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Abstract 

I have chosen to write a study about safety in preschool in purpose of contributing the 

knowledge about safety in junior departments. The results of this study were developed 

through semi-structured interviews in order to answer how pre-school teachers describe their 

perceptions of safety in preschools, how they work with pre-school safety and the challenges 

they face in the work of safety in preschool. The result shows that safety is the foundation of 

all educational activities and that the preschool teachers need to be present and responsive, if 

they will manage to keep the children's connection system in hibernation. The youngest 

children in preschool show that they feel safe when they dare to leave the preschool teachers 

in order to explore the surroundings. They also dare to participate in different activities, try 

new things and take their own initiatives. The introduction is seen as an important part of the 

preschoolers' work with safety, where one agrees that a parental active introduction is 

preferable. The biggest challenge in the work with child safety in preschool is the number of 

staff in relation to the number of children in the child group. 
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Sammanfattning 

Jag har valt att skriva en studie om trygghet i förskolan i syfte att bidra med kunskap om 

trygghet på yngreavdelningar. Studiens resultat är framtaget genom semistrukturerade 

intervjuer för att få svar på hur förskollärare beskriver sin syn på vad trygghet inom förskolan 

innebär, hur de arbetar med trygghet i förskolan och vilka utmaningar de ser i arbetet med 

trygghet i förskolan. Resultatet visar att trygghet är grunden i all pedagogisk verksamhet och 

att förskollärarna behöver vara närvarande och lyhörda för att kunna hålla barnens 

anknytningssystem i viloläge. De yngsta barnen i förskolan visar trygghet genom att våga gå 

ifrån förskollärarna och utforska omgivningen och leka. De vågar även delta i olika 

aktiviteter, prova nya saker och ta egna initiativ. Introduktionen ses som en viktig del i 

förskollärarnas arbete med tryggheten där man är överrens om att en föräldraaktiv 

introduktion är att föredra. Den största utmaningen i arbetet med barns trygghet i förskolan är 

personalantalet i förhållande till antal barn i barngruppen.  

Nyckelord 

Nyckelord: Trygghet, Förskollärare, Anknytningsteorin, Förskola, Miljö, 
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Inledning 
 

Ibland kan man som förskollärare få en bättre anknytning till barnet än vad föräldrarna har. Man kan 

vara den enda trygga personen som finns i barnets liv. Det finns stökiga familjer där barnet kan ha lätta-

re att anknyta till förskolläraren än till sina egna föräldrar. Jag har varit med om att barn har anförtrott 

saker till mig som de inte har någon annan att berätta det för. (Pernilla) 

  

Det här arbetet handlar om trygghet i förskolan. Det band som ett barn kan få till en 

förskollärare, likt det som Pernilla beskriver i sitt citat här ovan, kan vara väldigt 

betydelsefullt för ett barn. Broberg, Hagström & Broberg (2012) förklarar att alla barn 

utvecklar en anknytning till den eller de vuxna som barnet upplever som ansvariga för deras 

beskydd. Ett tryggt anknutet barn har upprepade erfarenheter av att anknytningspersonen 

finns där som en trygg bas som barnet kan utgå ifrån i sitt utforskande av omgivningen, likväl 

som den finns där som en säker hamn att återkomma till för att söka trygghet och närhet hos 

om hot eller fara uppstår. Hur anknytningen mellan ett barn och en förskollärare utvecklas är 

beroende av hur väl förskolläraren lyckas svara på barnets anknytningsbehov (Broberg m.fl., 

2012). I mitt arbete har jag valt att undersöka förskollärares syn på trygghet i förskolan på 

yngreavdelningar och hur de arbetar för att varje enskilt barn ska känna trygghet under sin 

vistelsetid där. Anledningen till att jag valt att skriva om det här är att jag under mina år inom 

barnomsorgen har upplevt att många barn söker sig till en särskild förskollärare när de är 

ledsna eller har slagit sig. Vad kan detta bero på? Jag har själv både blivit ”vald” och 

”bortvald” i sådana situationer och måste erkänna att det känns märkligt att bli bortvald. Man 

erbjuder en öppen famn men barnet går istället till kollegan för att söka trygghet och tröst. På 

samma sätt känns det skönt att få vara den person som ett barn kommer och söker tröst hos. 

Enligt barnkonventionen (UNICEF, u.å) och skollagen (SFS 2010:800) ska barns bästa 

komma i främsta rummet. Skolverket (2016c) förtydligar att det grundläggande för barns 

bästa är att de känner sig trygga i den miljö de befinner sig i. Enligt läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016b) ska verksamheten erbjuda en trygg miljö som inspirerar barnen att 

utforska omvärlden. Samtidigt ska barnen möta vuxna som engagerar sig i samspelet och ser 

varje barns möjligheter. Vidare förklarar man att arbetet i förskolan ska präglas av omsorgen 

av det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande. Verksamheten ska: 

 

vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och 

lärande samt erbjuda en trygg omsorg. (Skolverket, 2016 s. 5) 

 

Trygghet ska alltså vara en del av den dagliga verksamheten. Vad ordet trygg i de här 

sammanhangen innebär finns det ingen närmare förklaring på. Jag tycker att det saknas en 

tydlig beskrivning av vad trygghet inom förskolan innebär och vill därför undersöka hur 

förskollärare som arbetar med de yngsta barnen tänker och resonerar kring sitt arbete för att 

skapa en trygg vardag för dem i förskolan. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om barns trygghet på yngreavdelningar i 

förskolan för att stärka professionen för förskollärare i sitt bemötande av barnen.  

 

Frågeställning  

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Hur beskriver förskollärarna sin syn på vad trygghet i förskolan innebär? 

 Hur beskriver förskollärarna att de arbetar för att skapa trygghet i förskolan? 

 Vilka utmaningar beskriver förskollärarna i arbetet med trygghet i förskolan? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
I det här kapitlet redogör jag för litteratur och forskning kring trygghet i förskolan. Jag 

beskriver inledningsvis innebörden av trygghet i förskolan, och avslutar med att redogöra för 

olika faktorer som påverkar tryggheten. 

 

Trygghet i förskolan 

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016b) ska förskolan stimulera barns utveckling 

och lärande samtidigt som den ska erbjuda en trygg omsorg. Skolinspektionen (2015) 

förtydligar i sin rapport att trygghet och lärande inte är någonting som kan skiljas på inom 

förskolan utan man menar att trygghet är en förutsättning för lärande. Hagström (2017) 

förklarar att förskolläraren är en ersättare för föräldrarna när barnet är i förskolan och blir på 

så sätt en betydelsefull person i barnets liv. Då är det viktigt att kunna skapa en så trygg miljö 

som möjligt för att barnet ska kunna koppla av och ägna sig åt utforskande och lek menar hon. 

En nära kontakt med en eller två förskollärare som de känner lite närmare är då särskilt viktigt 

för de yngre barnen. Broberg m.fl. (2012) berättar att små barn kan skapa en nära 

känslomässig anknytning till mellan en och fem personer men man kan inte räkna med att ett 

barn skapar mer än en nära relation till förskollärarna på förskolan. Det är också av vikt att 

barnet även känner sig trygg med de övriga förskollärarna i arbetslaget. Förskolor som tänker 

att alla förskollärare är lika viktiga för alla barn i alla lägen riskerar att försvåra utvecklingen 

av anknytningsrelationer i barngruppen. Hagström (2017) menar att ifall barnet ska utveckla 

en anknytningsrelation krävs det att barnet träffar omsorgspersonen regelbundet. Röthle 

(2006) förklarar att en trygg anknytning utvecklas under förutsättning att förskolläraren är 

lyhörd för barnets signaler, är pålitlig och hjälper barnet i anknytningssituationer. Trygghet är 

en förutsättning för att barn ska lämna förskollärarens famn och utforska omgivningen. Under 

lekens gång kan barnet behöva komma tillbaka till förskolläraren för att fylla på med känslan 

av trygghet. Barnet behöver få träna sig på att vara ensam i närvaro av förskollärare, på så sätt 

lär sig barnet så småningom att leka på egen hand. Känner barnet trygghet från förskolläraren 

så vågar det utforska miljön och i förlängningen bidrar det till att barnet kan bli självständigt. 

Hagström (2017) menar att det finns många händelser som kan aktivera barnets 

anknytningssystem. En sak som kan få barnen att koppla av är ett se till att det finns struktur 

och en förutsägbarhet i den dagliga verksamheten och i personalens tillgänglighet. Det medför 

att barnen lär sig att olika händelser kommer i en viss följd varje dag, vilket skapar trygghet.  

Även Röthle (2006) menar att trygghet handlar om förutsägbarhet. Hon lyfter fram vikten av 

att barnet känner en stabilitet i kontakten med de vuxna som befinner sig runt om. Det kan 

handla om bekräftande blickar eller att barnet får pendla mellan famnen och lek. På förskolan 

händer det ofta att förskollärarna går iväg eller svarar i telefon utan att förklara för barnen vart 

och varför de går. Då försvinner barnets trygghetskänsla och leken upphör. Om barnet 

upplever att det här upprepas kontinuerligt kan det inte lita på att de vuxna finns där när de 

behöver dem. Barnen fokuserar då på att hålla uppsikt över var den vuxne befinner sig istället 

för att ägna sig åt leken. Hon nämner även att för de yngre barnen är det viktigt med 

kontinuitet och upprepning. En väl avvägd dagsrytm med återkommande rutiner skapar en 

trygghet i att barnet känner igen aktiviteter och får växa i att känna att de vet vad som skall 

göras härnäst, ex. tvätta händerna före maten. 
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Faktorer som påverkar trygghet i förskolan 

Här redogör jag för olika faktorer som påverkar tryggheten i förskolan: ”Introduktion”, 

”Samarbete med hemmet”, ”Barngruppens storlek och personaltäthet”, och ”Miljön i 

förskolan”.   

 

Introduktion 

En viktig aspekt för barns trygghet i förskolan verkar vara hur introduktionen går till. Enligt 

läroplanen för förskolan (2016b) ska barn, tillsammans med sina vårdnadshavare, erbjudas en 

bra introduktion i förskolan. Broberg m.fl. (2012) förklarar att syftet med introduktionen är att 

barnet ska vänja sig vid den nya miljön, att föräldern går och är borta flera timmar för att se-

dan återkomma och att använda sig av sin anknytningsperson på förskolan för att söka trygg-

het och tröst. Introduktionsperioden tar inte automatiskt slut i och med att föräldrarna börjar 

arbeta. För barnet kan det vara jobbigt en längre tid efter det. Deras anknytningssystem kan 

vara fullt aktiverat och de kan känna en inre stress fast det inte syns utanpå. Det behöver inte 

betyda att barnet inte tycker om förskolan utan, det kan innebära en ansträngning för barnen 

att vistas där. De flesta barn som börjar i förskolan har tidigare varit hemma med någon av 

sina föräldrar. Hemmamiljön är betydligt lugnare än förskolemiljön så det kan bli en stor om-

ställning för barnet att börja förskolan. Simonsson & Thorell (2010) skriver i sin artikel om 

hur barn är aktiva i konstruerandet av sina egna liv och därmed i skapandet av sin egen barn-

dom. Deras studie handlar om hur yngre barn ”gör” sin inskolningspraktik tillsammans med 

de vuxna. De menar att barnet är aktivt i skapandet av sitt sociala liv och de konstaterar att 

vissa barn behöver hjälp i kontakten med andra barn genom vägledning av förskolläraren. 

Deras resultat visar att förskolläraren har en viktig roll under introduktionen. I deras studie 

använde förskolläraren sig av artefakter för att hjälpa en ny flicka bli en synlig potentiell lek-

kamrat. Genom att bl.a. använda lera skapade hon en gemensam leksituation, vilket hjälpte 

barnet att komma in i de andra barnens nätverk. Förskolläraren uppmärksammade även att 

barnet som introduceras fastnade för en viss leksak. Den leksaken använde förskolläraren se-

dan under de kommande dagarna under introduktionen för att skapa kontakt mellan barnet och 

sig själv och mellan barnet och andra barn.  Även Hagström (2017) beskriver ett exempel om 

ett barn som inskolas, där förskolläraren använder sig av en leksakshund för att skapa en kon-

takt dem emellan. Förskolläraren placerade leksakshunden på barnets plats redan innan barnet 

kom på morgonen så att den skulle finnas där när barnet kom. På så sätt hjälpte hon barnet att 

minnas leken från dagen innan och det blev lättare för förskolläraren att komma närmare bar-

net (Hagström, 2017). Under introduktionen som sker i studien (Simonsson & Thorell, 2010) 

använder förskollärarna sig av en introduktionsmodell som innebär att ingen av förskollärarna 

har särskilt ansvar för det nya barnet, utan all personal medverkar i det nya barnets introduk-

tion. Trots det tyr sig flickan mer till en av förskollärarna och följer henne väldigt nära.  

