Forskare om förskolan:

”Organisera
efter små barns
behov”
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Små barns primära behov är trygghet, tillgänglighet och
tröst. Detta underlättas av mindre barngrupper och tydliga
anknytningspersoner. Lite äldre barn har större behov av
jämnåriga och att lära. Därför borde förskolan organiseras
efter barns olika åldrar och behov, anser psykologerna Malin
Broberg och Anders Broberg, aktuella med boken Anknytning
i förskolan. Vikten av trygghet för lek och lärande (2012).
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pplet faller inte långt från
trädet, som ordspråket
lyder. Även om vägen till
psykolog och forskare
inte var spikrak för Malin
Broberg, psykolog och docent i psykologi vid Göteborgs universitet, väcktes
intresset för psykologi redan i tonåren
när hon som tävlingsseglare ”kuskade
Europa runt” med sin pappa Anders
Broberg, psykolog, psykoterapeut och
professor i klinisk psykologi vid samma
institution. I dag är de kolleger, delar
intresset för psykologi med tonvikt
på små och utsatta barn, och har nu
tillsammans med Birthe Hagström, förskollärare och fil dr i pedagogik, skrivit
en högaktuell bok om anknytning i
förskolan.
Vi träffas på psykologiska institutionen i Göteborg på en av dessa höstens
sista dagar, då ännu några få eldgula
och blodrödfärgade löv vägrat släppa
taget om de allt tröttare träden. Det är
oundvikligt att inte börja fråga hur det
är att skriva en bok tillsammans med
sin pappa respektive dotter.
– Vi har alltid haft en tajt relation.
Grunden lades tidigt och blev starkare
under tonåren när jag tävlade i segling
i Europa, pappa körde bilen och jag
satt bredvid. Det blev många samtal
om kompisars ätstörningar, depressioner, allt möjligt. När jag sedan blev
psykolog var det viktigt att inte vara ett
bihang till pappa, jag ville stå på egna

Psykologtidningen 9 2012

ben. Nu är jag tillräckligt meriterad, så
när jag fick förfrågan att skriva boken
sa jag efter moget övervägande ja. Och
jag har inte upplevt någon konkurrens
alls, konstaterar Malin Broberg och får
medhåll från Anders Broberg:
– Vår fungerande arbetsrelation går
nog tillbaka till seglingen då Malin var
världsmästare och jag langade mackor
och rattade bilen.
ANDERS BROBERG LÄGGER armarna

i kors och ler med hela ansiktet. Han
berättar att när de skulle inleda arbetet
med boken insåg båda att de skulle
behöva en förskollärare med praktisk
erfarenhet och kunskap inom området.
Under sitt arbete med utsatta barn
hade hans vägar ofta korsats av Birthe
Hagström, som har stor förankring
i förskolans värld och som skrivet en avhandling inom området. Hon har bland
annat bidragit med flertalet exempel
i boken. Med Anknytning i förskolan.
Vikten av trygghet för lek och lärande
vill författarna nå blivande och befintliga pedagoger i förskolan, men också
politiker och andra beslutsfattare.
Deras tes, som vilar på anknytningsforskning, är att god omvårdnad är en
förutsättning för lek och lärande – det
gäller barn i alla åldrar. Men för de
yngsta förskolebarnen, ett- till tvååringar, en grupp som enligt Skolverket
ökar varje år, är trygghet och vuxenrelationer extra viktiga. Därför behöver

Anknytning i förskolan av
Malin Broberg och Anders Broberg,
Natur & Kultur, 2012.

små barn mindre barngrupper med
pedagoger som finns till hands, för att
tolka och bekräfta deras känslor, och
som tröstar med en kram eller erbjuder
ett knä att sitta på när så behövs.
– Så som jag ser det finns det ett
systemfel: Man utgår ifrån förskolan
som en enhet och anpassar dess
organisation och pedagogik efter
tre- till femåringarnas behov. Men det
är en enorm skillnad mellan ett- till
tvååringars och tre- till femåringars
behov. Kanske är den enda möjliga
politiska vägen att tydliggöra den
organisatoriska skillnaden mellan
åldersgrupperna, säger Anders Broberg
och Malin Broberg håller med:
– Vi vet inte hur förskolan i dess
nuvarande utformning påverkar små
barn, det är ett stort experiment.
Politiska beslut är baserade på
forskningsresultat från 1980-talet då
organisation, pedagogik, gruppstorlek
och personaltäthet var helt annan
jämfört med i dag. Och kunskap om små
barns behov och anknytning har heller
inte varit allmänt känd så länge. Därför
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FAKTA OM FÖRSKOLAN:

Förskolan bör organiseras efter barns olika åldrar och behov. (Personerna på bilden har inget
direkt samband med artikeln.)
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vill vi visa hur forskning om anknytning
kan omsättas i det praktiska arbetet
inom förskolan.

