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Abstract 
Syftet med denna undersökning är att belysa tidig anknytning och dess problematik och 
hur specialpedagoger arbetar med anknytningsproblematiken. 
I litteraturgenomgången tar vi bland annat upp hur både arv och miljö spelar en stor roll 
då det gäller utvecklingen inom det nära samspelet mellan barn och föräldrar, det vill 
säga den livsviktiga anknytningen. 
Barn knyter alltid an till en vuxen även om anknytningen blir otrygg och negativ. 
Det empiriska underlaget utgörs av intervjuer med fem specialpedagoger, fyra 
psykologer, två sjuksköterskor och en familjebehandlare. 
Resultatet av detta arbete visar att samtliga yrkeskategorier som var tillfrågade tycker att 
resurser ska sättas in så tidigt som möjligt vid anknytningsproblematik och att 
specialpedagoger har en viktig roll i i arbetet med anknytning. Åtgärderna som sätts in 
ska vara anpassade efter familjens individuella behov och samtliga respondenter 
framhåller att det är aldrig för sent att åtgärda tidig anknytningsproblematik.  
 
Nyckelord: anknytning, anknytningsproblematik, samspel, samverkan, specialpedagoger, 
specialpedagogik, tidig anknytning. 
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Förord 
 
Vi vill rikta ett varmt och innerligt tack till vår handledare Lisbeth Ohlsson vid 
Högskolan i Kristianstad, vi vill också tacka alla respondenter för er entusiastiska och 
positiva medverkan i vår undersökning. Sist men inte minst vill vi tacka våra 
studiekollegor i grupp B för givande och trevliga delseminarium.  
 
Belganet och Örkelljunga den 14 mars  2007 
 
Ingrid Alm & Anette Boman    
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1 Inledning 
 
            ”När jag leker eller pratar med 
            ett barn förenar sig ett ögonblick 
            av mitt liv med ett ögonblick 
            av barnets liv, och dessa 
            ögonblick har samma mognadsgrad.” 
                                                      Janusz Koczak (Gustavsson, 2004 s.51) 
 
Vi har valt att ta reda på vad tidig anknytning innebär och vilka problem det kan leda till 
för det lilla barnet om anknytningen inte fungerar. Vad finns det för hjälp för barnet i 
framtiden och hur kan vi hjälpa till med utvecklingen för barnet. 
När vi diskuterade detta med varandra bestämde vi att tidig anknytning var det vi ville 
veta mer om och hur vi ska arbeta med anknytningsproblem när vi är specialpedagoger. 
Vi har arbetat som förskollärare med de yngre barnen på förskolan, när vi skolar in ett 
barn på förskolan ser vi att de är så olika barn samspelar med sina föräldrar. Det är alltid 
en personal som först skolar in det nya barnet och föräldrarna, så att barnet känner sig 
trygg i den nya miljön. Vissa barn känner sig trygga meddetsamma och vill leka och bryr 
sig inte om föräldrarna de tittar på föräldrarna vad de gör men fortsätter att leka. Det 
finns barn som känner att de inte ”bryr” sig om oss vuxna, de utforskar förskolan men är 
inte intresserade av vad vi vuxna gör eller vad de övriga barnen gör. Det är svårt att få 
riktig kontakt med de barnen och ofta ser vi att de inte bryr sig om föräldrarna heller. 
Ibland kan man möta barn som går till vilken vuxen som helst och söker kontakt hela 
tiden och inte vill leka med andra barn. 
Vi hade båda två funderat på hur olika anknytning barn har till sina föräldrar och hur 
viktigt det är att skapa trygghet runt barnet. 
De personer som arbetar med anknytningsproblematik är psykologer, pedagoger, 
socionomer eller sjukvårdspersonal på barnavårdcentral eller barn och 
ungdomsmottagning. 
Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med teorier från olika 
discipliner som sociologi, medicin och psykologi och hur synsättet i samhället är till att vi 
är olika och har olika förutsättningar skriver Persson (2001) 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
De förläsningar vi har hört under vår utbildning har ofta hänvisat till att tidig 
anknytningsproblematik ligger till grund för att barnet får problem under förskoletiden 
eller senare med skolgång eller som vuxen. 
Har barnet haft en bra anknytning till sina föräldrar har barnet  lärt sig trygghet och 
självförtroende, kan det sociala samspelet med andra fungerar väl. 
Som blivande specialpedagoger vill vi veta mer om vad anknytning är och hur det 
påverkar barnets utveckling. 
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Kjellgren (2004) hade en föreläsning om barn som far illa där det framgick, att vanligaste 
formen av misshandel är försummelse, den psykiska försummelsen som innebär att 
vårdnadshavare försummar att tillgodose ett barns grundläggande behov av att få känna 
sig uppmärksammad och att vara en i familjen. Barn behöver också få lära sig av sina 
föräldrar vad som är rätt och fel och hur man visar hänsyn till varandra, att alla har ett 
eget värde, föräldrar ska också stimulera barnet med utmaningar efter ålder och 
utveckling. Liksom att vara en förebild åt sitt barn och stödja barnet med skolarbetet.    
 
Föreläsningen som Lindsjö (2004) hade om utåtagerande barn – inåtvända barn handlade 
om anknytning och vikten av att barn lär sig empati. En empatitrappa som Lindsjö 
beskrev var att lära barnet att hantera sina känslor i relation till andra, nästa steg i trappan 
var att kunna hantera egna känslor i rätt styrka. Att avläsa och förstå känslor i relation till 
andra och att förstå varför jag reagerar som jag gör. 
Empati är en förmåga att förstå och hantera egna och andras känslor på ett konstruktivt 
sätt. Det leder till förmågan att kunna anpassa sitt agerande till den situation barnet 
befinner sig i. Något som är en nödvändig förutsättning för att ett djupt socialt samspel 
ska kunna ske, enligt Lindsjö (2004). 
 
Pipping (2005) talade om att växa upp med en mamma som inte klarade av att anknyta 
till sina barn. Hon beskrev hur viktiga andra personer i barnets omgivning kan vara. 
Träffar vi som specialpedagoger de ”tysta barnen” ska vi fundera på vad som har gjort 
barnet till den person det är, Pipping har gjort en beskrivning av vad som gör att 
ett ”maskrosbarn” klarar sig. Barnet behöver tro att det duger som person, att det finns 
personer som pratar med barnet och lyssnar på barnets tankar. Viktigt är också att barnet 
känner att det har ett eget värde och uppskattas för den person barnet är. Att ha ett mål att 
sträva mot och en fristad. 
 
I en undersökning som Bakermans-Kranenburg, Ijzendoorn och Juffer(2003) gjorde 
undrade de om tidigt förebyggande, då det gäller tidiga anknytningsåtgärder var effektiva 
för att förhöja föräldrarnas sensitivitet, det vill säga känsla för barnet, och barnets 
anknytningstrygghet. Om så var fallet? Vilken typ av förebyggande åtgärd var bäst? 
Undersökningen visade att den mest effektiva förebyggande åtgärden bestod i att barnet 
skulle ha några få möten med fokus på familjens beteendemönster. Förebyggande 
åtgärder som förhöjde föräldrarnas sensivitet, det vill säga föräldrarnas känsla för barnet 
och ökat självförtroende resulterade i en effektivare och tryggare anknytning för barnet.  
(Bakermans-Kranenburg, Ijzendoorn, Juffer 2003)  
 
Enligt läroplanen för förskola (Lpfö-98) ska personalen sträva efter att varje barn: 
 

• Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 
• Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 
• Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 
• Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, 
• Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter 

och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, 
• Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå 

sin omvärld, 
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• Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att 
uttrycka tankar. ( Utbildningsdepartementet 1998, ss. 12 -13 ).  

 
Vi styrker oss på att i FN- konventionen om barns rättigheter heter det i artikel 18 på 
följande sätt: 
 
             Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att 
              föräldrarna  har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Förälder eller, 
              i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och ut- 
              veckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet (1989). 
                 
 
 
1.2 Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka hur arbetet och samverkan kring tidig anknytning och dess 
problematik fungerar. Hur respondenterna definierar begreppet ”tidig anknytning” och 
vilka olika former av tidiga anknytningsproblem som respondenterna arbetar med i sina 
olika professioner. De olika yrkeskategorierna som vi valt att intervjua är 
specialpedagoger, psykologer, familjebehandlare och sjuksköterskor med 
specialkompetens inom barnpsykiatri. Detta belyser vi med frågor. 
Sker det en anknytning längre fram i barnets utveckling eller är det bara något som sker 
när barnet föds? Vi ville också veta vilka olika personalkategorier som arbetar med 
anknytningsproblematik. Arbetar de olika personalkategorierna lika och vad ska vi som 
specialpedagoger arbeta med inom tidig anknytning och dess problematik. 
Definition av olika anknytningsmönster sid. 16. 
 
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Utifrån det syfte som tidigare beskrivits hoppas vi få svar på följande frågor: 
 
1. Hur definierar yrkesverksam personal begreppet “tidig anknytning”? 
2. Vilka typer av problem med tidig anknytning har respondenterna upplevt? 
3. Vilket/ vilka arbetssätt har respondenterna valt att arbeta med tidig anknytning? 
4. Vilken/vilka samarbetar/samverkar har respondenterna erfarenhet av? 
5. Vilken är specialpedagogens roll kopplat till tidig anknytning? 
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1.4 Rapportens uppläggning 
 
Efter att ha förklarat rapportens syfte och tillhörande problemformulering kommer en 
litteraturgenomgång. Litteraturgenomgången innehåller relevant litteratur för syftet i 
rapporten. Därefter följer den empiriska delen med metod, resultat med analys och 
slutsatser av intervjumaterialet redovisas. Diskussion och sammanfattning avslutar 
rapporten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8



2 Litteraturgenomgång 
 
 
2.1 Forskning om tidig anknytning  
 
Intresset för uppfostran av spädbarn och småbarn har kanske alltid varit stort. Även 
småbarn kan drabbas av svårigheter och psykiska avvikelser genom bristande samspel 
och anknytningsstörningar med föräldrarna och/eller andra omsorgspersoner som finns i 
barnets närhet. 
Forskning om tidiga separationer mellan mamma och barn har gjorts av bland annat John 
Bowlby, han utvecklade teorier för att få en bättre förståelse av anknytning, förlust och 
separation. 
Bowlby (1951) var en av de första som studerade separationsreaktioner hos spädbarn. 
Han delar upp faserna i tre olika beteendeformer. Den första är protestfasen, som inleds 
på separationen genom gråt och att hela tiden leta efter mamma eller pappa, men barnet 
låter sig samtidigt tröstas av andra. Den andra fasen består av förtvivlan och där reagerar 
barnet på ett mera uppgivet sätt, det vill säga passivt och tillbakadraget. I denna fas 
kräver inte barnet något av omgivningen. Den tredje och sista fasen som Bowlby tar upp i 
sin teori om anknytning, kallar han för likgiltighet. Under denna fas kan det te sig som 
om att barnet har återhämtat sig och inte avvisar andra vuxna i omgivningen. 
Bowlby menar att barn som har lämnats eller blivit försummade av sina föräldrar under 
en längre tid och uppvisar tecken på kronisk förtvivlan och likgiltighet kan vara tecken på 
allvarliga störningar i anknytningen. 
Bowlby menar vidare att dessa barn blir mera självcentrerade och är mer intresserade av 
materiella ting, utan att knyta an till andra människor på ett djupare plan. 
 
 
En långtidsstudie gjordes av forskarna Werner och Smith (1982) på Kauai en av öarna på 
Hawaii. Under mer än trettio år följde forskarna alla invånare som var födda år 1955. I 
sin bok Vulnerable but Invincible – ”Sårbara men oövervinnerliga” – från början av 
1980-talet visade de att vart tredje barn som upplevt en svår riskbarndom vid 18 års ålder 
vuxit upp till en ung vuxen med väl utvecklat självförtroende och god förmåga till hänsyn. 
Två tredjedelar – alltså en majoritet trots allt hade problem och klassificerades 
som ”riskungdomar”. När samma material undersöktes på nytt i början av 1990-talet 
konstaterade man att två tredjedelar av dessa riskungdomar klarade sig bra. Enligt den här 
undersökningen klarar sig alltså så många som tre fjärdedelar av dem som haft en svår 
barndom bra senare i livet. 
 
Enligt Kanner (1944) ligger störningen hos barnet. Kanner beskriver infantil autism som 
en genomgripande störning i utvecklingen. Barnet visar bristande intresse för 
omgivningen och föredrar att vara ensam utan kontakt med andra människor. Infantil 
autism innebär också försenad och avvikande språkutveckling, onyanserad mimik, 
oförmåga att första kroppsspråk och lek. Vissa av barnen som har infantil autism 
utvecklar inget språk alls. Barn som har denna typ av störning kan också visa motstånd 
mot förändringar och nya saker, fixering vid rutiner och ritualer. Motoriskt sett kan det 
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visa sig genom att barnet går på tå. Omväxlande kan barnet uppvisa passivitet kontra 
hyperaktivitet, en del barn kan också utveckla en benägenhet för att skada sig själva. 
Diagnosen kan vara svår att ställa och kräver omfattande undersökningar. Mellan 1940-
1970-talet, menade Kanner att orsaken till infantil autism var kyliga föräldrar som inte 
gick in i något samspel med barnet Denna teori avfärdar nyare forskning. Idag menar 
forskare att det kan vara ärftliga faktorer, samt skador som kan drabba centrala 
nervsystemet till exempel virussjukdomar under graviditeten, som orsakar infantil autism. 
 
Det finns olika filosofiska riktningar då det gäller vår syn på barns sociala utveckling 
menar Rakstang Eck och Rognhaug (1995). Ett exempel var under 1900-talets första 
decennier är predeterminism och preformationism, vilket betyder att den enskildes liv 
redan vid födelsen är förutbestämt, det generella synsättet. Miljön var av mindre 
betydelse. 
Under de senaste decennierna har både arv och miljö spelat en stor roll då det gäller 
utvecklingen inom det nära samspelet mellan barn och föräldrar. 
Än idag saknas det kunskap och insikter om en individs genetiska förutsättningar och om 
hans eller hennes unika miljö, men inom den pågående forskningen är forskarna överens 
om att det redan vid befruktningen rör sig om ett samspel mellan miljöns inverkan och de 
ärftliga biologiska förutsättningarna för ett barns samspelsutveckling. Det pågår en 
intensiv forskning då det gäller olika problem som har sin utgångspunkt i 
utvecklingspsykologi och modern genetik. Genom dess forskning sker en kartläggning av 
det komplicerade samspelet mellan biologisk grund och miljö. Då det gäller den 
biologiska utvecklingen kännetecknas den delvis av att varje individ har sina typiska 
utvecklingstendenser. Den biologiska utvecklingen kan störas av exempelvis sjukdom 
eller undernäring som leder till störd fysisk mognad. Det finns en självläkande förmåga 
inbyggd i varje individ, som kommer till uttryck då den negativa störningen av samspel 
upphör. Denna förmåga kallas för kanalisering och kan ha stor betydelse för den 
biologiska utvecklingen hos barn. Då det gäller miljö, det vill säga forskningen omkring 
individens samspel med den sociala miljön, betonar utvecklingsteorier spädbarnets 
sociala natur, dess beroende av social anknytning och sociala erfarenheter för att 
utvecklas ”normalt”. Barnet har från första början intuitiva förutsättningar för att både 
vara delaktig i andra människors känslor och uppfatta handlingar och avsikter. Denna 
intuitiva insikt är utgångspunkten både för uppfattningen om att saker och ting rymmer 
mening och för den språkliga utvecklingen. Genom den sociala interaktionen, det vill 
säga de sociala och kulturella ramarna för mänskliga relationer, blir det en del av barnets 
sociala utveckling. Härmed får barnet kunskap om sin omvärld och relationer till andra 
människor. 
 
En studie gjordes av Baumeister och Muraven (1996) där de undersökte de relationen 
mellan individens identitet och hur den påverkas av det sociokulturella sammanhanget. 
Vilken påverkar vilken? Undersökningen betraktade flera större sociala och kulturella 
drag som har förändras under århundrade för att forma den specifika moderna 
västerländska kulturen. Undersökningen jämförde sedan hur dessa förändringar har 
påverkat identiteten hos människan. De centrala nyckelorden i undersökningen är 
anpassning. Den individuella identiteten är en anpassning till det sociala sammanhanget. 
Identitet är inte enbart en produkt av samhället eller något förprogrammerat eller ett 
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resultat av olika fria val från individen eller resultatet av kampen mellan individens 
behov och samhällets krav. Resultatet visar att individens identitet anpassas gradvis 
allteftersom samhället förändras enligt Baumeister och Muraven (1996) 
 
Beteenden som har positiv betydelse för andra och befrämjar en harmonisk relation 
benämner forskare som prosocialt beteende. Det har visat sig att barn redan under de 
första månaderna i livet har ett intresse för andra människors känslor och handlingar. 
Detta innebär att nyfödda har en medfödd benägenhet att uppmärksamma andra 
människors ansikten, mimik, röster och tonfall. Barns empatiska förmåga kan visa sig 
redan i tidig ålder, då barnen är cirka sex månader gamla, genom att när de hör ett annat 
barn gråta själva börjar att gråta (Rakstang Eck och Rognhaug, 1995). 
När barnet bara är några dagar gammal kan det urskilja gråt från ett annat barn och 
reagera med oro och stress. Det utlöser att barnet själv börjar gråta.   
Under de första åren sker en ökning av förmågan att delta i ett samspel där ömsesidig 
kommunikation och kontaktpräglad lek är viktiga aspekter i samspelet mellan vuxna och 
barn. Den viktiga anknytningen har två sidor dels barnets anknytning till den vuxne och 
dels den vuxnes anknytning till barnet. Samspelet mellan barnet och den vuxne tar sin 
form redan under amningen i småpratet och ”gosandet”. En del menar att anknytningen 
sker redan i fosterstadiets senare del då modern kan uppfatta barnets aktiviteter allt 
tydligare (Rakstang Eck och Rognhaug, 1995). 
 
