 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 9 jag tar 9 stycken Tove.  

     Samtidigt som jag avslutar meningen ser jag Sixten komma ut från matsalen i panik, han 

sliter med sig sina skor från skohyllan och försöker få på sig dem i farten. 

      - Annaaa vänta jag vill gå med dig skriker han 

       Jag ser hur Tove stoppar honom och jag hör hur ytterdörren stängs bakom mig.  

      Samtidigt som jag drar ett djupt andetag och börjar gå mot förskolan börjar mina tankar att 

snurra.  

     Varför ska det vara så svårt för mig att göra som vi har bestämt? Är det för att jag faktiskt 

tvekade vid beslutet? Jag gillar ju att tillbringa tid med Sixten, men jag måste försöka hjälpa 

mina kollegor att själva klara av Sixten. 

     Vänder mig inte om för att se hur det går för Tove och Sixten, enbart för min egen skull. 

Jag har så fruktansvärt svårt att se denna pojke vara ledsen, speciellt nu, första gången han 

inte får bestämma över att få gå tillsammans med mig från matsalen. 
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1.2 Tillbakablick 

När Sixten skulle börja sin inskolning på vår förskola så hade vi en lugn barngrupp och vi 

hade även för få barn inskrivna så jag kunde ägna all min tid till att göra Sixtens inskolning så 

trygg som möjligt både för honom och för hans föräldrar.  

     Sixten var två och ett halvt år och en riktigt nyfiken kille. Eftersom han var det enda barnet 

som skolades in under denna period så visste jag att jag kunde tillbringa mycket tid 

tillsammans med Sixten och hans mamma. 

     Redan från första dagen kände jag att jag fick en god kontakt med Sixten och även hans 

mamma som var med under inskolningen. Eftersom jag hade mycket tid som jag kunde ägna 

åt Sixten så tillbringade vi nästan hela inskolningen tillsammans, vi gjorde alla aktiviteter 

tillsammans. Sixtens mamma var med tre hela dagar och dag fyra när det var dags att lämnas 

på förskolan för första gången gick allt över förväntan, jag var på plats när Sixten och hans 

mamma kom och vi vinkade tillsammans adjö till hans mamma. 

     Sixten hittade direkt sin plats i barngruppen och blev en omtyckt kompis. Hans fantasi och 

hans kunskap om saker och ting gjorde att hans kompisar tyckte om att leka med honom.                                                                           

Sixten har två äldre bröder vilket medfört att han kunde mycket om allt möjligt, han är ett 

sådant barn som suger åt sig allt man säger till det. 

     Dagarna gick och Sixten och jag kom varandra allt närmare.  

     Vi delade samma intresse för rörelse och bollsport och då det ofta var mina aktiviteter på 

gården så tillbringade vi ofta många timmar om dagarna tillsammans. Eftersom Sixten kunde 

mycket om allt var det så oerhört roligt att diskutera med honom och höra honom reflektera 

kring saker och ting. 

     Jag märkte ganska fort att Sixten valde mig framför de andra pedagogerna men det gjorde 

mig ingenting, jag gillade ju faktiskt att tillbringa tid tillsammans med Sixten jag med. 

 

1.3 Tillbaka i matsalen 

Jag är på väg upp från matsalen, barnen som jag har med mig är på bra humör och det smittar 

av sig på mig. Inne i trappuppgången ekar imse vimse spindel och alla nio barn inklusive jag 

själv tar ton. Barnen skrattar glatt då de hör hur deras röster ekar i trappan.  

     När jag fått på barnen regnkläderna går vi ut på gården och börjar leka med vattnet. Några 

barn börjar direkt bygga gångar och backar i sandlådan som de sedan häller vatten över. 
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Regnet har avtagit och barnen verkar inte bry sig om att det fortfarande är lite kyligt ute.  

Fler och fler barn kommer ut och jag ler för mig själv när jag ser vilken aktivitet lite vatten 

kan göra åt sandlådeleken. När alla barn är ute kommer Tove ut till mig på gården. 

     - Sixten vägrar gå, han sitter i trappan och skriker och gråter. Du får gå och hämta honom. 

Hennes röst är irriterad och uppgiven.  Jag studerar henne lite snabbt och ser att hon menar 

allvar. Jag står helt still och mina tankar far runt i mitt huvud. 

     Hur kan hon mena allvar? Jag höll ju min del i överenskommelsen, jag gick ju även om det 

gjorde ont i mitt hjärta att lämna honom där i matsalen. Hur kan mina kollegor vika ner sig 

nu?  

     Jag säger ingenting utan går bara förbi alla mina kollegor som kommit ut på gården och 

går in i trapphuset. Jag ser inte Sixten men jag hör honom skrika och gråta.  

      - Sixten? Jag hör direkt hur han börjar snyfta och röra sig mot mig. Jag möter honom  

halvvägs upp. 

      - Vad gör du Sixten? Varför kan du inte gå med Tove och sen komma ut till mig på 

gården? Du vet ju att jag är här? 

      - Jaaag ville gåå med dig. Jag kan gå med Tove när du inte är här, när du är i skolan, 

snyftar han. Jag tar hans hand och vi går upp tillsammans i tystnad.  Vi klär på oss och när 

han är klar och påklädd sätter jag mig på knä framför honom. 

      - Sixten du kan inte fortsätta skrika bara för att du inte går med mig. Jag lovar att jag är 

här men jag måste hjälpa de andra barnen ibland också. Alla andra fröknar vill och kan hjälpa 

dig lika bra som jag kan. Okej?  

     Sixten tittar bara på mig med en ledsen blick och går sen ut på gården utan att säga 

någonting. Står kvar i fönstret och ser hur han direkt går ut och leker med barnen som om 

ingenting har hänt. Jag blir förbannad på mig själv över att jag blir så känslosam när det gäller 

Sixten. Jag blir stående en ganska lång stund i fönstret tillsammans med mina egna tankar. 

     Varför känner han att han måste bråka så mycket vid rutinsituationerna när det går så bra 

i den fria leken? Varför duger inte mina kollegor för honom? 

 

Jag kommer till slut ut på gården igen och Sixten fortsätter att leka som om ingenting har 

hänt. Jag ser hur han då och då tittar att jag finns på gården men söker ingen kontakt. Det 

räcker med att jag är närvarande. 

     Stunden är äntligen här för min välbehövliga rast på dagen.  Jag känner hur jag börjar bli 

sugen på kaffe och börjar titta runt på gården om det börjar bli läge för mig att gå upp till 

personalrummet. 
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     Sara som redan haft rast sitter vid ett bord och pysslar med några barn, halsband och 

armband i olika färger blir det idag.  Både Sara och barnen ser djupt koncentrerade ut så jag 

väljer att meddela Tove att jag går på rast för att slippa störa Sara och barnen. Tove står lite 

längre bort vid bollplanen och tittar på några barn som spelar bandy. Jag får ganska fort Saras 

uppmärksamhet och pekar upp mot personalrummet i hopp om att hon ska förstå att jag går på 

rast. Hon ler tillbaka stort och nickar förstående.  

     Jag får syn på Sixten som sitter och bygger med lego tillsammans med sina bästa kompisar 

Tage och Simon. Ser hur Sixten är på bra humör och skrattar och skojar tillsammans med sina 

vänner. Jag tänker tillbaka på hur Sixten brukar reagera när jag går på rast och får en rysning 

genom kroppen.  

     Tänk om han skulle strunta i det idag och inte sluta att leka tillsammans med sina 

kompisar. Tänk om han skulle strunta i mig och inte bli så arg på pedagogerna som är kvar.  