D

e senaste årens förskolereformer, har enligt
Malin Broberg, saknat
ett barnperspektiv.
Reformerna har främst
handlat om rätten att få plats inom fyra
månader, organisatorisk mångfald (privatisering) och införandet av maxtaxa.
Och de pedagogiska reformerna som
införts berör i första hand barn över tre
år, som införandet av matematik och
naturorienterade ämne, samt en bättre
övergång till skolan.
– Någon motsvarande satsning på god
omvårdnad har inte skett, tvärtom har
kraven på ökad tillgänglighet inneburit
kraftigt ökande barngrupper och
lägre personaltäthet, vilket försämrat
förutsättningarna för god omvårdnad,
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fortsätter Malin Broberg.
Inför arbetet med boken besökte
de fyra förskolor och intervjuade
personalen. Det var, enligt dem, nyttiga
men också skrämmande besök. De
mötte i flera fall stora barngrupper med
en personalgrupp som tvingats anpassa
sig efter de bristande resurser som
erbjöds.
– En förskola med små barn som
vi besökte hade som kvalitetskrav
att ha sett varje barn i ögonen en
gång om dagen (!), säger Anders
Broberg allvarligt. Vi kunde se att
personalen, för att kunna arbeta
kvar i verksamheten, anpassat sitt
förhållningssätt till barn och barns
behov efter verksamhetens ramar. De
normaliserade sådant som egentligen
inte ska få förekomma inom förskolan.
Malin Broberg:
– Ju större enhet, desto större
maktlöshet hos personalen. Man kan

<Närmare en halv miljon barn är
inskrivna i förskolan, jämfört med
2001 då antalet barn var 350 000.
Och barnantalet ökar stadigt, mellan
2010 och 2011 ökade antalet barn
med 2 procent.
< 95 procent av alla 3-5 åringar går
i förskolan.
< 83 procent av alla 1-5 åringar går i
förskolan.
< I genomsnitt går 5,3 barn per personal och 16,8 barn/grupp.
< Personalen i kommunala förskolor
är mer välutbildade än i fristående.
Kommunala förskolor har 52 procent
förskollärare medan fristående har
37 procent. I fristående förskolor
saknar 11 procent utbildning för
arbete med barn, jämfört med kommunala förskolor där motsvarande
andel är 4 procent.
<I kommunala förskolor har en
grupp i genomsnitt 17, 0 barn, i fristående 16,2 barn. Det är ungefär lika
vanligt med riktigt stora barngrupper
(21 barn eller fler) i kommunala som
i fristående förskolor.
Källa: Skolverkets statistik för 2011
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inte bygga verksamheter på orimliga
förväntningar på personalen och
räkna med att eldsjälar ska klara allt.
Därför är det så viktigt att politiker
ger pedagoger organisatoriska
förutsättningar som möjliggör god
omvårdnad. Egentligen är det ett
arbetsmiljöproblem.

F

örskolans uppdrag är dels
pedagogisk, dels omsorgsmässig (omvårdnad och
tillsyn). Balansen dem
emellan har genom åren
skiftat. I den reviderade läroplanen för
förskolan (1998/2010) står: ”Omsorg
om det enskilda barnets välbefinnande,
trygghet, utveckling och lärande ska
prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska
tas till barnets olika förutsättningar och
behov”. Men till skillnad från läroplanen från 1998 betonas lärandet tydligare. Omvårdnad däremot, som generellt
sett i hela samhället har lägre status,
kommer på undantag. Som Malin Broberg och Anders Broberg konstaterar
har arbetet med små barn, med stort
omvårdnadsbehov lägre status än ett
pedagogiskt arbete med större barn.
– Egentligen är att kunna trösta ett
litet barn som inte kan prata en större
utmaning och prövning för pedagoger.
De små barnens sätt att utforska och
lära är också annorlunda än de äldre
barnens. Det tillgodoses inte genom
olika stationer där pedagoger med
olika specialintressen ska stimulera
lärande. I stället är det i den trygga
relationen till en pedagog som nyckeln
till pedagogisk framgång finns för
de yngsta barnen, förklarar Anders
Broberg.
ATT HA KUNSKAP om anknytnings-