Enligt Lucy Scott Brown och John Wright finns det inte mycket forskning gjord för att se 
konsekvenserna av anknytningsproblematiken hos barn och hur det kan visa sig i senare 
tonåren. Enligt Bowlby´s anknytningsteori finns ett band mellan föräldrar och barn som 
etableras i ett tidigt stadium. Den sätter grunden till senare sociala relationer, (Brown och 
Wright, 2001). 
 
 
2.2 Barnperspektiv i lagstiftningen och läroplan  
 
I läroplan för förskolan ”Lpfö 98” står det skrivet att barn söker och erövrar kunskap 
genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, 
samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt 
och sammanhängande. Lärande skall baseras på samspel mellan vuxna och barn och på 
att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktigt och aktiv del i utveckling 
och lärande. Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig 
själva som lärande och skapande individer. De skall få hjälp att känna tilltro till sin egen 
förmåga och att tänka själva och lära sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, 
språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska efter barnets förutsättningar. 
 
Den nuvarande socialtjänstlagen trädde i kraft 1982, (SFS 1980:620), kompletterades 
med det förstärkta barnperspektivet 1997. Det förstärkta barnperspektivet återspeglas i 
den nionde paragrafen andra stycket som lyder: 
”När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt som möjligt klarläggas. 
Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.” 
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Då det gäller omsorgerna om barn och unga regleras dessa huvudsakligen inom 12-18 §. 
Den inledande paragrafen 12 anger att socialnämnden skall: 
”…verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,  
…i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en 
gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 
… med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat 
tecken till en ogynnsam utveckling, och  
…i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas 
ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa 
motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, samt 
…i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som 
kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, umgänge eller adoption har avgjorts.” 
Vidare säger lagen i 12§ att: 
” kommunen skall sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i 
syfte att nå enighet i frågor rörande vårdnad och umgänge (samarbetssamtal). Kommunen 
skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller annars lämplig 
rådgivare kan erbjudas dem som begär det.”  
 
 
2.3 Anknytningsteorier 
 
Enligt Rakstang, Ech och Rognhaug (1995) är den fysiske omsorgen en indikator på hur 
andra omsorgsuppgifter blir utförda. Om det finns en dålig kontakt och bristande 
sensitivitet för barnets behov förekommer det ofta både försummelse och misshandel av 
barnet. Då ett barn har speciella behov på grund av sjukdom eller störningar i 
utvecklingen kan det ge upphov till bristande omsorg och misshandel. Det finns 
situationer där de fysiska behoven är väl tillgodosedda men den emotionella omsorgen är 
bristfällig. Detta är ofta anledningen till att barn remitteras till en psykiatrisk eller 
psykologisk undersökning. 
En viktig förutsättning för att anknytningsreaktionerna hos barnet ska utvecklas är att 
kommunikation och samspel mellan barnet och den vuxne kommer igång efter födseln. 
Exempel på tidig kommunikation kan vara då den vuxne hälsar på det lilla barnet, 
imiterar ansiktsutryck och ljud. Det sker ett synkroniserat utbyte av blickar, ljud, mimik 
och rörelser och detta tidiga samspel utgör således grunden för den fortsatta utvecklingen. 
Denna tidiga kommunikation har stor betydelse för ”organisering” av samspel och synen 
både på sig själv och andra. Barnet som har tidig erfarenhet av positiv uppmärksamhet 
och respons, blir stärkta och uppmuntrade till en positiv självbild. Detta har också en stor 
betydelse för hur barnet klarar av sociala, emotionella och inlärningsmässiga utmaningar 
som de senare kan komma att möta på förskolan, i skolan och som vuxna.  
Det är kanske svårt att föreställa sig  barn som har utvecklat psykiska problem, men det  
kanske är ännu svårare och mer obegripligt att spädbarn och barn upp till tre års ålder kan 
uppvisa så allvarliga störningar att det krävs en insats och behandling. 
 
En anknytningsteori som Tesser (1995) föreslår är att det bör finnas någon form av 
kontinuitet i anknytningserfarenheter från barndomen till vuxen ålder. Människor som 
har haft stödjande relationer under barndomen förväntar i vuxen ålder samma stödjande 
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relation med sina medmänniskor. De söker och träffar människor som bekräftar dessa 
förväntningar. I kontrast till detta förväntar sig människor som inte fann en person som 
de kunde knyta an till under barndomen inte heller finna en sådan person i vuxen ålder. 
Det kan yttra sig i att  inte våga ha en nära relation till en annan medmänniska. 
Anknytningsteorin betonar vikten av hur tidiga relationer påverkar förväntningar på 
kommande relationer i vuxen ålder. 
 
I en studie tar Huebner och Thomas (1995) upp tre olika aspekter angående 
anknytningsteorier, den första är neurobiologisk påverkan, den andra är dels hur vår 
personlighet fungerar människor emellan och dels hur vår inre personlighet fungerar. Den 
tredje aspekten är sociala faktorer som kan påverka anknytningsprocesser. 
Litteraturstudien menar att dessa tre anknytningsprocesser påverkar varandra ömsesidigt. 
Anknytningsprocessen blir dock mera invecklad och komplicerad när det handlar om ett 
barn i särskilda behov och speciellt då det är brister eller oförmågor i den emotionella 
utvecklingen hos ett barn. En förståelse och kunskap om anknytningsprocesser kan vara 
en viktig aspekt då åtgärder sätts in för barn i behov av särskilt stöd. (Huebner och 
Thomas, 1995) 
 
Teorier angående anknytning och senare beteende i livet, enligt Passer och Smith (2001).   
 De flesta forskare tror att tidig anknytning har en lång påverkan i barnets 
anpassningsförmåga. Låg- och mellanstadieelever som är anknytningssäkra som barn, 
verkar anpassa sig bättre socialt, har bättre självförtroende och beter sig bättre i skolan. 
Elever som är anknytningsosäkra som barn, har fler beteendeproblem i skolan, är oftare 
aggressiva och söker bekräftelse i klassrummet. Detta bekräftar Erikssons synpunkt om 
hur det är att etablera och utveckla en förtroenderelation till föräldern för sin egen sociala 
utveckling. 
 
Växer inte barnet enligt Ellneby (1999) upp i ett emotionellt samspel med de vuxna 
utvecklar ofta barnet problem med inlärning eller andra områden. Ett litet barn behöver 
ett nära känslomässigt samspel med andra människor för att utvecklingen ska ske normalt. 
 
Vidare menar Johanson (2001) att det skulle finnas en teori som såg till hela barnet för att 
vi ska förstå de yngsta barnens etiska värld. Vi måste skapa förståelse för hur barnen 
tänker och ser på olika saker samt tolka hur barnen menar med sitt handlande. 
Etik är något hos barnet som startar när barnet föds och som utvecklas under hela livet, 
barnet har alltid ett mål för sina handlingar och vill skapa mening med sitt handlande 
eller uttrycka en avsikt med sitt handlande. 
 
 
2.4 Olika anknytningsmönster 
 
I litteraturen beskriver Bowlby (1951) olika anknytningsmönstren och hur omvårdnaden 
av barnet blir. Det finns två olika typer av anknytning. 
 

• Trygg anknytning 
• Otrygg anknytning (undvikande, ambivalent, desorienterad) 
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Omvårdnad   Anknytningsmönster 
 
Lyhörd och förutsägbar Trygg 
Icke lyhörd och oförutsägbar Undvikande 
Oförutsägbart lyhörd  Ambivalent 
Skrämd/Skrämmande  Desorganiserad 
 
En anknytningsrelation kännetecknas av att: 
 

• barnet söker uppnå kontakt med anknytningspersonen. 
• anknytningspersonen utgör en trygg bas och barnet är säker på att hon eller han 

finns tillgänglig om det skulle behövas. 
• föräldrarna förstår de subtila signaler som barnet visar och förstår barnets signaler. 

 
 
Jaffee, Moffit, Caspi och Taylor (2003) jämförde hur barn påverkades om de levde med 
sina båda biologiska föräldrar eller om det levde utan sin pappa. Syftet med 
undersökningen var att bevisa om det fanns goda effekter av att barn uppfostras av sina 
båda biologiska föräldrar. Undersökningen visade att de barn vars fäder hade en hög 
procent antisocialt beteende och bodde hos barnen löpte större risk att själva få allvarliga 
beteendeproblem. Detta berodde inte enbart på att pappan bodde hemma utan även för att 
det fanns ett genetiskt arvsanslag. 
En pappas närvaro är bra när han har en låg nivå av antisocialtbeteende. Här är det 
kvalitén i barnuppfostran som påverkar utfallet. (Jaffee,Moffitt,Caspi och Taylor,2003). 
 
Anknytningsbanden till föräldrarna används som modell när barnet knyter nya kontakter. 
När barnet blir bemött, bekräftat, blir sett och omhändertaget utifrån sina förutsättningar, 
då kan den viktiga anknytningen utvecklas och barnet kan växa och mogna. För att det 
ska bli en välfungerande och stabil anknytning krävs det att föräldrarna kan se det unika 
hos barnet och att det blir ett ömsesidigt möte där barn och föräldrar förstår varandra. Det 
har fundamental betydelse för barnets utveckling. 
Ljungberg skriver i Wrangsjö (1998) att forskare vet väldigt lite om hur känslomässiga 
trauman påverkar nervsystemets mognad. Barnet föds med biologiska förutsättningar för 
hur barnet förväntar sig att bli omhändertaget och hur samspelet med föräldrarna bör 
utvecklas. 
 
Redan Bowlby (1958) menar att barnet i början av sin sociala anknytning uppvisar 
medfödda beteendemönster med funktioner som främjar anknytningen mellan moder och 
barn. Dessa beteenden kan vara ögonkontakt, sugande leende, gråt eller klängande. 
Genom dessa beteenden utlöser barnet hos mamman omsorgsrelationer vilket i sin tur 
leder till att hon håller sig i närheten av barnet. Dessa medfödda beteendemönster 
underlättar både överlevnad och utveckling hos barnet. Här läggs grunden för den 
fortsatta utvecklingen av socialt samspel, kontakt och inlärning. För att utveckling av en 
anknytning och ett socialt samspel ska ske är det en förutsättning att den vuxne är lyhörd 
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för det lilla barnets signaler och har en förståelse för barnets behov och tillstånd. Det är 
denna grundläggande känsla av att bli sedd, hörd, bekräftad och uppskattad som bildar 
förutsättningen för en känsla av tillit och behov av social kontakt. Omsorgsreaktionen 
utvecklas också hos pappan då han börjar bli delaktig i omvårdnaden av barnet. 
 
En undersökning gjord av Nationella Institutet av Barns Hälsa och Mänsklig utveckling 
undersökte relationen mellan föräldrarnas erfarenhet av omhändertagande och förskolans 
anknytningsarbete. Anknytningsbeteende bedömdes vid 36 månader. Undersökningen 
bekräftade tidigare forskning som visade att kombinationen med en låg moderlig 
sensivitet och ökade antalet förskoletimmar det vill säga vistelsetiden på förskolan har en 
negativ effekt i barnens utveckling med en ökad risk för ett osäker och ambivalent 
karaktärsdrag som resultat. (National Institute of Child Heath and Human Development 
Early Child Care Research Network, NICHD, 2001) 
 
När barnet precis är fött har det en period av förhöjd vakenhet då barnet med sitt 
hjälplösa utseende och sina beteendesystem för anknytning lockar vuxna till 
omhändertagande, skriver Risholm och Motander i Wrangsjö (1998). Barnet visar hur 
hjälplöst det är och anknytningsprocessen kommer igång om föräldrarna är deltagande. 
Barnet signalerar sin existens och hoppas på svar från föräldern. En förälder som är 
beredd ser signalerna från barnet och samspelet kan börja. Några barn utvecklar sina egna 
strategier för att klara sig själv och söker andra vuxna som svarar på barnets signaler. 
När barnet är större lär det sig barnet att det finns en trygg famn att återkomma till och då 
gör barnet större och större utflykter i omvärlden och utvecklar nya erfarenheter. 
Anknytning är inte bara närhet och skydd utan också att uppmuntra till att barnet testar 
omgivningen, att föräldrarna släpper taget så barnet kan utveckla sina egna färdigheter 
(Wrangsjö, 1998). 
 
Två uttryck som framhävts inom den engelska litteraturen är ”bond” och ”attachement”. 
Hwang och Nilsson (1995) förklarar de engelska uttrycken ”bond” och ”attachement” på 
följande sätt. ”Bond” det vill säga bindning, står för det emotionella band som finns 
mellan mamman och det lilla barnet. Det är viktigt med kroppskontakten mellan 
mamman och barnet redan på förlossningsstadiet för att skapa denna bindning. Det andra 
ordet är ”attachement”, det vill säga den anknytning som barnet utvecklar i relation till 
mamman. Denna tidiga anknytning underlättar skapandet av ett emotionellt band mellan 
mamman och barnet. Denna relation som uppstår mellan föräldrar och barn tar dock lång 
tid att etablera och utvecklingen av anknytningen är inte avslutad då småbarnstiden är 
över utan anknytningsutvecklingen fortsätter även då barnet är i sex-sju års ålder.  
 
Trillingsgaard (1999) tar upp hjärnas betydelse för utveckling. Hjärnan kan delas upp i 
storhjärnan, hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärnans utveckling är en fortgående process 
som kan delas upp i tre perioder. Den första perioden, neurogenes och migration, står 
under genetisk kontroll det vill säga ärftlighet. Den andra perioden är tillväxten av antalet 
synapser mångdubbelt. Synaps är ett kontaktställe mellan en nervcells nervtråd och en 
annan nervcells cellkropp. I en synaps överförs impulsen från den ena nervcellen till den 
andra. Under denna period sker inte enbart en ökad tillväxt av synapser utan också en 
anpassning mellan nervcellerna och deras målområden i hjärnan. Denna andra period 
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styrs dels av ärftlighet men också av samspelet med den omgivande miljön. Det är därför 
viktigt att barnet känner samhörighet med omgivningen och får utmaningar efter barnets 
ålder och utveckling. 
Den tredje perioden varar resten av livet, om inga sjukdomstillstånd drabbar hjärnan. 
Under denna period fortsätter synapserna sin effektivitet. Detta hänger samman med 
inlärningsfunktioner och erfarenheter.  
 
Intensiteten i barnets anknytningsbeteende är beroende av i vilken fas i utvecklingen som 
barnet är. Mammans beteende eller yttre faktorer spelar roll. 
Anknytningsbeteendets kännetecken, en sammanfattning av Bowlby (1982): 
 

• Anknytningsbeteendet är selektivt, det vill säga fokuserat på speciella personer 
som utlöser anknytningsbeteende på ett sätt och i en utsträckning som man inte 
finner i samverkan med andra människor. 

• Anknytningsbeteende innebär sökande efter fysisk närhet, det vill säga att en 
ansträngning görs för att upprätthålla närhet till anknytningspersonen. 

• Anknytningsbeteende utlöses i synnerhet när barnen är sjuka eller på annat sätt 
försvagade. 

• Anknytningsbeteendet skapar välbefinnande och trygghet som ett resultat av att 
närhet till anknytningspersonen har uppnåtts. 

• Anknytningsbeteendet leder till separationsoro när bandet skadas och närhet till 
anknytningspersonen inte kan uppnås. 

 
Anknytningsstilar, enligt Aronsson, Wilson och Akert (2002), beskriver hur relationen 
med föräldrarna i barndomen påverkar relationerna barnet får som vuxen. 
En säker anknytningsstil har föräldrar som är ansvarsfulla då det gäller barnens behov 
och som visar positiva och känslomässiga engagemang när man interagerar med barnen. 
Dessa barn förlitar sig på sina föräldrar, är inte oroliga att bli övergivna och har en  
positiv självkänsla.  
En undvikande anknytningsstil har föräldrar som distanserar sig från sina barn och 
förhindra barnets försök till intimitet. Dessa barn önskar närhet till föräldrarna men lär sig 
att förtrycka dessa känslor, eftersom barnen vet att försöken att närma sig kommer att 
avvisas. Barn med sådan uppväxt finner det svårt att utveckla intima relationer i 
framtiden. 
En orolig/ambivalent anknytningsstil har föräldrar som är inkonsekventa. Dessa barn är 
ofta oroliga eftersom barnen aldrig kan förutsätta föräldrarnas reaktioner och hur de 
svarar för barnens behov.  
 
