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Abstrakt: 
 
Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap om hur sex förskollärare ser på 

barns trygghet i förskolan. Ett annat syfte är även att synliggöra hur förskollärarna arbetar med 

trygghet samt vilka eventuella möjligheter och svårigheter som kan finnas i arbetet med att 

tillgodose barnens behov av trygghet. För att studera detta har vi använt oss av tre huvudfrågor: 

Vad upplever de intervjuade förskollärarna vara viktigt i arbetet med att tillgodose barnens 

behov av trygghet i förskolan? Hur arbetar de intervjuade förskollärarna med att tillgodose 

barnens behov av trygghet i förskolan? Samt vilka möjligheter och svårigheter kan de 

intervjuade förskollärarna möta i arbetet för att tillgodose barns behov av trygghet på 

förskolan? 

 

Sex pedagoger från olika kommuner och förskolor har deltagit i studien. Kvalitativ intervju som 

metod där intervjuerna har varit halvstrukturerade har använts för att samla in material. 

Intervjuerna har genomförts vid personliga möten på respektive förskollärares förskola. 

 

Studiens resultat visar dels att samtliga förskollärare anser att tryggheten är grunden till både 

utveckling och lärande, det är en förutsättning för barnets välmående på förskolan. Dels att 

tryggheten startar redan vid inskolningen, där även vårdnadshavarna har en betydelsefull roll. 

Ytterligare något som framkommer i resultatet är vikten av att vara ett arbetslag, vilket visar 

sig ha en stor betydelse när det handlar om att kunna möta alla barn och vårdnadshavare. I 

arbetet med att skapa trygghet får inte vårdnadshavarna glömmas bort, då vårdnadshavarna 

speglar av sig trygghet på barnen. Även framkommer det i resultatet att en svårighet som 

pedagogerna beskriver är att inte räcka till, vilket gör det svårt för dem att kunna tillgodose 

tryggheten för alla barn. En slutsats som dras i studien är att trygghet är en viktig aspekt inom 

förskolan samt har en avgörande roll i förskollärarnas arbete.  
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Förord: 

Vi vill inleda detta examensarbete med att tacka vår handledare, Veronica Semelius Granevald, 

som hjälpt oss att fokusera våra tankar och begränsa oss till vad studien ska handla om samt 

gett oss snabb och genomtänkt feedback på våra funderingar. Vi vill även tacka alla deltagare i 

studien som gjort det möjligt för oss att genomföra vårt arbete.  

 

Det har varit väldigt givande och intressant att skriva detta examensarbete. Vi har lärt oss 

mycket och tar med oss många nya tankar och lärdomar.  

 

Vi skulle även vilja tacka André Larsson, Mattias Jensen, Emma Ohlsson, Lena Sjögren, 

Rickard Andersson, Carina och Bertil Selin som har stöttat och funnits vid vår sida genom våra 

3.5 år på Högskolan Dalarna samt genom detta examensarbete. Till sist vill vi även tacka 

varandra för ett gott samarbete. 
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1 

1 Inledning 

I läroplanen för förskolan Lpfö18 (s.7) står det att förskolan ska lägga grunden för det livslånga 

lärandet, där lärandet ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn. Vi är nyfikna på detta 

område eftersom vikten av trygghet även har visat sig under vår verksamhetsförlagda utbildning 

där vi sett och observerat förskollärarnas arbete kring att skapa trygghet för barnen samt vid 

diskussioner i arbetslaget där det framförts att trygghet är grunden till barnens utveckling, 

välmående  och lärande. Genom vår utbildning har vi dessutom förstått att trygghet är en viktig 

grund i leken, barn som är trygga vågar leva sig in och ta ut svängarna i leken vilket resulterar 

i att barnen vågar ingå i ett socialt samspel med andra. Även Lillemyr (2013, s.37) nämner att 

trygghet har en stor betydelse för att ge förutsättningar åt leken, när barnen känner trygghet så 

vågar de leva ut mera i leken. Han menar också att när det kommer till barnets lärande har leken 

en positiv inverkan, på grund av den motivation och engagemang som uppstår i leken (ibid. 

s.28).  

Något mer vi sett under vår verksamhetsförlagda utbildning är hur stor roll tryggheten har för 

barnet vid inskolning samt vid kontakten med vårdnadshavarna. Under tiden barnet vistas på 

förskolan behövs en trygg anknytningsperson som finns där i olika situationer när barnet är i 

behov av trygghet. Enligt Brandtzæg, Torsteinson och Øiestad (2016, s. 27) är tryggheten helt 

avgörande för ett barn som ska börja på förskolan. Om den viktiga anknytningen och tryggheten 

brister kan barnet få problem med både lek, lärande och vänskap. Detta nämns även i läroplanen 

för förskolan att pedagogerna på förskolan ansvarar för att barnen ska ges goda förutsättningar 

att skapa tillitsfulla och varaktiga relationer eftersom de ska känna sig trygga i gruppen (Lpfö18, 

s.15). Därav växte vårt intresse fram att studera just dessa områden inom trygghet för barnen 

på förskolan samt genom förskollärares syn på detta.  

 

Kunskapsområdet för detta examensarbete är barns trygghet i förskolan. Vårt intresse för detta 

arbete växte fram under utbildningstiden på förskollärarprogrammet, där trygghet var en 

återkommande faktor i flera av kurserna. Genom intervjuer vill vi studera vilka olika 

uppfattningar som förskollärare har när det kommer till att skapa och upprätthålla trygga och 

varaktiga relationer i förskolan.  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap för allmänheten om hur sex förskollärare ser på 

barns trygghet i förskolan. Syftet är också att studera hur de intervjuade förskollärarna arbetar 

med trygghet samt vilka eventuella möjligheter och svårigheter som kan finnas i arbetet med 

att tillgodose barnens behov av trygghet.  

 

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna för studien är följande: 

 

- Vad upplever de intervjuade förskollärarna vara viktigt i arbetet med att tillgodose 

barnens behov av trygghet i förskolan? 

- Hur arbetar de intervjuade förskollärarna med att tillgodose barnens behov av trygghet 

i förskolan? 

- Vilka möjligheter och svårigheter kan de intervjuade förskollärarna möta i arbetet för 

att tillgodose barns behov av trygghet i förskolan? 

 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer relevanta utdrag från läroplanen för förskolan att presenteras, följt av 

texter där vikten av barns trygghet och betydelsen av vuxnas bemötande synliggörs. 

Avslutningsvis presenteras vilken betydelse trygghet har i leken för barnen. 

 
2.1 Förskolans uppdrag 

I läroplanen för förskolan finns strävansmål och riktlinjer som pedagogerna inom förskolan är 

skyldiga att följa. I läroplanen för förskolan (Lpfö18, s.7) står det att förskolan ska lägga 

grunden för det livslånga lärandet, där lärandet ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn. 

Det står även att förskolan ska vara en social gemenskap som ska ge trygghet och en vilja att 

lära. Barnen ska därför bli respekterade för den de är samt sitt sätt att tänka och förstå sin 

omvärld. I läroplanen för förskolan framgår det att utbildningen ska omfatta en helhetssyn på 

barnen och dess behov, där omsorg, utbildning och lärande ska bilda en helhet (Lpfö18, s.7). 

Det framgår också i förskolans värdegrund och uppdrag att barnen i förskolan ska erbjudas en 

trygg omsorg, vilket har en viktig roll i barnens grundläggande trygghet och självkänsla samt 

välbefinnande (Lpfö18, s.10). Pedagogerna på förskolan ansvarar för att barnen ges goda 

förutsättningar att skapa tillitsfulla och varaktiga relationer och att känna sig trygga i gruppen 

(Lpfö18, s.15). Pedagogerna ska engagera sig och visa intresse för barnet för att främja och 

stötta dem i sin utveckling och lärande (Lpfö18, s.7). Det står även att arbetslaget ska ta ansvar 
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för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen samt att förskolan ska 

samarbeta på̊ ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen så att de kan skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt  (Lpfö18, s.17).  

 

2.2 Vikten av barns trygghet  

När barnet föds har det en medfödd förmåga att söka trygghet och närhet hos en vuxen. På så 

sätt försäkrar sig barnet om sin egen trygghet och överlevnad (Brandtzæg et al. 2016, s.18). 

Något som är avgörande för barnets psykiska utveckling menar Brandtzæg et al. (2016, s.14) 

är närheten till trygga vuxna. Barnet kan utvecklas psykiskt och börja uppleva sig själv som en 

social person genom nära relationer. Därför är vuxnas förmåga till trygghet, ömhet och glädje 

det viktigaste i förskolan. Brandtzæg et al. (2016, s.30) poängterar att varje barns behov är något 

som måste stå i fokus för att kunna möta dem på ett bra sätt som hjälper dem att få trygghet. 

Vidare skriver Brandtzæg et al. (2016, s.31 & s.32) att när barnet blir förstått och taget på allvar 

uppstår trygghet, tryggheten skapas när barnet blir förstådd inifrån. Vi måste därför vara 

uppmärksamma på varje enskild individ, på vad de känner och behöver. På det sättet kan vi 

möta varje barn och få dem att känna sig sedda. Brandtzæg et al. (2016, s.59) menar för att 

barnen ska känna sig trygga behöver de ha någon större och starkare i sin närhet. Barn blir 

lättare rädda, stressade, arga och förvirrade än vi vuxna eftersom deras nervsystem inte är 

färdigutvecklat, detta gör att de har mindre förståelse av sig själva och sin omvärld. Barn är 

därmed beroende av vuxna som är starkare än dem själva. Brandtzæg et al. (2016, s.61) menar 

även att något mer som barnet är beroende av, är vuxna som visar att de förstår och kan förklara 

vad som händer, vilket skapar trygghet hos barnet. 

 

Killén (2014, s.169) menar att den dagliga kontakten mellan vårdnadshavare och pedagoger är 

mycket viktig. Hon poängterar att ju yngre barnet är desto viktigare är det att vårdnadshavarna 

får den dagliga kontakten med pedagogerna. Vidare menar hon (2014, s.185) att något som är 

viktigt hos pedagogerna är relationskompetens, att samarbetet med både vårdnadshavare och 

barn måste ske på ett korrekt sätt. Brandtzæg et al. (2016, s.101 & s.102) menar att 

vårdnadshavare som är tillgängliga för sina barn skapar trygga barn. Medan ett tryggt barn är 

självständigt kan de även be om hjälp och tröst när de behöver det. Ett barn kan uttrycka sig 

utan rädsla för att det ska bli besvärligt eller stramt genom att det lär sig att alla känslor blir 

bemötta, delade och bekräftade. Via detta framkallar barnet positiva känslor och de som är 

trygga får ta del av mycket glädje tillsammans med sina föräldrar.  
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BRIS som står för barnens rätt i samhället, signalerar även dem angående hur viktigt det är med 

trygghet för barn. “Varje barn behöver omvårdnad och omsorg, både fysisk och psykisk. Barn 

behöver närhet, förutsägbarhet, trygghet och beskydd, liksom nära, goda och långvariga 

relationer till vuxna som tycker om och vill barnet väl” (BRIS, 2019). De menar vidare att 

behovet av trygghet till nära vuxna alltid behövs, oavsett ålder på barnet så ska den vuxne alltid 

vara närvarande, lyhörd och intresserad för att barnet ska må bra. Oavsett vad som händer ska 

barnet kunna vara trygg med att en vuxen står på hens sida och finns där. “Varje barn har rätt 

att få sina grundläggande behov tillgodosedda. I första hand är det barnets förälder som ansvarar 

för att ge barnet vad hen behöver och har rätt till” (ibid. 2019).  