     Idag bestämmer jag mig för att inte visa Sixten att jag går på rast idag, kanske kan det 

hjälpa. Med lätta steg smyger jag försiktigt in i byggnaden och beger mig upp ett plan till 

personalrummet.  

     Jag kommer tillbaka efter ungefär trettio minuter och ser hur min kollega Maria sitter vid 

grinden och pratar med Sixten som ligger på marken. Jag låter dem fortsätta sin diskussion 

och går till Tove som sitter vid byggbordet där Sixten satt tillsammans med Simon och Tage 

när jag lämnade dem. Nu sitter bara Simon kvar och bygger med lego. 

     - Samma sak idag säger Tove, han börjar göra saker han inte får tills vi blir arga och då 

springer han ut ur rummet och lägger sig på marken och vägrar prata med oss. 

     Tove hinner knappt avsluta meningen förrän Sixten kommer bort till byggbordet igen.  

Han tittar inte ens på mig utan går direkt till Simon och börjar leka igen. Jag sätter mig vid 

bordet och tittar på honom. Tystnaden mellan oss säger mig att jag inte behöver ta upp 

diskussionen om vad som hänt under min rast. Tystnaden från Sixten tolkar jag som att han 

vet precis vad jag vill säga, precis samma sak som alla andra dagar. 

     Tove tittar bara på Sixten och suckar och går sin väg. Jag ser på hennes kroppsspråk hur 

trött hon är på hela situationen kring Sixten. Det gör ont i hjärtat på mig när jag ser vilka 

känslor Sixten väcker i henne. Återigen står jag stilla och bara fastnar i mina egna tankar. 

     Hur kan jag och mina kollegor ha så olika bilder av ett barn?  

     Vad är det som vi gör olika för att Sixten ska reagera som han gör? 

      Jag tittar på Sixten och Simon som bygger ett skepp tillsammans av lego och känner hur 

min kropp bara vill skaka om Sixten och skrika åt honom att det är just den här sidan han ska 

visa mina kollegor, sin varma och lekfulla sida, sin oerhört verbala förmåga och sina härliga 
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funderingar.  

     Varför kan han inte visa dem för alla pedagoger och inte bara för mig?  

     Varför visar han bara upp sin bråkiga och krångliga sida för mina kollegor? 

    Vad kan jag göra för att få dem att se detta underbara barn på samma sätt som jag? 

 

1.4 Skogen 

Det är en ny dag och jag känner mig glad över att vara på jobbet, det är många dagar som jag 

tackar mig själv för att jag valde Barn och fritid på gymnasiet. Barnen leker ute på gården och 

är uppspelta över att de ska få ta med sig sina ryggsäckar och gå på utflykt till skogen. 

     Jag går till matsalen och packar ihop vår lunch vi ska ha med oss, kocken har idag lagat 

makaroner och köttbullar åt oss. När jag kommer tillbaka till barngruppen står alla barn och 

pedagoger uppställda vid grinden för att gå, alla utom en. 

     Sixten sitter med huvudet gömt i armarna och surar. Jag tittar upp på mina kollegor med en 

frågande blick. 

     - Han vägrar hålla en kompis i handen  säger de i kör. 

     - Men Sixten ska inte du med till skogen och snickra lite? Säger jag. 

     Jag ser hur han börjar röra lite på sig när han hör min röst och reser sig fort och tar tag i 

sidan av vagnen som jag packat vår lunch i. 

     Jag vinkar lite till mina kollegor och visar med det att vi bråkar inte om att han ska hålla i 

en kompis nu, jag vill bara komma iväg. Sixten pratar hela vägen till skogen och jag låter bli 

att nämna vad som hände vid grinden, känner att jag inte alltid orkar tjafsa om hans utbrott. 

     När vi stannar vid vår plats i skogen börjar alla barn direkt att leka och jag börjar förbereda 

för snickeristationen. Många barn är där och hamrar och snickrar och vi har en underbar dag i 

skogen. Sixten är med mig en stund och snickrar men han bygger även på vår koja som vi 

påbörjat i skogen. 

     När det är dags för oss att återvända till förskolan har Sixten redan tagit tag i vagnen som 

han och jag drog till skogen innan jag ens hunnit dit. Jag funderar en stund på om jag ska låta 

Tove gå och ta vagnen tillbaka men undrar vad vi tjänar på det?  Vi får ett utbrott till av 

Sixten och det goda humöret hos hela gruppen försvinner. Jag tar tag i vagnen och vi går alla 

tillsammans mot förskolan. 
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1.5 Observation i hallen 

När vi kommer tillbaka från skogen kommer jag på att vi ska observera och filma 

hallsituationen för att se hur barnen tilltalar varandra. Jag smiter in före barngruppen för att 

förbereda filmningen som jag lovat att ta på mig. Inne på avdelningen skyndar jag mig att 

hämta min mobiltelefon som jag tänkt filma med och sedan sätter jag mig i hallen och väntar 

på att barnen ska börja komma in. Jag sitter på en bänk bland barnens alla krokar och hoppas 

på att det är den bästa platsen för mig att filma på. Jag tittar runt lite i hallen och ler lite för 

mig själv när jag ser dokumentationen från när vi startade upp temat känslor och vi i 

personalen spelade upp en teater för barnen. 

     Barnen börjar komma in och rummet fylls av ett muller av barnprat. Jag tar fort upp min 

telefon och börjar filma. När Sixten kommer in sätter han sig direkt nära mig och börjar klä av 

sig sina kläder. 

     - Anna jag hittade en skalbagge i skogen, den var svart säger Sixten. 

     Jag nickar lite och ler och fortsätter att koncentrera mig på att filma barnen som samtalar. 

     - Anna jag ska åka till min farmor i helgen, hon bor i Dalarna, det är långt bort säger 

Sixten samtidigt som han puttar lite på mig för att fånga mitt intresse. 

     - Mmm vi kan prata om det sen säger jag lite irriterat och fortsätter filma. 

     När jag filmat hela hallsituationen går jag direkt in på kontoret för att lyssna av mitt 

material. Jag blir chockad över inspelningen.  

     Det är ju bara Sixten som hörs. Största delen av inspelningen är det bara Sixten som ropar 

mitt namn för att få min uppmärksamhet. Jag hör inga andra barn kommunicera med varandra 

på grund av att Sixten är så nära högtalaren hela tiden och tilltalar mig. Jag sitter chockad en 

stund och bara tittar på min mobil och funderar.  

     Är det så här mycket uppmärksamhet som Sixten kräver av mig? Är det så att han får mer 

uppmärksamhet av mig än jag tror? Gör jag fel som ger honom all denna uppmärksamhet? 

Men framför allt, är det fel av mig som pedagog att knyta an så pass mycket till ett enskilt 

barn?  

 

1.6 Nutid 

Sixten går nu i årskurs 1 och det var cirka två år sen han slutade hos oss på förskolan. 

Han går i skolan som vår förskola tillhör och vi ses nästan varje dag. Vi har ett bra samarbete 

med skolan och har mycket aktiviteter tillsammans. Jag som pedagog kan följa barnen som 

börjar skolan och se deras utveckling. 
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     När Sixten började i skolan klippte han alla band han hade med mig, han tittade inte ens på 

mig och svarade knappt på tilltal då jag försökte få kontakt. Det barn som för några år sedan 

avgudade mig möter inte ens min blick längre. Alla andra barn i hans klass kommer stolt fram 

till mig varje dag och visar vad de lärt sig eller bara tankar krafter i form av kramar. 