Gustafsson (2004) skriver om olika anknytningsmönster. Det undvikande mönstret 
innebär att barnet förnekar sina känslor för att inte ”störa” föräldrarna. Vissa barn sluter 
sig då och är alltid på vakt. Vissa barn anpassar sig till kraven från den vuxne och gör allt 
för att vara den vuxne tillags. 
Det manipulerande mönstret är ett annat beteende. Det är när barnet ständigt söker 
kontakt med den vuxne men den vuxne är ”frånvarande” för barnets signaler och barnet 
provar många olika metoder för att väcka den vuxne tex. att  vara överdrivet hjälpsam, 
eller visar aggressionsutbrott för sin hjälplöshet. 
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En svensk studie har gjorts av Bohlin, Hagekull och Rydell (2000) och i sin studie kom 
de fram till att ettåringens anknytningsmönster och samspel har stor betydelse för vilka 
egenskaper och social kompetens barnet uppvisar vid åtta års ålder. Dessutom visade 
studien också att anknytningsmönstret har en inverkan på förmågan att själv, som vuxen, 
vara förälder. 
 
De psykologiska behov som alla barn borde få tillgodosedda skulle vara ett gemensamt 
mål för oss alla enligt Wrangsjö (1998). Vi har valt att citera Wrangsjös sju punkter 
eftersom de visar hur viktig anknytning är för barnet och att samspelet mellan barn och 
föräldrar fungerar. 
 

1. Barn behöver en trygg bas, det vill säga en tillitsfull relation till en vuxen person som ger dem 
trygghet, tröst och stöd under lång tid. Utifrån denna trygghetskänsla föds den självtillit som krävs 
för att barnet skall våga utforska världen omkring. 

2. Barn behöver få möjlighet att knyta an till sina vårdare utan plötsliga och oförutsägbara 
separationer. Stabilitet, kontinuitet och följsamhet i det tidiga omhändertagandet ger barnet 
möjlighet att forma modeller för djupa relationer vilket gynnar både tankens och känslans 
utveckling. 

3. Barn behöver åldersadekvat stimulans för att kunna pröva sina egna möjligheter och finna nya 
vägar. Barn behöver kunna få misslyckas men möta tilltro till de egna resurserna för att lära sig lita 
på sin egen förmåga och ta ansvar för sina egna handlingar. 

4. Barn behöver struktur och få möta tydliga gränser för sitt beteende. Det är dock särskilt vitigt att 
gränssättandet åtföljs av empati och respekt för barnets upplevelser. Därmed lär sig barnet 
nödvändiga färdigheter att bemästra motgångar och besvikelser. Genom att barnet förstår vad det 
kan förvänta sig och vad andra förväntar sig av barnet skapas en känsla av trygghet och 
förutsägbarhet. 

5. Barn behöver få vidga sina erfarenheter av samspel först med föräldrapersonerna, sedan med andra 
barn och vuxna, inom ramen för ett fungerande socialt nätverk. Genom umgänget med andra lär 
sig barnet att utveckla sitt känslospråk och förstå gränserna mellan sig själva och omvärlden. 

6. Barn behöver få utveckla sin identitet inom ramen för en familj vars bakgrund och kulturella särart 
är respekterad av omgivningen.  Barnet måste först få forma sin personlighet inom familjen, ha 
tillgång till så väl manliga som kvinnliga identifikationsobjekt, för att senare kunna förvärva en 
egen identitet i ett vidare sammanhang. 

7. Barn och familj behöver stödet från ett stabilt samhälle som fungerar långsiktigt och pålitligt. 
(s.270)  

 
Detta är grunden i anknytning mellan barn och föräldrar och hur anknytningen utvecklas 
till att omfatta omgivningen och hur viktiga alla vuxna personer är för ett barns 
anknytningsutveckling och empatiutveckling enligt Wrangsjö (1998). 
 
 
2. 5 Det viktiga samspelet 
 
Ljungberg skriver i Wrangsjö (1998) att när barnet föds har barnet biologiska 
förutsättningar att knyta sig känslomässigt nära till några få nyckelpersoner. Barnet har 
välutvecklade mekanismer för att känslomässigt binda och ty sig till den person som tar 
hand om barnet och som barnet kan samspela och kommunicera med. Med de signaler 
barnet visar för omgivningen och vill få besvarade, det är den processen när barnet 
känslomässigt binder sig till sin familj. Födelsen är första grunden i samspelet som 

 17



successivt byggs på under barnets första levnadsår. Det sociala samspelet med föräldrarna 
gör att en trygg känslomässig anknytning kan etableras. Det krävs att barnet blir sett och 
bekräftat av den vuxne för att barnet ska utvecklas och växa känslomässigt. Föräldrarna 
är den trygga bas som barnet behöver för fortsatt upptäckande av världen. 
 
Evenshaug och Hallen (2001) menar att utvecklingen hos barnet går via samspel och 
handlingar tillsammans med en vuxen, där det är den vuxnes ansvar att aktivt bidra till att 
samspelet fungerar. För att spädbarnet ska överleva och utvecklas är det lilla barnet helt 
beroende av människor i den närmaste omgivningen och att dessa vuxna ger både fysiskt 
och psykiskt stöd. Under barnets första månader genomgår det en utvecklingsfas där 
barnet orienterar sig i sin omgivning genom att följa andra människor med ögonen samt 
ta ögonkontakt med andra människor i dess närhet. Under denna fas föredrar barnet inte 
någon speciell person. Mellan tre till sju månaders ålder börjar barnet att göra en 
sortering, urskilja, människor åt. Bekanta ansikten får flera leenden och mera 
ögonkontakt än obekanta ansikten i barnets närhet. Mellan sju månader till cirka fyra års 
ålder är anknytningen etablerad. Barnet visar tydligt en skillnad på vuxna personer som 
det har knutet an till och personer det inte har samma känslomässiga bindning till. 
Anknytningspersonen fungerar som en trygg bas för vidare utveckling och utforskning av 
omgivningen. Barn som haft en trygg anknytning till sina närmaste har härmed fått en 
helt annan grund för sin utveckling än barn med en otrygg anknytning. (Evenshaug och 
Hallen, 2001). 
 
Att det är viktigt med sampel skriver Wiberg (1988) som menar att barnets jag växer 
fram i ständigt samspel mellan förälder och barn, samspelet kan till och med börja före 
födelsen. Detta samspel bygger upp förutsättningar och villkor inför nästa moment, och  
pågår i oändliga cirklar. Mammans och pappans sätt att bemöta barnet påverkar barnets 
sätt att besvara förälderns kontakt och samspel är också omvänt då föräldern blir 
påverkad av barnets sätt att svara. 
 
Emde (1988) beskriver hur onda respektive goda cirklar kan uppstå. Samspelet mellan 
spädbarnet och mamman fungerar väl om rätt sak, i rätt tid och med varma känslor sker 
från mamman till barnet. Detta leder till goda svarssignaler, barnet är tillfredsställt och 
kärleken är besvarad. Detta leder till goda reaktioner hos mamman som omedvetet får en 
stärkt självkänsla. Den goda cirkeln är sluten och samspelet fortsätter i en ny cirkel. 
Liksom goda cirklar inom samspel finns det också onda cirklar då inte samspelet och 
kommunikationen fungerar. Exempel på samspelsstörningar kan vara en hjärnskada hos 
barnet eller depression hos mamman. 
 
Något som Wrangsjö (1998) också skriver om är att barn som inte har förväntade 
förutsättningar ofta ger mer svårtydda signaler om vilka behov det har. Då får föräldrarna 
svårt att tolka barnets behov och de känner sig inte bekräftade i sin föräldraroll. 
 
Barn har olika förutsättningar till anknytning, skriver Gustafsson (2004). Vissa spädbarn 
är redan från början nyfikna och trygga och möter omvärlden öppet med tydliga signaler, 
men vissa barn betraktar omgivningen med skepsis och visar otydliga signaler till 
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föräldrarna. Barnet ger mindre ögonkontakt och det är svårare att tillfredställa dessa barn. 
De samspelar sämre med föräldrarna. 
Det finns barn som föds försiktiga, blyga och avvaktande. Får de barnen en positiv 
anknytning med tålamod, trygghet och tid av föräldrarna som har kunskap att ta det med 
ro, så blir det bra. 
 
Om rättigheter, menar Johansson (2001), att värdet av rättigheter växer ur barnets 
erfarenheter av vad andra vill ha och vad de själva vill ha för saker och lusten att vara 
aktiv och skapa mening tillsammans med andra. Genom andras sätt att vara och agera lär 
sig barnet att förstå hur andra tänker. Genom att ”se” andras kroppsspråk och gester, lär 
sig barnet att iaktta också den vuxnes reaktioner och lär sig ur de reaktioner den vuxne 
ger. Utur barnets sociala erfarenheter med kamrater och familj växer barnets förståelse 
för moral fram. Barnet behöver känna vänskap och ömsesidighet för att det ska samspela 
med omgivningen. 
 
Schaffer (1997) menar att det finns fem perioder i utvecklingen av det viktiga samspelet. 
När barnet är nyfött sker följande kännetecknande drag i samspelet, reglering av 
grundläggande biologiska processer som matintag, sömn och vakenhet genom att anpassa 
barnet efter omgivningens krav. När barnet är två månader sker reglering av det 
ömsesidiga samspelet ansikte mot ansikte. Vid fem månaders ålder riktas 
uppmärksamheten mot tingens värld, som efter hand dras in i det sociala samspelet. När 
barnet är åtta till tio månader gammalt utvecklas mer ett symmetriskt samspel som 
grundar sig på ömsesidighet. Vid 18 månaders ålder präglas samspelet av barnets ökade 
språkliga färdighet.  
 
Om inte barnet har förvärvat det tidiga ordlösa språket med blickar, gester och 
ansiktsuttryck kan det heller inte tolka vad andra tycker och tänker. Då lär sig inte barnet 
hur det ska samspela i sociala situationer och beter sig inte som det förväntas när barnet 
möter nya personer. 
Gör barnet och den vuxne något tillsammans skapas förutsättningar för 
samspelsutveckling. Vissa barn kan behöva lära sig att förstå hur social samhörighet går 
till. Tittut-lek, utbyte av ögonkast och leende, allt det som är grunden i att relation uppstår. 
Det gäller att snabbt se vilka barn som har utvecklat förmågan att knyta an till 
omgivningen och utvecklat samspelet med föräldrarna. Då har anknytningen kommit 
igång. Att barndomens absoluta psykologiska behov kan tillgodoses borde vara ett 
gemensamt mål för oss alla, skriver Wrangsjö (1998). 
 
Gustafsson (2004) skriver att varje äkta jag- du –förhållande förutsätter att båda har 
förmågan att visa verklig empati och visa varandra ett inlevelsefullt och respektfullt sätt. 
Vidare menar ovanstående att en medfödd styrka som barnet har är empati. När barnet 
har upplevt en annan person som barnet har nära kan barnet handla empatiskt. Det gäller 
bara att förstå språket. Empatisk förmåga är en viktig överlevnadsfaktor i en social 
gemenskap. 
Får barnet möta empatiska vuxna som med värme och engagemang bryr sig om varandra 
och sin omgivning, då förstärks och utvecklas empatin hos barnet. 
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Ellneby (1999) menar att för det lilla barnet är det viktigast att skapa en förtrolig och nära 
relation. Då utvecklas en känsla av tillit. Känner barnet att det kan lita på den som har 
hand om det, utvecklar barnet också en känsla att andra människor också är pålitliga. 
Skapar inte barnet denna känsla att knyta an till vuxna utvecklas istället en 
misstänksamhet mot tillvaron. Ett barn som känner sig otrygg lever i ett ständigt 
stresstillstånd. Det lilla barnet måste känna tillit till den vuxne för att inte stressas. 
Barnet behöver känna nära kroppskontakt med den vuxne och uppleva ögonkontakt och 
leende från den vuxne för att utveckla samhörighetskänsla. 
 
De vuxna ska ta ansvar för sina egna tankar, känslor och värden så att balansen i familjen 
mellan barn och vuxna blir sund anser Juul (2005). Viktigt är att barnen vet vad de har 
sina föräldrar i tänkande och tyckande och att föräldrarna är bra förebilder för barnen. 
För att kunna leka, lära, älska och förhandla behöver barnet ha känt och tränat det i den 
egna familjen innan barnet kan träna samspelet med andra och förstå vad andra tänker 
och menar med sitt handlande. 
För att det ska bli samarbete mellan vuxna och barn krävs det intresse för barnets person 
och hur de tänker och känner det samt vilka behov de har och vad som driver dem. 
Författaren menar vidare att de vuxna mest frågar barnet ”vad” det gör, inte ”vem” barnet 
är. 
Det är hur vi föräldrar handskas med makten som formar våra barn. Den destruktiva 
formen av makt är vanmakt. Det leder till kränkningar av barnets personliga integritet och 
leder till att barnet känner resignation, kontaktlöshet och passivitet. Är det ett positivt 
bemötande till barnet känner barnet trygghet och utvecklar och växer som person.  
 
I en uppsats beskriver Landqvist och Magnusson (2003) att det är ett starkt samband 
mellan vuxna barns anknytningsmönster till sina föräldrar om föräldrarna har haft ett 
tryggt förhållningssätt till sitt föräldraskap. En slutsats som kan dras av uppsatsen var att 
alla barn som sade att de var trygga hade mödrar som klassificerades som trygga. En 
generationseffekt förekommer. Har föräldrarnas egen anknytning varit bra överförs det 
till nästa generation. Ett barn som under första året haft en otrygg anknytning kan få en 
trygg anknytning senare om miljön runt barnet förändras. Det kan även bli motsatsen ett 
barn med trygg anknytning kan ändras till ett otryggt barn om det utsätts för förändringar 
i familjeförhållandet till exempel skilsmässa eller kronisk stress mobbning. 
 
Carducci (1998) menar att ett bra socialt samspel under barndomen och tonåren utvecklar 
känslan och förmågan till sociala relationer. De viktigaste sociala relationerna under 
barndomen är med föräldrarna och syskonen. Barnets tidiga samspel med föräldrarna 
påverkar utvecklingen av barnets intresse och förmåga till sociala funktioner i framtiden. 
Det finns två olika personlighetstyper som är ett resultat av hur relationen med 
föräldrarna utvecklas. 
Personligheten av det ”bortskämda” barnet utvecklas efter en relation med föräldrarna 
som karakteriseras av överbeskydd och där föräldrarna skämmer bort barnet för mycket 
och/eller är dominerande mot barnet. 
Som vuxna tenderar dessa människor att vara osäkra och visar en låg nivå av socialt 
intresse genom att sätta sina egna behov före andra människors behov. 
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Barn som inte blir ”bortskämda”, får ta risker, lär sig att ta ansvar, känner sig tryggare 
och visar ett sunt behov av samarbete med andra människor och visar ett socialt intresse. 
Dessa karaktärers typer tenderar att fortsätta i vuxen ålder. 
Personligheter av det avvisande barnet utvecklas från en föräldrarelation som 
karakteriseras av ett avvisande beteende och försummelse på grund av att det kanske 
finns andra syskon.  
Dessa barn utvecklar en stil av liv som reflekterar en brist på förtroende och 
tillbakadragande av socialt umgänge. Som vuxna blir dessa människor självständiga men 
är socialt isolerade, visar ett lågt socialt intresse och kan bli kriminella.  
Barn som inte blir avvisade av föräldrarna och växer upp med tilltro och trygghet blir 
som vuxna inte rädda att engagera sig med andra människor både socialt och emotionellt. 
Dessa människor visar en hög nivå av socialt intresse som vuxna. 
 
I en studie som Bäck Wiklund och Bergsten (2001) har gjort om familj och kön i 
förändring, visar det sig att det ställs stora krav på föräldraskapet, dels de krav föräldrarna 
ställer på sig själva och dels de krav som omgivningen ställer. Uppfattningen om att 
skapa det ideala barnet ställer stora krav på kompetensen hos föräldrarna. Detta visar sig 
bland annat i samspels- och kommunikationskompetensen hos föräldrarna. 
Könsskillnaderna visar sig i uppfattningen om hur föräldrarna kan påverka 
mognadsprocessen hos barnet. I studien talar mammorna om barnet som ett projekt det 
vill säga, genom föräldrarnas ansträngningar kan det ske en optimal utveckling hos barnet. 
Papporna i studien menar att utvecklingen är mera styrd av barnets inneboende egna 
krafter, förmågor och utvecklingsstadier. Både männen och kvinnorna i studien menar 
dock att ett barn blir det föräldrarna gör det till.   
 
Johannessen (1997) tar upp att samspelet mellan barn och föräldrar börjar först inom 
familjen och sedan tar barnet med sig erfarenheterna till förskolan och skolan. Är det en 
störning i samspelet mellan barn och föräldrar, kan denna relationsstörning leda till en 
individuell störning som därefter påverkar relationer i allmänhet. Det kan vara svårt att 
bryta invanda negativa beteendemönster, men med barn i yngre åldrar kan man vara mera 
optimistisk då det gäller att reparera störningar i samspelet. Det gäller att de vuxna har en 
öppenhet och villighet till förändring i samspelet. Barn som har anknytningsproblem kan 
skapa nya kontaktnät och relationscirklar och därmed gå stärkta ur det negativa samspelet, 
om de får omge sig med vuxna som har självinsikt. 
Det är ett måste att vi vuxna bemöter varje barn med förståelse och respekt, oavsett 
bakgrund. Att olikheter kan ses som en variation som vi vuxna kan acceptera eftersom 
vårt samspel ter sig på olika sätt med varje individuellt barn vi möter, enligt Johannessen 
(1997). 
 