 

2.3 Trygghetens betydelse för leken  

Lindqvist (1996, s.70) menar att leken är ett kraftfullt möte för barnets inre och yttre verklighet. 

Genom det som görs i leken uppstår en påhittad situation. Fortsättningsvis poängterar hon 

(1996, s.71) att fantasi är en process som konstruerar nya betydelser i leken genom att en verklig 

situation får en ny och okänd innebörd. Leken kommer spegla verkligheten på ett djupare plan, 

eftersom det är betydelsen som gestaltas i leken och den kan aldrig förväxlas med en verklig 

framställning av en handling. Vidare skriver hon att det sker ett föränderligt möte mellan de 

olika reglerna som sker i leken. Detta bestäms av betydelser och beteenden men även barnets 

önskningar läggs in i lekens struktur. Hon menar att lek och berättelse hör ihop, i leken berättar 

barnet en historia och barnet tolkar sina upplevelser samt ger dem liv. Lillemyr (2013, s.36 & 

s.37) förklarar att de vuxna inte får glömma att i lekens värld är det barnet som är i centrum. 

Det är viktigt att inte glömma bort att leken sker i samspel med andra samt med omgivningen 

och att dessa faktorer kan påverka leken. För att barnen ska våga gå in i en lek är det av stor 

betydelse att barnen känner sig trygga. Lillemyr (2013, s.28) skriver också att när barnet ska 

lära känna sig själv och bli stärkt har leken en positiv roll. När barnet genom leken lär sig detta 

blir barnet medveten om vad den klarar av och skapar därför en tillit till sin egen förmåga. 

Lillemyr (2013, s.63) menar att det engagemang och motivation som finns i leken hjälper barnet 

i sitt lärande samt att skapa sociala relationer att ingå i.  

 

 

3 Teoretisk utgångspunkt och begreppsdefinitioner 

Den teoretiska utgångspunkten för studien utgår från Bowlbys (2010, s.43) anknytningsteori 

som etablerades 1958. Där beskriver han barnet och förälderns eller annan vårdares 

känslomässiga band som de skapar då de knyter an till varandra. Teorins innebörder kommer 
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att förklaras med hjälp av begreppen anknytning, trygg bas och säker hamn, sekundär 

anknytningsperson, anknytningshierarki, socioemotionell utveckling och anknytningsmönster.  

 

3.1 Anknytning 

Den svenska översättningen ‘anknytning’ kommer från engelskans begrepp ‘attachment’ och 

betyder att något som är mindre är beroende av något som är större (Broberg, Hagström & 

Broberg, 2012, s.33). Broberg et. al (2012, s.31) menar att under barnets första år växer 

anknytningen gradvis, och det är en specifik känslomässig relation som utvecklas mellan barnet 

och dess omsorgsperson. Eftersom barns hjärnor inte är färdigutvecklade krävs det inte mycket 

för att de ska bli överväldigade och förvirrade för det som sker runt om. För att barnet ska känna 

sig tryggt och lugnt måste en anknytningsperson finnas i närheten och visa förståelse för barnets 

uttryck. Barn är helt enkelt beroende av vuxnas närvaro för att lära sig förstå sig själva och 

omvärlden. Broberg et al. (2012, s.36) skriver också att anknytning sker i nära känslomässiga 

relationer som kan liknas vid de relationer vi har till nära vänner, kärleksrelationer, släktingar 

och så vidare. Enligt Broberg et al. (2012, s.33) kännetecknas anknytningsrelationer av att de 

dels har “varaktighet över tid, rör relationen till en särskild person som inte är utbytbar, har stor 

känslomässig betydelse för individen, kännetecknas av att personerna söker varandras närhet 

samt att det innebär att personerna upplever obehag vid ofrivillig separation från varandra”. 

 

Brandtzæg et al. (2016, s.102) menar att om anknytningen ska bli trygg behöver inte allt vara 

perfekt, utan målet är att man tänker att man ska vara bra nog. Att man som vuxen försöker 

förstå vad som händer inne i barnet, att man ansvarar för möjliga misstolkningar eller att man 

inte uppmärksammat barnets behov. De poängterar vidare att anknytning till föräldrarna är det 

allra främsta och viktigaste. Något som barn har vid trygg anknytning är stora förutsättningar 

till bra psykisk hälsa och ett välfungerande socialt liv. 

 

3.2 Trygg bas och säker hamn 

Inom anknytningsteorin är begreppet en ̀ trygg bas´ det mest centrala, och innebär att den vuxne 

är en stabil grund dit barnet vänder sig för att känna sig tryggt (Broberg et al. 2012, s.44). `Säker 

hamn´ kommer näst på plats och behövs när barnet känner sig rädd, ledsen eller osäker. Barnet 

är i behov av att en vuxen finns till hands och skyddar dem (Brandtzæg et al. 2016, s.44). Den 

trygga basen och säkra hamnen utgår från trygghetscirkeln (se figur 1 på nästa sida) som visar 

sambanden mellan att utforska sin omvärld och att känna sig trygg. Trygghetscirkeln (se figur 

1 på nästa sida) bygger på många års forskning (ibid. s.22). 
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Figur 1 : Våran gestaltning av trygghetscirkeln inspirerad av: 

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=trygghetscirkeln. 

Den övre delen av cirkeln visar barnets självsäkerhet och behov av att utforska. Den undre delen av cirkeln visar 

barnets behov av stöd, tröst och närhet. 

 

Broberg et al. (2012, s.44) skriver att den trygga basen innebär att den vuxne ska finnas som ett 

stöd för barnet då det utforskar sin omvärld samt att finnas till hands då barnet återvänder och 

söker trygghet eller tröst. Brandtzæg et al. (2016, s.23) menar att ett litet barn utforskar inte sin 

omgivning så långt ifrån sin trygga bas, eftersom rörelserna runt i cirkeln är korta och snabba 

så dröjer det inte länge förrän anknytningssystemet aktiveras och barnet måste återgå till sin 

trygga bas för att fylla på med trygghet. Brandtzæg et al. (2016, s.24) skriver också att när 

barnets bägare av trygghet inte är full blir det omöjligt för barnet att lära och utforska. Därför 

är det viktigt att barnet har kännedom om att den alltid kan återvända för att fylla på med 

trygghet för att kunna fortsätta lära och utforska sin omvärld. 

 

3.3 Sekundär anknytningsperson  

Brandtzæg et al. (2016, s.27) menar att en sekundär anknytningsperson är den som kommer på 

plats nummer två, på plats nummer ett kommer barnets vårdnadshavare. De poängterar att ordet 

sekundär inte betyder att man är mindre värd, man hamnar bara lite längre ned i barnets 

anknytningshierarki och det är helt normalt. För ett barn som ska börja förskolan är tryggheten 

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=trygghetscirkeln
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helt avgörande. Om den viktiga anknytningen och tryggheten går fel kan barnet få problem med 

både lek, lärande och vänskap. Innan det trygga utforskandet och leken kan börja måste barnet 

få tid att skapa en sekundär anknytning till minst en vuxen på förskolan. Den vuxne måste 

finnas för barnet varje gång den behöver det och detta kan hålla på en längre tid. 

 

3.4 Anknytningshierarki 

Vanligtvis utvecklar barn anknytningsrelationer till fler personer, men detta betyder inte att 

dessa personer är utbytbara. Anknytningsrelationer är istället hierarkiskt organiserade. Överst i 

hierarkin finns den person som har varit den fasta punkten för spädbarnet, detta är oftast barnets 

mamma (Broberg et al. 2012, s.69). Broberg et al. (2012, s.69) menar vidare att de personer 

som träffat barnet kontinuerligt under dess första år kan alla fungera som en trygg plats för 

barnet där den söker skydd vid obekväma situationer. Dessa personer kan vara mamma och 

pappa eller mor och farföräldrar. Om dessa personer skulle finnas till hands samtidigt så väljer 

inte barnet slumpmässigt mellan dem när en obekväm situation infinner sig. Personerna är 

ordnade i hierarkisk ordning, där någon kommer före en annan. Denna ordning är betydelsefull 

för det syfte anknytningen har, att personen så fort som möjligt ska kunna sätta barnet i trygghet. 

Broberg et al. (2012, s.69) menar också att i obekväma situationer är det viktigt med snabba 

beslut, barnet kan då inte stå och tveka eller fundera på vem den ska springa till. Därför är det 

bättre att barnet under sin lugna lek håller koll på vart nummer ett i hierarkin befinner sig, för 

att barnet snabbast möjligt ska kunna ta sig till den personen och få säkerhet. Broberg et al. 

(2012, s.70) lyfter att när det är på det här viset kan det skapa konsekvenser då personer som 

befinner sig längre ner i hierarkin får det svårt att kunna trösta ett barn så länge en person som 

befinner sig högre upp finns närvarande. De menar att som pappa vet man ofta hur det känns 

och på förskolan blir det tydligt vid överlämningen på morgonen. Broberg et al. (2012, s.71) 

skriver att antalet anknytningsrelationer ett barn utvecklar har att göra med hur många personer 

som barnet har en nära och regelbunden relation med. De poängterar att det totala antalet för de 

flesta barn är mellan en till fem personer, att det inte rör sig om fler än fem personer beror på 

att en anknytningsrelation tar tid och kräver mycket engagemang. 

 

3.5 Socioemotionell utveckling 

Något som utvecklas hos barnet genom att det knyter an till en stabil vuxen som är lyhörd för 

barnets behov är dess känslomässiga och sociala förmågor. Detta kallas för socioemotionell 

utveckling (Brandtzæg et al. 2016, s.18). Brandtzæg et al. (2016, s.19) menar att om barnet inte 

får kontakt med en stabil och inkännande vuxen utvecklas inte hjärnan som den ska. En bra och 
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sund emotionell utveckling sker endast genom bra och nära relationer. Under de första 

levnadsåren är detta det absolut viktigaste för barnet. 