forskning och vad det innebär i arbetet
med små barn är A och O. I boken
beskrivs olika situationer inom förskolan – lämning, hämtning, vila – där små
barns anknytningsmönster aktiveras.
Malin Broberg understryker att det inte
är förskolan i sig som aktiverar barns
anknytningssystem, utan kombinationen av att bli ofrivilligt lämnad i en för
barn främmande miljö.
– Ofrivillig separation aktiverar an-
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knytningssystemet hos små barn. Och
att lämnas av sin förälder på förskolan i
en initialt okänd, i vissa fall förvirrande
och kanske för barnet skrämmande,
miljö aktiverar definitivt barns anknytningssystem. Om barnet inte har hunnit
utveckla en relation till en pedagog på
förskolan, som kan gå in och fungera
som ersättare för föräldern och förmår
hjälpa barnet att sätta anknytningssystemet i viloläge, är det längtan
efter trygghet hos föräldern och/eller
känslan av oro, som barnen är upptagna
av i stället för att ägna sig åt lek och
lärande, förklarar Malin Broberg och
fortsätter:
– Sjukdom, trötthet, att barnet ramlar
och slår sig kan också aktivera anknytningsbehovet hos små barn. Också då är
det viktigt att det finns en person som
kan fungera som ersättare för föräldern och förmå ge barnet tillräckligt
med trygghet för att barnet ska låta sig
tröstas.
OM OMVÅRDNAD AV små barn i allmän-

het är en utmaning, är den ännu större
när det handlar om barn med otrygg eller desorganiserad anknytning. Tecken
på detta kan vara barn som är ständigt

»Gnäll kan vara en
meningsfull signal«
Malin Broberg
gnälliga, aldrig tillfreds och barn som
drar sig undan, inte uttrycker känslor och aldrig låter sig tröstas. Dessa
beteenden kan väcka starka känslor hos
pedagogerna. I boken finns exempel på
hur pedagoger kan förstå detta, och vad
man kan göra.
Som pedagog krävs stort tålamod
och kunskap för att hjälpa barnen att
utveckla nya inre arbetsmodeller. Men
enligt författarna visar forskning dessvärre att det ofta är tvärtom: Barn med
otrygg anknytning riskerar att bemötas
lika negativt av förskolpedagoger som
av sina föräldrar, vilket förstärker barnets negativa förväntningar på vuxna,
liksom upplevelsen att inte vara älskad.

– Gnäll kan vara en meningsfull signal, konstaterar Malin Broberg.
Så vad betyder det för barn att ha ett
konstant påslaget anknytningssystem?
Anders Broberg målar upp en bild för
att vidga förståelsen för det lilla barnet:
– Tänk dig att du går på bio, och
precis när filmen ska sätta i gång börjar
du oroa dig över om du släckt de tända
ljusen där hemma. Du kan inte släppa
tanken, oron växer och stressen blir
stor. Precis så känns det för barn med
påslaget anknytningssystem, och det
hämmar effektivt deras förmåga att leka
och lära.
MÖTET MED MALIN BROBERG och

Anders Broberg går mot sitt slut. Föreläsningar och möten på institutionen
väntar. Vi sammanfattar. Bokens tes är
alltså: Trygghet är grunden för utforskande och lärande. Barn som känner sig
trygga i förskolan kan lättare slappna
av och ägna sig åt lek och lärande. Den
tryggheten leder till ringar på vattnet,
barnet känner sig tryggare i sig själva,
de får lättare kamratrelationer och litar
mer på sin förmåga att lösa problem.
Och när de behöver hjälp eller tröst
litar de på att det finns vuxna där för
dem.
Anders Broberg får sista ordet innan
vi skiljs:
– Får vi god omvårdnad som barn
utvecklas vi till trygga och lekfulla
individer. Ju mer kärlek och uppskattning desto mer självständiga och mer
kärleksfulla personer blir vi. <
KAJSA HEINEMANN
Läs mer: www.nok.se/anknytning under
”Förskolans kvalitet förr och nu”.
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