                 ”Empatin visar sig vara en gåtfull 
                 ädelsten med många facetter 
                 och stor lyster. Råmaterialet bär 
                 vi inom oss. Men stenen måste  
                 slipas. Under lång tid. Det är dags 
                 att börja fundera över vilka slipverktyg 
                 vi kan använda. Sökandet går vidare.” 
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                              (Gustavsson, 2004, s.172) 
 
 
  
2.6 En metod som används vid anknytningsproblematik 
 
Fagerli (2001) menar att relationen mellan föräldrarna påverkar hur bindningen till barnet 
ska bli. Känner föräldrarna varma och accepterande känslor för barnet, svarar barnet på 
de känslorna och sänder positiva signaler tillbaka och dess individuella och sociala 
anpassning är igång. Verkligheten för vissa barn är att föräldrarna har negativa känslor 
till barnet. De behöver få hjälp att förstå hur viktiga de är för barnet och skapa positiva 
signaler istället. En metod är Marte Meo –metoden. Den handlar om att stärka det som är 
bra i föräldrarnas kommunikation med barnet. Att se samspelet mellan barn och föräldrar 
komma igång och få föräldrarna att få ett bra förhållande till sitt barn, så att barnet senare 
i livet kan skapa bra relationer med sin omgivning. Kommunikation är att ha ögonkontakt 
med barnet bekräfta barnets reaktioner och uttryck att imitera barnets beteende en 
atmosfär av glädje och positiva känslor. Det handlar om att skapa en gemensam och 
ömsesidig inriktning. Barnet har krav och vill samspela med sin omgivning och genom 
att visa känslor till sin omgivning sätter barnet igång handlingar hos de vuxna. Det 
sociala samspelet har startat. 
 
Samma metod beskriver Hedenbro och Wirtberg (2000) att metoden används ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv för att samspelet ska fungera mellan mamman, pappan och 
barnet är Marte Meo-metoden. De skriver om Marte Meo-metoden att det består av 
inspelade samspelssituationer där den naturliga utvecklingsstödjande dialogen utmärks av 
en struktur som består av tre faser:  
 

1. En kopplingsfas där dialogen tar sin början. 
2. En utvecklings – och turtagnings fas. 
3. En sammanfattande och avslutande fas.  

 
Marte-Meo metoden fungerar som ett underlag för att kunna analysera kommunikation. 
Syftet med metoden är att observera samspelet, första reaktionerna, svaren och initiativen 
till interaktion, det vill säga samspel. För att tydliggöra utvecklingsstödjande 
dialogmetoden kan den delas upp i åtta punkter. 
 

1. Den vuxne söker information om barnet och var barnet har sitt 
uppmärksamhetsfokus och/ eller vilket initiativ barnet tar. 

2. Den vuxne bekräftar barnet/barnets uppmärksamhetsfokus, initiativ och lägger 
sedan till sin tur och sin reaktion. 

3. Den vuxne inväntar barnets svar/reaktion på det egna agerandet. 
4. Den vuxne benämner barnets initiativ, agerande, reaktion, svar och känslor på ett 

sätt som blir bekräftande för barnet. 
5. Den vuxne tar ansvar för interaktionen så att den formas till en kommunikation 

med flera turtagningar och en rytm som gör det möjligt för barnet att aktivt vara 
med i denna interaktion. 
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6. Den vuxne bekräftar barnet då det visar önskat beteende. 
7. Den vuxne triangulerar barnet mot omvärlden genom att benämna personer, 

objekt och fenomen. 
8. Den vuxne ger tydliga start och slutsignaler. 
 
Vidare följer i denna metod ett analysarbete som kan delas upp i fem punkter. 
 
1. Att göra en konkret samspelsanalys bild för bild. 
2. Att knyta samspelsanalysen till Marte Meo-principer för utvecklingsstödjande 

kommunikation. 
3. Att knyta samspelsanalysen till Marte Meo-principer och till barnets specifika 

behov av utvecklingshjälp utifrån sin utvecklingsnivå. 
4. Att kunna integrera de tre ovanstående nivåerna i analysen. 
5. Att koppla ihop analysen till förälderns önskan om hjälp med samspel och 

kommunikation. 
 
 
2.7 Anknytningsstörningar 
 
Anknytningsstörningar kan enligt Rakstang Eck och Rognhaug (1995) vara att barnet  
uppvisar psykosociala och emotionella störningar redan i förskoleåldern. 
Dessa ”störningar” kan vara följande: 
 

• Barn som inte vill kommunicera med andra barn 
• Barn som inte vill ha kontakt med andra barn eller vuxna. 
• Störningen kan också bestå i att barn som inte klarar av att leka tillsammans med 

andra barn eller leker för sig själv. 
• Störningen kan också innebära samarbetsproblem både med andra barn och vuxna. 
• Barn som har ett dåligt språk, en dålig språkförståelse eller de barn som inte 

utvecklar något språk. 
• Hyperaktiva barn. 
• Barn som stjäl och ljuger. 
• Barn som är överdrivet ängsliga och passiva. 
• Barn som man endast får en ytlig kontakt med. 
• Barn som äter dåligt. 
• Barn som står stilla i sin utveckling.  
• Barn som uppvisar tecken på vantrivsel. 
• Barn som är ångestfyllda. 
• Barn som uppvisar en långsam viktökning och som inte vill ingå i ett socialt 

samspel - vantrivselsyndromet (”failure to thrive”). Dessa barn har tidigare haft en 
normal fysisk utveckling men sedan har viktökningen avstannat. 

• Otrygg spädbarnsreaktion. Dessa barn undviker närhet efter en kortvarig 
separation. Dessa barn påverkas mindre av mammans frånvaro och de uppvisar en 
tendens att undvika kontakt, det vill säga, avoidants babies. Resistant babies, är en 
annan grupp inom otrygg spädbarnsrelation. Dessa barn reagerar genom att de gör 

 23



aktivt motstånd mot mamman efter en återförening och de agerar aggressivt och 
frustrerade i samspelet med mamman. 

 
Richman (1982) menar att barn i tre års ålder och yngre kan uppvisa ätstörningar. Som 
exempel kan nämnas barn som avvisar maten eller matvägrar. Barnet kan avvisa maten 
aktivt eller passivt vid matsituationerna. Barnet kan konstant vägra att suga, svälja eller 
att öppna munnen. Barnet kan också vägra att äta själv. Efter tre års ålder avtar oftast 
problemen, men i svårare fall måste man anlita psykolog, psykiatrisk hjälp och barnläkare. 
 
Andra tillstånd, menar Gillberg (1989), där barn kan uppvisa samspel och 
kommunikationsstörningar är Aspergers syndrom. Att jämföra med autism som kan visa 
sig med tydliga symtom vid tre års ålder. Symtomen kommer dock redan vid 6 månaders 
ålder. 
 
I en familj där den ena föräldern är deprimerad, enligt Gillberg och Hellgren ( 2002)  kan 
man minimera den negativa effekten, det dåliga samspelet mellan barn och föräldrar, 
genom att den andra föräldern eller någon annan vuxen det vill säga, en omsorgsperson, 
kan upprätthålla en trygg föräldrafunktion gentemot barnet. 
 
 
2.8 Pedagogiska åtgärder 
 
Förskolan ställs enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003), inför en stor 
utmaning, pedagogerna ska se till varje barn individuellt och dessutom arbeta ihop barnen 
till en grupp. Det kräver bra relationer till alla barnen och ett gemensamt lärande som lär 
både gruppen och individen att samspela. 
För att förstå vad ett barn tänker måste pedagogerna kunna tolka varför ett barn agerar på 
ett speciellt sätt, vilket kräver att pedagogen har bakgrundskunskap och är lyhörd för 
barnets uttryck och det sammanhang som barnet ingår i. En pedagog måste anstränga sig 
för att få tillträde till barnets livsvärld. Det kräver en aktiv lärarroll som är karaktäriserad 
av engagemang och intresse. 
Pedagogen har en relation till barnet och ser inte bara barnet som har problem. En viktig 
uppgift för personalen är att de måste förstå barnet i den relation de har och till det 
aktuella sammanhanget. 
Barn får erfarenheter av olikheter när de får samspela med andra personer. De får också 
erfarenhet av på vilket sätt vi är lika eller olika.   
 
Något viktigt som Gustafsson (2004) tar upp är att de första åren är de viktigaste för 
barnet brukar man säga men fullt så livsavgörande är det inte. Det går alltid att läka en 
dålig anknytning. Det är alltid möjligt att det sker under hela livet. 
 
Enligt Broberg (2006) har forskningen om anknytningsteorier de senare årtionden gett 
stöd för Bowlbys första hypotes. I barnets tidiga omvårdnad utav en vårdare ger barnet 
relationserfarenhet i samspelet med den vuxne och barnet känner en känslogemenskap. 
Barnet får de första omedvetna bilderna av andra människor, godhjärtade eller svekfulla, 
pålitliga eller opålitliga. Barnet får en bild av sig själv som att vara värd att älska eller 
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någon som den vuxne inte bryr sig om. Har barnet utvecklat en trygg anknytning till 
föräldrarna är det en mall för fortsatt samspel med andra. Barnet känner självtillit och att 
det är värdefullt för andra. Barnets tidiga relationserfarenheter färgar bilden av vad barnet 
förväntar sig av socialt samspelet med andra och i mötet med resten av världen. När barn 
med trygg anknytning börjar förskolan är förväntningarna positiva och personalen känner 
det och det sociala samspelet fortsätter och utvecklas. Har barnet en otrygg anknytning är 
det risk att personalen tolkar barnet fel och ökar på barnets känsla av att inte duga att inte 
vara älskad. De barnen behöver träffa personal som ger barnet positiva 
relationserfarenheter i samspelet med andra. 
Barn som har förmånen att ha nära kontakt med flera personer de första åren utvecklar 
anknytningsrelationen till den vuxne beroende på vilken typ av samspel eller omvårdnad 
den vuxne erbjuder barnet. 
Det går inte att skydda barn från svåra situationer utan för att barnet ska klara av 
svårigheter i livet är det enligt Broberg (2006), bäst att utsättas för lite svårigheter åt 
gången som gör att barnet tränar sin bemästringsförmåga och barnet får erfarenhet av att 
lyckas, vilket stärker barnet. Vi bör koncentrera oss på att stärka barns uppväxtmiljöer. I 
bra miljö anpassas påfrestningarna efter barnets utvecklingsnivå och barnet får möjlighet 
att reparera samspel som brustit. Barnet får möjlighet att återhämta sig efter påfrestningar 
och återfå tilltron till sig själv och omgivningen. 
 
På en föreläsning av Sundblad (2006) beskrev han ett relationsutvecklingsschema Rus, 
(bilaga A) (www.bibo.se). Relationsutvecklingsschemat är utarbetat av 
förskolepedagoger för att förskolepedagoger ska med observationer och ett gemensamt 
språkbruk följa förskolebarnets utveckling från ett år till fem. Schemat tar upp vilka 
relationer barnet har till pedagogerna och hur trygga barnen är på förskolan. Det handlar 
också om vilka relationer barnet har till de andra barnen.   
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3 Metodbeskrivning 
 
3.1 Metodval 
 
För att få svar på de frågor vi ställde i problemformuleringen har vi enligt Kullberg (2004) 
använt oss av intervjuer i form av en kvalitativ metod som redovisas i form av ord. Enligt 
Patel och Davidsson (1994) kommer resultatbeskrivningen leda till att besvara våra 
frågeställningar och de betonar också vikten av att använda ljudbandsupptagningar så att 
svaren blir så korrekta som möjligt. 
Vi bestämde oss för att göra kvalitativa intervjuer för att få mycket kunskap kring 
problemet och förståelse hur det arbetas med problemet (Närvänen, 1999). 
Fördelarna med intervjuer som är fritt hållna är att det blir en stor mängd information. 
Tyvärr kan det bli till nackdel då det blir svårt att strukturera informationen till relevant 
information (Rosenqvist, 1987).  
För oss som var ovana intervjuare var det bra att ha nedskrivna frågor, men vi var ändå 
följsamma med vad respondenten sade (Thomsson 2002). Respondenterna fick läsa 
frågorna innan intervjun startade. Vi hade provintervjuat arbetskollegor innan för att vara 
säkra på att vi hade rätt frågor. 
Alla intervjuerna är gjorda med bandspelare på respektive arbetsplats som den 
intervjuade hade. Vi satt i ett avskilt rum och blev inte störda. Varje intervju har tagit 
cirka en timma upp till en och en halv timma. Vi har gjort nio intervjuer, två av 
intervjuerna var gruppintervjuer. Det var respondenterna själva som föreslog att de ville 
vara med på intervjutillfället de som arbetade i team  
Vi beslutade att vi skulle intervjua fler specialpedagoger, vi hade för få eftersom det är 
deras arbete med problemformuleringen som är intressant i vår framtida yrkesinriktning. 
 
 
3.2 Tillvägagångssätt 
 
Vårt synsätt har varit att ha ett brett perspektiv av vad anknytning och 
anknytningsproblematik är, vi har sökt kunskap med specialpedagogisk inriktning som 
bas. En psykologisk, socialt och medicinsk inriktning omkring anknytning och 
anknytningsproblematik har vi också kommit in på. 
I litteraturstudien har vi sökt litteratur från de olika inriktningarna psykologi, pedagogik 
och specialpedagogik - sökorden var anknytning och anknytningsproblematik. Sökningen 
utfördes på kommun- och högskolebibliotek efter litteratur om anknytning och 
anknytningsproblematik, vi har också sökt på Malmö och Växjö universitet efter tidigare 
forskningsrapporter om anknytning och anknytningsproblematik. 
Vi har sökt på Lunds universitet efter ett forskningsprojekt som leds av Hans Bengtsson 
och Elia Psouni som inriktar sig på att studera omsorgssystemet. Syftet med studien är att 
undersöka om det existerar ett samband mellan föräldrars sätt att tänka kring och förhålla 
sig till sitt föräldraskap och deras vuxna barns anknytning. Vi har bara läst en delrapport 
av undersökningen som vi fick av en av respondenterna som gjort den uppsatsen.  
Via Kristianstads högskolas hemsida sökte vi via bibliotekets hemsida sökmotor LIBRIS 
och sökte på attachment detta gav 406 träffar. 
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Sökte vidare via bibliotekets databaser Psyc INFO och loggade in, skrev via quick search 
attachment. Detta gav 33290 träffar. Vid en advanced search där attachment och children 
användes gav det 16628 träffar.  Vid ändrat söknamn på attachment theory gav det 7105 
träffar. Vid användning av descriptors, där attachment behavior söktes gav det 8923 
träffar. 
Vår litteraturgenomgång gjorde vi för att få kunskap och bakgrund till de intervjuer vi 
tänkt utföra. 
Intervjuerna kan betecknas som semistrukturerade då vi hade problempreciseringen till 
grund för frågorna men vi lät den intervjuade utveckla sin tankegång och lät den 
intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det den intervjuade tyckte vara 
intressant (Denscombe, 2000). 
Vi tog kontakt med respondenterna på telefon och presenterade vilka vi var och vad vi 
ville intervjua dem om. Alla respondenterna gick med på att bli intervjuade och att vi 
använde bandspelare vid intervjutillfället. 
Det blev mycket positiva möten med respondenterna och intervjuerna kändes bra det var 
positiva respondenter vi intervjuade, de hade stor erfarenhet av problemformuleringen 
och det blev långa intervjuer för respondenterna hade mycket kunskap att förmedla. Efter 
diskussion med handledaren kom vi fram till att utöka intervjuerna med några frågor till 
för att få mer upplysningar hur en specialpedagog arbetar. 
 