 

Samarbete med hemmet 

En annan aspekt som verkar vara viktig för barns trygghet i förskolan är samarbetet med 

hemmet. Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016b) ska förskollärarna ha ett nära 

och förtroendefull samarbete med hemmen. Det innebär att förskollärarna ska ha en 

regelbunden kontakt med barnens vårdnadshavare gällande barnets trivsel, utveckling och 
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lärande, både i och utanför förskolan. Broberg m.fl. (2012) menar att detta oftast sker i 

samband med att barnet lämnas och hämtas. Både föräldrarna och förskollärarna har då 

möjlighet att prata om hur dagen varit för barnet och om hur barnet mår. Hemma bör man 

prata om förskolan på ett positivt sätt för att visa barnet att man som förälder tycker att 

förskolan är en bra plats att vara på. Det finns annars risk för att det blir negativt laddat för 

barnet att bli lämnat i förskolan. Ett annat sätt att skapa en mjukare övergång mellan hemmet 

och förskolan är att barnet får ta med sig saker hemifrån som påminner om hemmiljön. De 

flesta barn har en snuttefilt, en favoritnalle, eller en napp som kan bli ett föremål som följer 

barnet mellan hemmet och förskolan, vilket ger trygghet och tröst under dagen. Abrahamsen 

(2006) förklarar att ett sådant här föremål, som har ett alldeles särskilt känslomässigt värde för 

barnet, kallas för övergångsobjekt. De fungerar som symboler för närheten till barnets 

vårdnadshavare och är en hjälp för dem att hantera deras frånvaro. Broberg m.fl. (2012) 

menar att bilder på familjen också kan vara bra att ha med till förskolan. Då kan 

förskolläraren och barnet titta på bilden och prata om att föräldrarna kommer tillbaka senare. 

På så sätt bekräftar förskolläraren barnets känslor vilket kan stärka tilliten till förskolläraren 

hos barnet. Det kan även vara en fördel att prata om hur man vill att överlämningen ska ske på 

morgonen, så att den blir så bra som möjligt för barnet. Varje barn har sitt eget sätt eller ritual 

för hur de vill säga farväl till sina föräldrar och som förskollärare behöver man vara 

inkännande och läsa av barnet. Det är en fördel om föräldern har tid att stanna en stund vid 

övergången på morgonen för att det inte ska bli så bråttom att lämna på förskolan.  

Barngruppens storlek och personaltäthet 

Ytterligare en aspekt som kan vara viktig i barns trygghet i förskolan är barngruppens storlek. 

De senaste åren har det blossat upp en debatt om huruvida barngruppens storlek påverkar bar-

nens tillvaro i förskolan. En kartläggning av Williams och Sheridan i uppdrag av Skolverket 

(2016a) visar att antalet barn i barngruppen enbart är en av flera faktorer som påverkar barns 

trygghet i förskolan. Skolverket (2016c) presenterade i sina allmänna råd nya riktmärken 2016 

för barnantalet i förskolan där man rekommenderar 6-12 barn för barn i åldern 1-3 år och 9-15 

barn för barn i åldern 4-5 år. Riktmärket är inget tvingande utan ska ses som något att förhålla 

sig till i relation till personalens utbildning och kompetens, personaltäthet, barngruppens 

sammansättning och förskolans fysiska miljö. Skolverket (2016a) menar i sin rapport om 

barngruppers storlek i förskolan att barngruppen bör vara mindre ju yngre barnen är. Det här 

bekräftas av Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan (2015) som, i sin artikel om hinder 

och möjligheter att arbeta med läroplanens intentioner i relation till barngruppens storlek, för-

klarar att för de yngsta barnen i förskolan är det bättre med en liten barngrupp med få förskol-

lärare än en stor grupp med många vuxna. De konstaterar i sin studie att ju fler barn som finns 

i gruppen, desto färre möjligheter finns det för förskolläraren att kommunicera med varje en-

skilt barn. Barngruppens storlek kan även ha inverkan på tryggheten, i den mening att barnen 

har svårt att få tillgång till material, rum att vara i och aktiviteter som inte är möjliga att 

genomföra. Ett stort antal barn i barngruppen påverkar även antalet relationer som barnen och 

förskollärarna behöver förhålla sig till. Enligt författarna kan man tydligt se att i grupper med 

få barn är förskollärarna bättre på att kommunicera och att utveckla meningsfulla relationer 

med barnen än i en grupp med många barn. Enligt läroplanen för förskolan (2016b) är barn-

gruppen en viktig del av barns utveckling och lärande. Lärandet ska baseras på samspelet mel-

lan vuxna och barn samt att barnen lär av varandra. Skolverket (2016c) förklarar i sina all-

männa råd att ifall barnen vistas kontinuerligt i samma barngrupp och med samma förskollä-
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rare så skapas trygghet för barnen. Det bidrar till varaktiga relationer och barnen kan känna 

tillit till varandra och till förskollärarna. Däremot kan för många relationer under en dag vara 

en faktor som framkallar stress hos barn. Skolinspektionen (2015) genomförde 2015 en fly-

gande inspektion på 101 slumpvis utvalda förskolor, för att undersöka hur barngruppens stor-

lek och personaltätheten såg ut en vanlig dag på förskolan. Syftet, som beskrivs i rapporten, 

var att se vilka konsekvenser dessa två faktorer kan medföra för barns trygghet i förskolan. 

Bedömningen som skolinspektionen gjorde gällde förskolans förmåga att bemöta barnens 

grundläggande behov av uppmärksamhet och tillsyn. I granskningen framkom att 85 av samt-

liga 101 förskolor i undersökningen bedömdes ge barnen den uppmärksamhet som är nödvän-

dig för att tillgodose barnens behov av trygghet. De faktorer som skolinspektionen fann bety-

delsefulla var: tydlig ansvarsfördelning, en ständig kommunikation mellan förskollärarna och 

att personalen kontinuerligt roterade i vistelsemiljön. Dock visar granskningen att var sjätte 

förskola hade brister i uppmärksamhet och i tillsyn av barnen. Personalen visade brister i upp-

sikten över konfliktsituationer och vid riskfyllda områden eller så var de inte tillgängliga eller 

lyhörda för vad barnen ville. Det fanns även vissa tidpunkter eller situationer där ett ökat antal 

barn i guppen och en lägre personaltäthet påverkade förskollärarnas möjligheter negativt, för 

att de skulle kunna ge barnen tillräckligt med stöd och uppmärksamhet. Det var bl.a. vid kläd-

situationerna och förberedelserna inför lunch. Förskollärarna på de här förskolorna berättade 

själva att de ofta fick prioritera de yngsta barnens grundläggande behov på bekostnad av att ge 

det enskilda barnet tillräcklig uppmärksamhet. Skolverket (2016a) förklarar i sin rapport att 

personaltätheten och mindre barngrupper har mest betydelse för de yngsta barnen, förutsatt att 

personalen är utbildad och har kompetens att skapa ett gott känslomässigt klimat. Vidare för-

klaras dock att många olika och instabila relationer kan skapa anknytningsproblem för barn då 

de inte får någon kontinuitet i relationerna. Forskning om anknytningen mellan de yngsta bar-

nen och förskollärarna hade jag svårt att hitta. I en norsk studie (Bratterud, Sandester och Sel-

and, 2012) om barns delaktighet och medverkan i verksamheten, framkom att barns välmåen-

de ökade när de hade möjlighet till kroppskontakt, ögonkontakt, leenden och uppmuntran från 

andra barn och från förskollärare. När man pratar om vikten av förskollärarnas roll i verksam-

heten handla det ofta om kvaliteten på förskolans verksamhet. Ett exempel på det är Sheridan, 

Pramling Samuelsson och Johansson (2009)  som förklarar i sin avhandling om barns tidiga 

lärande i förskolan, att för att skapa en bra kvalitet på verksamheten i förskolan behövs det 

utbildade och kompetenta förskollärare. Beroende på hur förskolläraren förhåller sig, kom-

municerar, samspelar och möter barnen så bildas olika lärande miljöer i förskolan. Broberg 

m.fl. (2012) menar att kvaliteten i att arbeta med små barn ligger i pedagogens intresse, kun-

skap och förmåga att engagera sig i barnet. 

  

Miljön i förskolan 

Det har också visat sig att miljön i förskolan påverkar barns trygghet. Skolverket (2016c) 

förklarar i sina allmänna råd att beroende på hur miljön i förskolan är utformad så har det 

betydelse för trygghetskänslan hos barnen. Om miljön upplevs som otrygg, utforskar och 

leker inte barnen där, vilket i sin tur kan hämma barnets utveckling fysiskt, kognitivt och 

socialt menar man. Skolverket (2016a) förklarar i sin rapport om bangruppers storlek i 

förskolan att den kommunikation och interaktion som sker i förskolan mellan förskollärare 

och barn och barn sinsemellan är avgörande för barnens välmående, lärande och utveckling. 

Röhtle (2006) berör en fransk studie där man undersökte vilken betydelse den visuella 
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kontakten hade mellan förskollärare och tvååringars lek. De kom fram till att barnen lekte 

mindre i de delar av förskolan där det fanns barriärer (väggar, hyllor m.m.) som hindrade dem 

från att ha ögonkontakt med förskolläraren. Barnen tenderade också att leka mer socialt och i 

samspel med andra när de kunde se förskollärarna, än om det var hinder i vägen. Man kunde 

även se att konflikterna ökade när barnen lekte i rum där de inte kunde se förskollärarna. 

Skolverket (2016a) förklarar i sin rapport om barngruppers storlek i förskolan att den fysiska 

miljön möjliggör eller hindrar barnen i deras rörelse, lek eller behov av avskildhet, beroende 

på hur den är utformad. Många av dagens förskolor är byggda för mindre barngrupper än vad 

som oftast förekommer, vilket medför mindre yta för barnen att dela på. Det bidrar även till 

buller och hög ljudnivå som i sin tur påverkar barns välmående. Majoriteten av forskning som 

finns gällande ohälsa, stress och ohälsosam miljö i förskolan handlar mer om förskollärarnas 

stress och deras arbetsförhållande än om hur det påverkar barnens välmående, stress och 

trygghet. En undersökning av Landström, Nordström, Stensudd och Åström (2003) berör 

barns och förskollärares ljudmiljö i förskolan, där resultatet visar att bullerexponeringen 

påverkar förskollärarnas hälsa. Förskollärarna gav uttryck för att de kände bullertrötthet, 

örontrötthet, stress och spänningsvärk i axlar, både på och utanför arbetet. Forskarna menar att 

det finns skäl att misstänka att de besvär som förskollärarna upplever, även förekommer bland 

barnen. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Anknytningsteorin 

Här presenterar jag anknytningsteorin som handlar om nära och känslomässiga relationer samt 

de begrepp jag finner användbara i min analys av resultatet. 

 

Anknytning och anknytningsbeteende 

För att kunna förstå fenomenet trygghet i förskolan, och hur man arbetar för det, har jag valt 

att använda mig av en teori som handlar om barns nära relationer. Bowlby (2001) förklarar att 

anknytningsteorin handlar om att människan, redan från födseln, utvecklar behov att knyta an 

till sina föräldrar, men även till andra personer som är viktiga i deras närhet.  Broberg m.fl. 

(2012) förklarar att begreppet anknytning är en översättning av det engelska ordet attachment 

och betyder att någonting mindre hänger ihop med och är beroende av någonting större. Von 

Tetzchner (2017) beskriver att anknytning handlar om hur barnet tidigt utvecklar känslor för 

andra människor. Genom samspelet med andra människor lär sig barnet hur världen fungerar. 

Beroende på hur barnet har blivit behandlat i tidigare anknytningssituationer, utvecklar barnet 

förväntningar på hur det kommer bli bemött i andra liknande sammanhang. På så sätt har 

barnet skapat sig inre arbetsmodeller av hur det ska reagera i olika situationer. Broberg m.fl., 

(2012) förklarar att anknytningsbeteende är barnets sätt att påkalla uppmärksamhet när det är 

något det vill. Barnet riktar sitt anknytningsbeteende till den vuxna som finns till hands om 

det uppstår en otrygg situation. Barnet behöver inte ha utvecklat en anknytningsrelation till 

personen för att göra det. I förskolan kan barnet alltså visa sitt anknytningsbeteende till alla 

förskollärare, inte bara till den som det förhoppningsvis utvecklat en närmare relation till. Von 

Tetzchner (2017) förklarar att det finns två olika former av anknytningsbeteenden. 

Signalbeteendet visar barnen genom bl.a. ansiktsuttryck, leenden, gråt eller gester. 

Närmandebeteenden visar barnen genom rörelser t.ex. när barnet kryper, går efter eller 

klänger mot anknytningspersonen. Anknytningsbeteendet växer i takt med barnets förståelse 

för andras tankar och känslor. I två- till treårsåldern är det som starkast för att sedan avta igen, 

men barn fortsätter att söka upp nära personer även upp i skolåldern när de är rädda eller 

osäkra. Begreppet anknytningsbeteende kommer jag ha användning av i min analys av på 

vilket sätt barnen visar trygghet respektive oro.  