 

3.6 Anknytningsmönster 

Broberg et al. (2012, s.49) tar upp att forskning om föräldraförmåga och anknytning har visat 

vikten av att hålla isär att utveckla en anknytning och kvaliteten på anknytning. Det som har 

betydelse för hur anknytningen utvecklas är den regelbundna kontakten mellan barnet och 

föräldern, detta betyder att ett barn även knyter an till en förälder som på något sätt brister i sin 

omsorg. De barn som inte haft en och samma famn att gå till för att söka trygghet skapar inte 

någon anknytningsrelation. Inom anknytningsteorin finns också olika anknytningsmönster som 

Broberg, et al. (2012, s.51) tar upp att man kan se på små barns anknytning. Dessa grundades 

av Mary Ainsworth (1980) och beskrivs som trygg, undvikande, ambivalent eller 

desorganiserad. 

3.6.1 Trygg anknytning 

Broberg et al. (2012, s.51) menar att “anknytningssystemet fungerar som en termostat”, de 

belyser därför att när barnet känner trygghet slås denna termostat av och barnet kan på egen 

hand utforska omvärlden. Ett barn som är tryggt anknuten vet att den alltid kan återvända till 

den trygga hamnen om den är i behov av trygghet. Vetskapen om en trygg bas gör att barnet på 

egen hand kan utforska sin omgivning på ett nyfiket sätt. Det är först när tryggheten hos barnet 

minskar som anknytningssystemet slås på och barnets utforskande blir påverkat, detta kan ske 

genom yttre hot, trötthet eller sjukdom. Broberg et al. (2012, s.51) beskriver vidare att föräldern 

måste reagera på barnets signaler för att barnet ska kunna använda föräldern som sin trygga bas. 

När barnet vet att dess signaler blir uppmärksammade blir barnet tryggt anknutet och kan växla 

mellan sitt utforskande och trygghetssökande. Broberg et al. (2012, s.75 & s.76) menar att för 

tryggt anknutna barn kan inskolningen vara en jobbig process. Barnet visar att det inte tycker 

om att bli lämnad i en främmande miljö med främmande vuxna genom att uttrycka sig högljutt 

en längre period. Detta för att signalera att det inte är något som den är van vid eller tycker om. 

När barnet sedan efter en tid har kommit till ro i förskolemiljön och funnit trygghet i 

pedagogerna kan man räkna med att barnet visar att den vet att pedagogerna finns tillhands om 

det skulle behövas. 

3.6.2 Undvikande anknytning 

Den undvikande anknytningen visar sig genom att barnet inte använder sig av föräldern som 

sin trygga bas. För ett barn som är i ettårsåldern och visar ett sådant beteende, har den erfarenhet 



      
 
 

      
 

9 

av ett samspel med föräldrarna där dem visat att barnets behov är besvärliga, oftare än ett barn 

med trygg anknytning. Detta kan bero på att föräldern inte har uppmärksammat de signaler som 

barnet gett (Broberg et al. 2012, s.52). Broberg et al. (2012, s.53) menar vidare att ett litet barn 

behöver föräldrarnas närhet för att vara säker på att den får trygghet. Ett barn med undvikande 

anknytning lär sig snabbt att inte signalera sitt behov av trygghet allt för ofta, utan endast i de 

nödvändigaste fallen för att få den bästa möjliga närheten. De (2012, s.78) belyser att för ett 

barn med undvikande anknytning går inskolningen ofta väldigt bra, barnet är van vid att få klara 

sig själv utan något känslomässigt stöd från den vuxne. Detta gör, menar Broberg et al. (2012, 

s.78), att risken för att barnet ska bli besviket på kontakten med de vuxna minskar, men också 

barnets chans att få erfarenhet av känslomässiga band. Barnets undvikande anknytning visar 

sig också efter inskolningen genom att barnet är mer intresserad av leksakerna än av att ta 

känslomässig kontakt med vuxna eller andra barn. 

3.6.3 Ambivalent anknytning 

Broberg et al. (2012, s.53) beskriver att ambivalent anknytning utvecklas i de barn- och 

föräldrarelationer där samspelet är oförutsägbart. Det svåra i en sådan relation är att barnet inte 

kan vara säker på hur föräldern kommer att svara på dess signaler. I denna relation sker 

samspelet på föräldrarnas villkor. Till skillnad från ett tryggt anknutet barn så styrs denna 

relation mindre av barnets behov. Broberg et al. (2012, s.53) tar vidare upp att genom denna 

relation kan föräldern ha svårt för att veta vilka känslor som är de egna och vilka som är barnets, 

och tror sig därför veta hur barnet känner sig. Detta beteende gör också att barnet får svårt att 

veta vilka känslor som är de egna och på vilket sätt det ska signalera för dem. Barnet lär sig inte 

att signalera sina behov, utan det blir helt och hållet upp till föräldern. De (2012, s.80) förklarar 

också att det är en jobbig process att genomgå en inskolning för ett barn med ambivalent 

anknytning. Processen är också svår för föräldern och för den pedagog som ska ansvara för den. 

Relationen i en ambivalent anknytning visar sig när barnet vill ha ett känslomässigt stöd från 

föräldern men tvekar på om det kommer fungera. Detta beteende gör även att det blir svårt för 

föräldern att ge barnet stöd under inskolningen, eftersom både hämtningar och lämningar blir 

utdragna och svåra. Efter inskolningsperioden menar Broberg et al. (2012, s.80) att barnets 

ambivalenta anknytning visar sig genom att barnet kan vara gnällig under stora delar av dagen 

utan att det går att finna några skäl till beteendet. 
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3.6.4 Desorganiserad anknytning 

Broberg et al. (2012, s.54 & 55) poängterar att samspelet i en desorganiserad anknytning mellan 

barn och förälder är det som mest skiljer sig från de andra mönstren. Detta samspel grundar sig 

i rädsla som leder till att barnet har svårt för att skapa något anknytningsmönster. Om föräldern 

av någon anledning inte funnits där som ett känslomässigt stöd för barnet under en längre tid, 

kan barnet på egen hand lära sig att stänga av anknytningssystemet. Detta skadar dock barnets 

känslomässiga utveckling. Broberg et al. (2012, s.55) lyfter vidare att anknytningssystemet är 

människans sätt att hantera rädsla, oro och ängslan, men när barnet inte får sina signaler hörda 

kommer barnet i en olöslig konflikt. Barnet kan bli rädd och söker då föräldern, men eftersom 

det är förälderns beteende som skrämt barnet blir barnet mer rädd när den närmar sig föräldern. 

Detta gör att anknytningssystemet slås på ännu starkare och det blir tillslut kaos inuti barnet. 

Barnet lyckas inte organisera sin anknytning till föräldern, vilket ger denna anknytning namnet 

desorganiserad anknytning. 

 

4 Tidigare forskning 

I sökandet efter tidigare forskning har databaser vid Högskolan Dalarnas bibliotek använts. 

Forskning hittades genom databaserna Eric, Libris och Summon, genom olika kombinationer 

av sökorden: anknytning, trygghet, samspel, barn, förskola, förskollärare. Dessa ord översattes 

även till engelska, så som interaction, attachment, interplay, child, kid, preschool, kindergarten 

och teacher. I sökningen av tidigare forskning har vi avgränsat resultaten till avhandlingar, 

artiklar och peer-review för att få ett så relevant sökresultat som möjligt. 

 

Svensk kontext 

4.1 Kompletterande anknytningsperson 

Hagström (2010, s.16) har i sin avhandling studerat om det är möjligt att utveckla pedagogens 

roll som en kompletterande anknytningsperson till barn med föräldrar som har psykisk ohälsa. 

Hon menar att personalen på förskolan ansvarar för barnens fysiska och känslomässiga behov 

som barnets vårdnadshavare annars gör den tid som barnen vistas på förskolan. Hon menar 

också att desto yngre barnen är och ju längre dagar barnen vistas på förskolan, blir relationen 

till pedagogerna mer och mer lik den relation som barnet har till sina vårdnadshavare. Det gör 

pedagogernas ansvar att tillgodose barnets fysiska och känslomässiga behov av omsorg allt 

viktigare. Dock menar hon att empiriska belägg för den tanken saknas. Hagström (2010, s.19) 

skriver fortsättningsvis att det finns forskning som visar att barns utveckling och andra 

tillitsfulla relationer hänger ihop samt att förskolan på så sätt kan ha en stor betydelse för barnen 
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och deras utveckling, speciellt de barn som i hemmet har omsorgsbrister. Vidare belyser hon 

(2010, s.16) även att det är svårt att säga om det är just de tillitsfulla relationerna som har en 

stor betydelse för barnet utveckling, då det är mycket som har en betydande roll som stora 

olikheter kring personal, barngruppens storlek och den egna familjesituationen. Hagström 

(2010, s.172) skriver också att barnen i situationer av rädsla och osäkerhet återvänt till den 

pedagog som den knutit an till just för att återvända till sin trygga bas. Samtidigt menar 

Hagström (2010, s.172 & s.173) att om barnen ska kunna ta del av de aktiviteter som finns på 

förskolan, måste barnet först känna sig tryggt. I sitt resultat kommer hon fram till att den tillit 

som etablerades till anknytnings pedagogen växte fram på olika sätt. Det som var gemensamt 

för alla var att relationen långsamt växte fram och att pedagogernas förhållningssätt var av stor 

betydelse. Resultatet visar vidare att pedagogerna upprepade gånger fick försäkra barnen om 

sin tillgänglighet. När barnen fick ett förtroende för pedagogens tillgänglighet ökade även 

barnets egen förmåga. Pedagogens roll gick därför att jämföra med vårdnadshavarens, den tid 

som barnet var på förskolan. En slutsats som Hagström (2010, s.173) gör i sin avhandling är att 

när barnet utvecklat en stark tillit till att pedagogerna finns tillgängliga för att nå deras 

uppmärksamhet, vågade barnet mer och mer på egen hand utforska sin omgivning och vara 

nyfiken. Med detta kan en jämförelse dras till att barnet utvecklat en trygg anknytning. 

 

4.2 Det ansvarsfulla mötet 

Josefson (2018, s.98) belyser att betydelsen av att kunna bevara kontroll utgör en viktig del hos 

pedagogerna för att de ska kunna känna att de kan ta sitt fulla ansvar. Syftet med hennes studie 

är att skapa kunskap genom att studera pedagogers egna erfarenheter, både innan införandet av 

förskolans läroplan och efter, kring vilken innebörd omsorg och ansvar har i förskolan (ibid. 

s.10). Josefson (2018, s. 100) poängterar att när pedagogerna känner att de har kontroll ger det 

förutsättningar för att skapa och upprätthålla en trygghet, både tillsammans med barnen och i 

arbetslaget. Hon (2018, s.100 & s.102) fortsätter  att understryka betydelsen av att skapa och 

upprätthålla en trygghet i förskolan är det väsentliga i ansvarstagandet. Hon  menar vidare att 

utan denna trygghet finns ingen fungerande verksamhet, samt vikten av att skapa och 

upprätthålla trygghet har en stor betydelse inom förskolan och ses därför som en gyllene regel. 