 
3.3 Urval  
 
Då vi diskuterade kom vi fram till att vi ville hitta de personer som arbetade med 
anknytning och anknytningsproblematik, för att få kunskap hur vi kan arbeta med 
anknytning och anknytningsproblematik som specialpedagoger. För att få inblick i olika 
personalkategoriers sätt att arbeta med anknytning, vilka som har god kännedom omkring 
anknytning och anknytningsproblematik. Respondenterna är fem specialpedagoger, fyra 
psykologer, två sjuksköterskor och en familjebehandlare. Elva av respondenterna är 
kvinnor och en är man, åldersspridningen är från 30 år upp till 60 år. 
Vi valde att intervjua enligt problempreciseringen. 
Vi började med att fråga specialpedagoger i de resursteam som finns i kommunerna. De 
kände till problematiken men någon hade inte så mycket kunskap själv men ville gärna 
läsa uppsatsen när den är klar för hon kände till problemet. 
Vi fick genom habiliteringen namnet på en psykolog som själv hade skrivit om 
anknytning. Hon kände till en samtalsgrupp som arbetade med anknytningsproblem hos 
små barn. De arbetade under barn- och ungdomspsykiatri. Intervjun blev med  de tre som 
arbetade där, då de ville bli intervjuade alla tre. 
Vi fick kontakt med en specialpedagog på lekterapin på ett sjukhus som arbetat med 
anknytningsproblematik. 
En socialsekreterare som arbetar som familjeterapeut är en av respondenterna. En är 
psykolog och arbetar inom mödravårdcentralen MVC och barnavårdcentralen BVC. 
Specialpedagog som arbetar i ett resursteam kunde mycket om anknytningsproblematik 
så hon är en av respondenterna. 
Det behövdes mer intervjuer med specialpedagoger för att få kännedom om de arbetade 
olika med anknytningsproblematik mot övriga respondenter. De fann vi på habiliteringen 
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där de arbetade som stöd till föräldrar som får barn med ett handikapp. Vi fick också tips 
om ett behandlingshem för hela familjen. Det var till för familjer där det fanns 
anknytningsproblematik. 
Att använda snöbollsmetoden enligt Thomsson (2002), gjorde att vi träffade personer 
som hade stor kunskap i ämnet och vi träffade olika yrkeskategorier som 
familjebehandlare, psykologer, sjuksköterskor och specialpedagoger som vi inte hade 
kommit i kontakt med annars. 
En intervju gjorde vi på en spädbarnsverksamhet, som vänder sig till mammor som 
känner sig trötta och otillräckliga eller som är ur balans efter förlossningen. Det är ofta  
barnavårdscentralen eller barnmottagningen som rekommenderat föräldrarna att ta 
kontakt med dagverksamheten för spädbarn. 
Vi har ochså gjort en intervju på ett behandlingshem för familjer med 
anknytningsproblem, där bor familjerna i lägenheter för att det ska vara ett så naturligt 
boende som möjligt för familjen. Det finns en egen förskola för familjerna. 
Behandlingstiden är ett och ett halvt år och upptagningsområdet är hela Sverige.  
De arbetar också utefter Marte-Meo metoden med familjerna. 
 
När vi sökte specialpedagoger i kommunerna som arbetar med anknytningsproblematik 
hos spädbarn fick vi inte kontakt med någon, däremot arbetar de med barn från ett års 
ålder och uppåt. Alla respondenterna kände till terminologin tidig anknytning och dess 
problematik. De respondenter som arbetar mycket med anknytningsproblematik fick vi 
kontakt med på habiliteringen. 
 
 
3.4 Etiska övervägande 
 
Vi har följt de forskningsetiska principerna . 
 

• Informationskravet 
 
” Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” 
(Vetenskapsrådet, 1990, sid. 7 ) 
 Kravet följdes genom att som forskare informera de deltagarna om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gällde för detta. De informerades om vem som var 
ansvariga för projektet, vilket syftet var och hur undersökningen skulle genomföras. De 
informerades om varför de skulle delta i undersökningen och ifall det förekom några 
risker eller obehag av att medverka. Deltagandet skulle vara frivilligt och de fick när som 
helst avbryta sitt deltagande. Vi informerade hur vi tänkte använda intervjuerna och 
lovade att den färdiga rapporten ska sändas till dem. Intervjupersonerna kontaktades i god 
tid före intervjun och fick reda på intervjuns syfte de gavs namn och telefon till den som 
skulle göra intervjun, ifall de skulle ångra sin medverkan.  
 

• Samtyckeskravet 
 
” Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 
1990, sid. 10) 
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Vi fick uppgiftslämnarnas tillstånd och samtycke till intervju. De intervjuade fick läsa sin 
intervju och godkänna den nedskrivna intervjun. De fick också reda på att de fick avbryta 
sitt deltagande om det skulle medföra  negativa följder för dem och de skulle inte utsättas 
för påtryckningar ifall de valde att avbryta intervjun. 
 

• Konfidentialitetskravet 
 

” Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. (Vetenskapsrådet, 
1990, sid. 12 ) 
Detta har att göra med offentlighet och sekretess. Är det fråga om etiskt känsliga 
uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör en förbindelse om tystnadsplikt 
undertecknas. Vi har bedömt att det i detta arbete inte har rört sig om sådan information 
utan att intervjubanden kommer att förstöras när arbetet är avslutat och rapporten 
redovisad. Det följdes genom att inga namn på personer eller arbetsplatser omnämnts, ej 
heller vilka kommuner eller landsting det gäller. 
 

• Nyttjandekravet 
 
” Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 
(Vetenskapsrådet, 1990, sid. 14 ) 
Detta material får alltså inte användas eller utlånas för andra syften än forskning följs 
genom att alla intervjusvar kommer att förstöras efter att rapporten är skriven och 
intervjusvaren används bara som vi har informerat informanterna om. Vid planeringen av 
forskningen övervägdes risken för att resultatet skulle utnyttjas felaktigt men det antog vi 
inte. 
 
 
3.5 Dokumentation av svaren 
 
Alla intervjuerna bandades, när vi kom hem lyssnade vi av intervjun och skrev ner 
intervjuerna så ordagrant som möjligt, vi skrev också ner några egna funderingar om hur 
intervjun genomfördes och hur atmosfären runt intervjutillfället var. 
 
Vi gjorde en sammanställning av varje intervju då vi försökte få med vad varje 
respondent åsyftat i sina svar. 
Det blev en sammanställning av alla intervjusvaren och vi gick tillbaka och utvärderade 
intervjusvaren för att se om vi missat någonting. Respondenterna har sedan läst 
intervjuerna och haft möjlighet att komplettera eller rätta om vi tolkat intervjusvaren fel, 
det är något som (Thomsson, 2002) är osäker på om det har något värde för intervjuerna 
ser annorlunda ut när de är nedskrivna i talspråk. 
 
 
 
 
 
 

 29



4 Resultatredovisning 
 
Här redovisas intervjusvaren från respondenterna i en sammanfattning av intervjuerna.  
Vårt syfte med intervjuerna var att undersöka hur respondenterna tolkade 
begreppet ”tidig anknytning” och riskfaktorer som påverkar anknytningsprocessen. Det 
redovisas och skyddsfaktorer som framkommit av enkätsvaren redovisas. Vi redovisar 
vilka signaler som kan framkomma vid en störd anknytning enligt respondenterna. En 
analys om skillnaderna mellan svaren från specialpedagogerna och de övriga 
respondenterna hur de arbetar med anknytningsproblematik. Vilka förväntningar de 
övriga respondenterna har på specialpedagogerna i arbetet med tidig anknytning. Det är 
nio intervjuer vi har använt oss av, det är en familjeterapeut, två sjuksköterskor, fyra 
psykologer och fem specialpedagoger. Vi genomförde två gruppintervjuer, en med två 
specialpedagoger i och en intervju med en psykolog och två sjuksköterskor i den andra 
gruppintervjun. Vi har organiserat respondenterna som följer. 
 

Familjeterapeut 
Sjuksköterska A 
Sjuksköterska B 
Psykolog A 
Psykolog B 
Psykolog C 
Psykolog D 
Specialpedagog A 
Specialpedagog B 
Specialpedagog C 
Specialpedagog D 
Specialpedagog E 

 
 
4.1 Definition av ”tidig anknytning”  
 
Familjeterapeuten svarade att under graviditeten får kvinnan tankar om sitt barn och 
skaffar sig en bild av hur barnet ser ut. 
 

”Som när man är förälskad, man är förälskad i sitt lilla barn, tittar på det lilla nyfödda barnet 
och kan aldrig få nog.” 
 

Den tidiga anknytningen grundar sig också på att mamman pratar med barnet, gör pauser 
och väntar på svar. Inte verbalt men med kroppen kan det lilla barnet svara genom ett 
leende. Hon tog upp hur viktigt det är med mimiken. Ett exempel kan vara, när mamman 
tittar på barnet och ler då blir den vuxne som en spegel för det lilla barnet. Det blir 
barnets första spegelbild av sig själv. 
 

”Det är detsamma som en vuxen tittar på en annan vuxen och ler, man känner sig sedd och 
bekräftad och det känns gott.” 
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Leendet och rösten har stor betydelse vid den tidiga anknytningen enligt 
familjeterapeuten, och blickkontakten gör så att den vuxne kan tolka barnets signaler. 
 
Sjuksköterska A menade att trygg anknytning kan till exempel innebära att barnet trivs i 
vuxnas sällskap, barnet kopplar av och känner sig harmoniskt, spädbarnet vågar titta bort 
för att sedan vända blicken tillbaka på mamman igen, det lilla barnet vågar krypa iväg för 
att sedan krypa tillbaka till mamman igen, det lite större barnet som har lärt sig att gå 
vågar gå ifrån mamman för att sedan gå tillbaka, tryggt och harmoniskt blir avstånden 
större och större mellan mamman och barnet. 
 
Sjuksköterska B menade att det mest normala är normal anknytning men att om något 
händer som stör det normala, så är det den villkorliga anknytningen som blir att jag 
knyter an till dej och tycker om dej om du beter dej som jag vill att du som mitt barn ska 
göra. Det blir då helt på förälderns villkor och inte på barnets villkor. 
 
Psykolog A menade att anknytning är ett biologiskt och psykologiskt behov hos barnet. 
De måste knyta an för att överleva och i bästa fall har barnet en mamma som svarar 
optimalt. När mamman inte svarar med hela sig på barnet, beror det på att hennes egen 
anknytning kanske är dålig. Har hon en besvärlig livssituation eller att hon har haft en 
traumatisk förlossning eller är det något annat i hennes liv. 
 

”Ögonkontakten är det som är viktig och att man kan locka barnet med sin röst och att ta 
i barnet det är de tre sakerna som vi vill uppnå.” 

 
Psykolog B svarade att på små barn ser de ofta hur anknytningen är på hur mamman 
håller i sitt barn, håller hon det långt ifrån sig eller nära. När barnet blir större ser 
psykologen om barnet väljer mamma och om barnet mamma är ”bäst” eller om barnet går 
till vilken vuxen som helst i omgivningen. Om barnet blir ledset när mamma försvinner, 
eller går det över snabbt och hur reagerar barnet när mamma kommer tillbaka. 
 

”Så som jag ser på det är tidig anknytning ett känslomässigt band det allra första som uppstår 
mellan det lilla barnet och närmiljö runt barnet.” 

 
Psykolog C menade att redan under graviditeten är det viktigt att kvinnan accepterar att 
hon är gravid eller att hon har en önskan om att få ett barn. Kvinnan börjar med att 
fantisera om barnet och ”ställa om sig” till blivande mamma. Tidig anknytning är då 
barnet får ta första plats i tankar, ord och handlingar. Psykologen menade att barn föds 
med en förmåga att knyta an, till exempel kan ett barn imitera sin mamma efter bara 
några timmar efter förlossningen, om mamman öppnar och stänger sin mun gör också det 
nyfödda barnet det. 

 
”Anknytning är något som är livslångt. Den tidiga anknytningen är starten som 
sedan fortsätter hela livet. Barn måste kunna knyta an för att kunna separera. 
Tidig anknytning är som att lita på omvärlden.” 

 
 
Psykolog D svarade att anknytningssignaler inte dör. De finns alltid där och det är genom 
barnen som psykologen når mammorna, även om de är i mycket dåligt skick och att de är 
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berövade, beprövade och väldigt ensamma när de kommer hit, men föräldrarna vill alltid 
att deras barn ska få det bättre än hur de själva har haft det. 
 

”En halvtaskig förälder som tar lite hårt och är lite fumlig med sitt barn kanske inte är så bra 
men huvudsaken är att man tar i sitt barn för då sätter det igång processen. Vi kan säga att vi 
här jobbar med att fördjupa anknytningen, för det mesta är den igång som den ska.” 
 
 

Specialpedagog A menade att de barnen hon träffar har ju en skada från början. Handlar 
det då om det lilla barnet som har en medfödd skada, så är det svårt för barnet ger inte de 
tydliga signaler som andra barn ger till sina föräldrar. Då är det svårt för mamman och 
pappan att se de signalerna och veta hur de ska bemöta sitt barn rätt och hur ska jag som 
förälder få barnet att le och jollra som andra barn.  
 
Specialpedagog B menade att när kontakten brister mellan barnet och föräldrarna och då 
föräldrarna blir medvetna om brister i samspelet, då är det  tidig 
anknytningsproblematiken. 
När responsen från barnet uteblir, till exempel barn med autism, kan känslouttrycken och 
dålig ögonkontakt förekomma, då uppstår tidig anknytningsproblematik. 
Föräldrarna måste bli medvetna om problemet och sedan vilja göra någonting åt det 
annars är det svårt att åtgärda tidig anknytningsproblematik. 
 
Specialpedagog C svarade att problemet kan ligga i att föräldrarna får ett barn med 
funktionshinder och då kan det vara svårt att få den positiva anknytningen att fungera. 
  
           ”Jag fick inte det barnet jag önskade mig.” 
 
Detta citat speglar tankar som dyker upp och blir till problem. När barnet ger svaga 
signaler och föräldrarna själva är i sorg och blev det inte som de trodde att det skulle bli, 
då är det ännu svårare att ”ta till sig” barnet. 
 
Specialpedagog D menade att tidig anknytning innebär i spädbarnsfamiljen att 
föräldrarna förstår sitt barn, söker ögonkontakt vill lära känna sitt barn och de försöker att 
förstå de subtila signaler som barnet visar och att förstå barnets signaler. 
 
Specialpedagog E svarade att när barnet är några timmar gammalt så söker barnet kontakt 
till anknytningspersonerna, mamman eller pappan. Barnet är helt inställt på att få kontakt, 
att bli bemött med värme, närhet och blick. Barnet söker ansikte och ögon för att få 
kontakt. Barnet är helt beroende av denna kontakt för att kunna överleva, det är en 
överlevnadsstrategi. De allra flesta barn får denna tidiga kontakt och blir bemöta och 
därmed fungerar anknytningen. Barnet får ögonkontakt och en röst som är trygg och då 
leder det till att samspelet utvecklas. Detta kan till exempel innebära att barnet börjar att 
le mot anknytningspersonen.  
Detta är exempel på den optimala utvecklingen, då samspelet fungerar, menade 
specialpedagogen. 
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4.2  Problem vid ”tidig anknytning”  
 
Familjeterapeuten menade att tidig anknytningsproblematik går att reparera. Även om 
det har varit problem med samspelet är det inte ”kört” för all framtid. Det går att reparera 
längre fram i livet. Problem vid anknytningen kan till exempel vara, om den vuxne inte 
är lyhörd och kan tolka barnets signaler. Detta kan leda till att barnet känner sig förvirrat. 
Om barnet är ledset och den vuxne svarar med ilska, kan detta leda till rädsla hos barnet. 
Om mamman inte kan knyta an till sitt nyfödda barn, är ett exempel på detta att istället 
för att mamman håller barnet mot sig det vill säga med ögonkontakt, vänder hon barnet 
ifrån sig och då skapas inte den viktiga ögonkontakten. Mamman vänder bort barnet så 
att hon slipper att se sitt barn. Vissa mammor klarar inte av att ha ögonkontakt med sitt 
barn. Barnet knyter alltid an även till en dålig relation även om samspelet är dåligt och 
negativt. Knyter inte barnet an överlever inte barnet, svarade familjeterapeuten. 
 
Sjuksköterska A svarade att vissa mammor inte matchar sitt barn. Har de ett barn som har 
svaga signaler och en mamma som är ruschig, vill mycket och som kanske skrämmer det 
lilla barnet, då gäller det att uppmuntra mamman i sin relation med sitt barn.  
 

”Det handlar alltid om att få gnistan att se varandra och om det är så att mamman är deppad 
eller att det har varit en jättejobbig förlossning för barnet, då gäller det att skapa den miljön 
runt mamma och barn så att samspel kan börja. ” 
 

Sjuksköterska B menade att några av mammorna vill ju inte ta i sitt barn. Normala 
mammor tar ju hela tiden i sina barn och tittar barnet i ögonen och efter signaler. Det 
behöver vi hjälpa dessa mammor med. 
 
Psykolog A svarade att de har två typer av mammor här, de som har god anknytning till 
sin egen mamma och de är mycket lättare att hjälpa. Sedan har vi en stor grupp som har 
egna psykiatriska problem som har tråkiga upplevelser och själva aldrig knutit an. Det 
jobbar vi med här. De kan vara här i ett helt år och vi kan få anknytningen att fungera 
under den tiden men när vi släpper dem så rullar inte anknytningen på som hos andra. Det 
blir  att vi får lämna över till förskolor, socialtjänsten eller vuxenpsyk som får jobba 
vidare. 
 

” Det är som om de inte har anknytning i sig. De kan när vi är med 
men inte annars.” 

 
Psykolog B menade att kanske föräldern inte ser barnets signaler som det ger och inte 
uppmärksammar de behov barnet signalerar om. Det känslomässiga bandet finns där 
alltid och anknytningsbandet uppstår för barnet har så stark drivkraft att skapa bandet 
med sin omgivning, men det som blir kanske inte det optimala trygga anknytningen. 
 
         ”Så som jag ser på det är det när det inte riktigt funkar som det ska i det tidiga       

bandet. Det kan vara att mamman eller den närstående inte riktigt kan läsa av barnet.” 
 