     Det är först nu som Sixten har börjat hälsa på mig, man kan skymta ett leende men 

ingenting mer. Sixten och jag har en lång väg att vandra i vår relation för att han ens ska börja 

lita på mig igen. 

 

2. Syfte och frågeställning. 

Jag har gestaltat ett dilemma från min egen erfarenhet och ska med denna essä titta närmare 

på min egen yrkesroll för att kunna hitta svar på varför ett barns anknytning till mig blev till 

ett problem. I min berättelse har min relation till ett barn som anknutit till mig blivit till ett 

dilemma för arbetslaget. Jag vill veta varför det blivit som det har blivit, varför har vi i 

arbetslaget sett det som något negativt? Jag är själv fundersam och vill förstå om det ska vara 

ett dilemma eller inte. 

     Mitt syfte med denna essä är att fundera kring om barn med anknytningar och 

separationsångest är ett dilemma eller om det är vi pedagoger som gör det till ett sådant.  

Jag vill även diskutera kring vad anknytning i förskola faktiskt är. Det finns många barn runt 

om i landet som knyter an till förskolepersonal och jag tycker att det är viktigt att se till att 

barnen alltid är i fokus.  Jag vill ta reda på vad förskolepersonalen kan göra för att underlätta 

för dessa barn. Jag vill diskutera hur vi på förskolan kan arbeta med dessa barn. Vi som 

arbetar på förskola behöver ta oss tiden och stanna upp och fundera och diskutera kring varför 

ett barn beter sig på ett visst sätt och inte bara låta vardagen flyta på. Vi måste stanna upp och 

ta reda på anledningen till varför ett barn får utbrott och så vidare. Jag tänker lyfta fram 

pedagogens roll i detta ämne och jag tänker även se över min egen roll och mitt 

förhållningssätt som pedagog. 

     Anledning av att jag valt både anknytning och separationsångest är att jag anser att dessa 

två begrepp går in i varandra när det gäller mitt dilemma. En anknytning kan lätt gå över till 

att bli separationsångest hos barn och det är det jag vill komma åt och diskutera, vad kan vi 

göra för barnen? Men framförallt, är det barnet eller vi pedagoger som gör det till ett 

problem? 
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Frågeställningar: 

 Vad är det barn med anknytningar/separationsångest har för känslor? 

 Vad är det som är pedagogens roll? 

 Är det sunt att ha en anknytningsperson i förskolan för förskolebarn? 

 

3. Metod. 

Jag har valt att skriva i en form som kallas för essäskrivande där skrivandet är en del av 

metoden. Jag kommer att använda mig av ett dilemma från min yrkeskarriär och på så ta vara 

på mina egna upplevelser och erfarenheter. Genom att skriva ner en händelse kan jag få 

perspektiv och kunna se på dilemmat med andra ögon.  Jag kan ta ett steg tillbaka och se på 

dilemmat med nya ögon. 

     Jag kommer att använda mig av reflektion för att stärka mina belägg men även för att 

diskutera kring ämnet. Vad säger andra forskare kring ämnet? Det centrala i min metod och 

mitt tillvägagångssätt är reflektion, jag kommer att reflektera och vända och vrida på 

dilemmat. Med reflektion menar jag att jag kommer att spegla min egen yrkesroll från olika 

håll och fundera kring den. Jag kommer att återvända till dilemmat och reflektera kring dess 

innebörd och försöka att se på det ur flera perspektiv för att förstå hur saker och ting förhåller 

sig till varandra.  

Runa Patel och Bo Davidson undervisar i forskningsmetodik och skriver i sin bok 

Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en undersökning om 

hur viktigt det är att skydda individers identitet när man presenterar ett resultat för en 

undersökning. Därför är namnen jag använder fingerade för att hålla sekretessen för både barn 

och pedagoger (Patel & Davidson 2003, s. 63). 

 

Under mitt skrivande och letande av litteratur har jag fått reflekterat över litteraturen för att få 

det att passa just mitt ämne. När man läser om anknytningsteorier i olika litteraturer så 

handlar det ofta om spädbarn och deras anknytning till modern och jag har därför fått fundera 

mycket kring litteraturen för att kunna anpassa det till mitt ämne. 
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Centrala begrepp som jag kommer använda mig av i denna essä är: 

 anknytning, anknytningsteorier, separationsångest och ångest. 

 

 

4. Reflektion. 

För att jag ska kunna sätta mig in i ämnet måste jag först bena ut begreppen 

anknytning/anknytningsteorier och separation/separationsångest. Begrepp kan se olika ut för 

olika människor så jag ska förklara hur jag ser på dessa begrepp och vad andra författare 

anser. 

 

4.1 Anknytning och anknytningsteorier 

Anknytning handlar om en nära relation mellan två personer ofta mellan barn och föräldrar 

men även mellan barn och pedagoger på förskola. Många forskare har ägnat sig åt detta med 

anknytning och en av dem är psykoanalytikern John Bowlby.  Psykologerna och 

psykoterapeuterna Leif Havnesköld och Pia Risholm Mothander skriver i sin bok 

Utvecklingspsykologi om hur Bowlbys studier kring barn har gjort att vi kommit dit vi är idag 

när det handlar om att lämna barn. Vi låter barnen vänja sig vid nya ställen och föräldrar ska 

vara där för barnen för att slippa onödiga rädslor och skrämmande känslor (Havnesköld & 

Risholm Mothander  2009, s.182). Jag anser att detta är för att vi i dagens samhälle behöver 

lämna bort våra barn för att kunna överleva. Föräldrar behöver gå till sina arbeten för att få en 

inkomst och barnen måste då gå i förskola för att föräldrarna ska kunna arbeta och när barnen 

är äldre är det obligatorisk skolgång. Samhällets byggstenar är uppbyggda så att barnen inte 

alltid kan vara med sina föräldrar på både gott och ont. 

I boken Anknytningsteori: betydelsen av nära känslomässiga relationer skriver författarna 

Anders Broberg, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson och Pia Risholm Mothander om anknytning 

och om en större grupp av känslomässiga band som uppkommer. Gemensamt för de banden är 

att de: 
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1. har varaktighet över tid 

2. riktas mot en specifik individ som inte är utbytbar 

3. har känslomässig relevans för individen 

4. kännetecknas av att personerna söker varandras närhet 

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

(Broberg & Granqvist & Ivarsson & Risholm Mothander  2006, s.55). 

 

4.2 Separation och separationsångest  

Monica Fahrman som är psykolog beskriver i sin bok Barns känslomässiga utveckling att 

separationsångest är när man måste skiljas från någon som man utvecklat stora känslor för. 

Barnen blir lämnade och förstår inte varför och får då en känsla av separationsångest som de 

själva inte kan förklara. Barns känslor måste tas på allvar och man måste låta barnen få känna 

sig ledsna om det blir lämnade och får känslor som separationsångest (Fahrman 1996, s.104). 

     Begreppet separationsångest är ett väldigt laddat ord men jag vill skala av det. Jag vill i 

denna essä använda det som ett begrepp som enbart beskriver barns känslor när de blir 

lämnade av människor som betyder mycket för dem.  

     ”Separationsångesten framkallas för att den innebär en fara att bli lämnad ensam utan 

möjlighet att klara sig”(Fahrman 1996, s.104).  