 

Anknytningsrelation och anknytningshierarki 

Barnet utvecklar redan från födseln behov av att knyta an till sina föräldrar, men det kan även 

ske till andra personer som är viktiga i deras liv (Bowlby 2001). För barn som går i förskolan 

är förskolläraren en av dem. När barnet nått sitt andra levnadsår har det vanligtvis utvecklat 

anknytningsrelationer till mellan tre och fem personer. Hur en anknytningsrelation utvecklas 

beror på hur villig anknytningspersonen är och vilken förmåga denne har att stödja barnet när 

det behöver beskydd, tröst och trygghet samt att barnet känner att det får utforska världen 

under säkra förhållanden (Broberg m.fl., 2012). Hagström (2017) menar att det i förskolan är 

fullt möjligt för ett barn att utveckla en trygg anknytning till en förskollärare, förutsatt att 
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denne är lyhörd, pålitlig och hjälper barnet i anknytningssituationer. Broberg m.fl. (2012) 

förtydligar detta när de förklarar att tid, engagemang och kontinuitet är vad som krävs för att 

en anknytning ska utvecklas. Hagström (2017) förklarar att anknytningen utvecklas successivt 

och kan se olika ut till olika personer beroende på hur samspelet med respektive 

anknytningsperson utvecklas. Begreppet anknytning kommer jag använda mig av i analysen 

av tryggheten som grund för den pedagogiska verksamheten. Begreppet anknytningsrelation 

kommer jag använda mig av i min analys av hur förskolläraren kan stärka en relation genom 

att skapa trygga förutsättningar för barnen i förskolan genom mindre grupper och 

upprepningar. Broberg m.fl. (2012) förklarar att anknytningsrelationerna är hierarkiskt 

organiserade, vilket innebär att den personen som varit den fasta punkten i spädbarnets 

tillvaro, är i toppen av hierarkin. Det får som konsekvens att det blir svårt för någon som 

befinner sig längre ner i hierarkin att trösta ett barn, så länge någon högre upp i hierarkin finns 

i närheten. Hagström (2017) förklarar det som att det alltid finns någon som är viktigast för 

barnet i en svår stund. På förskolan märks detta tydligt vid överlämningarna på morgonen. Så 

länge föräldern är kvar blir det svårt för förskolläraren att trösta barnet, men det brukar gå bra 

så fort föräldrarna har lämnat förskolan. Även vid andra tillfällen i förskolan kan 

anknytningshierarkin ha betydelse. Ett barn föredrar alltid en särskild förskollärare när det är i 

behov av tröst, oftast den förskollärare som barnet känner sig mest trygg med. Barnet kan ha 

olika förskollärare för olika situationer då det känner sig tryggt. Vid tröst kan barnet välja den 

pedagog som skolat in, men vid utforskande och lek kan en annan förskollärare vara den som 

väcker mest nyfikenhet och trygghet. Om den förskollärare barnet söker inte är där för 

tillfället, går barnet till nummer två i hierarkin. Broberg m.fl. (2012) förklarar att efter varje 

lyckad tröstesituation stärks bandet mellan barnet och förskolläraren. Det leder till att barnet 

kan anförtro förskolläraren mer besvärliga trösteuppgifter och så småningom växer det fram 

en tillit från barnets sida. Begreppet anknytningshierarki kommer jag använda mig i min 

analys av förskollärarnas bemötande av barnens anknytningsbeteende i förskolan och hur det 

kan påverka deras relation sinsemellan. 

 

Anknytningsmönster och emotionsreglering 

Broberg m.fl. (2012) förklarar att anknytningens kvalitet beskrivs genom olika 

anknytningsmönster: trygg eller otrygg anknytning. För att en trygg anknytning ska utvecklas 

måste samspelet ske med en person som är mottaglig för barnets signaler och som reagera 

konsekvent på dem. Barnet måste få kontinuerliga erfarenheter som talar om för barnet att 

anknytningspersonen hör, förstår och vill hjälpa det. Om barnet inte känner någon ökad känsla 

av trygghet och beskydd när den söker närhet utvecklas en otrygg anknytning. Hagström 

(2017) förtydligar att när det gäller otrygg anknytning skiljer man på otrygg-undvikande 

anknytning och otrygg-ambivalent anknytning. Otrygg-undvikande anknytning kan innebära 

att barnet undviker att använda sig av sina känslor, t.ex. barnet vågar inte fråga om hjälp när 

det händer saker i leken, utan går tyst därifrån. Otrygg-ambivalent anknytning kan innebära 

att barnet är osäkert på om anknytningspersonen kommer att svara på barnets signaler, vilket 

kan medför att barnet blir extra klängigt och kinkigt även när situationen är lugn. Författaren 

konstaterar samtidigt att det är fullt möjligt för ett barn att skapa en trygg anknytning till en 

förskollärare trots att barnet kanske bara har erfarenhet av otrygga anknytningar sedan 

tidigare. Broberg m.fl. (2012) förtydligar att barnet och förskolläraren inte knyter an till 

varandra, utan det är barnet som knyter an till den vuxne, i syfte att söka trygghet, tröst och 
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beskydd. Von Tetzchner (2017) tar upp begreppet emotionsreglering och förklarar att 

anknytningspersonerna ska hjälpa barnet att reglera sina känslor i situationer som kan vara 

överväldigande. Det innebär att anknytningspersonen ska hjälpa barnet att klara av situationer 

som innebär otrygghet och rädsla. Ett barn med trygg anknytning kan styra sina känslor bättre 

än barn med otrygg anknytning. Barn med trygg anknytning förknippar negativa känslor, 

exempelvis rädsla, med att anknytningspersonen ger dem stöd och hjälp. När de får hjälp med 

att hantera känslorna leder det till att barnet kan utveckla strategier för att klara av liknande 

situationer i framtiden.  Barn med otrygg anknytning har erfarenheter av att bli avvisade i 

situationer där de söker tröst. I stället för att söka hjälp lär de sig då att undvika att uttrycka 

negativa känslor, för att få vara nära anknytningspersonen. Det leder till att barn med otrygg 

anknytning får svårare att reglera sina känslor i svåra situationer. Författaren konstaterar att 

barn som lätt överväldigas av sina känslor och upplever spänning, ångest och otrygghet, är de 

barn som oftast söker närhet till anknytningspersonen. Ett barn som får hjälp att reglera sina 

känslor får därmed förståelse för sina egna handlingar och känslor. Begreppet 

emotionsreglering kommer jag använda i min analys av barnen som känner oro i förskolan 

samt hur förskollärarna kan hjälpa barnen att hantera sina känslor. 

 

Trygg bas och anknytningssystem 

Broberg m.fl. (2012) förklarar att begreppet trygg bas är det mest centrala inom 

anknytningsteorin. Trygg bas beskriver två aspekter av förskollärarens omsorgsförmåga. Det 

ena är att barnet använder förskolläraren som en utgångspunkt, varifrån denne sedan kan göra 

små utflykter för att utforska sin omgivning. Samtidigt fungerar förskolläraren som en säker 

hamn dit barnet kan återvända för att söka tröst, trygghet och mod om det uppstår fara eller 

hot. Det här fenomenet beskrivs som en trygghetscirkel (se bilaga tre). Om relationen präglas 

av otrygghet kan barnet inte lita på att den vuxne finns där när barnet behöver det, vilket får 

en negativ påverkan för barnets förmåga att undersöka omvärlden. Begreppet trygg bas 

kommer jag använda i min analys av förskollärarnas berättelser om hur de arbetar med 

trygghet i förskolan när det gäller lyhördhet, för att jag ska förstå hur de arbetar och kunna 

säga någonting om trygghet. En av förskollärarnas viktigaste uppgift är att hålla 

anknytningssystemet i viloläge så att barnet kan koncentrera sig på andra saker än att hålla 

uppsikt över förskollärarna. Broberg m.fl. (2012) beskriver att barnets anknytningssystem 

fungerar som en termostat. När barnet upplever trygghet slås anknytningssystemet av och 

barnet kan nyfiket utforska omvärlden. När barnet däremot känner sig stressat eller oroligt 

slås anknytningssystemet på och hämmar barnets utforskande och för barnet tillbaka till 

tryggheten hos förskolläraren. När barnet är tryggt och utforskar sin omgivning gynnar det 

barnet i dess utveckling av sina egna färdigheter och kompetenser. På förskolan har 

förskollärarna ansvar för att samspelet med det enskilda barnet utvecklas och att en tillitsfull 

relation skapas. Ju yngre och nyare barnet är på förskolan desto större betydelse har samspelet 

för att barnet ska känna sig tryggt. Om barn vistas i för stora grupper och det blir för många 

relationer att förhålla sig till är det lätt hänt att anknytningssystemet aktiveras allt för ofta. 

Förskollärarna får då främst ägna sig åt att lösa konflikter eller trösta barn istället för att ägna 

sig åt samspelet med det enskilda barnet (Broberg m.fl., 2012). Hur barnets 

anknytningssystem fungerar och vikten av att hålla det i viloläge kommer jag ha användning 

av i in analys av förskollärarnas beskrivningar av hur barnen visar trygghet respektive oro i 

förskolan.  
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Metod 
I det här kapitlet redogör jag för den metod jag använt mig av i min undersökning, hur jag 

gjorde mitt urval och genomförande. Därefter tar jag upp de etiska överväganden jag förhållit 

mig till i min undersökning. Avslutningsvis förklarar jag begreppen reliabilitet och validitet. 

  

Intervju 

Jag har valt att göra en kvalitativ intervju för att undersöka förskollärares syn på trygghet i 

förskolan, hur de arbetar med det samt vilka utmaningar de ser i arbetet med trygghet och jag 

har intervjuat fem förskollärare. Anledningen till att jag valde att göra en kvalitativ intervju 

istället för t.ex. en observation är att mina frågeställningar är av den arten att de inte passar för 

en observation. Det är förskollärarnas beskrivningar och tankar jag är ute efter och det får jag 

svar på genom att fråga dem. Bryman (2012) förklarar att en kvalitativ intervju inte är särskilt 

strukturerad utan man för mer ett samtal med intervjuaren i syfte att få svar på dennes 

ståndspunkt i frågorna. I min undersökning använde jag mig av en semistrukturerad intervju 

där jag i grunden hade en intervjuguide (se bilaga 2) som jag utgick ifrån. Frågorna i en 

kvalitativ intervju är för det mesta öppna menar Christoffersen & Johannesen (2015), det vill 

säga att det inte finns några på förhand formulerade svar att välja på, utan den intervjuade 

svarar med egna ord utifrån sina erfarenheter. Bryman (2012) förtydligar detta och förklarar 

att man kan låta intervjun röra sig i olika riktningar beroende på vad den intervjuande finner 

relevant utifrån de frågeställningar som ska besvaras. Det är inte ovanligt att man avviker från 

sin intervjuguide och ställer följdfrågor på det som intervjupersonen svarar och sedan spinner 

vidare på viktiga tankar som dyker upp menar han. För att en kvalitativ intervju ska ge så bra 

underlag som möjligt behöver intervjuaren få fylliga och detaljerade svar.  Min ambition var 

att försöka hålla mig till de frågor och den ordning som jag skrivit ner frågorna i för att sedan 

kunna analysera svaren mer strukturerat. Jag har försökt att formulera frågorna så att jag kan 

få ut så mycket information som möjligt om hur den intervjuade upplever barnens trygghet i 

förskolan. Jag ville även att de skulle berätta om hur de arbetar för att skapa trygghet för 

barnen. Jag försökte vara flexibel i min intervju och på så sätt fånga upp saker som var 

intressanta i sammanhanget. Bryman (2012) menar att man får bra och utförliga svar då. Jag 

ordnade frågorna i min intervjuguide så att jag kunde bearbeta uppsatsens tre frågeställningar 

var och en för sig genom att ställa tre-fyra underfrågor till varje frågeställning. Innan jag 

började min intervju bad jag intervjupersonen svara på lite bakgrundsfakta så som ålder, hur 

länge denne arbetat som förskollärare, hur stor barngruppen var och vilken åldersfördelning 

det var på barnen. Det gjorde jag för att kunna sätta mig in i den intervjuades situation och 

kunna förstå svaren på ett bättre sätt. Jag hade tänkt att både spela in och anteckna under mina 

intervjuer, men ingen av mina informanter ville bli inspelad så jag antecknade bara.  