Psykolog C sammanfattade otrygg anknytning kan visa sig genom: 
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• ett undvikande sätt ifrån mamman. 
• ambivalent föräldraskap. 
• desorganiserad, villrådighet. Är jag som barn trygg i en vuxen famn? 
• ensamstående kvinnor utan socialt stöd det vill säga socialt isolerade. 
• unga omogna kvinnor. 
• sömnproblem hos det lilla barnet. 
• viktproblem hos det lilla barnet. 
• adoptivbarn kan uppvisa tidig anknytnings problematik. 
• att mamman inte tycker om sitt barn. Det kan vara mycket svårt att acceptera denna 

känsla för mamman själv. 
• om barnet är svårskött på grund av sjukdom till exempel infantil autism. 

 
Psykolog D svarade att föräldrarna är så trasiga själva och har varit med om dålig 
anknytning själva och har inte själva fått uppleva nära anknytning. Det stämmer inte 
alltid att en mamma som inte har varit med om anknytning inte kan knyta an till sitt barn. 
Det blir svårigheter men det går att förbättra anknytningen. 
 

”Barnet lägger skulden på sig själva att de inte duger. Skulle de lägga skulden på föräldrarna 
så har de ju ingen att ty sig till.” 

 
Specialpedagog A menade att de barn hon träffar har ju en skada från början och handlar 
det då om det lilla barnet som har en medfödd skada, så är det svårt för de ger ju inte de 
tydliga signaler som andra barn ger till sina föräldrar. Då är det svårt för mamma och 
pappa att se de signalerna och veta att man bemöter sitt barn rätt och hur föräldern ska få 
barnet att le och jollra som andra barn 
 
Specialpedagog B svarade att när kontakten brister mellan barnet och föräldrarna och då 
föräldrarna blir medvetna om brister i samspelet, det är tidig anknytningsproblematiken. 
När responsen från barnet uteblir. Barn med autism visar inga känslouttryck och 
föräldrarna får inte ögonkontakt, då uppstår tidig anknytningsproblematik. 
 
Specialpedagog C menade att när barnet ger svaga signaler och föräldrarna själva är i 
sorg och det blev inte som de trodde att det skulle bli, då är det ännu svårare att ta ”till” 
sig barnet. 
 
Specialpedagog D menade att när föräldrarna inte lyckas med att tolka sitt spädbarns 
signaler, det kan vara så att spädbarnet sänder ut så svaga signaler att föräldrarna har 
svårt att uppfatta signalerna. Det kan vara att spädbarnet, och framförallt mamman, har 
helt olika intensitet. Ett intensivt spädbarn till en mamma som är väldigt långsam, då kan  
det skära sig och likadant om det är motsatsen. 
 

” En mamma som vill styra in sitt barn på rutiner och ett spädbarn som är väldigt viljestarkt 
då blir det också konflikt.” 

 
Sedan har vi de barn som har kolik eller intensiva barn. Det kan vara en grogrund för 
problematik.” Det är den erfarenhet jag har,” svarade specialpedagogen. 
 

 34



Specialpedagog E svarade att barnet söker kontakt och vill ha kontakt men om inte barnet 
får ögonkontakt och kroppskontakt då ger barnet upp sitt kontaktsökande och blir därmed 
hänvisad till sig själv. 
Barnet kan då uppvisa olika beteende som till exempel att barnet skriker väldigt mycket, 
äter dåligt eller att det sover väldigt mycket, barnet tröstar sig själv och ger upp. 
Detta kan visa sig genom att barnet vänder sig bort och är ”svårnådd”. 
När barnet är lite äldre cirka ett år och har brister i den känslomässiga utvecklingen är det 
mycket svårt att få kontakt med och barnet visar inte intresse av ett samspel som till 
exempel: 
Lyssnar ej på röster. 
Bryr sig inte riktigt. 
Svårt att dela fokus.   
 
Barnet kan också uppvisa en passivitet eller ett hyperaktivt beteende, men gemensamt är 
att barnet går eller springer sin egen väg och inte är där andra barn är. Kommunikationen 
utgör också en viktig del av anknytningsmönstret. 
 

” Jag blir bekymrad då barn inte är intresserade av kommunikation. Detta är ett tecken på en brist av 
någon form och som specialpedagog ska man vara uppmärksam på dessa tecken.” 

 
Ett barn som är väldigt klängigt, vill ha all uppmärksamhet och inte tillåter att något 
annat barn sitter i knäet och får uppmärksamhet från en vuxen detta är ett tecken på 
kontaktsökande. 
 
 
4.3 Arbetssätt kopplat till ”tidig anknytning” 
 
Familjeterapeuten svarade att hon arbetar med tidig anknytningsproblematik på följande 
sätt: 
 

• Genom samtal, då familjen får sätta ord på det som känns svårt och på den förändring som 
familjen önskar. 

• Genom att vara barnets röst det vill säga göra sig som tolk för barnet. 
• Genom att stötta föräldrarna i olika situationer. 
• Genom att använda sig av de utvecklingsstödjande dialogprinciperna det vill säga MarteMeo 

metoden: 
 

Marte Meo betyder med egen kraft och är en metod som har till avsikt att stötta föräldrar 
och pedagogisk personal i utvecklingen i kommunikationen och samspelet med barn eller 
ungdomar som behöver stöd i utvecklingen, förklarade familjeterapeuten. 
 
Sjuksköterska A menade att det är viktigt att vänta in barnets signaler. Mamman säger 
något till barnet och barnet fokuserar, tänker lite och sedan tar det ett tag innan barnet 
svarar. Mammans tystnad och att vänta in barnets svar, kan vara behandlingen här. 
 

”Att lära mamman att vänta in barnet och att barnet får svara så att  samspelet 
            kommer igång”  
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Sjuksköterska B svarade att när en familj presenterar ett problem för arbetslaget, så har 
de ett första samtal, bilaga 2, och de visar hur de arbetar. Arbetslaget försöker förstå 
problemet och då är det mammans tolkning av vad hon upplever som jobbigt. Det första 
samtalet är väldigt viktigt och att alla är överens om vad de ska hjälpa mamman med. För 
en mamma kan presentera sitt problem på många olika sätt. Hon kan säga att hon har ett 
mycket skrikigt barn eller ett barn som inte vill äta eller sova. Då får arbetslaget börja där 
och med ett ökat förtroende från föräldrarna arbeta vidare med problemen som föräldern 
presenterar. 
Sjuksköterskan ger mamman massage så att hon känner att det är behagligt. Sedan lär de 
mamman så att hon kan göra spädbarnsmassage på barnet. Först gör hon det bara 
mekaniskt men det sätter igång ett hormon samma som vid amning. Mamman blir lättare 
mottaglig för barnet. Vi säger att de blir ”kära i varandra”.  
 

”Den där gnistan tänds!” 
 
Psykolog A menade att när arbetslaget kartlagt vad problemet är så jobbar de precis 
likadant med alla mammor. De sätter barnet framför mamman och försöker skapa 
ögonkontakt mellan mamman och barnet. Kan mamman inte hålla kvar blicken så 
uppmuntras hon till att göra det, så att de får en reaktion och sedan pratar de med 
mamman om vad som hände. Det måste bli tydligt vad som händer.  
De filmar hela tiden enligt Marte Meo metoden. De filmar och letar efter något positivt i 
samspelet som de visar för föräldern, de pratar om vidareutvecklingar och förbättringar i 
samspelet. 
Det bygger på att skapa ögonkontakt med sitt barn och sätter ord på det de gör. De filmar 
kanske i fem minuter och nästa gång visar de upp filmen för föräldern och visar på var 
det är kontakt. Det blir de positiva filmsekvenserna som föräldern får se, det samtalar om 
filmsekvensen och bestämmer hur de kan göra samspelet ännu bättre. 
Ser de en positiv sekvens och fem negativa, så är det de positiva sekvenserna de visar och 
då ”växer” föräldern.  
 
           ”De får som en hemläxa något de ska göra hemma för att träna samspelet.” 
 
Psykolog B svarade att hon försöker hjälpa föräldrarna att se barnet, att förstå barnet och 
hur de ska bemöta barnet på rätt sätt. Ibland filmar de barnet för att uppmärksamma 
föräldern på   ”vad händer nu och vad gjorde barnet nu” de positiva händelserna i 
samspelet. 
Det är ofta väldigt effektivt att låta föräldrarna se med egna ögon, lite utav Marte Meo 
metoden. 
En del i att stärka anknytningen är att låta föräldrarna bearbeta att de har fått ett barn med 
funktionshinder. 
 

”Har man lagt ”drömbarnet” åt sidan och bearbetat förlusten av sitt drömbarn så kan man bli 
mycket starkare i sin föräldraroll här och nu och se det barn man faktiskt fick. Då kan man se 
här och nu och stärka anknytningen.” 

 
Först måste de få sörja och det är inte lätt. En del föräldrar vill inte se att de måste sörja 
det funktionshindrade barnet, utan stressar in i åtgärder och den medicinska biten ”laga 
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mitt barn fixa så att det blir friskt”. Det är mycket vanligt att det blir så. Det kan också 
vara så att barnet föds alldeles för tidigt innan föräldrarna är färdiga i sin process att bli 
föräldrar. Föräldrarna har stora förväntningar på hur det kommer att bli, att vara förälder. 
De fick inte drömbarnet och det blev inte det barn de hade tänkt sig.  
 

”Det kan dröja lång tid innan föräldrarna kan vara i de första dagarnas anknytningsfas. 
 Det kan ta månader  och har de inte känslighet som förälder att se signaler kan det vara 
jättesvårt.  De kan känna sig avvisad som förälder.” 
 

Överambitiöshet kan också leda till anknytningsproblem. Föräldrarna kan vara så duktiga 
och inte tillåta sig att göra fel någon gång, menade psykolog B. 
 
Psykolog C menade att bygga upp självförtroende hos föräldrarna är viktigt för att de ska 
bli starka i sin föräldraroll. 
Samspelsbehandling är en form av åtgärd där det innebär att psykologen träffar mamman 
och barnet åtta till tio gånger. Barnet är då mellan 3-9 månader gammalt. 
Samspelbehandlingen bygger på en lekstund mellan mamman och barnet som observeras 
av psykologen. Därefter samtalar mamman och psykologen om vad som hände under 
lekstunden och situationer som uppstod. Psykologen menade att det finns olika nivåer för 
att stötta upp. Om anknytningsproblematiken är för svår att ta hand om i öppenvården 
skickar psykologen remiss till en spädbarnsverksamhet på barnpsyk, där familjen kan få 
hjälp en till flera gånger i veckan. 
BVC sköterskorna arbetar med ett material som heter Edinburgh Depression  Scale: 
EDPS, se bilaga 3. 
När barnet är två månader gammalt inbjuds mamman och barnet till besök på 
barnavårdscentralen för ett samtal om hur mamman mår. Ett mamma-samtal där 
mamman får fylla i en depressionsskala. Detta görs för att hitta de mammor som inte 
räcker till för sina barn. Här upptäcks tidig anknytningsproblematiken under ett tidigt 
stadium. 
BVC-föräldragrupper och öppna förskolan är viktiga mötesplatser. Det är viktigt att möta 
hela familjen, det vill säga mamma, pappa och barn. Barnet kan knyta an till två till tre 
tydliga anknytningspersoner under barnaåren. 
Det går alltid att reparera en tidig anknytningsproblematik. Det räcker om det finns en 
vuxen som barnet knyter an till, för att barnet ska få en tillit till omvärlden. 
   
Psykolog D svarade att vissa av föräldrarna är så trasiga själva och har varit med om 
dålig anknytning och har inte själva fått uppleva nära anknytning. Han menade att det 
inte alltid stämmer att en mamma som inte har varit med om en positiv anknytning kan 
inte knyta an till sitt barn. Det blir svårigheter men det går att jobba med. Barnet lägger 
skulden på sig själva, att de inte duger. Skulle de lägga skulden på föräldrarna så har de 
ingen att ty sig till.   
De får en gemensam plattform att jobba med familjen, så att barnen ska få det bättre än 
vad föräldrarna själva har haft det. Det är en svår situation att arbeta med och svårare blir 
det ju äldre barnen är. En av psykologerna menade att de barn som är under ett år, som de 
ofta har på boendet, är inte så långt efter med anknytningen och därför är det lättare att 
åtgärda problematiken, sa en av psykologerna. 
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”Det går inte att prata om beteendesekvenser. Det är så lätt att ord blir till en kränkning  i 
detta känsliga område.” 

 
Familjerna bor hos dem i så hemlik miljö som möjligt i egna lägenheter med gått om 
personal som är med i vardagen. Vill de inte som förälder ha råd, så är det problemet. 
 

”När vi lyckas knyta en mamma eller pappa riktigt djupt till sitt barn så vet vi att vi har säkrat 
anknytningen inte bara för det barnet utan för nästa generation i familjen. Så vi hjälper tre 
generationer här på boendet.” 
 

Specialpedagog A svarade att när de arbetar tillsammans med föräldrar som har svårt att 
ta till sig sitt barn så är det psykologen som har samtal med föräldrarna och hon är med 
och observerar samspelet. De har inte Marte Meo utbildning men om föräldrarna vill kan 
de filma och titta på det tillsammans efteråt. Då tittar de efter vilka signaler barnet visar. 
Barnet har oftast inte så tydliga signaler och föräldrarna har svårt att fånga upp barnet. 
Det är de situationerna som specialpedagogen försöker att stödja föräldrarna med. 
Specialpedagogen arbetar mycket i bassäng med barn och föräldrar, då handlar det om 
samspel och kommunikation, att kunna få sitt barn att titta på föräldern och få signaler på 
att det här är något positiv. Se vilka signaler barnet visar när något är behagligt och vilka 
signaler barnet ger när något är obehagligt, om det är kallt, om det är höga ljud eller är 
det ljuset som gör att barnet blir ledset.  
Föräldrarna ska lära sig att uppmärksamma de små stegen det lilla barnet visar, men är 
föräldrarna i kris så är det inte så lätt att få dem uppmärksamma och att vänta in sitt barns 
signaler. De ska inte vara för snabba utan vänta in barnet.  
 
Specialpedagog B svarade att de arbetar som förebilder och ”visar” föräldrarna att de till  
exempel ska hålla kvar blicken lite längre än vad de tänkt och prata extra mycket med 
barnet, vänta in svar från barnet låta samspelet ta tid, massage och hålla barnet nära sig, 
kroppskontakt är viktigt och att ”gulla” lite extra. 
Arbetet består av stödjande samtal och lekobservationer som filmas. 
De påtalar vad de ser på filmen, ögonkontakt, kontakter och samspel analyseras. De 
påtalar alltid det som är bra. Det viktiga är att se till föräldrarnas resurser och alla familjer 
har olika mycket resurser. Det är viktigt att påtala det positiva. 
 
Specialpedagog C menade att åtgärderna beror på diagnos och ålder. Då det gäller barn 
med funktionshinder, får de kontakt med familjen då barnet är cirka 6 månader. Alla 
familjer kommer till specialpedagogen via remiss, svarade hon. 
Det är värdefullt att göra föräldrarna medvetna om att samspelet mellan barn och 
föräldrar är viktigt.  Det är betydelsefullt att tolka barnets signaler och att hjälpa till med 
anknytningssituationer, till exempel att föräldrarna bör gulla lite extra länge med barnet, 
när barnet ligger på skötbordet. Specialpedagogen menade att det är viktigt att prata 
mycket om tidig anknytning och det positiva i samspelet. 
 
Specialpedagog D svarade att det finns spädbarnsverksamhet som bedrivs av BUP och 
det är viktigt att arbeta med att förebygga och behandla tidiga relationsstörningar. 
Det är viktigt att de börjar med det som kan hjälpa mamma och barn i närmiljön, finns det 
något nätverk som kan hjälpa? Finns det någon släkting eller kompis till mamma? Det är 
viktigt att titta om resurserna kan finnas i närheten av familjen.  
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”Det kan ibland bli för mycket experter och man glömmer att vanliga människor kan hjälpa 
varandra. Vara mindre präktig och lita på sina instinkter istället för att kalla på experter utan 
våga tro på sig själv som förälder.” 

                          
En närvarande pappa är viktig. Det är så lätt att det bara pratas om mamma och barn men 
pappa är också viktig menade specialpedagogen.  
Det bör också finnas föräldrautbildning för alla. 
 
Specialpedagog E menade att om misstanke föreligger att det är en brist i anknytningen är 
det viktigt att barnet får knyta an till en trygg  pedagog på förskolan. Åtgärder kan vara 
att  ha fasta rutiner, bestämda platser till exempel vid matbordet. 
Andra åtgärder kan vara att träna på turtagning, leka titt-ut och leka andra småbarnlekar. 
Rutinsituationer till exempel av- och påklädning, måltidssituationer och blöjbyte är 
viktiga delar i kommunikation och samspel. 
 

”Som specialpedagog måste man anpassa varje situation och åtgärd för varje enskilt barn. Det finns 
inga generella lösningar. Visa barnet att man som vuxen verkligen bryr sig.” 

  
Att arbeta utifrån Marte Meo-principen lämpar sig väl när barnet har problem i sin 
interaktion, det vill säga samspel, med andra.  
Barn som kommer till familjeförskola och får specialpedagogiskt stöd kan vara: 
  

• Utåtagerande barn. 
• Barn som drar sig undan. 
• Barn som har ständiga kontaktbehov. 
• Barn som har situationsbetingade problem. 
• Barn som är socialt outvecklade. 
• Barn som har pedagogiska problem i skolsituationer. 