 

Josefson (2018, s.104) anser att tillit också har en stor betydelse när det kommer till att skapa 

och upprätthålla trygghet. Att visa tillit till barnen och dess egna förmågor ger barnen känslan 

av att kunna ta eget ansvar och leder till större självständighet, som gör att pedagogerna mer 

och mer kan släppa taget. Vidare poängterar hon (2018, s.114) att detta är en förutsättning att 
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uppmärksamma genom att se och bemöta varje barn för att skapa och värna om tillit och 

trygghet för att kunna tillgodose betydelsefulla grundläggande relationer.  Josefson (2018, 

s.113) belyser även inskolningsperioden som en konkret situation, där trygghet och tillit är 

viktiga och grundläggande aspekter i arbetet på förskolan. I dessa situationer är det viktigt att 

skapa utrymme för en lugn stund för att kunna se, bemöta och uppmärksamma det enskilda 

barnet. Samt kunna tillgodose dess olika behov och vara tillgänglig i en här och nu situation. 

Fortsättningsvis belyser hon (2018, s.113) också att detta förhållningssätt genom att skapa och 

upprätthålla en tillit och trygghet samtidigt ger avtryck i relationen till föräldrarna. Vidare tar 

Josefson (2018, s.140) upp olika sätt för att etablera trygghet och tillit hos både vuxna och barn. 

I studiens slutsats beskriver hon att genom att lyssna på barnen, bekräfta att alla blir sedda och 

att man tar sig tid åt varje enskilt barn, ges det förutsättningar åt föräldrarna att skapa en relation 

till pedagogerna som grundar sig på trygghet och tillit.  

 

Internationell kontext 

4.3 Sekundär anknytningsperson 

Commodari (2013) har i sin studie studerat skillnaden mellan barn som har en sekundär 

anknytningsperson och barn utan en sekundär anknytningsperson. Hon har även studerat hur de 

lär och kan koncentrera sig. Commodari (2013, s.2) menar att anknytningen är det emotionella 

bandet mellan barn och deras vårdgivare, föräldrar eller andra personer som tar hand om dem. 

Barnet använder anknytningspersonen som en trygg bas för att kunna utforska miljön och vid 

behov ha möjlighet att återvända. Hon skriver också att forskning har visat att 3-åringar med 

en trygg anknytning klarar av att leka en längre stund utan att behöva söka upp sin trygga bas. 

En slutsats som Commodari (2013, s.10) gör är dels att barn som har en sekundär 

anknytningsperson fokuserar och tar till sig kunskap bättre än ett barn som inte har en sekundär 

anknytningsperson. Hon menar också att barn som har en trygg relation till sin sekundära 

anknytningsperson kan dela uppmärksamheten från den vuxne med andra barn bättre än vad ett 

barn som saknar en sekundär anknytningsperson kan göra. Commodari (2013, s.10) belyser 

även i slutsatsen att den positiva responsen som sker mellan barnet och anknytningspersonen 

gör att barnet får den stöttning och uppmuntran den behöver för att kunna ta till sig ny kunskap 

och hålla koncentrationen. Vilket också gör att denna positiva respons får barnet att lyssna på 

den vuxne. Vidare i slutsatsen menar Commodari (2013, s.10) att anknytningen också kan ha 

en klinisk relevans. Alltså att anknytningen till en lärare lätt kan mätas i förskolan och att 

bedömningen kan ge oss möjlighet att identifiera de barn som kan ha nytta av sociala och 
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kognitiva stimulanser som kan öka deras uppmärksamhetsförmåga, förmåga att utforska samt 

sin förmåga att anpassa sig till miljön. 

 

4.4 Samspelet mellan hem och förskola 

Markström och Simonsson (2017, s.179) har i sin studie studerat mötet mellan hemmet och 

förskolan samt förskollärares uppfattning kring samspelet mellan hem och förskola. De menar 

att processen med att skola in ett barn på en förskola och lämna det för första gången kan vara 

mycket känslomässigt för alla inblandade. 

Markström och Simonsson (2017, s.180) nämner i sin studie tre olika typer av 

inskolningsmetoder. Den första metoden sträcker sig över ungefär två veckor då barnets timmar 

på förskolan ökar gradvist. Barnet får mer och mer tid i aktiviteter och rutiner utan sina 

föräldrar. Den andra metoden som ses som mer modern, enligt Markström och Simonsson 

(2017, s.180), är den föräldraaktiva som sträcker sig över tre till fem dagar samt att föräldrarna 

är med aktivt hela tiden. Den sista metoden är när barnet ingår i en gruppinskolning. När 

inskolning sker vill man att klyftan mellan förskollärare, föräldrar och barn blir så liten som 

möjligt. De poängterar även att det är viktigt vid inskolning att förskollärarna visar föräldrarna 

hur läroplanen ser ut, hur dagarna kommer se ut samt vilka rutiner som finns. Detta för att lyfta 

föräldrarna, där de ses som mer kompetenta och viktiga i sina barns utbildning. 

En slutsats som Markström och Simonsson (2017, s.184) gör är dels att en föräldraaktiv 

inskolning är att föredra, då det bjuder in till mer engagemang och föräldrarna kan då delta i 

alla aktiviteter med sina barn. Dels att bandet mellan förälder och förskollärare blir starkare på 

detta vis samt att det bidrar till barnets möjlighet till en smidig övergång mellan hem och 

förskola. Vidare i slutsatsen visar det sig att förskollärarna lär känna barnet bättre när de får 

observera barnen, de lär sig att avkoda och förstå barnets individuella behov av omsorg. Vikten 

av tillit för både barnet och föräldrarna vid inskolning samt hur mycket lättare det blir om alla 

lär känna varandra snabbt från början, är av stor betydelse. I slutsatsen kommer Markström och 

Simonsson (2017, s.187) även fram till att förskollärare måste tänka på föräldrarnas roll i 

förskolan, föräldraaktiv introduktion är ett bra tillvägagångssätt för att påskynda och underlätta 

inskolningen för barnet.  

 

4.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

De ovanstående studierna som presenterats har tillit och trygghet som gemensamma nämnare. 

Genomgående tar studierna upp vikten av pedagogernas roll som anknytningsperson. Några av 

studierna problematiserar betydelsen av att vissa barn har en otrygg anknytning till sina 
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föräldrar och belyser därför vikten av att pedagogerna fungerar som en sekundär 

anknytningsperson den tid som barnen vistas på förskolan. Studierna belyser också vikten av 

en tillitsfull och trygg relation mellan pedagoger och föräldrar. Utifrån detta tar vissa av 

studierna upp hur viktig inskolningsperioden är just för att skapa nära relationer till barnen och 

deras föräldrar. Sammanfattningsvis kan konstateras att tillit och trygghet är av stor betydelse 

när det kommer till att skapa och upprätthålla nära relationer i förskolan.  

 

5 Metod och material 

I detta avsnitt kommer studiens metod och hur materialinsamlingen har gått till beskrivas. 

Även urval, etiska principer och bearbetning av material kommer att tas upp.  

 

5.1 Kvalitativ metod  

Det finns två olika intervjumetoder, den kvalitativa och den kvantitativa. Vi har valt att 

genomföra studien med kvalitativa intervjuer med sex förskollärare. Detta eftersom denna 

metod upplevs som mer personlig och man kan gå mer på djupet i frågorna samt att tanken är 

att synliggöra några få förskollärares tankar och uppfattningar (Kihlström, 2007, s.48). I en 

kvalitativ intervju styr man inte intervjun och ställer inte ledande frågor. Den som intervjuar 

vet inte svaret på frågorna i förväg utan i den intervjuades svar finns budskapet i det undersökta 

begreppet. Intervjuaren ska alltså bortse från sina egna uppfattningar och föreställningar, det är 

den intervjuade individens tankar man vill åt (ibid.). Den kvantitativa intervjun används när 

man vill samla in data med ett huvudsakligt intresse att kunna uppskatta hur många eller hur 

ofta förekommande något är samt vid till exempel enkäter eller observationer. Vill man däremot 

få reda på hur individerna upplever eller uppfattar saker och ting måste man göra en kvalitativ 

intervju (Björkdahl-Ordell, 2007, s.194). Intervjuerna är halvstrukturerade, vilket är lämpligt 

enligt Kvale och Brinkman (2014, s.166) när en kvalitativ intervju genomförs. Kvale och 

Brinkman (2014, s.45) menar att en halvstrukturerad intervju (se bilaga 2) innebär att teman 

och frågor för intervjun är förberedda. Under intervjuns gång fanns det möjlighet till att 

reformera frågornas form samt att ändra ordningsföljd.  

 

5.2 Urval 

Eftersom vi valt att studera förskollärarnas uppfattningar angående barns trygghet i förskolan 

har vi genomfört denna studie med sex förskollärare från olika kommuner och förskolor. Detta 

var ett medvetet val då vår avsikt var att synliggöra eventuella skillnader och likheter mellan 

förskolorna. Eftersom studien syftar till att studera förskollärarnas uppfattningar kring barns 
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trygghet, genomfördes inga intervjuer eller observationer med barn. Vi valde att endast 

intervjua förskollärare och inte barnskötare, eftersom det är de som har det övergripande 

ansvaret i verksamheten. I läroplan för förskolan står det att “Förskollärare ska ansvara för det 

pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns 

utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som 

arbetslaget genomför gemensamt” (Lpfö18, s.7).  

 

Som tidigare nämnts valde vi att endast intervjua förskollärare, eftersom de har det 

huvudsakliga ansvaret i verksamheten. De medverkande förskollärarna består endast av 

kvinnor som har varit verksamma under olika lång tid, arbetar med olika åldersgrupper och 

arbetslagen består av olika yrkesgrupper. Namnen på förskollärarna är fiktiva och de 

presenteras vidare nedan (se figur 2).  

 

 

Medverkande 

förskollärares 

namn 

Verksamma år 

inom förskolan 

Antal personal 

på avdelningen 

Antal barn Barnens ålder 

Stina 29 år 2 förskollärare & 

1 barnskötare 

10 barn 1-2 år 

Astrid 12 år 2 förskollärare & 

1 barnskötare 

14 barn 1-4 år 

Patricia 23 år 2 förskollärare & 

1 barnskötare 

18 barn 3-4 år 

Ylva 41 år 2 förskollärare & 

1 barnskötare 

16 barn 4-5 år 

Anita 28 år 1 förskollärare, 2 

barnskötare & 2 

outbildade 

24 barn 5 åringar 

Jenni 1år och 2 månader 1 förskollärare & 

2 barnskötare 

14 barn 1-3 år 

Figur 2. Sammanställning av deltagarna i studien 
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5.3 Genomförande 

Innan intervjuerna tog vi del av olika teoretiska utgångspunkter för att få djupare kunskaper 

inom ämnet, detta så eventuella följdfrågor kunde ställas under intervjutillfällena. 