 

Enligt Bryman (2012) kan det vara klokt att notera efteråt hur intervjun gick, var och i vilken 

miljö den genomfördes och om det dök upp några nya tankar under tiden. Hur lång tid en 

intervju tar att genomföra varierar. Det kan vara en mycket tidsödande process att skriva ut 

intervjuerna och det kan bli mycket papper som man ska ta sig igenom i analysen. Ett bra råd 

är att inte vänta med analysen tills alla intervjuerna är genomförda utan låt analysen bli ett 

kontinuerligt arbete som sker vid sidan om. På så sätt blir forskaren mer medveten om 
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återkommande teman i intervjuerna som denne kan gå in på i de återstående intervjuerna 

(Bryman, m.fl., 2012). Jag beskriver närmare hur jag gjorde under rubriken genomförande i 

detta kapitel. 

 

Urval 

Kriteriet för att bli intervjuad i min studie var att man ska vara utbildad förskollärare och 

arbeta på en yngrebarnsavdelning. Tryggheten är förvisso viktigt för alla barn i förskolan men 

ju yngre och nyare ett barn är på förskolan desto större betydelse har samspelet för att barnet 

ska känna sig tryggt. Därför väljer jag att fokusera på den gruppen barn i min undersökning. 

Enligt Bryman (2012) har jag därmed gjort ett målinriktat urval där min önskan var att 

intervjua personer som är relevanta för mina forskningsfrågor. Jag kontaktade olika 

förskolechefer för att få en lokal spridning på urvalet. Det var svårt att bestämma hur många 

personer jag behövde intervjua för att få tillräckligt med material till analysdelen, men jag 

bestämde mig för att fem fick räcka. Min ambition var att intervjua förskollärare av båda 

könen men kom bara i kontakt med kvinnliga förskollärare. De arbetar alla på olika förskolor 

men i samma ort. Mina intervjupersoner har fått fiktiva namn och en presentation av dem 

kommer nedan: 

 

Kerstin 44 år, arbetar på en 1-3 avdelning, varit förskollärare i 5 år 

Susanne 47 år, arbetar på en 1-4 avdelning, varit förskollärare i 14 år 

Pernilla 49 år, arbetar på en 1-3 avdelning, varit förskollärare i 20 år 

Sara 37 år, arbetar på en 1-4 avdelning, varit förskollärare i 10 år  

Jenny 42 år, arbetar på 1-3 avdelning, varit förskollärare i 7 år 

 

Genomförande 

Innan jag fullföljde mina intervjuer genomförde jag en provintervju på en kollega i den 

förskola som jag arbetar. Det kan man enligt Christoffersen & Johannessen (2015) göra för att 

träna sig på att intervjua och för att få reda på om ens teknik lämpar sig för att få svar på sina 

frågor. Tillsammans kom jag och min kollega fram till några ändringar i mina frågor. Hon gav 

mig även rådet att inte använda för svårt språk utan skriva enkla och lättförstålig frågor.  

Efter att förskolecheferna skickat mig information om vilka förskollärare jag kunde kontakta 

ringde jag dem och gjorde upp en tid. Därefter skickade jag ett informationsbrev (se bilaga 2) 

till dem där jag gav en kort bakgrund och beskrev syftet med min undersökning. Den första 

förskolläraren som jag skulle intervjua, Sara, hörde av sig till mig innan intervjun och ville få 

frågorna skickade till sig i syfte att kunna förbereda sig på dem, vilket jag gick med på. Efter 

intervjun förklarade hon att det var bra frågor men hon sa samtidigt att det hade varit svårt att 

svara på frågorna direkt i intervjun utan att ha sett dem först. Då hade hon inte kunnat ge lika 

bra och genomtänkta svar menade hon. Det fick mig att fundera, och jag bestämde mig för att 

även skicka ut frågorna till de övriga förskollärarna som jag skulle intervjua veckan därpå, för 

att även ge dem chansen att förbereda sig. Alla intervjuer som jag genomförde tog ungefär 

femtio minuter vardera. Jag och den jag intervjuade satt ensamma i ett rum på 

personalavdelningen utan att bli störda av någon annan. Ingen av förskollärarna som jag 

intervjuade ville bli inspelade så jag antecknade under hela intervjuerna. Det var svårt att 
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skriva och prata samtidigt och få ett flyt i intervjun, men jag tycker att det gick bra. Ibland 

fick vi stanna upp så jag skulle hinna skriva det som sades. Det kan ha medfört att jag inte 

ordagrant fick med precis allt, men för att få med så mycket som möjligt skrev jag ner det 

mest talande i varje mening genom stödord och fraser. Jag kände att det var viktigt att jag 

hängde med i resonemanget och lyssnade samtidigt för att när jag sedan skulle renskriva 

skulle kunna komma ihåg vad som sagts. Jag kan ha missat vissa uttryck eller minspel i 

förskollärarnas kroppsspråk men jag tycker att jag fått en bra uppfattning av vad de ville 

förmedla. För övrigt upplevde jag intervjuerna som trevliga och intressanta samtal. Jag valde 

att använda mig av en fenomenografisk analysmodell (Dahlgren & Johansson, 2016) i sju 

steg. Direkt efter varje genomförd intervju renskrev jag det som sagts och färgkodade 

intervjuarens utsagor där jag färggav svaren på frågeställning ett i blått, svaren på 

frågeställning två i rött och svaren på frågeställning tre i grönt för att på så sätt lära känna 

materialet. När alla intervjuer var genomförda och färgkodade klippte jag ut de viktigaste 

delarna till varje frågeställning från varje intervju och sammanställde svaren i tre olika 

dokument, ett för varje frågeställning. Sedan arbetade jag med en frågeställning i taget där jag 

i svaren till varje frågeställning försökte utläsa mönster eller se teman på vad förskollärarna 

sagt. Jag jämförde deras svar med varandras och kategoriserade svaren i olika grupper utefter 

likheter och skillnader. Därefter försökte jag hitta kärnan i likheterna, vilket kallas för att man 

artikulerar kategorierna i den fenomenografiska analysmodellen (Dahlgren & Johansson, 

2016).  Jag var noga med att hålla ordning på vem av förskollärarna som sagt vad genom att 

sifferkoda deras utsagor mellan 1-5. En del kategorier kunde jag sedan klumpa ihop och så 

småningom skapade jag rubriker som jag ansåg passande till de svar jag kunde utläsa i min 

undersökning.  

 

Etiska överväganden 

När man gör en undersökning inför ett examensarbete är det vissa etiska överväganden man 

måste göra. Löfdahl (2014) menar att man stöter på de forskningsetiska frågorna vid valet av  

forskningsuppgift, vilket urval man gör, vilken metod man tänker sig använda, själva 

genomförandet av studien och presentationen av resultatet. Vetenskapsrådet (2017) förklarar 

begreppen individskyddskravet och forskningskravet där det första innebär att individer som 

deltar i forskning ska skyddas mot skador och kränkningar. Det senare begreppet innebär att 

en obetydlig skada inte får hindra viktig forskning eftersom forskning bedrivs för att ge 

medborgarna förbättringar i samhället gällande ex. hälsa, miljö och livskvalité. Vidare 

förklarar man att det man hela tiden brottas med är denna balansgång mellan dessa två krav. 

För att kunna bedriva god forskning och samtidigt skydda de individer som deltar i 

forskningen avvägs detta beroende på vilken frågeställning man har, vilken metod man 

använder och vilken deltagargrupp man tänkt använda. Bryman (2012) förklarar att 

individskyddskravet innefattar fyra allmänna krav man ska ta hänsyn till innan man genomför 

sin undersökning och de är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2012). 

 

Informationskravet innebär att forskaren informerar alla berörda parter om vad undersökning-

en går ut på, vad syftet med undersökningen är och vilken metod denne tänkt använda. Infor-

mationen ska innehålla de uppgifter som behövs för att den som ska delta ska kunna ta ställ-

ning till om denne vill medverka eller inte. Det ska framgå att det är frivilligt att delta och att 
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svar och resultat kommer förvaras så att inte obehöriga kan ta del av dem (Löfdahl, 2014). 

Först av allt kontaktade jag förskolechefer och bad om tillåtelse att kontakta förskollärare som 

arbetade på yngreavdelningar. Därefter ringde jag upp de förskollärare jag fått namn på och 

informerade kortfattat vad intervjun skulle handla om och jag frågade om denne ville medver-

ka. De som tackade jag skickade jag ett informationsbrev (se bilaga 2) till där all information 

fanns med. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning själva har rätt till att bestämma över 

sin medverkan. Det ska framgå att det är frivilligt och att personen har rätt att avbryta sin 

medverkan när den vill (Löfdahl, 2014). Som sida två i mitt informationsbrev (se bilaga 2) 

fanns en samtyckesblankett som jag bad förskollärarna underteckna och ta med till intervjun. 

Alla deltagande förskollärare gav sitt samtycke. 

 

Konfidentialitetskravet innebär ett skydd så att obehöriga inte får del av uppgifterna. Detta 

innefattar hur man förvarar materialet som man samlar på sig. Det handlar även om att man 

formulerar sig så att man vid själva skrivandet inte kan känna igen deltagarna. Ett förslag är 

att byta ut ortsnamn och namn på personer (Löfdahl, 2014). Jag nämner inte några namn eller 

orter i min undersökning och jag har förvarat information om vilka jag intervjuat på ett sätt så 

ingen har kunnat ta del av dem. 

 

Nyttjandekravet innebär att de data man samlar in enbart får användas till undersökningen. 

Om man genomför en observation i en barngrupp får man inte delge förskollärarna informa-

tion om ett specifikt barn som man har studerat. När man är färdig med sin undersökning ska 

inget av materialet sparas utan det ska förstöras (Löfdahl, 2014). De data jag samlat in under 

mina intervjuer använde jag enbart till att svara på mina frågeställningar i mitt examensarbete. 

Jag kommer sedan, när jag är färdig med mitt examensarbete och fått det godkänt, förstöra allt 

material. 

 

Bryman (2012) anser att en intervju bör hållas i en lugn och ostörd miljö där den som bli in-

tervjuad inte ska behöva oroa sig för att någon hör vad som sägs. Löfdahl (2014) förklarar att 

beroende på vilken metod man kommer välja medför detta olika grader av etisk medvetenhet. 

När man observerar och intervjuar personer kan det finns större risk att man ställs inför ett 

etiskt dilemma menar han, än om man gör en textanalys eller en enkätundersökning. Det gäll-

er att vara en bra människokännare och kunna läsa av deltagarna när de visar sitt ogillade. 

Forskarens etik ute i praktiken är minst lika viktig som forskaretiken. Jag har under mina in-

tervjuer varit lyhörd för om förskollärarna inte känt sig bekväma i situationen eller om de tve-

kat över att svara på någonting, men jag såg inga tendenser till detta. 

 

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om hur noggranna och exakta undersökningens 

data är framtagen i studien. För att testa en studies reliabilitet kan man göra en likadan under-

sökning, genomförd på samma sätt. Om resultatet blir detsamma är det ett tecken på att relia-

biliteten är hög. Validiteten i en studie talar om hur relevanta data är. Validiteten i en studie är 

hög om man verkligen mäter det man har för avsikt att mäta (Christoffersen & Johannessen, 
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2015). Validiteten på mitt arbete är hög eftersom jag fått svar på de frågor som jag ville un-

dersöka. Nu i efterhand inser jag att förskollärarna kan ha påverkats av andra personer, t.ex. 

kollegor, i sina svar eftersom jag skickade ut frågorna till dem före själva intervjun. De kan 

även ha sökt upp svar på frågorna för att ge mig så bra svar som möjligt. Det finns alltså en 

risk att det inte är förskollärarnas egna ord och tankar jag fått till mig. Detta medför att relia-

biliteten på min undersökning kanske inte är så hög, tillförlitligheten på att det är förskollärar-

nas egna åsikter jag tagit del av kan vara påverkad. Jag har varit medveten om detta under 

arbetet med resultatet och analysen och försökt förhålla mig neutral till det. Samtidigt så är 

det förskollärarnas beskrivningar av sin syn på vad trygghet innebär och sitt arbete med 

trygghet i förskolan som jag är ute efter, såsom de väljer att framställa det för mig. Sett utifrån 

det så kanske reliabiliteten är ganska hög trots allt. Ingen person kan vara neutral i alla frågor 

utan man påvekas av omgivningen hela tiden.  
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Resultat och analys 
 

Syftet med mitt arbete är att bidra med kunskap om barns trygghet på yngreavdelningar i 

förskolan. Mina frågeställningar är: 1) Hur beskriver förskollärarna sin syn på vad trygghet i 

förskolan innebär? 2) Hur beskriver förskollärarna att de arbetar för att skapa trygghet i 

förskolan. 3) Vilka utmaningar beskriver förskollärarna i arbetet med trygghet i förskolan? I 

detta kapitel presenterar jag mitt resultat under följande huvudteman som motsvarar mina 

frågeställningar: ”Förskollärarnas syn på trygghet”, ”Arbetet med att skapa trygghet” och ” 

Utmaningar i arbetet med trygghet”. Namnen på förskollärarna är fiktiva.  