 
 
4.4 Samverkan  
 
Familjeterapeuten menade att familjeförskolan är en samverkan mellan socialtjänsten och 
utbildningsförvaltningen. Familjeförskolan vänder sig till de familjer som har barn i 
förskoleåldern och som önskar stöd i föräldraskapet. Behovet av stöd i föräldraskapet ser 
olika ut för alla. På familjeförskolan får familjen tillgång till såväl gruppverksamhet som 
individuell stöd. Som individuellt stöd erbjuder familjeförskolan stödsamtal och 
familjesamtal. Familjeförskolan erbjuder även samspelsbehandling med hjälp av Marte 
Meo metoden. 
Familjeförskolan träffas en gång per vecka. Under gruppverksamheten tillsammans med 
barnen är det olika aktiviteter till exempel lek eller sångstund. Personalen och föräldrarna 
samtalar om barnens utveckling, samspel mellan barn och föräldrar och annat som rör 
vardagslivet. Gruppen består av två till fyra familjer. Dessutom ingår aktiviteter som 
utflykt till badhus, skogspromenad och djurpark. 
 
Sjuksköterska A arbetar med spädbarnsverksamhet, tillsammans med en sjuksköterska 
och en psykolog. 
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De finns i en egen lägenhet dit föräldrar kommer efter att ha blivit hänvisade utav barn 
och ungdomspsykiatriska kliniken eller barnmottagningen. 
Verksamheten är till för nyblivna föräldrar där problem har uppstått. De arbetar med 
samtal och praktisk vägledning både enskilt och i grupp. De använder sig av Marte Meo 
metoden. 
 
Sjuksköterska B har samma uppfattning som sjuksköterska A. 
 
Psykolog A  instämmer med sjuksköterskorna A och B. 
 
Psykolog B samarbetar med en specialpedagog i team. Det kan vara olika yrkeskategorier 
i teamet. Det är behovet som föräldrar och barn har som styr vilka som är med. De 
observerar barnet tillsammans och ser hur relationen mellan barn och föräldrar fungerar. 
Ibland filmar de och visar upp filmen för föräldrarna för att se hur samspelet fungerar och 
visa de positiva situationerna. 
 
Psykolog C arbetar som psykolog inom MVC och BVC, mödravårdcentral och 
barnavårdcentral, där psykologen träffar kvinnor och män under graviditeten. De kommer 
till psykologen då barnmorskan uppfattat att kvinnan behöver någon form av stöd eller 
hjälp. 
Psykologen arbetar främst med barn från 0 till 6 år. 
 
Psykolog D arbetar på ett behandlingshem för familjer med anknytningsproblem. 
Behandlingen brukar ta ett och ett halvt år för att en familj ska vara färdigbehandlade. 
Familjerna bor i egna lägenheter i en liten by. Det finns några hus som familjerna också 
kan bo i. Totalt finns det plats för nio familjer åt gången. Behandlingen är schemalagd 
varje dag då familjen har samtal med personal och hjälp i det egna boendet, annars sköter 
familjen sig själv. Det finns en förskola kopplad till boendet. 
 
Specialpedagog A arbetar på habiliteringen och samarbetar med olika yrkeskompetenser i 
team efter vilka behov barnet och föräldrarna har. Hon arbetar med föräldrar till 
handikappade barn. När hon jobbar med föräldrar som har svårt att ta till sig sitt barn, så 
är det psykologen som har samtal med föräldrarna och hon är med och observerar hur 
samspelet fungerar. De har inte MarteMeo utbildning men om föräldrarna vill, kan de 
filma och titta på det tillsammans efteråt. Då tittar de efter barnets signaler gentemot 
föräldrarna. Barnet har oftast inte så tydliga signaler, specialpedagogen försöker att stödja 
föräldrarna med att se samspelet och lära föräldrarna att se barnets signaler. 
 
Specialpedagog B svarade att de arbetar som förebilder och ”visar” föräldrarna hur de ska 
samspela med sitt barn. 
Arbetet består av stödjande samtal och lekobservationer som filmas. 
Samtalar om vad de ser på filmen, ögonkontakt, kontakter och samspel analyseras. 
Specialpedagogen påtalar alltid det som är bra. Det viktiga är att se till föräldrarnas 
resurser och alla familjer har olika mycket resurser. Viktigt att påtala det positiva. 
 
Specialpedagog C har samma uppfattning som specialpedagog B. 
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Specialpedagog D har i arbetet täta kontakter med BVC-sköterska, i ett nätverksarbete.  
Det finns också spädbarnsverksamhet som bedrivs av BUP som arbetar med att 
förebygga och behandla tidiga relationsstörningar. 
Det är viktigt att undersöka om det finns någon som kan hjälpa mamma och barn i 
närmiljön. Finns det ett nätverk som kan hjälpa? Finns det någon släkting eller kompis till 
mamman som kan bli extra mamma. I sista hand erbjuds hjälp av BUP, de är till för de 
familjerna med störst problem. Det är därför viktigt att titta om resurserna kan finnas i 
närmiljön. Det kan ibland bli för mycket experter och det glöms bort att ”vanliga” 
människor kan hjälpa varandra. 
 
Specialpedagog E tog upp ett exempel på psykosocial prevention i form av 
familjecentraler, som innehåller mödravårdcentral, barnavårdcentral socialtjänst och 
öppen förskola. 
Familjecentralen kan bli en träffpunkt för barnfamiljer genom den öppna förskolans 
verksamhet, att stärka barnfamiljers sociala nätverk och bryta utsatthet och isolering. 
Familjecentralen skall vara en bas för generella åtgärder och förebyggande insatser. 
 

”Samverkan kan vara svårt men det betyder inte att man inte kan lyckas. 
En Familjecentral kan vara ett sätt att förebygga tidig anknytning problematik.” 

 
Specialpedagogen menade att familjecentralen kan bli det nätverk som den gravida 
kvinnan saknar och då barnet är fött återkommer mamman till samma lokaler för att 
fortsätta relationen med barnavårdcentralen och öppna förskolan. Mamman och pappan 
är precis lika viktiga för barnet då det gäller den tidiga anknytningen. 
Tidig anknytningsproblematik går alltid att reparera. Det är aldrig för sent. 
 
Ett annat exempel kan vara kurser i föräldraskap där syftet är att:  
 

• höja medvetenheten hos föräldrarna  
• stärka självkänslan och självförtroendet hos föräldern 
• ge föräldern verktyg (färdigheter) som hjälper honom/henne att bygga upp starka nära relationer 
• stärka självkänslan, självförtroendet, modet, ansvarstagandet och samarbetet hos barnet 
• förebygga våld och destruktivt beteende     

 
 
 
4.5 Specialpedagogens roll  
 
Familjeterapeuten menade att specialpedagogen kan barnets olika utvecklingsfaser och 
hur de vuxna bör bemöta barnet. 
Specialpedagogen håller i den pedagogiska verksamheten inom familjeförskolan och har 
åldersadekvata aktiviteter. 
 
Sjuksköterska A svarade att tidigare hade de en specialpedagog som de arbetade 
tillsammans med när de var knutna till barnmottagningen. Sjuksköterskan saknar det 
specialpedagogiska samarbetet. 
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Det är viktigt med det specialpedagogiska synsättet vid samtalen med föräldrarna.  
 
Sjuksköterska B har samma uppfattning som sjuksköterska A . 
 
Psykolog A instämmer med sjuksköterskorna A och B. 
 
Psykolog B svarade att specialpedagogerna fyller en funktion när de jobbar med 
föräldrarna. Specialpedagogerna kan visa på det pedagogiska arbetet och hur föräldrarna 
ska bemöta sitt barn, de hjälper föräldrarna att anpassa vardagen. Har föräldrarna fått ett 
funktionshindrat barn så är det mycket som kanske behöver anpassas för att det ska bli 
bra hemma. 
 
Psykolog C menade att det är mycket viktigt då familjer inte behöver en remiss för att 
träffa en specialpedagog. Mötet mellan familjen och specialpedagogen kan ske naturligt 
hos mödravårdcentralen eller barnavårdcentralen och senare om barnet går på en öppen 
förskola. Där kan det finnas en möjlighet att träffa en specialpedagog. Viktigt att sätta in 
resurser så tidigt som möjligt och om en specialpedagog med dess kunskaper har en 
möjlighet att öka samspelet, anknytningen mellan föräldrar och barn inom en snar framtid 
undviker både barn och föräldrar mycket oro som tidig anknytningsproblematik kan 
innebära. Till exempel om barnet vid två års ålder går i en vanlig förskola, är det kanske 
en specialpedagog som är kopplad till den förskolan och då kan resurserna sättas in där. 
Det går alltid att reparera en tidig anknytningsproblematik. Det räcker om det finns en 
vuxen som ser och bekräftar barnet och det kan vara en specialpedagogisk uppgift.  
 
Psykolog D svarade att de har haft några specialpedagoger knutna till verksamheten och 
när det gäller arbetet med förskolebarn. Specialpedagogen kan ett barns naturliga 
utveckling. 
Specialpedagogen sitter också inne med faktiska kunskaper hur föräldrarna kan samspela 
med sitt barn. En del av föräldrarna har väldigt svårt att prata med sitt barn ”Vad ska de 
prata om”! Då är det bra för föräldrarna att uppleva hur specialpedagogen pratar med ett 
barn och hur de håller igång ett samtal. Specialpedagogen kan komma in och ge föräldern 
lite tips om vad barn tycker om och vad barn söker sig till. Specialpedagogen kan också 
visa föräldrarna på saker som barnet inte alls tycker om. 
På förskolan kan också specialpedagogen komma in och handleda personalen. Barnen 
behöver lugn, ro och trygga rutiner. Det finns många olika teorier men har 
förskolepersonalen en teoretisk bakgrund och vet hur barn fungerar då sätter de barnet i 
första hand och kan samarbeta med olika yrkeskompetenser till fördel för barnet. 
 
 
 4.6 Sammanfattning av intervjuer 
 
Syftet med intervjuerna var att få kännedom om vad anknytning och anknytningsproblem 
är och hur respondenterna arbetar med problematiken.  
Resultaten visade att komma i kontakt med, stödja och behandla spädbarnsfamiljer i kris 
är ett viktigt specialpedagogiskt förebyggande arbete.  
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Social förankring och stabilitet i kvinnans bakgrund är två faktorer som påverkar 
kvinnans omställning till moderskapet. Det vanligaste är trygg anknytning och att 
riskfaktorer har påverkat anknytningsprocessen. 
 
 
4.6.1 Riskfaktorer i anknytningsprocessen 
 
Vi fick fram att en ensamstående mamma med ett bristande socialt nätverk är i riskzonen 
då det gäller anknytningsprocessen. Förekommer det att det är dåliga eller inga relationer 
till barnafadern och att mamman har störda föräldrarelationer i sin egen uppväxt, då är 
riskfaktorerna stora. 
Andra riskfaktorer kan vara att det finns missbruksproblem eller att mamman har 
psykiska besvär eller har haft det. Det kan också vara så att mamman har varit utsatt för 
incest eller andra svåra upplevelser. 
Har mamman förlorat sina egna föräldrar under sin uppväxt saknar hon kanske bra 
förebilder för hur anknytningsprocessen ska vara. Att föräldern har ett 
begåvningshandikapp försvårar också att anknytningsprocessen kommer igång. Hur 
havandeskapet blir för mamman. Att mamman inte utsätts för traumatiska upplevelser 
och att mamman inte råkar ut för sjukdomar. Andra faktorer som påverkar 
anknytningsprocessen är att förlossningen blir komplicerad, att barnet får eller har en 
skada eller att barnet föds för tidigt. Det är viktigt att det blir en lugn miljö runt mamma 
barn den första tiden att föräldrarna ser barnets signaler och tolkar signalerna rätt. Barnet 
kan visa mycket svaga signaler eller vara ett mycket skrikigt. Att matningen inte fungerar 
och att barnet får kolik, är andra faktorer som påverkar anknytningsprocessen. 
 
 
4.6.2 Skyddsfaktorer vid tidig anknytning 
  
Vid analys av intervjusvaren framkom det att det är dessa skyddsfaktorer som behövs vid 
tidig anknytning. 
En trygg bakgrund, ett bra nätverk och ett bra stöd från omgivningen är viktigt för 
mamman. En lugn graviditet och en bra förlossning i rätt tid är en bra start för en 
välfungerande tidig anknytning. En okomplicerad egen relation till mat och en 
välfungerande amning eller matning med flaska kan öka samspelet mellan mamma och 
barn. Andra skyddsfaktorer kan vara ett stabilt och lättolkat barn, ett friskt och 
kontaktsökande barn och att vara två om föräldraskapet. Att den egna  anknytningen till 
de egna föräldrarna har varit bra, att våga lita på sina egna instinkter som nybliven 
förälder samt ha goda förebilder inom bekantskapskretsen kan också fungerar som en 
skyddsfaktor vid tidig anknytning. 
 
 
4.6.3 Signaler på störningar i samspelet 
 
Störningar som kan ses på det lilla barnet kan vara att barnet har svårt med ögonkontakt, 
att barnet är svårtröstat och har en undvikande och/eller avvisande beteende vid fysisk 
kontakt. 
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Mamman kan ej trösta barnet, det vill säga barnet söker ingen tröst utan tröstar sig själv, 
barnet har ett avvikande skrik och/eller joller. 
Andra signaler kan vara en felaktig dygnsrytm. Barnet är inaktivt och sover mycket på 
dagarna. Barnet uppvisar ett passivt, initiativlöst, självförsjunket beteende, det vill säga 
barnet tar inga initiativ till kontakter. Det finns ingen kommunikationsglädje - humor – 
gemenskap och barnet visar ingen nyfikenhet eller utforskningslust, all glädje i relationer 
och/eller samspel saknas. 
Eftersom barnet kan upplevas som passivt finns det en dålig eller ingen mimik alls som 
exempel visar barnet inga svarsleende tillbaka vid en ”dialog”. Detsamma gäller 
motivationen, det finns ingen rörelseglädje. 
Då det finns signaler på störningar i samspelet kan mamman uppvisa ett ostrukturerat 
beteende gentemot barnet. Hon har svårigheter att reglera barnets affekter, ingen 
benämning eller bekräftning av barnet och mamman talar om barnet som en ”sak”. 
Dialog med barnet finns inte i mammans ”värld”. Detta kan i sin tur leda till att barnet 
föredrar saker framför människor, barnet får ingen erfarenhet av eller kan förvänta sig att 
få svar vilket leder till att signaler blir ej besvarade. 
Då barnet sällan eller aldrig blir benämnt eller bekräftat kan beteendet hos barnet även bli 
överaktivt, ”sprittig” aldrig stilla och skrikigt. Barnet har svårt för turtagning och har 
svårigheter i sociala sammanhang samtidigt som barnet har svårt att vara med sig själv. 
Barnet har en generellt sen utveckling, viktproblem, sömn och matreglering saknas och 
det har en avvikande tonus/motorik. 
 

 
4.7 Slutsatser 
   
Alla respondenterna hade kunskap om vad anknytning och anknytningsproblematik är. 
Flera av de specialpedagoger vi har intervjuat arbetar i team med psykolog. Det var 
psykologen som hade samtal med föräldrarna och specialpedagogen hade det 
pedagogiska ansvaret kring hur föräldrarna skulle träna på att samspela med sitt barn. Det 
var många av respondenterna som arbetade efter Marte Meo metoden. De hade funnit att 
det var en bra metod vid anknytningsproblematik. 
Alla respondenterna svarade att det var bra att arbeta i team för alla har sin 
yrkeskompetens och anknytningsproblemet är komplext och omfattar psykologi, 
pedagogik och sjukvård, därför behövs en bred kompetens. 
En av respondenterna svarade att för varje förälder och barn de hjälper så har de lagt 
grunden till att anknytningen ska bli bra för nästa generation.    
Flera av respondenterna menade att barn föds med en förmåga att knyta an, till exempel 
kan ett barn imitera sin mamma bara efter några timmar efter förlossningen, om mamman 
öppnar och stänger sin mun gör också det nyfödda barnet det. Alla respondenterna 
framhöll hur viktigt det var med det sociala nätverket runt barnet och familjen. En av 
respondenterna svarade att de föräldrar han arbetade med ofta påtalade vilken dålig 
relation de själva hade till sina föräldrar och de ville att deras egna barn skulle få en 
bättre anknytning. 
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5. Diskussion 
 
De centrala frågeställningarna var att undersöka: 
 
•  Hur definierar yrkesverksam personal begreppet “tidig anknytning”? 
• Vilka typer av problem med tidig anknytning har respondenterna upplevt? 
• Vilket/ vilka arbetssätt har respondenterna valt att arbeta med tidig anknytning? 
• Vilken/vilka samarbetar/samverkar har respondenterna erfarenhet av? 
• Vilken är specialpedagogens roll kopplat till tidig anknytning? 
  
Den litteratur vi använt oss av har belyst tidig anknytning från olika perspektiv. Bowlby 
som är känd för sin teori om anknytning och samspel mellan föräldrarna och barnet, 
framförallt mellan mamman och barnet, menar att föräldrarna har en viktig roll i barnets 
liv och att de vuxna måste förstå, kunna tyda och respektera barnets anknytningsmönster 
och bemöta barnet därefter. En av specialpedagogerna tyckte att tidig anknytning är att 
föräldern förstår sitt barn, söker ögonkontakt och vill lära känna sitt barn. 
Anknytningssignalerna finns ju alltid hos barnet menade en av psykologerna. 
 