     Ett barn blir lämnat av en person som de har starka känslor för och upplever det som 

väldigt jobbigt. Jag tror att själva ordet separationsångest blir så laddat då ordet innehåller 

ordet ångest. Men barns ångest får inte blandas ihop med den ångesten som vi kopplar till 

människor med psykiska problem, utan i min essä betyder separationsångest någonting som vi 

pedagoger kan hjälpa barnen med, med även om vi inte är utbildade psykologer. Det finns 

vissa psykiska sjukdomar som påvisar ångest men i denna essä fokuserar jag på den allmänna 

ångesten som faktiskt alla människor kan uppleva till en viss grad, precis som Sixten påvisar 

när han blir ledsen av att bli lämnad av mig i matsalen och på gården. 

 

 

4.3 Pedagogens roll 

Det är vi som arbetar inom barnomsorgen som måste kunna hantera barnen som kommer till 

oss och bygger upp någon slags anknytning till oss pedagoger. 
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     ”Barnets behov av närhet och anknytning samt avstånd och utforskande kräver en motpart 

för att kunna utvecklas” (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s.188). 

     Havnesköld och Risholm Mothander skriver här om att barnen behöver en person som kan 

vara där för barnet för att barnet ska kunna utvecklas. En person som kan hjälpa barnet på 

vägen. Författarna skriver även vidare om att det är viktigt för barnet att den vuxna orkar och 

kan erbjuda sig att vara en bra och stödjande anknytningsperson (Havnesköld & Risholm 

Mothander  2009, s.189). 

     Vi pedagoger behöver tänka på det när vi är den tröstande famnen och när vi ska låta 

barnen utforska själva. Vi måste hitta en jämnvikt mellan trygghet och tillåtande.  Det är vi 

pedagoger som ska se till att barnen trivs på förskolan och får ut det bästa tänkbara ur sina 

dagar på förskolan. Det är vi pedagoger som ska starta barnens resa mot ett livslångt lärande. 

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 möjlighet och som engagerar sig i samspelet med både 

det enskilda barnet och barngruppen (Skolverket 2010, s.6). 

Jag anser att när det är en person på en förskola som blivit ”utvald” till anknytningsperson 

precis som jag blev av Sixten, så ska det inte vara något problem om man har ett 

välfungerande arbetslag där man stöttar varandra. Jag anser att det är personalens plikt att 

orka vara denna person för det barnet. Arbetar man på en förskola är man där för att göra allt 

för barnens bästa.  Det är pedagogernas skyldighet och ta reda på vad barnet har för känslor 

och hur de kan hjälpa barnet på det sätt som gynnar barnet bäst. När vi tog beslutet om att 

Sixten skulle börja klara sig utan mig trodde vi att vi gjorde det bästa för Sixten, eller så 

intalade vi oss själva det, men vi hade aldrig en dialog eller ens försökte se vad Sixten gick 

igenom känslomässigt. Jag tror att problemet är att pedagoger inte alltid vet vad som är bäst 

för barnet i dessa situationer. Som i min berättelse, ska Sixten få bestämma att det är mig som 

pedagog som han ska gå med, är de det bästa för honom? 

     ”Det räcker att barnet upplever att föräldern drar sig undan när barnet känner rädsla för att 

reaktionen ska stegras och situationen upplevas som katastrofal” (Wennerberg 2008, s.5).          

     Här skriver Tor Wennerberg som är psykolog i sin bok När den livsviktiga anknytningen 

inte fungerar om hur barn känner sig när en förälder drar sig undan, men detta stämmer även 

in på anknytning mellan barn och förskolepersonal. Titta till exempel på när Sixten bryter 

ihop när jag lämnar honom i matsalen för att gå upp med de andra barnen. Sixten försöker i 

farten få på sig sina skor för att hinna med mig för att inte bli lämnad av mig i matsalen. Vi 
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visste på ett ungefär hur Sixten skulle reagera men ändå valde vi att bestämma att han får lära 

sig att gå utan mig. Men vad får man ut av att försöka bryta en anknytning mellan ett barn och 

en vuxen? Vad var det vi ville skulle hända? Ville vi att Sixten skulle få det bättre eller ville 

vi att dagen skulle flyta på utan konflikter? 

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

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

dåligt längtar han efter närhet” (Bowlby 2010, s.147). 

     Här beskriver John Bowlby i sin bok En trygg bas: Kliniska tillämpningar av 

anknytningsteorin hur barn med anknytning faktiskt kan utvecklas och utforska världen på sitt 

eget sätt, vi måste bara låta barnet få känna av och få den tid det behöver. När vi i berättelsen 

bestämde oss för att Sixten måste lära sig att gå med andra pedagoger, för vems skull 

handlade vi då?  Var det ett beslut för att underlätta dagarna för Sixten eller för pedagogerna? 

Det som skrämmer mig lite är att man ibland stödjer sina beslut på en gammal förhärskande 

syn. Barnen ska lära sig att gå med alla pedagoger, hur ska de annars kunna klara sig senare i 

livet? När man fattar ett beslut som det vi tog angående Sixten, har man då tittat på 

problematiseringen från olika håll? Vi såg ju hur Sixten fungerade när jag var i närheten, han 

utvecklades och var ett socialt barn. Oavsett hur man kommer fram till sina beslut i ett 

arbetslag så måste barnets bästa väga tyngst. Jag tror och hoppas att all personal på förskolan 

alltid handlar i tron om att det är för barnens bästa, och det var precis det som hände när vi tog 

beslutet om att separera Sixten och mig. Vi tog detta beslut tillsammans i arbetsgruppen för 

att mina kollegor tyckte det var jobbigt att aldrig räcka till för Sixten. Vi tog beslutet för att vi 

som personalgrupp tyckte att hans beteende var påfrestande, men ser man tillbaka i 

backspegeln så var detta beslut inte så genomtänkt.  

 

4.4 Utifrån Sixtens perspektiv och känslor 

Det allra viktigaste för mig i detta dilemma är Sixtens känslor. Jag kan inte fullt ut skriva ur 

en annan persons perspektiv men jag kan tolka det jag såg och det som hände. Sixten reagerar 

starkt då han själv inte får välja när och var han ska tillbringa tid med mig. Han fungerar bra 

då han vet att jag finns inom synbart håll och det är när jag försvinner som han visar sin 

missnöjdhet. 

     I Monica Fahrmans bok Barns känslomässiga utveckling skriver hon om hur ett barn med 

separationsångest känner fara över att bli lämnat, för det känner sig då ensamt och får en 
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skräck över att klara sig ensam (Fahrman 1996, s.104).  

     När jag läser vad Fahrman skriver om att barnet blir rädd att klara sig, att överleva har jag 

både känslor som förstår vad hon menar men även känslor som säger mig att det är lite 

överdrivet. Egentligen ska det inte spela någon roll vad jag tycker i detta skede. Det handlade 

om Sixtens känslor och det visar han ganska tydligt i varje situation i min berättelse, inte 

minst när jag lämnar honom i matsalen och bara går iväg, han står där och försöker få på sig 

sina skor och bryter ihop och jag, hans trygghet bara stänger dörren och går. Om det nu är 

som Fahrman skriver, att Sixten fick känslor där han kände sig övergiven och skräckslagen att 

inte klara sig har jag som pedagog verkligen kränkt denna pojkes känslor. Jag har tydligt visat 

upp att hans känslor inte betyder någonting för mig. Jag visar tydligt att hans åsikter inte 

spelar någon roll för mig heller. Tittar jag tillbaka på den situationen förstår jag vad Fahrman 

menar med separationsångest, det var precis det som Sixten kände vid dessa tillfällen. 