Intervjufrågorna (se bilaga 2) har diskuterats med vår handledare för att få dem relevanta för 

ämnet. När frågorna var färdigformulerade tog vi kontakt med flera olika förskollärare som 

ville delta i studien, majoriteten av förskollärarna som kontaktades var bekanta för oss. 

Cheferna på vardera förskola kontaktades innan kontakt skedde med förskollärarna. Därefter 

kontaktades förskollärarna via telefonsamtal och mail där de tillfrågades om de ville delta, 

därefter fick de information om studien och dess syfte. 

 

Vi har använt halvstrukturerad intervjumetod vilket är lämpligt enligt Kvale och Brinkman 

(2014, s.166) när en kvalitativ intervju genomförs. En halvstrukturerad intervju innebär att 

teman och frågor för intervjun är förberedda. Vilket menas att under intervjuns gång finns det 

möjlighet till att reformera frågornas form samt att ändra ordningsföljd (ibid. s.45). Innan 

intervjuerna ägde rum skickades information ut via mail till deltagarna, som innehöll 

informationsbrev och de aktuella intervjufrågorna (se bilaga 1 & 2). Detta för att deltagarna 

skulle få en chans till att tänka igenom sina svar innan själva intervjun ägde rum. Svaren kunde 

då bli mer utförliga än om deltagarna hade hört frågorna först vid intervjutillfället. 

Informationsbrevet skickades ut för att informera deltagarna om sina rättigheter i studien, 

därefter bestämdes dag och tid för intervjuer.  

 

Innan intervjuerna startade informerades deltagarna, återigen, om att intervjun kommer spelas 

in samt syftet med studien. Kvale och Brinkmann (2014, s.170) menar på samma sätt att 

intervjun kan inledas med att intervjuaren berättar hur situationen kommer att gå tillväga, samt 

en kort introduktion av syfte och att ljudinspelning kommer utföras. Varje intervju genomfördes 

enskilt samt att en lugn plats valdes ut för intervjuerna där samtalet kunde genomföras utan 

distraherande faktorer. Vid intervjuerna valde vi även att använda oss av en ljudupptagningsapp 

som fanns i våra mobiltelefoner, detta på grund av att vi behärskar dem väl samt för att få med 

deltagarnas egna ord och uttryck. Inför varje intervju testades inspelningsverktyget för att 

säkerhetsställa att den fungerade. Vi valde att börja intervjuerna med några inledningsfrågor (se 

bilaga 2) eftersom vi ville att förskollärarna skulle känna sig bekväma med samtalet. 

Intervjuerna tog mellan 30 till 60 minuter att genomföra. Vi hade ingen sluttid på intervjuerna 

eftersom vi ville att deltagarna skulle få det utrymme de behövde för att uttrycka sina 

uppfattningar om ämnet. Därefter transkriberades materialet och en helhetsanalys samt 
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sammanställning gjordes. De övergripande frågorna för studien användes för att kategorisera 

intervjusvaren som sedan delades in under olika teman som ansågs relevanta. Se mer under 

punkt 5.5 analys/bearbetning av material.  

 

5.4 Etiska principer 

Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. 

Samhällets medlemmar har också ett berättigat krav på skydd mot opassande insyn i till 

exempel sina livsförhållanden och detta kallas individskyddskravet. Individerna får inte utsättas 

för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2002, s.5). Det 

grundläggande individskyddskravet kan förtydligas i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. 

Dessa krav heter informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. De ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de när som kan avbryta sitt 

deltagande (ibid. s.7). För att uppfylla detta krav informeras förskollärarna om syftet med vår 

studie, vilka metoder som kommer användas och att deltagandet kan avbrytas när som helst.  

 

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

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Det finns krav på tystnadsplikt som innebär att det 

råder sekretess för en viss uppgift som betyder att den som hanterar uppgiften har tystnadsplikt. 

Om en uppgift är sekretessbelagd så gäller även tystnadsplikten, däremot gäller inte det 

omvända (Vetenskapsrådet, 2017, s.40). För att uppfylla detta krav var deltagandet i studien 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem samt att uppgifter om alla i en undersökning ska ges största möjliga 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga 

får ta del av uppgifter samt att det är en mer allmän förpliktelse där man inte sprider uppgifter 

man fått i förtroende. De enskilda individernas identitet är inte av intresse, därav kommer 

anonymitet ske genom att personuppgifter eller namn kommer tas bort (Vetenskapsrådet, 2017, 

s.40). För att uppfylla detta krav hade förskollärarna informerats om att inga namn kommer att 

nämnas i studien. 
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Nyttjandekravet innebär att uppgifter som insamlats om enskilda personer, insamlade för 

forskningsändamål inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 

2002, s.14). För att uppfylla detta krav hade de berörda informerats om att allt material som 

samlas in under studien enbart kommer att användas till just studien och sedan tas bort. 

  

5.5 Analys/bearbetning av material 

Vi har bearbetat intervjumaterialet genom att lyssna igenom materialet flera gånger för att inte 

missa något samt om något nytt skulle framkomma. Det insamlade materialet och deltagarnas 

namn transkriberades utan att tolka eller analysera innehållet. Här gjordes valet att inte skriva 

ned harklingar, hummanden eller pauser. Delar plockades ut som vi ansåg vara relevanta för 

studien. Utifrån svaren på studiens frågeställningar påbörjades sedan arbetet av en 

helhetsanalys. Malmqvist (2007, s.124) belyser att en helhetsanalys är ett sätt för forskaren att 

få sig en översiktlig helhetsbild över den insamlade informationen samt att centrala teman 

därefter kan väljas ut och förklaras. Under bearbetningen av materialet väcktes vårt intresse av 

att hitta likheter och skillnader mellan vad de olika förskollärarna delat med sig av i 

intervjuerna, därav användes våra övergripande frågor för studien som sedan kategoriserats i 

olika återkommande teman som återkom i svaren från intervjuerna. Dessa teman utgjorde en 

grund för strukturen i det fortsatta analysarbetet. Vidare menar Malmqvist (2007, s.124) att 

teman kan vara övergripande begrepp som återkommer under bearbetning av materialet. De 

delar i resultatet som vi anser varit mest betydelsefulla för studiens resultat, analys och 

diskussion har plockats ut och transkriberats. Analysarbetet avslutades med att koppla 

materialet till de centrala begreppen från Bowlbys anknytningsteorin.  

 

6 Resultat 

Här kommer resultaten av intervjuerna att presenteras. De övergripande frågeställningarna för 

studien kommer att användas för att kategorisera intervjumaterialet. Vid bearbetning av 

materialet återkom vissa teman i informanternas svar. Genom utvalda citat kommer resultatet 

att  förtydligas. För att förenkla läsningen av informanternas svar kommer talspråk ersättas av 

skriftspråk. Direkta citat från intervjuerna kan förekomma och de presenteras då genom 

blockcitat. Nedan presenteras en översiktstabell (se figur 3 på nästa sida) över hur vi 

kategoriserat materialet.  
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Övergripande 

frågor: 

Vad upplever 

förskollärarna vara 

viktigt i arbetet med 

att tillgodose barnens 

behov av trygghet i 

förskolan? 

Hur arbetar 

förskollärarna med 

att tillgodose 

barnens behov av 

trygghet i 

förskolan? 

Vilka möjligheter och 

svårigheter kan 

förskollärare möta i 

arbetet med att 

tillgodose barns 

behov av trygghet i 

förskolan? 

Teman: Vad som symboliserar 

ett tryggt barn på 

förskolan 

Betydelsen av 

kontakten med 

vårdnadshavarna 

Möjligheter med att 

möta varje barns behov 

av trygghet 

 Trygghetens betydelse 

för leken 

Svårigheter som kan 

uppstå i kontakten 

med vårdnadshavare 

Svårigheter med att 

möta varje barns behov 

av trygghet 

 Trygghetens betydelse 

för utveckling och 

lärande 

  

 Inskolningens betydelse 

för trygghet 

  

Figur 3. Sammanställning av de övergripande frågorna samt dess teman 

 

6.1 Vad upplever förskollärarna vara viktigt i arbetet med att tillgodose barnens 

behov av trygghet? 

Något som beskrivs som mycket betydelsefullt av förskollärarna är barnens behov av trygghet 

på förskolan. Till denna frågeställning kommer vi presentera flera teman med trygghet som 

gemensamt begrepp. Dessa teman kommer att analyseras med hjälp av rubrikerna: vad som 

symboliserar ett tryggt barn på förskolan, trygghetens betydelse för leken, trygghetens 

betydelse för utveckling och lärande samt trygghetens betydelse vid inskolning. 

6.1.1 Vad som symboliserar ett tryggt barn på förskolan 

Det som förskollärarna i studien uttrycker är att ett tryggt barn är ett glatt barn. Några av 

förskollärarna betonade att om barnet är tryggt kan barnet på egen hand utforska miljön, utan 

att det måste ha en vuxen med sig. Förskollärarna säger att ett tryggt barn är ett barn som 

vågar ha roligt och inte behöver kolla vart den vuxne är någonstans. De säger att barnen vågar 

visa att de är sig själva, de vågar säga ifrån till både vuxna och sina kamrater. Patricia 

förklarar nedan hur viktig tryggheten är: 
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Tryggheten är grundläggande och har jättestor betydelse. Tryggheten är allt, själva basen. Är vi trygga så 

blir ju barnen trygga. Om individen inte är trygg så är det ju svårare att våga släppa in någonting annat. 