”En halvtaskig förälder som tar lite hårt och är lite fumlig med sitt barn kanske inte är så bra 
men huvudsaken är att man tar i sitt barn för då sätter det igång processen.” 

 
  
I vår kvalitativa undersökning gjorde vi intervjuer som blev i berättandeform. Vi hade 
några givna frågor som respondenterna svarade på. Det innebar att respondenterna 
berättade om vilka metoder de brukar arbeta med och vilka erfarenheter de hade av 
anknytningsproblemet. Vi valde att intervjua olika yrkeskategorier, fem specialpedagoger 
och fyra psykologer, en familjebehandlare som också var socionom och två 
sjuksköterskor med vidareutbildning inom barnpsykiatri för att se hur dessa arbetar med 
tidig anknytning och dess problematik. Resultaten visar att de arbetar på olika sätt, men 
alla har ett gemensamt mål och det är att samspelet ska fungera mellan barnet, mamman 
och pappan på ett tillfredställande sätt. Vår tyngdpunkt låg dock på det 
specialpedagogiska perspektivet då det gäller arbete kring tidig anknytning, vilket 
innebar att vi ville veta hur specialpedagogerna arbetade med anknytning och 
anknytningsproblematik och vilka som mer arbetade med anknytning. 
Vi har ibland använt oss av ordet samspel och ibland av ordet anknytning för att variera 
språket men för oss har orden samma innebörd. En av specialpedagogerna i studien sa att 
hon talar om samspel och psykologen om anknytning men hon menade att de talade om 
samma fenomen. 
   
En annan åtgärdsmetod som respondenterna tog upp var uppförande av familjecentraler i 
alla kommuner i Sverige. 
Respondenterna menade att en familjecentral verkar för god hälsa genom att: 
 

1. Erbjuda lättillgängligt stöd. 
2. Finna arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga.  
3. Stärka det sociala nätverket. 
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4. Tillvarata och stärka föräldrar och barns resurser. 
5. Utveckla god service. 
6. Utveckla metoder kring förebyggande hälsofrämjande arbete. 
7. Utveckla nya samarbetsformer med varandra och andra organisationer och 

föreningar. 
8. Vara som ett kunskaps- och informationscentrum. 

 
På boendet som behandlade hela familjer menade de att hur mycket egna problem än 
föräldrarna hade med sig så är det alltid så att de vill att barnen ska få det bättre än de 
själva har haft det. Ibland kan problemen vara så stora för föräldrarna att man får skydda 
barnen innan det går att starta en behandling.  
För varje föräldrapar som får hjälp med sitt anknytningsproblem så har det hjälpt nästa 
generation barn som föds. Alltså blir tre generationer hjälpta. 
 
Resultatet visade att specialpedagoger känner till tidig anknytning och vilka problem som 
kan uppstå när samspel inte fungerar mellan föräldrarna och barnet. I vårt resultat 
framkom det att det var specialpedagogerna som arbetade med samspel mellan barn och 
föräldrar och att psykologerna hade samtal med föräldrarna omkring problemet. 
Respondenterna arbetade i team med anknytningsproblematik och de tyckte att de olika 
yrkeskompetenserna kompletterade varandra bra.   
 
Vi har studerat en rad olika böcker och avhandlingar. En studie tar upp hur vistelsetiden 
på förskolan kan påverka barnet i negativ riktning. Undersökningen gjord av Nationella 
Institutet av Barns Hälsa och Mänsklig utveckling (2001) menade att kombinationen av 
en låg moderlig sensitivitet för barnet och ökade antalet vistelsetimmar på förskolan kan 
resultera i ett osäkert och ambivalent beteende hos barnet. Utifrån våra resultat som 
visade att ett barn måste knyta an till en vuxen för att kunna utvecklas är av oerhört stor 
vikt att pedagogerna känner till om anknytning och anknytningsproblematik.  
Hur stödjer man familjerna och vilka åtgärder bör sättas in. Att småbarn ofta har långa 
dagar, med ett högt antal vistelsetimmar under en vecka på förskolan. Bakermans-
Kranenburg, Ljzendoorn och Juffers (2003) undersökning är svaret på föregående studie. 
Genom att använda sig av förebyggande åtgärder till exempel att barnet endast ska ha 
några få möte med andra vuxna, förutom föräldrarna och att specialpedagoger kan, 
genom att ge handledning åt föräldrarna öka föräldrarnas självförtroende och deras känsla 
för barnet så att det leder till en positivt och tryggare anknytning för barnet.  
En specialpedagog sa att hon jobbar mycket i bassäng med barn och föräldrar och då 
handlar det om samspel och kommunikation att få föräldrarna att kunna få sitt barn att 
titta på en och få den signalen att det här är härligt. Att lära föräldrarna se vilka signaler 
barnet visar när något är härligt och vilka signaler barnet ger när något är obehagligt om 
det är kallt om det är höga ljud eller ljuset som gör att barnet blir ledset att hjälpa till med 
det i vattnet sade en av specialpedagogerna.  
 
         ”Att vara en förebild för föräldrarna och visa och uppmärksamma föräldrarna på barnet      
         signaler.” 
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En annan specialpedagog sade att hon arbetar som förebild och ”visar” föräldrarna att de 
till exempel ska hålla kvar blicken lite längre än vad de tänkt. Prata extra mycket med 
barnet, vänta in svar från barnet och låta samspelet ta tid. Massage liksom att hålla barnet 
nära sig i tät kroppskontakt är viktigt och att ”gulla” lite extra. 
 

”Det är alltid mitt pedagogiska synsätt som ligger till grund för det jag gör, att bemöta på 
rätt sätt att  se det lilla.” 

 
Jaffe, Moffit, Caspi och Taylor har gjort en intressant studie som påvisar att kvaliteten i 
anknytningen och barnuppfostran är viktigare än om barnet uppfostras av två föräldrar 
med ett antisocialt beteende.  
Vi som blivande specialpedagoger kan dessutom samarbeta med olika yrkeskategorier för 
att främja barnets utveckling. Dessa olika yrkeskategorier menar vi kan vara bland anat 
de vi intervjuade det vill säga psykologer, familjebehandlare och sjuksköterskor De 
intervjuade sade att specialpedagogerna fyller en funktion när vi jobbar med föräldrarna. 
De kan visa på det pedagogiska arbetet och hur man ska bemöta sitt barn och 
specialpedagogen sitter också inne med faktiska kunskaper om hur man kan samspela 
med sitt barn. 
 
Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är Hubner och Thomas studie intressant då de menar 
att anknytningsprocessen blir mer invecklad då det handlar om barn i behov av särskilt 
stöd. Detta framkom också i våra intervjuer, där respondenterna menade att 
anknytningsproblematik kan uppstå då barnet föds med Downs syndrom, autism eller ett 
funktionshinder. 
 
Anknytning och samspelsmönster är påverkat av både arv och miljö. 
Barnet är beroende av sociala anknytningar och sociala erfarenheter för att kunna 
utvecklas. En studie gjord av Baumeister och Muraven(1996) visade att kampen mellan 
individens behov och samhällets krav resulterade i att individens identitet anpassas till 
dess sociokulturella sammanhang som individen vistas i. Detta menar vi är positiv där det 
behövs sättas in specialpedagogisk kompensation för att barnet ska utvecklas. Detta 
kopplar vi vidare till den ryske pedagogen Vygotsky som menade att de kognitiva 
färdigheterna hos ett barn utvecklas i ett sociokulturellt sammanhang. Vygotsky ansåg att 
barnet kom till världen med ett fåtal mentala funktioner och att kulturen omformar barnet 
till högre mentala funktioner. barnet transformerar och tillämpar färdigheter som de gjort 
tillsammans med andra (samspel) och förvandlar den sociala processen till en inre 
psykologisk process. 
Vygotskys proximala utvecklingszon, diskuterade vi under ett litteraturseminarium under 
utbildningen till specialpedagoger vid Högskolan i Kristianstad. Proximala zonen, det vill 
säga, utvecklingszonen mellan barnets möjlighet att klara en uppgift i ett socialt 
sammanhang med andra (samspel) och att klara uppgiften självständigt. 
 
 De resultat som framkommit i vår undersökning är positivt överraskande med tanke på i 
alla olika yrkeskategorier som arbetar med tidig anknytningsproblematik och hur mycket 
resurser som läggs ner i ”problemet” hur tidigt åtgärderna sätts in. 
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Kritik av vår uppsats att vi inte frågade förskolepersonal eller barnmorskor. Ämnet är 
stort och det var svårt att avgränsa. Vi kunde ha gjort en studie på förskolor hur de arbetar 
med anknytning och vad de kunde om anknytningsproblematik då hade vi inte fått den 
kvalitén i intervjusvaren som vi nu fick eftersom att vi sökt upp de personer som arbetar 
specifikt med anknytningsproblematik. 
Vi har under tiden av skrivandet ändrat problemformuleringen för att den inte stämde 
med syftet som vi hade tänkt oss.  
 
Förslag på fortsatt forskning är att få mer kunskap om konsekvenserna av tidig 
anknytningsproblematiken till exempel hur det kan visa sig i tonåren om vuxna som haft 
tidig anknytningsproblematik uppvisar ett introvert eller extrovert beteende enligt Brown 
och Wright(2001) finns det inte mycket forskning gjord inom detta område. 
Andra förslag på fortsatt forskning. 
Hur viktig pappans roll är i arbetet med tidig anknytning där allt är så fokuserat till 
mamma barn och den anknytningen? 
Hur mycket kan förskolepersonal om tidig anknytning och hur medvetna är de omkring 
problemet? 
En förälder som har dålig anknytning till sina föräldrar – vilken anknytning får hon/han 
till sitt eget barn? 
Finns det en behandlingsmetod mot anknytningsproblematik som är bra och ger bra 
resultat? 
Hur arbetar behandlingsteam med anknytningsproblematik hos tonåringar och blir 
resultatet bra? 
 
Vi menar att specialpedagogik kan knytas an till bilden av en bilförare. I blickfånget finns 
framrutan men också backspegeln. Backspegeln är viktig men den är liten och används 
bara i en begränsad omfattning. Den som endast stirrar i backspegeln kommer att köra i 
diket. Backspegeln behövs men blicken måste vara framåt riktad, i den stora, 
möjligheternas framruta. Här måste vi alla hjälpas åt genom att höja blicken och se 
framåt för barnets bästa. 
 
 Sist men inte minst att det är aldrig för sent att åtgärda tidig anknytningsproblematik. 
 

” Sen man sedan till människosläktets historia så har varje nu levande människlig individ 
bakom sig ett hundratusen släktled långt obrutet pärlband av män och kvinnor. Dessa 
mormödrar och mormödrars mormödrar, farbröders och farfäders farfäder har först turen att 
födas och sedan finna varandra. De hann också föda överlevande barn, som i sin tur lyckades 
bli könsmogna och få barn, innan svält, rovdjur eller sjukdomar tagit dem. Ett enda brott i 
denna kedja där bakom mig - mina förfäder hand i hand i tusen sinom tusen led långt bortom 
horisonten – och jag hade aldrig existerat. Och inte du heller. Det vore bra om vi skaffade oss 
en livförsäkring som gör det möjligt att föra detta arv vidare till tusentals kommande 
generationer.” Berg (2006)SIDAN 
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6. Sammanfattning 
 
Anledningen till att vi valde detta ämne var för att vi inom våra respektive arbeten 
kommit i kontakt med barn som inte har trygghet i anknytning till föräldrarna. Flera 
gånger under vår utbildning har vi av föreläsare hört om hur viktigt det är att ett barn har 
en bra anknytning till människor runt barnet. Vi har med denna uppsats valt att belysa hur 
vitiga de första åren för ett barn är, men också att det aldrig är för sent att skapa en bra 
och fungerande anknytning mellan barn och föräldrar. 
Av de respondenter vi har valt att intervjua om anknytning arbetade de flesta på 
habiliteringen eller var knutna till barnavårdcentraler, barnpsykiatrin eller socialtjänsten. 
I litteraturgenomgången har vi försökt att beskriva olika faktorer som har med anknytning 
att göra, forskning som ligger till grund för hur de respondenter vi intervjuat valt att 
arbeta med anknytningsproblematik. 
  
Vi är benägna att hålla med respondenterna då det gäller tillvägagångssättet av Marte 
Meo-metoden. Vi vill dock poängtera att det är av stor vikt som vi såg det av resultaten 
att alla yrkeskategorier som använder sig av Marte Meo-metoden har en utbildning av 
både filmandet, men framförallt av analysarbete av filmen så att metoden blir till stöd och 
hjälp för familjen.Flera av respondenterna sade att de arbetade efter Mate Meo-metoden 
men de hade inte utbildning i metoden. 
 
På en familjecentral samarbetar socialtjänsten mödravårdcentralen, barnavårdcentralen 
och öppna förskolan, personalen är familjecentralens styrka. 
Detta ser vi ur ett specialpedagogiskt perspektiv som positivt, då vi menar att inom 
familjecentralen används de tre specialpedagogiska U:na det vill säga, utbildning 
utredning och utveckling. Vi tror att arbetet inom familjecentraler kan gagna de 
behov, ”nyblivna” familjer har då resurser sätts in på ett tidigt stadium. 
 
Här följer en sammanfattning av respondentsvaren då det gäller signaler på störningar i 
samspelet och/eller anknytningen.  

 
• svårt med ögonkontakt 
• svårtröstat, undvikande/avvisande av fysisk kontakt 
• avvikande skrik/joller 
• viktproblem 
• skrikighet 
• avvikande tonus/motorik 
• sömn och mat reglering saknas 
• felaktig dygnsrytm 
• signalsvaghet 
• ingen rörelseglädje 
• dålig eller ingen mimik 
• nyfikenhet saknas 
• föredrar saker framför människor 
• passiv/initiativlös/självförsjunken 
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• sprittig, aldrig stilla 
• inaktivt, sover mycket 
• generellt sen utveckling 
• signaler besvaras ej( barnet får ingen erfarenhet av eller kan förvänta sig att få 

svar) 
• barnet söker struktur, mamman strukturerar ej 
• mamman kan ej trösta barnet med trygg, rytmisk kroppskontakt 
• barnet blir sällan eller aldrig benämnt eller bekräftat 
• inga svarsleende 
• tar inga initiativ till kontakt 
• avsaknad av glädje i relationen 
• ingen nyfikenhet, utforskningslust 
• söker ingen tröst, tröstar sig själv 
• ingen dialog med förälder 
• ingen tur tagning 
• mamman har svårigheter att reglera barnets affekter ingen benämning eller 

bekräftning av barnet 
• barnet har svårigheter att vara med sig själv (ingen emotionell tankning) 
• barnet får inte sina känslor benämnda eller bekräftade 
• ingen kommunikationsglädje- humor -gemenskap 
• barnet utforskar inte 
• talar om barnet som en sak 
 

Det som flera respondenter sa var att det är svårt att få ögonkontakt med ett barn som har 
anknytningsproblem. Att få kontakt och trösta ett barn med anknytningssvårigheter är 
också svårt, barnet vill inte känna fysisk kontakt. Föräldrarna söker ofta till 
barnavårdcentralen för att barnet skriker mycket och att det är svårt att trösta skrikigheten. 
Barnet har ofta svårt att hålla vikten. Det har inga bestämda tider med mat eller sömn 
utan det blir att barnet sover över måltider eller bara skriker och dygnsrytmen blir felaktig. 
Respondenterna sa att barnen ofta hade svaga signaler som var svåra för föräldrarna att se, 
mimiken och samspelet med omgivningen saknas och ofta är barnen muskelsvaga eller 
stela i rörelserna. 
Barnet vill inte ha kontakt med omgivningen utan är mer intresserade utav en sak istället 
för människor, barnet är i sin egen värld och det är svårt att få kontakt med barnet. Det 
kan också vara ett barn som är aktivt och inte går att få kontakt med. Tittar 
respondenterna på utvecklingen hos barnet så är det efter i sin utveckling. 
 
Om respondenterna tittar på samspelet mellan barn och föräldrar så ser de att föräldrarna 
inte ser barnets signaler eller att de tolkar signalerna fel. Föräldrarna kan prata om barnet 
som en sak och inte som en person att ha en relation med. Det syns ofta att barnet söker 
gränser men inte får hjälp med att sätta gränser. Det finns ingen dialog mellan barnet och 
föräldern, varken till att ha roligt med eller att få tröst av. Känner inte barnet sig bekräftat 
som person så sker inte någon empatiutveckling hos barnet. Nyfikenheten hos barnet sker 
inte och det blir ett passivt barn som inte vill ha kontakt med omgivningen. 
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Att upptäcka barn med anknytningsproblem tidigt är viktigt för ju tidigare barnet och 
föräldrarna får hjälp med att klara av problemet ju bättre blir det, men det är aldrig för 
sent att behandla en anknytningsproblematik. 
Respondenterna arbetade oftast i team med anknytningsproblematiken. Är det ett barn 
med ett handikapp är det ofta så att föräldrarna behövde få hjälp för att se och tolka 
barnets signaler rätt. 
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