Sixtens känslor skulle varit det som var i fokus när vi tog beslutet om att separera honom från 

mig. När man arbetar på en förskola ska det viktigaste vara att barnen har en sådan lätt och 

trygg vardag som möjligt. Pedagogerna på förskolan ska utgå från barnets bästa och anpassa 

verksamheten utifrån varje barns enskilda behov.  

     Johan Norman som arbetar som barnpsykolog skriver i sin artikel Barnet, myten och My 

Little Pony: 

Det kanske kan vara värt att understryka att den uppväxande människan har en viss 

likhet med igelkotten. Om man städar undan alltför ordentligt, tar bort allt skräp och all 

bråte, och bara behåller det som verkar nyttigt, förnuftigt och användbart, så får 

igelkotten svårt att trivas (Norman 1994, s.68). 

Det Johan Norman skriver här är ett väldigt bra citat att ha med sig när man arbetar med barn 

med anknytningsproblematik. Ju mer vi försöker göra det lättare och bättre för barnen i 

framtiden desto fler saker gör kanske att barnet inte trivs just nu. Jag tror att vi handlade för 

Sixtens bästa i framtiden men såg aldrig hur han skulle få det i nuet om vi tog de beslut vi tog. 

Vi gjorde saker som vi trodde skulle gynna Sixten i framtiden men som i nuet blev oerhört 

svåra för honom. 

 

Såhär i efterhand när jag läser min berättelse om och om igen ser jag med andra ögon på 

dilemmat som säger mig att beslutet nog inte enbart togs för att underlätta dagarna för Sixten. 

Det är tydligt att Sixten inte mådde bra av att behöva gå igenom vissa delar av dagarna utan 

tryggheten av mig. Sixten visar tydligt flera gånger i berättelsen att han behövde mig, han 
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ville vara nära mig när vi gick till skogen och vägrade hålla någon kompis i handen, han fick 

utbrott när han märkte att jag var på rast och inte längre fanns i hans närhet. Det som är mest 

tydligt i detta dilemma är att vi helt glömde bort att se till Sixtens känslor, vi pedagoger 

”glömde” bort hans känslor för att underlätta dagarna. 

     Kjell R. Nilzon är fil- dr i psykologi och han skriver i sin bok Barn med känslomässiga 

problem om hur känslorna talar om för barnet hur de mår, och det i sin tur ska hjälpa barnet 

att klara sig (Nilzon 1999, s.19). Jag kan inte riktigt hålla med författaren här att känslorna 

hjälper barnet att klara sig i sin omvärld. Jag håller absolut med att det är med känsloruttryck 

så som ilska och glädje som barn visar vad de känner men i detta fall hjälpte det inte Sixten att 

han hade dessa känslor, det fanns ingen vuxen som var där för honom och han inte fick det 

stöd han behövde.  

Jag anser att barn alltid behöver en trygg och stabil vuxen vid sin sida, en person som kan 

hjälpa barnen att få rätsida på sina känslor och förstå vad det är de känner inombords. Låt oss 

se tillbaka i berättelsen när jag kommer ut på gården igen efter min rast när Maria försöker 

prata med Sixten som ligger på marken. Efter det kommer Sixten och börjar bygga lego jämte 

mig och vi bara sitter tyst bredvid varandra och jag då tolkar hans tystnad som att han vet vad 

jag tänker säga. Hur vet jag vad den tystnaden egentligen betyder det?  Vi pratar ju inte ens 

och jag försöker inte få en diskussion med Sixten för att förstå vad det är han känner och går 

igenom. Elisabet Dovenborg som är adjunkt i förskolestadiets metodik och Ingrid Pramling 

Samuelsson som är professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren skriver i sin 

bok  Att förstå barns tankar. Metodiken för barninterjuver: 

För att en kommunikation mellan två partner skall fungera, måste de ta samma saker för 

givna eller komma underfund med varandras perspektiv (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 2000, s.17). 

Jag och Sixten pratar inte om varför han reagerar som han gör, utan jag bara antar saker utan 

att komma underfund med vad Sixtens perspektiv på saken är. Jag ger inte heller Sixten 

chansen att förstå saken genom mitt perspektiv, för vi har ingen som helst kommunikation 

kring varför vi handlar som vi gör jämte varandra. Jag har inte förklarat för Sixten varför jag 

gör som jag gör och jag har inte låtit Sixten få förklara vad han känner och går igenom. 

De mål som finns för verksamheterna kan endast nås om pedagogen är flexibel och är 

villig att möta det enskilda barnet, där det befinner sig (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 2000, s.22). 
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Det jag vill belysa med detta citat ur boken Att förstå barns tankar. Metodik för 

barninterjuver är att ju mer vi pedagoger försöker få Sixten att anpassa sig i ledet av barn på 

förskolan desto mer tappar vi Sixtens alla styrkor och förmågor. Hans dagar går ut på att vara 

rädd för att jag ska lämna honom istället för att bli utmanad och stimulerad. Vi försöker ändra 

på Sixtens beteende så pass mycket att vi glömmer bort Sixten som det enskilda barnet och 

vad han har för känslor i det hela. Jag har svårt att se att vi möter Sixten där han befinner sig 

genom att vända upp och ner på hans vardag i förskolan. Jag har svårt att se att Sixten känner 

att vi tar hans känslor och åsikter på allvar. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet 

att påverka sin situation, 

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans 

miljö, och 

• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom 

att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande (Skolverket 2010, s.12). 

 

I Läroplanen för förskola finns det här tre stycken mål som förskolan ska sträva efter inom 

rubriken barns inflytande. Det handlar om förmågan att uttrycka sina åsikter för att kunna 

påverka sin situation och det handlar även om förmågan att delta i samarbete och 

beslutsfattande. Tittar man på dessa mål så ser man ganska fort att jag som pedagog 

misslyckats med dessa mål. Sixten fick inte det han hade rätt till av mig som pedagog. 

 

4.5 Kollegor och arbetslagets perspektiv 

En stor del till att denna berättelse faktiskt utvecklades till att bli ett dilemma ligger hos själva 

arbetslaget, hos mig och mina kollegor. Mina kollegor hade en tuff period då de inte dög alls 

för Sixten. Ingenting de gjorde fungerade och deras tålamod med denna pojke försvann mer 

och mer. I min berättelse när Tove, efter det att jag lämnat Sixten i matsalen, kommer ut på 

gården och ber mig hämta Sixten som bara skriker, visar klart och tydligt att vi som arbetslag 

inte var överens. Vi bestämde tillsammans att det var dags för Sixten att ”lära” sig att klara sig 

utan mig, men jag blev ändå den som blev utlämnad och var den enda som höll min del av 

beslutet. När Tove kommer och ber mig hämta honom visar hon sin uppgivenhet och det 

märks tydligt att mina kollegor inte vet hur de ska hantera Sixten vid dessa tillfällen. När vi 

tillsammans fattade detta beslut såg vi inte på Sixten som den individ han var utan på den 
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individen vi ville att han skulle vara. Jag vet att mina kollegor ville väl, men vi glömde helt 

bort en pojke som vid tillfället behövde stöttning och trygghet i en person som han själv 

kände tillit till. Vi tänkte mer på oss själva och att vardagen skulle rulla på och fungera så bra 

som möjligt att vi glömde bort Sixtens känslor. Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen 

skriver i sin bok Etik i arbete med människor: 

Genom att behandla människor på ett sätt som främjar förståelse och respekt visar vi 

dem att de inte bara är medel för vårt eget handlingsliv utan personer som vi kommer att 

respektera och är villiga att anpassa oss till (Henriksen & Vetlesen 2001, s.155).  