(Patricia) 

 

Förskollärarna är överlag eniga om att barn som visar och utstrålar glädje när de kommer till 

förskolan är trygga och vill vara på förskolan. Stina poängterar vikten av trygghet nedan:  

 

Man ser i ögonen när barnet känner sig hemma, det kännetecknar trygghet. Ett tryggt barn är ett glatt 

barn. (Stina)  

 

6.1.2 Trygghetens betydelse för leken 

Enligt förskollärarna har barnens trygghet i förskolan en stor betydelse. Tryggheten är grunden 

till att barnen vågar vara delaktiga och utforska leken på ett nyfiket sätt. Några av förskollärarna 

betonar att tryggheten påverkar barnens lek vilket medför att de kan koppla av i  leken. Är 

barnen otrygga kan de inte ta åt sig de sociala lekkoderna som finns. Är de däremot trygga kan 

barnen få en bra lek och barnen vågar ta för sig mera i leken. De är även eniga om att när barnet 

är tryggt vågar de ta ut svängarna, leva sig in i leken och föra den vidare.  Stina ger ett exempel 

nedan: 

 
Tryggheten gör att de vågar mer. Genom att barnen kan säga ifrån så visar de trygghet, att de vågar säga 

stopp eller nej. Man ska vara en närvarande pedagog, vägleda och visa att man är en förebild, detta är 

en förutsättning för att skapa trygghet. (Stina)  

 

Förskollärarna belyser också vikten av att vara en närvarande pedagog, samt hur viktigt det kan 

vara för tryggheten samtidigt som det kan uppfattas som ett intrång vid lek, vilket gör det viktigt 

att som pedagog kunna balansera. De poängterar också att pedagogen kan symbolisera trygghet 

vid osämja och kan då hjälpa barnen att förmedla samt förhandla, om barnen inte klarar det 

själva. Patricia ger nedan ett exempel: 

 

Att de är sig själva, att de vågar säga ifrån, även till oss vuxna och till kompisarna. (Patricia) 

 

6.1.3 Trygghetens betydelse för utveckling och lärande 

Resultatet av studien visar att trygghet vid utveckling och lärande är något som alla 

förskollärare anser är mycket viktigt. Uppstår inte den trygghet som behövs blir barnen oroliga, 

får dålig koncentration och vågar inte ta till sig allt som sker på förskolan.  
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Flera av förskollärarna poängterar att om man är trygg som person så vågar man mera. Då visar 

barnen en positiv sida och är gärna med i lek eller andra aktiviteter där lärande samt utveckling 

kan ske. Patricia menar att barnen måste få prova, att det är nödvändigt för deras utveckling. 

  

Barnen vågar “flippa ut i tankar” och funderingar om ingen sitter och dömer att det är fel. 

Tryggheten visar att de vågar vara sig själva, att de vågar säga ifrån, även till vuxna och kompisar. 

(Patricia) 

  

Samtliga förskollärare är överens om att tryggheten är grunden till det mesta och är barnen inte 

trygga blir det svårt för dem att ta till sig allt som behövs på förskolan. Stina ger ett exempel 

nedan:  

  

När barnen är trygga är barnen med, de är på, de vågar mer när de är trygga. Vi bygger upp tryggheten 

hos barnen sakta men säkert och tryggheten gör att de vågar mera. (Stina) 

  

Flera av förskollärarna lyfter att trygghet är ett viktigt begrepp samt symboliserar bra 

förutsättningar för utveckling, lärande och välmående. De poängterar också lekens betydelse, 

att barnen lär sig genom lek och att lek och lärande hänger samman. Astrid sammanfattar nedan: 

  

Trygghet för utveckling och lärande är A och O för att man ska kunna tillgodose sig alla kunskaper inom 

förskolan. (Astrid) 

  

Samtliga förskollärare belyser att vikten av trygghet för utveckling och lärande är stor, de menar 

att utan trygghet sker ingen utveckling eller lärande. Anita avslutar med detta citat: 

  

Om man anser att trygghet leder till glädje och nyfikenhet, så är behovet av att vara trygg för att lära, 

mycket stort. Men om man tror att det enbart behövs intresse och engagemang för att lära kanske arbetet 

med trygghet inte kommer först. Trygghet först är viktigt!. (Anita) 

6.1.4 Inskolningens betydelse för trygghet 

Något som alla förskollärare är överens om i studien är att föräldrarnas deltagande och trygghet 

till sitt barn vid inskolning är mycket betydelsefull. Alla förskollärare vill grunda sina 

inskolningar på trygghet, de menar att tryggheten måste komma först, innan något annat.  

 

Samtliga förskollärare poängterar att starten för trygghet sker vid inskolningen. Samt att det är 

viktigt att vårdnadshavarna är med, både för det nya barnet och för de barn som redan finns på 
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avdelningen. De menar också att det är viktigt att använda sig av material som man kan dela 

med sig av till föräldrarna vid inskolningen samt hur man bygger upp ett förtroende redan vid 

starten. Anita lyfter betydelsen av trygghet vid inskolning med citatet nedan:  

  

   Trygga vuxna ger trygga barn. (Anita) 

  

Flera av förskollärarna förklarar att de har ett första inskolningsmöte som hålls med 

vårdnadshavarna innan själva inskolningen för att göra dem trygga och delaktiga. Samt vikten 

av att ha ett samspel hela tiden så vårdnadshavarna blir trygga, vilket speglar av sig på barnen. 

Detta gör också att förskollärarna behöver bemöta vårdnadshavarna på olika sätt, precis som 

barnen. Jenni beskriver detta nedan: 

  

Är föräldrarna trygga med oss och vad som händer då utstrålar de en 

sorts trygghet och det smittar av sig på barnen. (Jenni) 

  

De flesta förskollärarna tar upp förstagångsföräldrar, att det är väldigt vanligt att dessa 

vårdnadshavare är oroliga. Det är mycket betydelsefullt att man bemöter dem bra och förklarar 

extra noga kring allt, för att få en bra och tillitsfull kontakt med vårdnadshavarna. Patricia ger 

ett exempel på detta: 

  

Barnen känner av allt, det minsta lilla. Är föräldrarna oroliga eller hispiga 

så blir barnet det med. (Patricia) 

  

Förskollärarna lyfter även att fokus vid inskolning läggs på barnet och dess intresse, för att 

sakta bygga upp ett förtroende. Därför gäller det att pedagogerna är med överallt i början, detta 

för att barnen ska bli trygga.  

6.1.5 Sammanfattning 

Samtliga förskollärare är överens om att barns trygghet i förskolan är grunden till allt. Utan 

trygghet är det svårt att få ett fungerande samspel mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare 

samt att detta påverkar barnet i alla olika möten som kan ske på förskolan.  
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6.2 Hur arbetar förskollärarna med att tillgodose barnens behov av trygghet i 

förskolan? 

Resultatet visar att behovet av trygghet på förskolan är centralt för förskollärarna, hur de 

bemöter barnen och får dem trygga är ett stort arbete samt kräver stort ansvar. Flera av 

deltagarna poängterar vikten av struktur och gruppindelning för ökad trygghet hos barnen.  

Denna frågeställning kommer att analyseras med hjälp av frågeställningen Hur arbetar 

förskollärarna med att tillgodose barnets behov av trygghet i förskolan samt med hjälp av ett 

återkommande tema där betydelsen av kontakten med vårdnadshavarna tas upp.  

 

Flera av förskollärarna lyfter att de försöker dela in barnen i mindre grupper just för att öka 

tryggheten hos barnen. Även att det finns en stabil och återkommande struktur på förskolan 

som följs varje dag är viktigt. De poängterar att barnen alltid bör veta vad som ska ske under 

en dag samt veta var pedagogerna befinner sig. Stina ger exempel nedan: 

  

Vi försöker stärka barnen hela tiden med trygghet, ”här är jag, här ska jag vara”. Att barnen vet sin ”plats” 

på avdelningen. Vi upprepar samma saker hela tiden. Det är en stor trygghet för barnen att veta om alla 

olika procedurer, det gör dem väldigt trygga på förskolan. (Stina) 

  

Något som samtliga förskollärare belyser är att man som pedagog ska finnas där för barnen, 

prata och lyssna, visa närhet och öppenhet. Behöver barnen komma och tanka trygghet måste 

pedagogerna finnas där och vara mottagliga. Anita berättar nedan vad som fått deras barn 

trygga: 

  

Vi har använt oss av en “prat-sten” där vi presenterade oss för varandra och även kunde berätta något om 

oss själva om man önskade det. Att få hålla ett objekt i handen kan kännas tryggt för barnen, de vet att 

när de pratar med stenen behöver de inte se övriga i ögonen om de inte vågar eller vill. (Anita) 

 

6.2.1 Betydelsen av kontakten med vårdnadshavarna 

Alla medverkande förskollärare är eniga om att den dagliga kontakten med vårdnadshavarna är 

viktig. Det är grundläggande att varje dag ha en öppen dialog kring barnet med 

vårdnadshavarna, vad som skett under en dag. Därför menar de att det är viktigt att ha en så 

pass öppen dialog som möjligt, eftersom både positiva och negativa händelser ska kunna tas 

upp. Detta gäller från pedagogernas sida men också från vårdnadshavarnas, eftersom 

pedagogerna ska kunna förstå och bemöta barnet på rätt sätt. Astrid och Ylva beskriver hur 

viktigt det är att ha en öppen dialog med vårdnadshavarna: 
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Man ska ha en öppen kontakt med alla vårdnadshavare och man måste lika väl som man berättar 

de positiva sakerna som hänt, berätta de mindre positiva sakerna. Vi har ju barnen så pass stor del 

utav dagen. (Astrid) 

  

Det är viktigt att vi har den här dagliga kontakten med vårdnadshavare, för det är också A och O. 

(Ylva) 

 

Några av förskollärarna poängterar även att det är i tamburen som den större delen av kontakten 

med vårdnadshavarna sker. De menar också att det är viktigt att inte prata över huvudet på 

barnen, men att vårdnadshavarna ändå ska känna att de kan lyfta viktiga saker. De poängterar 

att de ibland erbjuder samtal där de kan gå iväg en liten stund för att prata, detta eftersom det 

inte ska ske något prat över huvudet på barnen. Förskollärarna förklarar att detta gör 

vårdnadshavarna trygga med personalen, om vårdnadshavarna inte är trygga så blir inte barnen 

trygga. Barnen märker hur vårdnadshavarna pratar om förskolan hemma, vilket speglar av sig 

på barnen. Jenni tar upp vikten av att göra vårdnadshavarna medvetna om att de finns där och 

är lyhörda: 

  

Att göra vårdnadshavarna medvetna om att vi finns där om dem vill prata. Och visa att vi är lyhörda 

för deras tankar och idéer. Vi försöker att alltid möta dem ute i hallen och småprata om hur allt har 

varit sen sist. Och vill vårdnadshavarna prata mer så går vi iväg några minuter så vi inte pratar över 

huvudet på något barn. (Jenni) 

      

6.2.2 Svårigheter som kan uppstå i kontakten med vårdnadshavarna 

Majoriteten av deltagarna i studien tycker att svårigheten ligger på kontakten mellan 

vårdnadshavare och personal, där vårdnadshavarna har svårt att bli nöjda eller att 

vårdnadshavarna inte är mottagliga för den information som personalen vill lyfta fram. 

Resterande deltagare tycker däremot att det inte finns några svårigheter kring kontakten med 

vårdnadshavarna.  