 

Förskollärarnas syn på trygghet 

De teman som jag har urskiljt i min undersökning gällande hur förskollärare ser på trygghet 

är: ”Grunden för kvalitativ pedagogisk verksamhet”, ” När barnen utforskar miljön, finner 

lekro och vågar” och ” Trygghetens motsatser: oro och osäkerhet”. 

 

Grunden för en kvalitativ pedagogisk verksamhet  

Resultatet visar att alla förskollärare som jag intervjuade var eniga om att tryggheten är det 

viktigaste för barnen i förskolan. Sara förklarar att om det inte hade funnits någon trygghet så 

hade de inte kunnat bedriva någon pedagogisk verksamhet. Jenny menar att om barnen inte 

känner sig trygga så kan de inte ta in någonting. Susanne säger:  

 
Tryggheten är det ultimata i barnens vistelse på förskolan. Ett otryggt barn kommer inte utvecklas i 

positiv riktning. Trygga barn vågar göra saker och på så sätt lär de sig mer. (Susanne) 

 

Utifrån anknytningsteorin (Broberg m.fl., 2012) kan man förstå det Susanne säger som att 

barn mår bäst av att ha en trygg anknytning till sina förskollärare för att kunna slappna av och 

kunna lära sig någonting i förskolan.  I det stora hela så upplever förskollärarna att alla barn är 

trygga i förskolan idag. Det är bara vissa barn som är mer otrygga än andra och då får man 

”anpassa sitt arbetssätt för att det ska bli så bra som möjligt för alla” förklarar Kerstin. 

Förskollärarna är överens om att man kan se skillnad på trygga och otrygga barn men det var 

bara Pernilla som nämnde att det finns olika anknytningsmönster: 
 

Man kan se olika anknytningsmönster hos barnen.  Trygg, otrygg ambivalent, otrygg undvikande. Det 

beror på hur man är som person hur anknytningen till barnet blir. (Pernilla) 

 

De olika anknytningsmönstren kan kopplas till anknytningsteorin (Broberg m.fl., 2012). Jag 

tolkar det som att Pernilla är medveten om att barn knyter an på olika sätt till olika personer 

beroende på vilket förhållningssätt förskolläraren har gentemot barnet. Trygghet är en 

förutsättning för inlärning i den meningen att om barnet känner sig tryggt kan det visa 

nyfikenhet och skapa sammanhang i det förskolan erbjuder. Anknytningsteorin förklarar även 

att beroende på vilket förhållningssätt en förskollärare har till ett barn, hur lyhörd man är för 
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barnets signaler och hur frekvent man svarar på dem, så utvecklas olika anknytningsmönster 

(Broberg m.fl., 2012).  

 

När barnen utforskar miljön, finner lekro och vågar 

Resultatet visar också att trygghet i förskolan är att barnen kan gå iväg från förskollärarna och 

leka på egen hand. Kerstin menar att barnen går bara in och leker och utforskar miljön utan att 

de måste ha en vuxen med sig. Detta menar även Sara som berättar hur hon kan se att barnen 

känner sig trygga inomhus: 

 
Barnen visar trygghet genom att, framförallt ettåringarna, vågar gå iväg från den vuxne. De kanske till 

och med vågar smita iväg om grinden är öppen. (Sara) 

 

Utifrån anknytningsteorin (Broberg m.fl., 2012) kan man förstå det som Sara berättar att bar-

nens anknytningssystem är i viloläge i sådana här situationer, vilket medför att barnen kan 

utforska sin omvärld i lugn och ro. Att barnet ger sig iväg gynnar dennes egen utveckling när 

det gäller egna färdigheter och kompetenser. Barnet visar nyfikenhet och en vilja att utforska 

sin omgivning. Vidare tolkar jag det som att barnet har en bra anknytningsrelation till förskol-

lärarna eftersom den smiter iväg och därmed är övertygad om att de finns där i närheten för 

barnet att återvänd till om det skulle behövas. Susanne menar att trygghet i förskolan är att 

barnen känner sig trygga med både personalen, de andra barnen och lokalerna. Hon förklarar 

vikten av att barnen är bekanta med miljön och menar att trygga barn vågar gå in i ett mörkt 

rum för de vet var lampknappen sitter. Analysen av svaren visar att barnen även visar trygghet 

genom att de trivs. I förskolan kan det innebära att barnen kan finna lekro:  

 
Att man kan sätta sig ner på golvet med lego eller en bok och känna att man kan sitta där utan att behö-

va bry sig om var de vuxna är. (Sara)  

 

Enligt anknytningsteorin (Broberg, m.fl., 2012) tyder exempel som detta som Sara berättar 

om på att barnet har en trygg anknytning till förskollärarna och att barnets anknytningssystem 

befinner sig i viloläge. Det kan i förlängningen leda till att barnet kan bli självständigt. För-

skollärarna menade även att trygga barn vågar säga nej till kompisar. Susanne visade hur de 

lär barnen att använda stopphanden när de vill säga ifrån till en kompis. Vidare förklarar Jen-

ny att barnen vågar fråga om hjälp när de känner sig trygga och de yngsta barnen visar vad det 

är de vill genom att peka eller försöka visa på annat sätt vad de vill. Resultatet visar även att 

barn visar trygghet i förskolan genom att de vågar utmana sig själva, de tror på sig själva an-

nars kan de bli hängande vid en vuxen förklarar Jenny. Barnen visar även trygghet genom att 

de vågar ta egna initiativ, vågar prova nya saker och att de vågar delta i aktiviteter. Ett annat 

tecken på att barn är trygga i förskolan som resultatet visar är att barn vågar visa sina känslor. 

Susanne förklarade att föräldrarna kan berätta om stora känsloutbrott som varit hemma men 

som man inte sett på förskolan. De kommer oftast senare när barnen känner sig trygga i för-

skolan menar hon. 
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Trygghetens motsatser: oro och osäkerhet 

Mitt resultat antyder att man kan förstå vad trygghet är genom att se vad det inte är. Resultatet 

visar att det finns flera olika sätt att se på ett barn om det är oroligt. Den vanligaste orsaken 

som förskollärarna nämnde var att barnen saknar sina föräldrar. Det visar sig oftast genom 

gråt och tårar eller att de inte vill släppa taget om föräldern på morgonen när de blir lämnade. 

Barnet kan även sakna sina föräldrar under dagen. Då få man försöka trösta barnet och förkla-

ra att de kommer senare och hämtar dem menar Jenny. En annan orsak till att barnen visar oro 

kan vara att de känner oro inför ett annat barn berättar Susanne.  
 

Kanske är det ett barn som bits och knuffas mycket, då kan andra barn visa oro genom att inte vilja vara 

nära det barnet utan söka sig till en vuxen istället. (Susanne) 

 

Utifrån anknytningsteorin (Broberg m.fl., 2012) tolkar jag Susannes exempel som att om ett 

barn drar sig undan från ett annat barn och söker en vuxen visar det genom sitt närmandebete-

ende att det är otryggt i situationen. Genom att söka sig till en vuxen visar barnet att det söker 

beskydd och vill på så sätt uppmärksamma, i det här fallet förskolläraren, om att det behöver 

trygghet och tröst. När barnet känner att någon ser det och hjälper det kommer anknytningssy-

stemet så småningom sänkas och när barnet känner sig lugnt igen så vågar det återigen utfors-

ka sin omgivning. Vidare förklarar Kerstin att barn även kan bli oroliga när det kommer nya 

vuxna till avdelningen t.ex. om man har en vikarie eller om det kommer hantverkare. Hon 

förklarar att en del barn kan bli extra känsliga då, de klänger sig fast vid och blir som en extra 

svans på ordinarie personal. Om ett barn har svårt att ta för sig och inte vågar utforska miljön 

utan att ha en vuxen med sig tyder det på att barnet ännu inte är tryggt. Det blir än mer tydligt 

när barnet söker närhet till förskolläraren och har svårt att släppa taget om denne. Vidare för-

klarar Jenny att man kan se på ett barns kroppsspråk och blickar om de känner sig obekväma i 

situationen. Det kan vara att de ryggar tillbaka eller drar sig undan från en viss person eller 

leksituation.  

 
Som förskollärare bör man kunna läsa av barnen och tolka deras rörelsemönster, särskilt de som är yng-

re och inte kan prata ännu.  (Jenny) 

 

Förskollärarna gav många bra exempel på hur man kan se på ett barn att det är oroligt. Utifrån 

anknytningsteorin (Broberg m.fl., 2012) tolkar jag det som att oroliga barn har sitt anknyt-

ningssystem aktiverat eftersom de inte känner sig trygga i situationerna. De visar att de är 

stressade och oroliga genom att använd sig av sitt anknytningsbeteende (Von Tetzner, 2017) i 

syfte att uppmärksamma anknytningspersonen på att det söker tröst och trygghet. Barnen visar 

på både signalbeteendet; genom tårar, gråt och blickar, och närmandebeteendet genom att de 

klänger sig fast vid förskolläraren. Vidare tolkar jag detta att när barnen visar sitt anknyt-

ningsbeteende behöver förskolläraren trösta barnet och hjälp barnet att klara av känslomässiga 

situationer genom emotionsreglering (Von Tetzner, 2017). Alla förskollärare var överrens om 

att övergångsobjekten är viktiga i tryggheten för barnen på förskolan. De skapar ett lugn hos 

barnet och kan vara en tröst när förskollärarens trygga famn inte räcker till. Ett övergångsob-

jekt kan vara en snuttefilt, napp eller en nalle men det kan även vara barnets vagn, någonting 

som påminner om hemmamiljön. Förskollärarna förklarar att övergångsobjekten främst ska 

används vid vilan men alla nämnde att om barnet slår sig, är ledset eller oroligt är det ok att ta 

fram föremålet en stund för att barnet ska bli lugnt.  
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Arbetet med att skapa trygghet 

De teman som jag kom fram till i min undersökning när det gäller hur förskollärarna arbetar 

med trygghet i förskolan kommer jag redovisa under följande rubriker: ”Introduktion”, 

”Närvarande och lyhörd pedagog”, ”Lek ramsor och mindre grupper” och ”Samarbete med 

föräldrarna”. 

Introduktion 

Mitt resultat visar att förskollärarna som jag intervjuade var överens om att introduktionen är 

det viktigaste i arbetet med att skapa trygghet för barnet på förskolan. Sara menar att en trygg 

och bra introduktion ger barnet en positiv syn på förskolan från början. De var även överens 

om att det är viktigt att lyssna på barnet, skulle det behövas så förlänger man introduktionen. 

Alla förskollärare utom Kerstin berättade att de har föräldraaktiva introduktioner. Det innebär 

att föräldrarna är delaktiga och tränar barnet i att bli trygg i miljön på förskolan och förskollä-

rarna finns med i bakgrunden för att lära känna barnet i lugn takt. Pernilla berättar hur de tän-

ker på hennes avdelning när det gäller att skapa en nära kontakt till barnet. 

 
Under inskolningen försöker vi sitta så mycket som möjligt på golvet nära barnet för att skapa en bra 

första kontakt. (Pernilla) 

 

Sara menar att de har lärt känna föräldrarna väldigt bra genom den här formen av inskolning. 

Både hon och Susanne upplever att de fått en mer öppen kommunikation med föräldrarna på 

sin avdelning. Sara förklarar att de ringer efter föräldrarna om det inte fungerar och då får de 

komma och hämta barnet. Kerstin, som berättade att de inte hade föräldraaktiv introduktion, 

förklarade att föräldrarna är med en liten stund för att sedan lämna över ansvaret till förskollä-

rarna. Kerstin har hört om föräldraaktiv introduktion och resonerar på följande sätt:  

 
Om vi skulle ändra till föräldraaktiv introduktion så tror jag att barnen skulle bli tryggare snabbare än 

genom den form vi har nu. (Kerstin) 

 

Under introduktionen startar anknytningen (Broberg, 2012) till förskollärarna. Förskollärarna 

ger exempel på två olika introduktionsmodeller som ger olika förutsättningar på hur anknyt-

ningen mellan barnet och förskolläraren kan bli. Utifrån anknytningsteorin (Broberg m.fl., 

2012) tolkar jag att om barnet har någon av sina föräldrar med under introduktionen innebär 

det att barnet har sitt anknytningssystem i viloläge när det ska lära känna förskollärarna och 

utforska den nya miljön. Att barnet får ha sin egen förälder som en trygg bas under introduk-

tionen borde göra det lättare för barnet att bli trygg på förskolan, förutsatt att barnet har en 

trygg anknytning till sin förälder. Trygghetscirkeln (se bilaga 3) beskriver förälderns dubbla 

funktion både som någon att utgå ifrån i sitt utforskande och söka tröst hos när det börjar kän-

nas otryggt. Denna roll ska förskolläraren så småningom ”ta över” under tiden barnet är i för-

skolan. 
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Närvarande och lyhörd pedagog 

Resultatet visade även att förskollärarens bemötande gentemot barnen var av betydelse för att 

skapa trygghet för dem i förskolan. De lyfter vikten av att vara närvarande och lyhörda. Su-

sanne förklarar här hur de tänker på hennes avdelning när det gäller vem barnet vill söka tröst 

hos. 