Mina kollegor och jag som arbetslag ville försöka få Sixten att pröva sina vingar och klara av 

vardagarna utan mig men när jag lämnade honom i matsalen visade jag då Sixten att jag 

förstod och respekterade honom? Visade mina kollegor Sixten att de var villiga att anpassa sig 

för hans skull och inte för sin egen vinnings skull? Vi stannade aldrig upp och analyserade 

situationen, vi tittade aldrig i Sixtens ryggsäck och vi tog aldrig reda på vad han gått igenom 

och varför han faktiskt kände som han gjorde.  

Fahrman skriver i sin bok Barns känslomässiga utveckling om hur barn måste gå igenom en 

process där de sakta men säkert lär sig att personen i fråga som försvinner inte försvinner för 

alltid. Där barnet till slut förstår att de kommer att återförenas. (Fahrman 1996, s.105). 

     När jag ser på hur förskolan idag är uppbyggd, med många barn och få pedagoger, så tror 

jag det är svårt för barn som knyter an till pedagoger på detta sätt att få gå igenom den process 

som Fahrman skriver om. Jag tror att det lätt blir så att det är pedagogerna som skyndar på 

denna process. I Sixtens fall var det just detta som hände. Vi tog ett beslut att han måste lära 

sig. På så sätt avbröt vi hans egen process, och vi vuxna bestämde oss för att processen ska 

vara klar nu. Vi som arbetslag tog ett beslut angående Sixten för vi tyckte att hans anknytning 

till mig hade gått över styr och någonting måste göras, men ingen av oss hade egentligen 

någon uppfattning om vad anknytning står för och vad det är Sixten går igenom. Ingen av oss 

såg det som en process som måste få ta sin tid tills Sixten känner sig redo att gå vidare och 

klara sig utan sin trygghet. 

Anknytning sågs av både Bowlby och Ainsworth som en normal och hälsosam aspekt 

av den mänskliga naturen under hela livscykeln, inte som något barnsligt beroende som 

vi bör växa ifrån (Broberg & Granqvist & Ivarsson & Risholm Mothander  2008, s.59). 
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I boken skriver även författarna om att det viktigaste inte är att besluta om anknytningen är 

stark eller svag för barnet utan att barnet får den trygghet och det beskydd som barnet söker 

och som i sin tur leder till om anknytningen är otrygg eller trygg (Broberg & Granqvist & 

Ivarsson & Risholm Mothander  2006, s.56).  

     Det vi i arbetslaget gjorde var att agera helt tvärtom än vad författarna här beskriver, vi tog 

bort Sixtens trygghet helt. Vi såg det nog mer som ett barnsligt beroende istället för en 

naturlig del av livet. När vi handlade på det sätt som vi gjorde så skapade vi själva en otrygg 

anknytning mellan mig och Sixten istället för att arbeta vidare med den anknytningen som 

fanns och dra nytta av den. 

I boken Barn och rädsla skriver författaren Maare Tamm som är fil- dr i psykologi om hur 

tidig separation i barnens liv och den ångesten som då framkallas lätt kan övergå till andra 

rädslor längre fram i barnens liv (Tamm 2003, s.14). När jag läser vad Tamm skriver så 

förstår jag ganska fort att vi som arbetar på förskolan har ett stort ansvar för vilka beslut vi tar 

och vilka konsekvenser det kan bli om vi inte fattar våra beslut på genomtänkta grunder 

istället för att bara tycka. Tyvärr måste jag säga att vi som arbetslag tog beslutet enbart för vi 

tyckte att det var jobbigt, vi tittade inte alls på vad konsekvenserna kunde bli för Sixten. Vi i 

arbetslaget var eniga om att Sixten var en tillgång för gruppen med sina kunskaper och sin 

livliga fantasi även om det var svårt för mina kollegor att se dessa sidor hos honom när han 

bara bråkade med dem. Men vi tog oss ändå inte tiden att sitta ner och faktiskt diskutera kring 

vad det var Sixten gick igenom. Vi bestämde bara rakt av att nu är det nog med dessa 

barnsliga utbrott, det är dags att växa upp och lära sig hur det ska vara. 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. 

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna 

och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig 

etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt 

påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder (Skolverket 2010, 

s.4). 

 

Vi i arbetslaget ska alla vara där för Sixten och vara hans förebilder och precis som det står 

Läroplanen för förskolan så påverkas vuxnas förhållningssätt barns sätt att tänka. Allt vi gör 

studerar barnen för att senare använda det som kunskap. Det är viktigt att vi visar barnen vad 

som är rätt och fel och vad vi har för rättigheter och skyldigheter gentemot andra människor i 
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samhället. När vi som vuxna människor tog ett beslut över Sixtens huvud, där han inte fick 

vara med och säga sin mening utan bara fick ta del utav konsekvenserna av beslutet har jag 

svårt att se att Sixten kan ta med sig någonting positivt från detta. Jag har svårt att se att 

Sixten fick med sig några som helst positiva bilder kring hur demokrati fungerar, vilket det 

faktiskt står i läroplanen för förskolan att vi ska ge barnen. 

I boken Anknytningsteori: betydelsen av nära känslomässiga relationer beskriver författarna 

att ju säkrare barnet är på att den person som det har en anknytning till är tillgänglig, desto 

lättare har barnet att utveckla sitt umgänge (Broberg & Granqvist & Ivarsson & Risholm 

Mothander 2006, s.59). När jag tittar tillbaka i berättelsen till den del när jag hämtat Sixten i 

trapphuset skrikandes och att han går ner på gården direkt och fortsätter leka som ingenting 

har hänt stärker min tro på denna teori. Sixten visste att jag var tillgänglig efter det och han 

gick direkt för att umgicks med sina kompisar utan problem. Vi som arbetslag tog ett beslut 

för att vi såg ett barn som inte följde de normer som är uppmålade i samhället och agerade 

efter någon slags oskriven regel över hur barn på förskolan ska bete sig. 

Brister hos etiska teorier och principer kan bara uppvägas genom en öppen närhet till de 

människor och dilemman man står inför. Samtidigt kan teorierna och principerna skapa 

det nödvändiga avståndet och det ”handlingsutrymme” som en yrkesutövare behöver för 

att kunna göra ett professionellt jobb (Henriksen & Vetlesen 2001, s 245). 

Här menar författarna att vi inte ska vara rädda för att ifrågasätta principer och teorier som är 

uppbyggda på en arbetsplats, utan vi kan ta oss framåt i vårt arbete genom att ifrågasätta våra 

tillvägagångssätt. Hade vi tagit oss tid att se över våra värderingar kring detta dilemma kanske 

vi tillsammans kommit fram till ett annat beslut istället för att bara besluta oss för ett beslut på 

grund av att det är så det ska vara. Vi var ett arbetslag som skulle kunnat diskutera och använt 

oss av vår samlade erfarenhet och kunskap till att försöka hitta en bättre lösning för Sixten. 

Istället tog vi den lätta vägen som faktiskt nu i efterhand inte blev den lätta vägen ändå.  

 

4.6 Mitt perspektiv som pedagog och utvald anknytningsperson 

När man tittar på dilemmat så spelade jag en oerhört viktig roll för Sixten under hans 

vistelsetid på förskolan, och därför hade jag den viktigaste rollen i arbetslaget när det gällde 

Sixtens välbefinnande. Jag var den som Sixten litade på och jag var den som skulle stått vid 

hans sida när beslut angående honom fattades. Sixten och jag hittade snabbt tycke för 

varandra. Det var inte bara Sixten som drog sig till mig utan jag tyckte också om att vara där 
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för Sixten. Vi passade ihop, hade liknande intressen och utmanade faktiskt varandra under 

dagarna. När mina kollegor började ta upp att det var ett problem kring Sixten förstod jag 

först inte vad de menade, men ju mer dagarna gick desto mer såg jag på mina kollegor hur 

jobbigt de faktiskt tyckte det var. Anledning av att jag inte märkte av det var ju för att Sixten 

bråkade för att jag inte var där. Jag såg bara en glad och livlig kille. 