 

Några förskollärare poängterar att en del vårdnadshavare ser förskolan som barnpassning där 

de kan lämna in barnen, förskolan är inget mera i deras ögon. Samtidigt belyser de hur viktig 

kontakten är med vårdnadshavarna, att de tas emot på ett korrekt sätt i hallen samt att alla 

pedagoger på avdelningen måste ta sitt ansvar kring detta. Ylva lyfter detta nedan: 
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Man ska ha en bra kontakt med vårdnadshavarna på en förskola, man träffar dem ju varje dag. Det är 

viktigt att man har en bra kontakt med föräldrar i hallen. (Ylva) 

   

Några av förskollärarna uttrycker att en svårighet kan vara när vårdnadshavarna inte förstår hur 

viktigt det är att de berättar vad som pågår hemma. Det är lika viktigt att veta kring tryggheten 

hemma som på förskolan. Jenni ger ett exempel nedan: 

  

När vi lyfter något till vårdnadshavarna så viftar dom bara bort det. När dom inte tar åt sig på riktigt av 

det vi känner oss oroade för. En del är inte mottagliga. Alla är som sagt olika. (Jenni)  

      

Samtliga förskollärare är överens om att det alltid kan finnas vårdnadshavare som aldrig är 

riktigt nöjda och då uppstår det svårigheter i arbetet. Något som förskollärarna upplever att 

detta kan bero på är otrygga vårdnadshavare, att de är otrygga i sig själva. Vårdnadshavarna 

litar inte på att pedagogerna gör det bästa för barnen. De försöker istället hitta fel eller har alltid 

något att klaga på även om pedagogerna försöker anpassa sig. Patricia sammanfattar i ett 

exempel nedan: 

  

Vi upplever att yngre föräldrar har mera krav idag än förut, de vill ha det på ett visst sätt. De har en bild  

på hur det ska vara men sedan brukar de oftast landa i hur det faktiskt är på en förskola. Vi kan inte bara  

gå efter ett barn, vi måste se till hela barngruppen. Får man föräldrarna trygga redan vid inskolningen  

och att en tillit byggs upp så går allt efter mycket bättre. (Patricia) 

  

Flera av förskollärarna belyser att det är viktigt med personkemi, finns inte den kan svårigheter 

uppstå. Däremot lyfter de vikten av att vara flera pedagoger, där någon alltid kan komma 

överens med vårdnadshavarna. De nämner även svårigheter när de måste ta upp något allvarligt 

med vårdnadshavarna, hur svårt det kan vara att till exempel formulera sig på rätt sätt, för att 

det ska tas emot väl från vårdnadshavarna. Anita ger ett exempel nedan: 

  

Det är viktigt att vårdnadshavarna har någon att känna tillit till. Ibland har jag och vårdnadshavaren inte 

samma sätt att se på saker och ting, då kan det vara skönt att sitta tillsammans i samtal för att försöka 

förstå motparten och eventuellt nå varandra lite bättre. Under sådana omständigheter skapas också 

trygghet och tillit, vilket oftast bidrar till ett lättare samarbete därefter. Jag tror att det är väldigt viktigt 

att jag som pedagog verkligen är intresserad av att utvecklas som person, eftersom detta synsätt skapar 

fler möjligheter i mitt arbete. Allt är föränderligt, även jag. (Anita)  
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6.2.3 Sammanfattning 

Samtliga förskollärare poängterar att det är ett betydelsefullt arbete som kräver stort ansvar för 

att få barnen trygga. Gemensamt för förskollärarna är att de delar in barnen i grupper för att 

skapa struktur samt för att öka barnens trygghet. En faktor som också är mycket betydelsefull 

är vårdnadshavarna, där den öppna dialogen är viktig men också för att barnen ska känna sig 

trygga.  

 

6.3 Vilka möjligheter och svårigheter kan förskollärarna möta i arbetet för att 

tillgodose barns behov av trygghet på förskolan? 

I intervjusvaren framkommer två gemensamma nämnare kring vad förskollärarna kan möta när 

det gäller möjligheter och svårigheter kring arbetet med att tillgodose barns behov av trygghet 

på förskolan, vikten av att vara ett arbetslag och barngruppens storlek.  

Denna frågeställning kommer att presenteras med hjälp av frågeställningarna möjligheter med 

att möta varje barns behov av trygghet och svårigheter med att möta varje barns behov av 

trygghet. 

6.3.1 Möjligheter med att möta varje barns behov av trygghet 

Förskollärarna är eniga om att ett arbetslag är den viktigaste grunden till att kunna möta varje 

barns behov av trygghet på olika sätt. Några av förskollärarna är också överens om att dela upp 

barngruppen i mindre grupper ger en känsla av trygghet hos barnen. De menar att det ibland 

kan uppstå en oro när vissa barn är tillsammans med någon som de inte passar så bra ihop med, 

för att göra barngruppen trygg arbetar därför förskollärarna med att dela upp dem i mindre 

grupper. Jenni beskriver olika möjligheter med att vara ett arbetslag: 

  

Man är ett arbetslag, man står aldrig ensam vilket är otroligt skönt. Både att ha någon att reflektera 

tillsammans med och flera som bemöter barnen, flera ögon och flera sätt att arbeta. (Jenni) 

 

Förskollärarna är överens om att allt blir enklare om barngruppen är trygg. Både barn och 

personal vet vad som händer vilket också underlättar när planerade aktiviteter ska genomföras. 

De är också eniga om att barnen är nyfikna och har många intressen, därför är det 

förskollärarens uppgift att inte göra barnen besvikna utan finnas där som medforskande och 

ställa nyfikna frågor till alla barn, för att hela gruppen ska känna sig delaktig. Detta gör att 

tryggheten växer hos hela gruppen. Ylva beskriver möjligheter med att göra hela barngruppen 

trygg: 
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Just att barnen ska känna sig trygga i gruppen och våga ta för sig. Som vid lek, att barnen vågar 

gå in i ett rum för att vara med. Och att dom hela tiden vet att dom kan komma tillbaka till oss för 

att tanka. (Ylva) 

 

6.3.2 Svårigheter med att möta varje barns behov av trygghet 

Alla förskollärare i studien ansåg på olika sätt att en svårighet med att tillgodose hela 

barngruppens behov av trygghet, var att det är svårt att räcka till. En av förskollärarna berättade 

också att barnen testade gränser både med varandra och pedagogerna, men de upplevde ändå 

att barnen var trygga. Hon menar vidare att i den åldern utvecklas barnen mycket och vill vara 

tuffa eller coola. Några av förskollärarna belyser även att vissa barn får mer uppmärksamhet än 

andra, och att det tyvärr ser ut så i de flesta barngrupper. Ylva beskriver detta på nästa sida: 

 

Just att man ska räcka till, när man ska tänka på hela gruppen. Alla har behov men alla ska ju vara 

trygga också. Det är tyvärr så i alla barngrupper, att vissa barn får mycket mer. Därför är en 

svårighet just att de barn som syns och hörs mest får mer uppmärksamhet än de barn som gör som 

de ska. (Ylva) 

 

Förskollärarna tog också upp att vårdnadshavarna kan vara en svårighet. De belyser att barnen 

ska bli bemötta på olika individuella sätt samtidigt ska även vårdnadshavare bli bemötta på 

olika individuella sätt. De poängterar att det är viktigt att både barn och vårdnadshavare blir 

lika trygga, vilket ibland kan kännas som en svårighet att kunna tillgodose allas olika behov. 

Att det är barnen som ska vara i fokus men att det är minst lika viktigt att vårdnadshavarna är 

trygga belyser Jenni nedan: 

 

Det är barnen som är i fokus och som är viktigast, men jag tror ändå att mycket av grunden 

ligger hos vårdnadshavarna där dem också måste känna sig trygga med oss, är vårdnadshavarna 

trygga så speglar det av sig på barnen. (Jenni) 

6.3.3 Sammanfattning  

Betydelsen av att vara ett arbetslag och gruppens storlek är två gemensamma nämnare som 

förskollärarna tar upp som möjligheter och svårigheter. Att vara ett arbetslag är av stor vikt för 

att kunna tillgodose varje barns behov av trygghet. En annan aspekt är även att dela upp barnen 

i mindre grupper för att kunna skapa trygghet. Något som ses som en svårighet är just att kunna 

räcka till som pedagog för hela barngruppens behov av trygghet.  
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7 Resultatanalys  

Här presenteras analysen av resultatet. Centrala begrepp från Bowlbys anknytningsteori 

kommer användas för att analysera, kategorisera och tolka resultatet. Detta för att förtydliga hur 

vi kopplar vårt resultat till de centrala begrepp som vi använt i studien. Genom utvalda citat 

som presenteras inom citattecken samt andra utdrag från intervjumaterialet kommer analysen 

att förtydligas. Dessa centrala begrepp från Bowlbys anknytningsteori används för att 

kategorisera materialet: 7.1 Anknytning, 7.2 trygg bas och säker hamn, 7.3 sekundär 

anknytningsperson, 7.4 anknytningshierarki, 7.5 socioemotionell utveckling samt 7.6 

anknytningsmönster.  

 
7.1 Anknytning 

I resultatdelen presenteras olika citat där samtliga förskollärare understryker att trygghet är 

grunden för barns inlärning, utveckling och välmående. Anita säger att “För mig är trygghet 

väldigt viktigt som begrepp. Det symboliserar bra förutsättningar för utveckling, lärande och 

välmående”. Vilket kan jämföras med det Brandtzæg et al. (2016, s.18) belyser, att det 

viktigaste för barnet på förskolan är de vuxnas förmåga till trygghet, ömhet och glädje. De 

menar vidare att närheten till trygga vuxna är avgörande för barnets psykiska utveckling, genom 

just nära relationer kan barnet utvecklas psykiskt och börja uppleva sig själv som en social 

person (ibid. s.14). Ylva säger att “barnen ska vara trygga när man kommer till en förskola. Att 

man har struktur och att de vet vad som händer under en dag. De vet var de har oss och att vi 

har en struktur på det vi gör och på dagen över huvud taget”. Stina ger också ett exempel på 

detta, “det är en stor trygghet för barnen att veta om alla olika procedurer, det gör dem väldigt 

trygga på förskolan”. På samma sätt lyfter Brandtzæg et al. (2016, s.101 & s.102) vidare, att för 

att anknytningen ska bli trygg behöver inte allt vara perfekt utan målet är att man som pedagog 

tänker att man ska vara bra nog. Det är viktigt att man som pedagog ansvarar för möjliga 

misstolkningar eller att man inte uppmärksammat barnets behov, även att man försöker förstå 

vad som händer inne i barnet. Astrid tillägger att ”trygghet och anknytning går hand i hand med 

inskolning, det är väldigt viktigt att göra den första tiden trygg för barnen”. I likhet med detta 

menar även Brandtzæg et al. (2016, s.31) att en anknytningsperson måste finnas i närheten och 

visa förståelse för barnets uttryck för att barnet ska kunna känna sig tryggt och lugnt. För att 

barn ska kunna lära sig förstå sig själva och omvärlden är de helt beroende av vuxnas närvaro.  