Som förskollärare blir man ett slags substitut för föräldrarna under dagarna när barnen är på förskolan. 

Beroende på vad förskolläraren har för personlighet så knyter barnen an till de vuxna. Ibland så stämmer 

inte personkemin alls, det är som med barn som med vuxna, ibland stämmer inte personkemin. Låt det 

vara så då, om ett barn trivs bäst med en viss fröken, så länge det inte bli destruktivt. Om ett barn vill 

springa till en viss fröken för att tanka energi, få en kram för att sedan springa iväg igen, låt det vara så 

då. Men om det blir så att barnet vägrar äta på grund av att fel fröken sitter vid bordet då blir det 

destruktivt och då är det inte ok. Då talar vi om att: - Nu är det xx som sitter här och att nu är det så. 

(Susanne) 

 

Sett ur mitt teoretiska perspektiv (Broberg m.fl., 2012), kan det Susanne beskriver om 

personkemin förstås som att barn utvecklar olika anknytningsrelationer till olika förskollärare. 

Det Susanne berättar om att ett barn borde få bestämma själv vem det vill söka tröst hos, 

tolkar jag som ett bra exempel på hur anknytningsrelationerna är hierarkiskt ordnade 

(Hagström, 2017) och att barnet helst går till den anknytningsperson som det känner sig mest 

trygg med. Susanne visar i sitt exempel här ovan på att man måste vara lyhörd för vad barnen 

vill och kunna tolka deras kroppsspråk. Vilket tonfall använder de och hur uttrycker de sig? 

Man måste kunna vara inkännande för varje enskilt barn förklarar Susanne. Det bör även vara 

en tillåtande miljö där barnen får sitta i knä fast man sitter och äter frukost förklarar Pernilla. 

Vidare förklarar hon vikten av att skapa tillit till barnen: 

 
Vi följer upp det barnen undrar. Det är viktigt att man håller det man säger. Då skapar man 

ett förtroende hos barnet som ger barnet trygghet i att de kan lita på förskolläraren.(Pernilla) 

Utifrån anknytningsteorin (Broberg m.fl., 2012) tolkar jag att det som Pernilla beskriver om 

att skapa tillit till barnet, kan bidra till att stärka anknytningen mellan barnet och 

förskolläraren så att en trygg anknytning skapas dem emellan. Barnet kan då lita på att 

förskolläraren finns där för det. Samtliga förskollärare i min underökning var överrens om att 

närvarande pedagoger är grunden i arbetet med att skapa en trygg miljö för barnen på 

förskolan. Förskollärarna placerar sig i varje rum så de finns tillhands för barnen och för att 

barnen ska kunna se en vuxen. Den omgivande miljön påverkar barns trygghet och då gäller 

det att man som vuxen behöver vara synlig även i leken menar Sara. Förskollärarna behöver 

även vara med i kommunikationen mellan barnen. Ofta får man vara med och tolka åt barnen 

vad den andre menar förklarar Jenny. Det kan handla om att man behöver vägleda barnen i 

hur man pratar med varandra och på vilket sätt man säger saker och ting. Förskollärarna ger 

dem på så sätt verktyg att arbeta med i kontakten med andra barn. De förklarar att de även 

hjälper barnen att sätta ord på sina känslor. T.ex. menar Kerstin att” Vi talar om att det är ok 

att vara arg men det är inte ok att vara dum”. Närvaro som förskollärare handlade även om att 

vara en famn att komma till: 

 
Barnen måste få komma och ladda batterierna, kanske få en kram för att sedan fortsätta 

leka. (Kerstin) 
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Utifrån mitt teoretiska perspektiv (Broberg m.fl., 2012) är det som Kerstin beskriver här ett 

exempel på hur trygghetscirkeln (se bilaga 3) fungerar. Jag tolkar Kerstins citat som att för-

skolläraren fungerar som en trygg bas för barnen då de är närvarande i leken och finns till-

gängliga för barnen. Barnen får även komma och tanka trygghet hos förskolläraren genom att 

få en kram, vilket kan tolkas som att förskolläraren även är en säker hamn dit de kan komma 

och söka tröst om de skulle känna oro eller otrygghet över något. Det faktum att förskollärar-

na låter barnen komma till dem när de söker tröst tolkar jag även som att de stärker barnet i 

sin emotionsreglering (Von Tetzchner, 2012) genom att få dem att förstå och bemästra svåra 

situationer. Detta hjälper barnen att utveckla strategier för att klara av liknande situationer i 

framtiden. Sara förklarade att hon upplevde att de stora barngrupperna är orsak till att man 

inte hade tid till att sätta sig på golvet och leka med barnen. Kerstin förklarade hur viktigt det 

är för barnen att få tid till att skapa närhet till förskollärarna.  

 
 En del barn har grundtryggheten med sig medan andra måste jobba hårt för att bli trygga och kan man 

inte få tid till det då förblir en del barn otrygga. (Kerstin) 

Enligt anknytningsteorin tar det tid och krävs kontinuitet att skapa en trygg anknytning till ett 

barn (Broberg m.fl., 2012). Jag tolkar att bristen på tid kan påverka anknytningsrelationen 

negativt i det avseende att barnet tar längre tid på sig att bli tryggt och känna tillit till 

förskollärarna. Om barnet inte känner någon trygg anknytning till förskollärarna kommer 

barnet även få problem med att utveckla strategier för sin emotionsreglering (Von Tetzner, 

2017). I stället för att söka hjälp kan de då dra sig undan (otrygg-undvikande anknytning) 

eller reagera väldigt kraftigt genom sitt anknytningsbeteende och kan bli extra klängigt eller 

kinkigt (otrygg-ambivalent anknytning).  

 

Lek, upprepningar och mindre grupper 

Resultatet i min undersökning visar att ett annat sätt att skapa trygghet på är att förskollärarna 

utvecklar lärmiljön för att skapa gemenskap och locka till lek. Sara förklarar att de försöker 

lyfta fram leksaker som kan vara intressanta och genom sitt deltagande försöker de skapa en 

god lekmiljö. Hon menar att genom att delta i leken får förskollärarna reda på vad barnen le-

ker och hur det pratas. Barnen blir även trygga av upprepningar. Det kan handla de dagliga 

rutinerna så som fasta tider för måltider, vila och lek men även ramsor och sånger som barnen 

känner igen under samlingen skapar trygghet förklarar Jenny. Pernilla förklarar hur de på 

hennes avdelning tänker kring samlingen: 

I samlingarna har vi mycket upprepningar för det skapar trygghet. Då får barnen känna igen och känna 

att de kan. (Pernilla) 

 

Jenny vidareutvecklar detta när hon förklarar att om barnen känner igen saker och att de får 

känna att de kan, så blir det ett sätt att arbeta med deras självkänsla. Att barnen får känna att 

de kan och att de lyckas var någonting som alla förskollärarna nämnde. Susanne förklarar så 

här:  
Vi arbetar för att barnen ska bli självständiga. När man märker att ett barn kan, efter att ha tränar x antal 

gånger och tillslut utropar ”- Jag kande fröken,  jag kande.”. Man ser hur lyckliga barnen blir av att 

kunna själva och man ser hur lyckan sprider sig i hela deras kropp.(Susanne) 
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Resultatet i min undersökning visar även att förskollärarna arbetar med att delar upp barnen i 

mindre grupper i den mån det går för att på så sätt skapa trygghet bland barnen. Det gör ett 

man kan arbeta på ett annat sätt med barnen och de får utrymme i gruppen menar Jenny. 

Utifrån mitt teoretiska perspektiv (Broberg m.fl., 2012) tolkar jag skapandet av mindre 

barngrupper som en hjälp till barnen att hålla sitt anknytningssystem i viloläge. Mindre 

barngrupper innebär mindre antal relationer vilket gör att barnet får större tillgång till 

förskolläraren. Det i sin tur tolkar jag kan stärka anknytningsrelationen mellan barnet och 

förskolläraren.  

 

 

Samarbete med föräldrarna 

Resultatet visar även att förskollärarna tycker att samarbetet mellan föräldrar och förskollärare 

är viktigt för att skapa trygghet för varje enskilt barn. Genom att ha ett bra samarbete med 

föräldrarna skapar man en dialog om barnet som kan ha betydelse för att barnet ska känna sig 

tryggt på förskolan. Pernilla resonerar så här: 

 
Vi anpassar lämning till varje barn. Det är viktigt att föräldern, barnet och förskolläraren är överrens om 

hur det ska gå till, vad som är bäst för just detta barn. En del vill sitta i knäet direkt, en del vill stå i 

fönstret och vinka själva. (Pernilla) 

 

Enligt anknytningsteorin tolkar jag det som att förskollärarna på Pernillas avdelning möter 

barnets känslor genom att lyssna på vilket sätt de helst vill bli lämnade på, vilket hjälper dem 

deras emotionsreglering (Von Tetzchner, 2017). Barnet kan på så sätt utveckla strategier för 

att klara av liknande känslosamma situationer i framtiden. Det blir en slags ritual barnet gör 

varje morgon för att klara av lämningen från föräldern. Jag tolkar det som att förskollärarna 

på Pernillas avdelning arbetar aktivt vid lämningarna för att försöka hålla barnens anknyt-

ningssystem i viloläge genom att lyssna på dem och hjälpa dem hantera sina känslor. Föräld-

rarnas oro speglar av sig på barnet när de ska lämnas på förskolan, särskilt när de är nyintro-

ducerade förklarar Pernilla. Om föräldrarna inte är trygga i att lämna sina barn på förskolan så 

blir inte barnet tryggt menar hon. Susanne har varit med om ett flertal tillfällen där föräldrarna 

blivit ledsna i separationen. Hon förklarar att då är det bättre att de går ut och gråter utanför 

dörren än att göra det så barnet ser.  

 
För vissa föräldrar kan det vara jobbigt att lämna bort det dyraste de har till vilt främmande människor 

men man måste se det som att det är de som lämnar över barnet till oss, det är inte vi som tar barnet 

ifrån dem. (Susanne) 

 

Pernilla förklarar att de pratar med föräldrarna om att det är viktigt att de är tydliga i sitt av-

sked gentemot barnet. Om föräldern är osäker och drar ut på lämningen för mycket så tror 

barnet att denne ska stanna. Sett ur mitt teoretiska perspektiv (Broberg m.fl., 2012) kan man 

förstå att barnets anknytningssystem aktiveras när föräldern visar oro vid lämning. Om föräl-

dern inte visar barnet tydligt att det går bra att bli lämnad på förskolan påverkar det barnets 

trygghetskänsla och barnet visar då genom sitt anknytningsbeteende att det känner sig oroligt 

och otryggt. Om föräldern däremot visar barnet att det går bra att bli lämnad hjälper de barnet 

i deras emotionsreglering (Von Tetzner, 2017) vilket gör att det lär sig hantera liknande situa-

tioner i fortsättningen. Både Susanne och Sara förklarar att de dagliga samtalen vid lämning 
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och hämtning är betydelsefulla. Då finns det möjlighet att prata om barnet och om det är något 

särskilt någon av parterna vill förmedla menar Susanne.  Sara anser att det är viktigt att prata 

om saker öppet och låta barnen vara delaktiga i samtalen om hur dagen har varit eller om det 

är någonting som har hänt. Det skapar en trygghet. Genom att låta barnen vara delaktiga i 

samtalen skapar det även en tillit mellan barnet och förskolläraren förklarar hon. Jag tolkar det 

som Sara beskriver att ett bra samarbete med föräldrarna skulle kunna påverka barnet i en 

positiv riktning när det gäller att hålla anknytningssystemet (Broberg m.fl., 2012) i viloläge. 

Jag tolkar det även som att ett bra samarbete med föräldrarna skulle kunna stärka anknyt-

ningsrelationen mellan barnet och förskolläraren om föräldern delar med sig av viktig infor-

mation till förskolläraren om hur barnet fungerar i olika situationer 

Utmaningar i arbetet med trygghet 

De teman som jag urskiljt i min undersökning gällande vilka utmaningar som förskollärarna 

ser i sitt arbete med trygghet i förskolan är: ”Personalantal” och ”Otrygga platser och otrygga 

tillfällen”. 

 

Personalantal 

Mitt resultat visar att den största utmaningen i arbetet med trygghet inom förskolan är att det 

är för få personal i förhållande till antal barn i barngruppen. Förskollärarnas avdelningar har 

alla tre heltidsanställda förskollärare och barngrupperna består av mellan 15-17 barn. Både 

Sara, Kerstin och Jenny uttryckte att det finns dagar då de känner sig otillräckliga och att de 

önskar att de vore en personal till i arbetslaget. Jenny menar att om de var en personal till så 

skulle det vara lättare att dela in barnen i smågrupper vilket skulle skapa en lugnare miljö för 

barnen. Pernilla förklarar hur det kan se ut på hennes avdelning. 