     När jag där i matsalen lämnade en stressad Sixten som med all sin fart och energi försökte 

slänga i sig maten och sen försökte få på sig sina skor så kände jag fruktansvärd ångest. 

Det kändes som jag lämnade Sixten till sitt öde och tittade inte tillbaka. Jag visste ju att Sixten 

klarar sig bra med mina oerhört duktiga kollegor, men ändå växte ångesten inom mig över att 

behöva lämna honom gråtandes. Jag visste att Sixten har det bra med mina kollegor men det 

betyder inte att han mår bra, hans tårar och utbrott säger ju något helt annat. 

Anknytningsbeteende 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 (Bowlby 2010, s.50). 

John Bowlby skriver här om att anknytningsbeteenden är när ett barn väljer ut en person i sin 

omgivning som barnet litar på. Jag kan förstå att Sixten valde mig eftersom vi fick så mycket 

tid tillsammans till en början och det blev jag som var där för Sixten hela tiden. Jag har 

reflekterat över mina tankar om detta, är det så bra att knyta upp ett barn på enbart en pedagog 

på det här sättet vid inskolning? Innan jag började studera denna händelse med Sixten och mig 

tyckte jag att jag nog gjort lite fel som låtit honom komma så nära in på mig. Men ju mer jag 

läser om anknytning och separation hos barn så förstår jag att Sixten behövde mig mer än 

någon av oss på förskolan kunnat tänka oss. 

Monica Fahrman nämner i sin bok Utvecklingspsykologi för förskolan att det är viktigt för 

barn som upplevt svåra separationer att de vid inskolning får tid att knyta an till endast en i 

personalen (Fahrman 1991, s.118). Även om boken Utvecklingspsykologi för förskolan är 

skriven 1991 och att förskolorna ser helt annorlunda ut nu för tiden så tycker jag att det 

fortfarande är viktigt att se till att barn med separationssvårigheter får en så bra inskolning 

som möjligt. Men jag vet inte om jag kan hålla med Fahrman när hon menar att barnet måste 

få tid att endast knyta an till en i personalen. Med allt större barngrupper har pedagoger i 

dagens samhälle svårt att hinna med alla barn och omsorgsdelen blir lidande. Pedagogerna 

räcker inte till om varje barn ska knyta an till enbart en pedagog. Märker man att barnet tyr sig 

till en person i arbetslaget så ska barnet självklart få fortsätta med det, men med tanke på hur 
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förskolorna ser ut idag och antalet barn så har jag svårt att se att man medvetet ska binda upp 

ett barn på enbart en pedagog då det kan bli jobbigt både för barnet och för den vuxne. Barn 

har idag långa pass på förskolorna och pedagogerna kommer och går samtidigt som barnen i 

regel tillbringar fler timmar än pedagogerna på förskolan. Har man då börjat inskolningen 

med att se till att barnet enbart anknutit till en pedagog blir det svårt för barnet att bli lämnat 

av denna pedagog när den exempelvis ska gå hem för dagen. 

     Behöver barnet en anknytningsperson bör man försöka ställa upp för barnet, bara man vet 

hur man som anknytningsperson ska hantera det och vet vad barnet går igenom.  När vi tog 

beslutet om att separera mig från Sixten så trodde jag att det var det bästa för Sixten, han 

behövde lära sig att klara sig utan mig. Jag förstår hur vi tänkte, att han som individ behöver 

ta plats och klara sig utan mig, men det är inget beslut vi ska ta åt Sixten. Sixten ska få ta det 

steget när han är redo, på hans egna villkor och inte på mina eller mina kollegors. 

 

 

4.7 Läroplan för förskola 

Jag ser att granskandet av mitt dilemma med hjälp av Läroplanen för förskolan är en viktig 

del i min reflektion då det är läroplanen som ska belysa hur vi ska arbeta med barnen på 

förskolan. Jag har använt mig av Läroplanen lite sporadiskt i min text men tycker att den är så 

pass viktigt att jag måste djupdyka i den för att se vad den säger mig om mitt dilemma. 

Läroplanen visar vad barnen ska ta med sig i sin ryggsäck när de lämnar förskolan för att 

börja i skolan och senare ut i världen. I läroplanen står alla mål som barnen ska bli erbjudna 

under sin tid på förskolan och vilka som är ansvariga för att detta sker för varje enskilt barn. 

När jag ser tillbaka på dilemmat och händelsen från läroplanens synvinkel så är det individen 

Sixten som ska vara i fokus. I Läroplan för förskola lpfö98/10 så står det att en viktig uppgift 

för dem som arbetar på förskolan är att främja varje barns egenvärde och mänskliga 

rättigheter (Skolverket 2010, s.4). 

     Vi som arbetar inom förskolan ska alltså vara de människor som står på barnens sida i vått 

och torrt och vi ska lära barnen hur man respekterar de mänskliga rättigheterna. 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. 

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna 

och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten (Skolverket 2010, 

s.4). 
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Värdegrunden är en viktig del som Läroplanen för förskolan lyfter fram stort. Det ska vara en 

levande vardag för barnen och vi som arbetar på förskolor i Sverige ska kunna visa upp att vi 

ger barnen det som de behöver för att få en så bra värdegrund som möjligt. 

När man ser tillbaka på berättelsen om Sixten som jag lämnar gång på gång fast vi vet om att 

han har svårt med det, arbetar vi efter läroplanen för förskola då eller gör vi det vi tror är bäst 

och lättast? Jag tror att pedagoger på förskolan skulle behöva vända sig till läroplanen mer än 

vad som faktiskt görs idag både för stöd och för mer kunskap. Enligt skollagen ska alla 

förskolor följa läroplanen och det står mycket i den som kommer till användning i flera fall 

som dessa, som är lite svårbedömda för pedagoger. 

”Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 

handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs” (Skolverket 2010, s.4). 

     Pedagoger ska lära ut och stötta barn i deras väg mot att bli individer med solidaritet och 

tolerans menar läroplanen. När jag som pedagog gång på gång sviker Sixten och lämnar 

honom när han som mest behöver mig hur ska jag då kunna utveckla dessa sidor hos denna 

pojke? Hur ska någon av mina kollegor hjälpa honom på denna resa genom känslor och 

ställningstaganden när vi inte handlar på samma sätt emot honom? När jag lämnar Sixten i 

matsalen och han får panik och bryter ihop, hur visade jag då honom hur man blir en bra 

människa? Enligt mig visade jag bara denna pojke att hans känslor inte är så viktiga och hans 

människovärde togs inte tillvara på. Vi såg bara en pojke som behövde lära sig att följa 

normerna och vi beslutade att så ska det vara. 

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

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Skolverket 2010, s.5). 