 
På eftermiddagen efter klockan fyra är man ibland ensam med 14 barn, då får man cirkulera. Det är så 

man får göra för att ha koll på vad som händer. Vid sådana tillfällen finns det ingen tid till att leka med 

barnen.(Pernilla) 

 

Kerstin förklarar hur personalantalet påverkar henne i sin yrkesroll: ”Detta medför att man 

som förskollärare inte kan arbeta fullt ut så att alla barns ska kunna känna sig lika trygga”. 

Enligt anknytningsteorin (Broberg m.fl., 2012) tolkar jag det som förskollärarna beskriver att 

det skulle vara svårt att hålla barnens anknytningssystem i viloläge om man upplever att man 

är för lite personal i förhållande till antal barn i barngruppen. Jag tänker att det skulle kunna 

skapa stress och otrygghet hos barnen vilket skulle medföra att deras anknytningsbeteende 

skulle förändras till att barnen skulle bli mer klängiga eller trygghetssökande. Resultatet i min 

undersökning visar också att vissa tider under dagen är mer utsatta än andra, såsom vid fru-

kosten och mellanmålet, då de oftast bara är två personal till en hel barngrupp. Även påkläd-

ningen är ett kritiskt moment eftersom de flesta barn behöver ha hjälp på ett eller annat sätt 

menar Susanne. Resultatet visar även att barn med särskilda behov kan ta en stor del av resur-

serna i barngruppen vilket gör att de andra barnen får stå tillbaka. Jenny berättar hur hon upp-

lever det: 

Barn med speciella behov tar mycket tid, ofta krävs det en egen vuxen till ett barn. De här barnen har 

svårigheter och behöver extra stöttning vilket gör att man som pedagog blir låst vid det barnet. (Jenny) 
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Hon förklarar även att de små barnen kräver resurser i sitt samspel. Hon menar att de yngsta 

barnen har problem med det sociala, de har inte lärt sig det sociala spelet ännu, och då måste 

man finnas där och stötta dem i det menar hon. Utifrån mitt teoretiska perspektiv tolkar jag 

det som att Jenny beskriver att de yngsta barnen behöver hjälp med att hålla sitt 

anknytningssystem (Broberg m.fl., 2012) i viloläge för att de ska kunna utveckla en trygghet i 

förskolan. Små barn har en tendens att bitas och knuffa varandra vilket kan vara traumatiskt 

för de barn som blir utsatta. Därför behöver de barnen få tillgång till en vuxen som kan hjälpa 

dem att reglera sina känslor vilket kallar för emotionsreglering inom anknytningsteorin. Om 

förskollärarna kontinuerligt upplever att de är för få personal tolkar jag att det även skulle 

vara svårt att skapa trygga anknytningsrelationer (Broberg m.fl., 2012) till baren eftersom det 

krävs tid, engagemang och kontinuitet. Till sist kan jag konstatera att förskollärarnas 

gemensamma uppfattning ändå är att de utifrån de resurser som finns gör det bästa de kan. 

Sara förklarar hur hon tänker när hon upplever att det skulle behövas fler personal i gruppen: 

”Man får se till att vara där det behövs bäst för stunden”. 

 

Otrygga platser och otrygga tillfällen 

Resultatet visar även att den omgivande miljön är en utmaning i arbetet med trygghet på för-

skolan. De flesta förskollärarna kunde vittna om otrygga platser på utegården där man inte 

hade uppsikt överallt, utan där det gäller som förskollärare att rotera och vistas där barnen 

befinner sig. Otrygga platser kan enligt personalen vara bakom en kulle, i ett skogsparti eller 

en baksida som vetter utmed en bilväg med ett staket som barnen gillar att klättra på. Susanne 

nämnde att de diskuterat i sitt arbetslag att man bör ha uppsikt på personer som går förbi, hon 

menar att man tyvärr inte kan vara säker på vad det är för personer som kan passera. Inom-

husmiljön var det bara Kerstin som nämnde som otrygg och hon berättade att de satt upp 

grindar för att hindra barnen gå dit de inte borde. Hon förklarade också att de placerar ut sig i 

de rum som kräver det för att barnen ska kunna se dem och för att de ska finnas till hands för 

barnen när de behöver det. Sara förklarade att de inte hade några direkt otrygga platser på sin 

förskola däremot finns det otrygga tillfällen under dagen menar hon. En av dem var vid över-

lämningar till annan personal då det var dags att slå samman avdelningarna på eftermiddagen. 

Så här förklarar hon: 

 
En del barn kan bli oroliga när det är dags för stängning på vår avdelning och vi ska gå över till stäng-

ningsavdelningen. En del barn vill inte bli överlämnade till annan personal och kan då bli oroliga och 

klamra sig fast vid en. Det känns jobbigt att lämna dem ifrån sig då men ofta är ju arbetstiden slut då 

och man har ju rätt att gå hem då. (Sara) 

 

Sara nämnde också byte av aktivitet som en utmaning till att skapa trygghet då en del barn vill 

veta på förhand vad som ska komma härnäst för att inte bli oroliga. Hon berättade att de har 

satt upp ett bildschema på väggen där barnen kunde gå och titta vad som kommer hända här-

näst. Utifrån mitt teoretiska perspektiv (Broberg m.fl., 2012) tolkar jag det som att det blir 

svårt att hålla anknytningssystemet i viloläge när barnen upplever otrygga platser och otrygga 

tillfällen under dagen i förskolan. Det kan finnas förskollärare eller vikarier på en annan av-

delning som barnet inte har skapat en så god anknytningsrelation till eller kanske ingen an-

knytning alls. Det Sara nämner i citatet visar på den anknytningshierarki som tas upp i an-

knytningsteorin vilket innebär att det är svårt för någon som befinner sig lägre ner i hierarkin 

att trösta ett barn så länge någon högre i hierarkin finna i närheten.           
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Diskussion 

Syftet med min undersökning är att bidra med kunskap om barns trygghet på 

yngreavdelningar i förskolan. Mina frågeställningar är: 1) Hur beskriver förskollärarna sin syn 

på vad trygghet i förskolan innebär? 2) Hur beskriver förskollärarna att de arbetar för att 

skapa trygghet i förskolan. 3) Vilka utmaningar beskriver förskollärarna i arbetet med 

trygghet i förskolan?  

Metoddiskussion 

För att få svar på mina frågor intervjuade jag fem förskollärare som arbetar på 

yngreavdelningar. Själva metoden i sig var ett bra val för att få svar på just de frågeställningar 

jag hade. Däremot funderar jag på om jag hade fått annorlunda svar om jag formulerat om en 

del frågor. När jag gick igenom resultatet och analysen så kände jag att jag saknade 

information om förskollärarnas syn på anknytningen mellan barnet och förskolläraren. Mina 

frågor i min intervjuguide handlade om trygghet i förskolan men jag undrar om jag hade fått 

bättre svar om jag hade frågat någonting om relationen mellan barnet och förskolläraren. 

Kanske någonting i stil med: ”Kan du beskriva vilken betydelse relationen mellan barnet och 

förskolläraren har i förhållande till trygghet på förskolan?” Nu i efterhand kan jag ångra att 

jag skickade ut frågorna till förskollärarna på förhand. Jag kan inte garantera att det är deras 

egna tankar och åsikter jag fått ta del av, samtidigt så tänker jag att det var förskollärarnas 

beskrivningar av hur de ser på trygghet och hur de arbetar med trygghet som jag ville ta del 

av, och det har jag ju fått. Ifall jag inte hade skickat ut frågorna på förhand så hade jag 

förmodligen blivit tvungen att genomföra betydligt fler intervjuer för att få in tillräckligt med 

material till min undersökning. Flera av förskollärarna nämnde att det hade varit svårt att 

svara på frågorna om de inte hade fått förbereda sig på svaren. Nu fick de tillfälle att svara på 

frågorna med eftertänksamhet, vilket jag tror var en fördel för min undersökning. Min tanke 

med att skicka ut frågorna innan var att förskollärarna skulle vara förberedda på innehållet i 

intervjun så att det inte skulle bli krystat, utan att vi skulle kunna sitta och diskutera frågorna 

tillsammans. Hade jag haft mer tid att genomföra studien så hade jag genomfört fler intervjuer 

för att få ett mer tillförlitligt resultat. Under mina intervjuer förde jag endast anteckningar men 

det kan vara en fördela att använda en bandspelare för att spela in intervjun. På så sätt blir det 

lättare att renskriva materialet menar Bryman (2012). Det är även lättare att fånga 

intervjupersonernas egna uttryck och fraser när man spelar in menar han. Dessutom kan det 

vara svårt att uppmärksamma vad den intervjuade säger och på så sätt följa upp intressanta 

synpunkter om man sitter och skriver samtidig. Jag upplevde att jag fick bra kontakt med de 

som jag intervjuade och hade inga problem att skriva och pratat samtidigt eftersom jag är van 

att föra konceptanteckningar. 

Resultatdiskussion 

Jag tänker att nästan alla barn går i förskolan idag och för dem är förskollärarna viktiga 

personer i barnens liv. Förskollärarna kan aldrig ersätta föräldrarnas roll men de kan hjälpa 

barnen att dämpa saknaden av sina föräldrar och de kan även hjälpa barnen att hantera sina 

känslor i svåra situationer. I vissa fall kan förskolläraren bli väldigt betydelsefull och kanske 

t.o.m. vara den enda trygga personen som finns ett barns liv. Pernilla pratar i mitt citat i 

inledningen av min studie om betydelsen av anknytningen mellan ett barn och en 
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förskollärare. Hon menar att ett barn kan får en bättre anknytning till en förskollärare än till 

sina egna föräldrar. Detta bekräftar Hagström (2017) när hon säger att ett barn kan skapa en 

trygg anknytning till en förskollärare trots att barnet bara har erfarenheter av otrygga 

anknytningar sedan innan. Och tur är väl det tänker jag. Det är ju det här som trygghet handlar 

om, att barnet i grund och botten har någon som de kan lita på, någon de kan söka trygghet 

och tröst hos kanske även någon de kan anförtro sig åt. Det är en viktig roll man mantlar när 

man väljer att arbeta som förskollärare och med yrket följer stort ansvar och förtroende. Jag 

kommer här nedan diskutera min tre frågeställningar gällande trygghet i förskolan. 

När det gäller förskollärarnas syn på trygghet i förskolan visar mitt resultat att deras 

uppfattning är att nästan alla barn är trygga i förskolan idag. Det är bara vissa barn som inte är 

trygga och för att hjälpa de barnen anpassar förskollärarna sitt arbetssätt för att det ska bli så 

bra som möjligt för dem. Resultatet visar också att förskollärarna anser att trygghet för barnen 

i förskolan är grunden för all pedagogisk verksamhet. De menar att otrygga barn inte kommer 

utvecklas i en positiv riktning. Det bekräftas av Skolinspektionen (2015) som förtydligar i sin 

rapport En vanlig dag i förskolan. Gruppstorlek, personaltäthet och trygghet att trygghet är en 

förutsättning för lärande. Förskollärarna i min undersökning förklarar att man kan se på barn 

om det är trygga genom att de vågar gå iväg och utforskar miljön utan att behöva ha en vuxen 

med sig. Röthle (2006) förtydligar det när hon förklarar att barn behöver träna sig på att vara 

ensamma i närhet av en förskollärare. Hon förklarar att när barnet känner trygghet från 

förskolläraren så bidrar det till att barnet kan bli självständigt. Inom anknytningsteorin 

(Broberg m.fl., 2012) förklarar man att när barnet känner trygghet så slås 

anknytningssystemet av och barnet kan nyfiket utforska världen. Tryggheten är alltså det 

viktigaste för att barn ska kunna koppla av och ägna sig åt utforskande och lek. Jag tänker att 

det är viktigt att förskollärare är medvetna om de trygghetsprocesser som barn går igenom 

under sin tid i förskolan. Det känns viktigt för mig att förskollärarna är lyhörda för de signaler 

som barnen ger uttryck för, t.ex. i anknytningen till förskollärarna i förskolan.  