     Här i läroplanen beskrivs det hur omsorg och lärande ska bilda en helhet och jag håller 

med om det till hundra procent, utan omsorg och trygghet kan man inte få lärande på bästa 

sätt. Barnen måste få en så trygg miljö som möjligt för att kunna ta till sig det lärande som de 

delges på förskolan. Sixten blev mer och mer otrygg ju oftare jag lämnade honom och han 

hade alltid kontroll på var jag var. Var jag inte där så blev det konflikter mellan honom och de 

andra pedagogerna. När vi valde detta beslut om att separera mig och Sixten var det med goda 

avsikter, det vill jag understryka, men tyvärr skapade vi bara en ännu mer otrygg vardag för 

Sixten. Han hade svårt att koppla av då han inte visste när och var jag skulle lämna honom 

igen. Det ser jag klart i den del av berättelsen när han vägrar hålla en kompis och vill hålla i 

min vagn. Det var ju enbart för att få vara nära mig och för att ha koll på var jag är. 
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I Läroplan för förskola lpfö98/10 så står det i ett av målen att förskolan ska sträva efter att 

utveckla en förmåga att kunna leva sig in i en annans situation och vilja hjälpa andra 

(Skolverket 2010, s.8). Om vi nu på förskolan ska sträva efter att Sixten lär sig att kunna sätta 

sig in i en annan människas situation och känslor så måste Sixten få uppleva att någon gör det 

för honom också. Jag anser att vi faktiskt inte gav honom chansen att erövra dessa mål då vi 

bestämde oss för att jag skulle dra mig tillbaka från Sixten. Jag som pedagog minimerar då 

chansen för Sixten att uppleva en trygg vardag på förskolan, så att han  i lugn och ro kan 

erövra dessa svåra mål som förskolan faktiskt ska sträva efter. 

I Läroplan för förskola lpfö 98/10 så är normer och värden en del, och mål som står under den 

kategorin som förskolan ska sträva efter är bland annat att barnen ska utveckla en öppenhet 

och respekt inför andra människor (Skolverket 2010, s.8). När det står som ett mål i det 

viktigaste underlaget en förskollärare kan ha så är det skrämmande att vi som pedagoger för 

Sixten valde att göra som vi gjorde. Genom att lämna Sixten skrikandes bara för att en norm 

säger att barnen måste lära sig att gå med alla pedagoger är ett skrämmande exempel på 

vilken makt vi pedagoger faktiskt har över barnen på förskolan. När jag som pedagog ska lära 

ut hur man är öppen och har respekt för andra människor måste jag väl börja med att själv 

visa att jag har det inför Sixten och hans känslor. 

 

5. Slutord. 

Här tänker jag diskutera kring vad jag kommit fram till under min essä och vilka tankar och 

kunskaper jag tar med mig från mitt uppsatsarbete. Vad har jag egentligen kommit fram till 

med hjälp av litteraturen och denna berättelse om Sixten? Vilka tankar har växt inom mig när 

jag reflekterat kring ämnet? Vad är det som jag kommer att ta med mig efter jag studerat detta 

dilemma från topp till tå? 

Att bestämma mig för vilket dilemma jag skulle skriva om var något jag inte behövde tänka 

på alls. Sixten stod redo i mina tankar för att få ta plats återigen. Jag vet att detta ämne är värt 

att ta upp då jag tror att alla som arbetar på förskola har upplevt detta själv, ett barn som 

knyter an till en viss pedagog. Jag anser att det är viktigt att vi börjar fundera kring varför 

barnen gör som de gör och vilka känslor som ligger bakom. 
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Efter jag har diskuterat och reflekterat kring Sixtens perspektiv, mitt perspektiv och mitt 

arbetslags perspektiv så märker jag ganska fort att vi agerade alldeles för snabbt. Jag och mitt 

arbetslag gjorde Sixtens situation till ett dilemma. Vi i arbetslaget gjorde det till ett större 

problem än vad det faktiskt var den dagen vi ändrade vårt arbetssätt angående Sixten. När jag 

har studerat anknytning och separation har jag nu väldigt svårt att se att det var ett problem. 

Jag vet att även jag själv innan jag började skriva kring detta ämne tyckte att Sixten på något 

vis måste börja klara sig utan mig. Jag kände att vår relation inte passade på en förskola. Nu 

när jag har läst olika författares teorier kring anknytning och hur de ser på saker och ting så är 

jag säker på vart jag står: Vår relation hör visst hemma på en förskola.  

Sixten var ett barn som tilläts knyta an till mig för att han behövde det och som senare 

behövde tryggheten i att jag var närvarande. Hade jag som pedagog stått på mig och haft mer 

fakta kring detta ämne hade jag låtit Sixten släppa taget om mig när han själv var redo för det. 

Jag vet nästan till hundra procent att hade han fått släppa mig när han själv var redo för det 

hade vi haft en helt annan relation nu än den jag beskriver i berättelsen, hur Sixten nu sakta 

men säkert börjat hälsa på mig igen. Jag hade fått vara en del av Sixtens skolgång och kunnat 

vara där och uppmuntra honom i hans utveckling istället för att bygga upp en relation från 

början igen som vi faktiskt håller på med i detta nu. 

 När jag ser tillbaka på den relation som jag och Sixten hade blir jag besviken på mig själv, 

det är jag som pedagog som står för att vår relation förstördes när han började skolan och att 

han klippte alla band med mig totalt. Jag ser nu att som pedagog har man ett stort ansvar att 

kontrollera sitt eget handlande och faktiskt reflektera över varför man gör saker och ting. Man 

måste se över konsekvenserna och inte bara gå på vad man ser utan ta reda på fakta kring 

varför barn reagerar som de gör. Vi som arbetar med barn kan inte stirra oss blinda på hur 

normerna i samhället säger att det ska vara. Vi måste utgå från varje enskilt fall och barn. Jag 

tror att det är viktigt att tillämpa läroplanen för förskola när man står inför val där man inte 

riktigt vet vad som är det bästa valet. Läser man i Läroplanen för förskola så kan man hitta 

svar på de flesta svårigheterna man ställs inför. 

 

Ser jag tillbaka på hela dilemmat och på mitt agerande blir jag ledsen och besviken på mig 

själv som pedagog. Min uppgift är att vara där för barnen men jag svek Sixten, jag stod inte 

på mig inför mina kollegor. Jag hade heller inte den kunskapen om anknytning som jag 

behövde för att stå på mig. Varken jag eller mina kollegor lyfte fram Sixtens känslor som det 

viktigaste i detta beslut. Ingen av oss vände sig till läroplanen för att se vad vår uppgift på 
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förskolan faktiskt är. Ser jag tillbaka på hela situationen så är det mest tydliga att vi glömde 

bort Sixtens känslor. Sixten fick inte under någon gång berätta hur han känner och vilka 

känslor som väcktes inom honom när vi började behandla honom annorlunda. Varken jag 

eller mina kollegor hade kunskapen kring vad det var Sixten gick igenom och kände. 

Normen och någon slags oskriven regel om hur barn ska vara och bete sig när de är på en 

förskola gjorde att jag inte såg klart i detta beslut. 

Vi som arbetar på förskola har en oerhört stor makt att utöva och det är mycket viktigt att vi 

tänker efter innan vi agerar. Som pedagog måste man tänka över för vems skull vi faktiskt gör 

saker och ting. Men viktigast av allt är att vi alltid ser till barnens bästa och inte gör saker bara 

för att vi tror att det ska vara på ett visst sätt. Vi som arbetar med barn får aldrig glömma bort 

att vi är förebilder och alla val vi gör påverkar barnen både på gott och ont. 

Det är viktigt att vi pedagoger diskuterar och reflekterar tillsammans kring alla beslut vi tar 

innan vi sätter dem i verk. Kanske hade en diskussion kring alla inblandades känslor kunnat 

rädda min och Sixtens relation. 
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