Mitt resultat visar också att förskollärarna arbetar med att skapa trygghet genom att vara 

närvarande och lyhörda.  Bratterud, Sandester och Seland (2012) kom i sin studie Barns 

trivsel och medverking i barnehagen. Barn, foreldre och ansattes perspektiver fram till att 

barns välmående ökade när de hade möjlighet till kroppskontakt, ögonkontakt, leenden och 

uppmuntran från andra barn och från förskollärare. Röthle (2006) berör en fransk studie där 

man kom fram till att barnen lekte mindre i de delar av förskolan där det fanns barriärer 

(väggar och hyllor) som hindrade barnen från att ha ögonkontakt med förskollärarna. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) skriver i sin artikel Stora barngrupper 

i förskolan relaterat till läroplanens intentioner att en bra kvalitet i förskolan skapas genom 

utbildade och kompetenta förskollärare. Det är förskollärarens sätt att förhålla sig, 

kommunicera, samspela och möta barnen som skapar olika lärandemiljöer i förskolan menar 

de. Jag tänker att det är viktigt att det finns tid för förskollärarna att kunna vara närvarande i 

barngruppen så att de kan tolka och bemöta barnets signaler på bästa sätt. I läroplanen 

förklarar man inte så ingående vad trygghet i förskolan innebär men man redogör tydligt vad 

barnen ska utveckla förmågor inom. Jag tycker att man missar grunden i barnets inlärning när 

man inte förklarar på vilket sätt barnen bör bli bemötta och vilken betydelse tryggheten har 

för barnets vidare utveckling.  

Mitt resultat visar även att förskollärarna var överens om att introduktionen är viktig för att 

barnen ska få en så bra start som möjligt i förskolan. De ansåg även att föräldraaktiv 
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introduktion var att föredra. Broberg m.fl. (2012) förklarar att syftet med introduktionen är att 

barnet ska vänja sig med den nya miljön, att vänja sig med att föräldrarna går iväg för att 

sedan förstå att de kommer tillbaka och för att barnet ska vänja sig vid att använda sig av sin 

anknytningsperson på förskolan för att söka trygghet och tröst. Simonsson & Thorell (2010) 

visar i sin undersökning att förskolläraren har en viktig roll under introduktionen för att skapa 

kontakt mellan barnet och sig själv. Detta kan göras med hjälp av artefakter menar de. Man 

kunde även utläsa i deras undersökning att en avdelning använde sig av en 

introduktionsmodell som innebar att ingen särskild förskollärare ansvarar för det nya barnet 

utan att alla var lika involverade. Trots detta så tydde sig flickan i exemplet mer till en av 

förskollärarna. Broberg m.fl. (2012) menar att förskolor som tänker att alla förskollärare är 

lika viktiga för alla barn riskerar att försvåra utvecklingen av anknytningsrelationer i 

barngruppen. Jag tänker att ett barn måste få välja själv vem det vill söka trygghet och tröst 

hos av de förskollärare som finns på plats. Förskollärarna bör även vara lyhörda för hur barnet 

kan tröstas på bästa sätt. Vill barnet vara för sig själv, sitta i en förskollärares knä eller mysa i 

soffa med sin snuttefilt så bör man ta ställning till vad som passar bäst för det enskilda barnet. 

Det är upp till förskolläraren att vara lyhörd för barnets signaler, att lyssna och skapa tillit till 

det.  

Slutligen visar mitt resultat att den största utmaning som förskollärarna såg i arbetet med 

trygghet var att de upplever att det är för lite personal i förhållande till antal barn i 

barngruppen. Flera av förskollärarna förklarade att det fanns dagar då de kände sig 

otillräckliga och de menar att vissa tider och tillfällen under dagen var mer utsatta än andra. 

Skolinspektionens (2015) rapport En vanlig dag i förskolan visade att 85 av 101 förskolor 

kunde tillgodose barnens behov av trygghet medan resterande 16 förskolor visade på brister i 

detta. I de förskolor som visade på brister menade man att ett ökat antal barn och en lägre 

personaltäthet påverkade förskollärarnas möjligheter till att ge barnen tillräckligt med stöd 

och uppmärksamhet. Ofta var det de yngsta barnens grundläggande behov som kom i första 

hand. Skolverket (2016a) förklarar i sin rapport Barngruppers stolek i förskolan att 

kommunikationen och interaktionen mellan förskollärare och barn och barn sinsemellan är 

avgörande för barns välmående, utveckling och lärande. Jag tänker, liksom Pramling 

Samuelsson, Williams & Sheridan (2015) menar i sin artikel Stora barngrupper i förskolan 

relaterat till läroplanens intentioner, att ju fler barn som finns i gruppen desto färre 

möjligheter finns det för förskolläraren att kommunicera med varje barn. Enligt 

anknytningsteorin (Broberg m.fl., 2012) tenderar detta i att det blir svårare för barnen att 

skapa trygga anknytningsrelationer. Röthle (2006) menar att trygghet handlar om 

förutsägbarhet och att det är viktigt för barnet att känna en stabilitet i kontakten med de vuxna 

som befinner sig runt om. Jag tänker att det här är än mer viktigt att ha i beaktande när 

avdelningar kantas av mycket sjukskrivningar bland personalen. Det kommer då ständigt in 

nya vuxna i form av vikarier i barnens vardag, vilket kan skapa oro. Var finns tryggheten då? 

För att kunna bibehålla tryggheten i dessa situationer så krävs det kanske att varje föreskola 

har en egen vikariepol. På så sätt får man återkommande vikarier som barnen känner igen och 

kan anknyta till. Jag har genom min undersökning kunnat konstatera att trygghet är en 

förutsättning för lärande. Trots det upplever förskollärarna att det inte tilldelas tillräckligt med 

resurser från kommunen för att uppnå detta ändamål. Det här anser jag är en prioritering från 

samhällets sida. Frågan är bara hur vi vill fördela de samhällsekonomiska medlen. Utifrån de 

resurser som finns i förskolan så få jag ändå uppfattningen av förskollärarna att de gör så gott 

de kan, för att skapa en trygg vardag för barnen. Flera av den nämner att det beror på hur man 
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är som person hur relationen mellan barnet och förskolläraren blir. Jag tänker att varje 

människa är unik och det faller sig naturligt att en del personer har mer fallenhet för att skapa 

goda relationer än andra. Beroende på hur lyhörd, konsekvent och pålitlig en förskollärare är 

för barnets signaler, så kommer barnet skapa en tillit och en trygg anknytning till denne. 

Gällande miljön på förskolan så tycker jag det är märkligt att man kan reglera förskollärarnas 

arbetsmiljö i arbetsmiljölagen men det finns inte reglerat någonstans hur barnens vistelsemiljö 

får se ut eller hur mycket vistelsetid ett barn kan ha i förskolan. Jag tror inte barn och vuxna 

har samma toleransnivå och jag tror att barn inte klarar av samma arbetsmiljönivå som en 

vuxen, därför bör man reglera detta mer tydligt. Det här faller dock över min kunskapsnivå 

och krävs vidare forskning kring för att jag ska kunna uttala mig mer om det.  

Slutsats  

Jag ville bidra med kunskap om barns trygghet i förskolan. Min slutsats är att trygghet är en 

förutsättning för lärande och för att nå detta behöver barnen få tillgång till närvarande och 

lyhörda förskollärare, som stödjer dem och finns som en trygghet för dem i sitt utforskande av 

miljön. För att skapa en trygg anknytning till förskolläraren är det viktigt att barnet får en bra 

introduktion där det får lära känna lokalerna, förskollärarna och de andra barnen i lugn och ro. 

Gärna i en form där de kan använda sina egna föräldrar som en trygg bas i början som de kan 

utgå ifrån och söka trygghet hos när behov uppstår. Enligt läroplanen har förskollärare i 

uppdrag att skapa en trygg tillvaro för barnen i förskolan men jag kan genom min 

undersökning se att det inte alltid går att uppfylla det kravet ute i verksamheten. Trygghet 

handlar om förutsägbarhet och att barnet får känna en stabilitet i kontakten med de vuxna som 

finns runt om. Mina informanters uppfattning är att det är för få personal i förhållande till 

antal barn i barngrupperna, vilket i sin tur påverkar relationerna dem emellan. Jag anser att 

man i läroplanen missar att klargöra grunden i barnens inlärning när man inte förklarar vilken 

betydelse tryggheten har för barnets vidare utveckling eftersom ett otryggt barn inte lär i 

samma utsträckning som ett tryggt barn. Jag har i min undersökning även sett att barn gärna 

söker sig till en viss förskollärare i otrygga situationer. Förskolor som resonerar att alla 

förskollärare är lika viktiga för alla barn i alla lägen riskerar att försvåra utvecklingen av 

anknytningsrelationer i barngruppen. Barnen väljer vem de vill söka trygghet hos och anförtro 

sig åt. Det är därför viktigt att förskollärarna kan läsa av barnens signaler, lyssna på dem 

skapa en tillit dem emellan. 

 

Vidare forskning 

Efter att ha genomfört det här arbetet blir jag nyfiken på hur det ser ut i verkligheten på 

förskolor gällande trygghetsfrågan. Det skulle vara intressant att få göra observationer ute på 

förskolor där jag studerar hur förskollärarna agerar gentemot barnens anknytningssystem, för 

att sedan analysera svaren. Alternativt kan man studera hur barnen agerar. För att få en hög 

reliabilitet på en sådan frågeställning krävs det att man ser med egna ögon hur det fungerar i 

verksamheten. För att få in mycket och relevant material tror jag att jag skulle behöva göra 

observationerna över en längre tid.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide gällande barns trygghet i förskolan 

 
Förskolläraren: Ålder? Hur länge har han/hon arbetat som förskollärare? När fick du din 

utbildning? 

 

Barngruppen: Hur många barn? Hur många i varje ålder? (1, 2, 3 åringar fördelning). Varför 

den sammansättningen på barngruppen? Hur många förskollärare arbetar det i gruppen? 

 

 

1. Hur beskriver förskollärarna vad en trygg vardag och miljö på förskolan är? 

 

- Vad är trygghet för dig? 

 

- Kan du berätta vad trygghet i förskolan innebär för dig? 

 

- Hur visar barnen trygghet i förskolan? 

 

- Hur visar de oro? (Över vad är de oroliga? Upplever du att en del barn är tryggare 

än andra. Vad beror det på i så fall, tror du?) 

 

- Hur ser du på att den omgivande miljön i förskolan påverkar barns trygghet?  

 

2. Hur beskriver förskollärarna att de arbetar för att skapa en trygg miljö på 

förskolan? 

 

- Hur skapar du som förskollärare en trygg miljö på förskolan?  

(inomhus, utomhus, emotionellt, fysiskt. Kan du ge exempel?) 

 

- Finns det platser som ni upplever som trygga/otrygga? 

 

- Vad gör ni om ni märker att någon plats verkar otrygg? 

 

- Hur tar ni reda på ifall barn upplever trygghet/otrygghet? 
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- På vilket sätt samarbete ni med föräldrarna för att skapa trygghet för varje enskilt 

barn? 

 

3. Vilka utmaningar beskriver förskollärarna att det finns i arbetet med att skapa 

en trygg miljö? 

 

- Vilka utmaningar finns det i arbetet med att skapa trygghet för barnen inom 

förskolan? 

 

- Vilka möjligheter ser du i arbetet med att skapa en trygg vardag för barnen i 

förskolan? 

 

- Vilken roll ser du att trygghet spelar för barn i förskolan? (vikten av trygghet) 

 

Avslutande fråga: 

 

- Är det något övrigt som rör barns trygghet i förskolan som du tycker är viktigt, 

som jag inte berört? 
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev till dig som ska medverka i en intervju om barns trygghet i förskolan 

 

 

Hej, 

 

Jag heter Anna Eklund och läser till förskollärare på Karlstads universitet. Jag läser min sjätte 

termin och ska nu skriva ett examensarbete. Syftet med min undersökning är att få en bild av 

hur förskollärare ser på begreppet trygghet och hur de arbetar för att skapa en trygg miljö för 

barnen på förskolan. Jag är även intresserad av att ta reda på om det finns några utmaningar i 

arbetet med att skapa en trygg miljö på förskolan. För att begränsa mig i min undersökning 

kommer jag enbart vända mig till förskollärare som arbetar i barngrupper med 

åldersfördelningen 1-3 år. 

 

Det insamlade materialet kommer endast användas i mitt examensarbete och när jag blivit 

godkänd kommer jag sedan förstöra det. Jag följer de forskningsetiska krav som gäller och 

alla namn kommer vara fingerade och inga uppgifter kommer lämnas ut till någon annan. För 

att jag lättare ska kunna transkribera mina intervjuer så ber jag om ditt godkännande att få 

spela in intervjun.  

 

Det är frivilligt att delta i intervjun och du kan välja att avsluta när du vill. Det vore bra om du 

kan avsätta en timme för att delta men jag tror inte det kommer ta så lång tid. 

 

Tack för att du tagit dig tid att läsa detta och jag ser fram emot att få höra hur just du tänker. 

Har du några funderingar så hör av dig till mig per telefon eller via mejl. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Eklund 

0760-21 81 61 

………………………… 
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Ja tack, jag vill gärna medverka i din intervju 

 

 

 

Nej tack, jag vill inte medverka i din intervju 

 

 

 

 

 

 

Underskrift________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
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