 

7.2 Trygg bas och säker hamn 

Samtliga förskollärare poängterar att ett tryggt barn är ett glatt barn och Stina belyser, “när  

barnen är trygga mår dom bra, de är positiva och vill vara med. Trygga barn är grunden till det 
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mesta. Barnen är med, de är på, och de vågar göra saker när dem är trygga. Att man bygger upp 

tryggheten hos barnen sakta men säkert gör att de vågar mera”. Detta kan jämföras med vad 

Broberg et al. (2012, s.44) skriver, att när barnet utforskar sin omvärld ska den vuxne finnas 

som ett stöd och en plats, även kallat trygg bas, för barnet att återvända till då det söker trygghet 

eller tröst. Ytterligare ett exempel på detta belyser Astrid, då hon menar att ett tryggt barn är ett 

barn som vågar ha roligt samtidigt som de vet var den vuxne befinner sig och därför inte behöver 

hålla koll. Broberg et al. (2012, s.44) poängterar vidare att en trygg bas är det mest centrala 

begreppet inom anknytningsteorin, begreppet innebär att den vuxne är en stabil plats dit barnet 

kan återvända vid behov av trygghet. På samma sätt förklarar även Astrid begreppet trygg bas, 

att det är viktigt att barnen får komma och tanka samt att man ska vara öppen mot dem. Även 

fast man ibland känner att vissa barn kryper under skinnet på en så är det vårt jobb, de ska bli 

trygga och då får dem göra det. Även följande citat belyser betydelsen av trygghet: 

 

“Tryggheten är allt, själva basen. Är vi trygga så blir ju barnen trygga” (Patricia) 

 

7.3 Sekundär anknytningsperson 

Gemensamt för intervjusvaren är att en sekundär anknytningsperson är mycket betydelsefull 

för ett barn på förskolan. På samma sätt påpekar Brandtzæg et al. (2016, s.27) att ordet sekundär 

inte betyder att man är mindre värd utan man hamnar bara lite längre ned i barnets 

anknytningshierarki och de menar att detta är helt normalt. På plats nummer ett kommer då 

barnets vårdnadshavare och på plats nummer två den sekundära anknytningspersonen. De 

poängterar att tryggheten är helt avgörande för ett barn som ska börja på förskolan. I likhet med 

detta förklarar Anita, att barnet bör lära känna en inskolningspedagog till att börja med för att 

sedan utöka tryggheten till de andra pedagogerna. “Det är viktigt att låta barnet få tillbringa tid 

med en inskolningspedagog och andra barn, inne och ute, i lek eller aktivitet. Det skapar 

förutsättningar för trygghet i att känna att man har kompisar på förskolan man ska börja på” 

(Anita). Som ett exempel på detta belyser Brandtzæg et al. (2016, s.27) att barnet måste få tid 

att skapa en sekundär anknytning till minst en vuxen på förskolan innan det trygga utforskandet 

och leken kan börja. Detta kan hålla på en längre tid och den vuxne måste finnas för barnet 

varje gång den behöver det.  

 

7.4 Anknytningshierarki  

Broberg et al. (2012, s.69) menar att ett barn ofta utvecklar anknytningsrelationer till flera 

personer samtidigt, detta betyder inte att dessa anknytningsrelationer är utbytbara. Dessa 

anknytningsrelationer är istället hierarkiskt ordnade. Överst i hierarkin finns oftast mamman, 
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då det är en person som har varit den fasta punkten för spädbarnet. Att anknytningsrelationer 

ser ut på detta sätt har att göra med dess egentliga syfte, att vid situationer som kan kännas 

obekväma ska barnet veta vart den ska ta vägen för att få skydd. För barnet är det viktigt att så 

snabbt som möjligt veta vart den ska springa om behovet finns, vilket gör att barnet under sin 

lugna lek vet var personen som kommer på första plats, som kan ge trygghet befinner sig. Detta 

kan jämföras med vad Ylva och Anita menar, att man måste vara med som personal i början, 

visa och berätta vart man är hela tiden. De belyser även att detta är viktigt vid inskolning då 

man ska låta barnet få tillbringa tid med en inskolningspedagog och andra barn, både inne och 

ute, i lek eller aktivitet. De menar att detta skapar förutsättningar för trygghet i förskolan.  

 

7.5 Socioemotionell utveckling 

När barnet knyter an till en stabil och lyhörd vuxen utvecklas deras socioemotionella 

utveckling. Det är endast genom bra och nära relationer som en sund och emotionell utveckling 

kan ske (Brandtzæg et al. 2016, s.18), vilket kan jämföras med Jennis uttalande om hur viktigt 

det är att barnen knyter an till en stabil och lyhörd vuxen, samt att detta sker redan vid 

inskolningen som är så otroligt viktig. Hon poängterar att det är där den absolut första grunden 

läggs för att den socioemotionella utvecklingen ska kunna ske. Brandtzæg et al. (2016, s.19) 

lyfter vidare, att barnets hjärna inte utvecklas som den ska ifall barnet inte utvecklar en tillitsfull 

kontakt med en vuxen. Den tillitsfulla relationen utvecklas endast om den är bra och 

kontinuerlig, detta är något av det viktigaste för barnet under dess första levnadsår. Stinas 

uttalande kan ses som ett exempel på detta, att ett stort fokus hos pedagogerna ska ligga på 

barnens intressen, försöka få dem intresserade och sakta, sakta bygga upp en trygghet. 

 

7.6 Anknytningsmönster 

Broberg et al. (2012, s.51) tar upp olika anknytningsmönster som finns inom anknytningsteorin 

och dessa beskrivs som trygg, undvikande, ambivalent och desorganiserad. De menar att 

anknytningssystemet verkar som en termostat, när barnet på ett nyfiket sätt känner att de kan 

utforska världen slås den av och barnet känner trygghet. Vid behov av trygghet, vet ett tryggt 

anknutet barn att den alltid kan återvända till den säkra hamnen. Något som behövs när barnet 

ska ägna sig åt sin nyfikenhet och behov av att utforska världen är kännedom av att kunna 

återvända till sin trygga bas som då ger barnet känslan av trygghet. Som ett exempel på detta 

är samtliga förskollärare överens om att det behövs rutiner för att få tryggt anknutna barn. De 

menar att barnen ska veta vad som ska ske och att det inte ska ändras hela tiden. Även vikten 

av att ha en inskolnings-ansvarig pedagog där barnet vet vem den ska skapa trygghet med och 

kan på så sätt känna trygghet på förskolan. Broberg et al. (2012, s.76) poängterar vidare att efter 
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ett tag när barnet blivit trygg med personalen och finner sig i förskolemiljön kan man förvänta 

sig att barnet inte behöver hålla koll på var pedagogerna är, utan den återvänder till pedagogerna 

vid behov av trygghet. Detta kan jämföras med vad Ylva beskriver angående vikten av att 

barnen är tryggt anknutna och att barnen känner trygghet till pedagogerna, man ska ha struktur 

och barnen ska veta vad som händer under en dag samt att det är viktigt att de hela tiden vet var 

de har de vuxna.  

Broberg et al. (2012, s.52 & s.78) poängterar att den undvikande, ambivalenta och 

desorganiserade anknytningen tyder alla på otrygga barn. Den undvikande anknytningen träder 

fram när barnet inte använder sig av sin vårdnadshavare som sin trygga bas, detta visas genom 

att barnet till exempel är mer intresserad av leksaker än att ta kontakt med andra barn eller 

vuxna. Broberg et al. (2012, s.53 & s.80) belyser att ambivalent anknytning visas när samspelet 

mellan barn och vårdnadshavare är oförutsägbart. Detta visas genom att barnet inte vet hur sina 

vårdnadshavare kommer svara på sina signaler samt att det visar missnöje stora delar av dagen 

utan att det finns några egentliga anledningar. Broberg et al. (2012, s. 54 & s.55) förklarar vidare 

att i den desorganiserade anknytningen bygger samspelet mellan barn och vårdnadshavare på 

rädsla, detta gör det svårt för barnet att skapa ett anknytningsmönster, eftersom barnet inte 

klarar av att organisera sin anknytning. I jämförelse med studiens resultat nämner förskollärarna 

inget kring dessa anknytningsmönster, däremot poängterar de att otrygga barn lätt blir oroliga, 

har dålig koncentration och inte vågar ta till sig något. I stället belyser förskollärarna att barn 

inte behöver skratta och vara glada för att visa glädje, detta kan ibland blandas ihop med dåligt 

anknytningsmönster vilket det inte behöver vara.  

 
 

8 Diskussion och slutsatser  

Här kommer studiens resultat i relation till tidigare forskning, inledning, bakgrund samt 

läroplan för förskolan att presenteras. Studien har utgått från dessa frågeställningar: Vad 

upplever de intervjuade förskollärarna vara viktigt i arbetet med att tillgodose barnens behov 

av trygghet i förskolan? Hur arbetar de intervjuade förskollärarna med att tillgodose barnens 

behov av trygghet i förskolan? Vilka möjligheter och svårigheter kan de intervjuade 

förskollärarna möta i arbetet för att tillgodose barns behov av trygghet på förskolan? Detta 

kapitel börjar inledningsvis med resultatdiskussion, därefter slutsatser samt metoddiskussion 

för att slutligen beröra förslag till fortsatt forskning.  
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8.1 Resultatdiskussion 

I denna studie har vi fått kunskap om att barns trygghet på förskolan anses vara betydelsefull. 

Vi har även fått veta hur sex förskollärare ser på barns trygghet genom intervjuer. 

Diskussionens rubriker utgår från studiens frågeställningar.  

 

8.1.1 Vad upplever de intervjuade förskollärarna vara viktigt i arbetet med att tillgodose 

barnens behov av trygghet i förskolan? 

Den här uppsatsen belyser förskollärarnas tankar kring betydelsen av barns trygghet i förskolan. 

Vilken betydelse har egentligen tryggheten i förskolan? En slutsats av resultatet är att de 

deltagande förskollärarna i studien är eniga om att tryggheten har en stor betydelse på förskolan, 

samt att tryggheten bidrar till att barnen kan utforska och vara delaktiga i leken. I läroplanen 

för förskolan står det att “förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll 

för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av 

omsorg om barnets välbefinnande och trygghet” (Lpfö18, .s10).  

Vår tolkning är att trygghet är den viktigaste grunden för alla barn på förskolan, barnen måste 

känna trygghet för att kunna ta till sig av det som sker på förskolan. Brandtzæg et al. (2016, s. 

27) belyser detta och skriver att när ett barn ska börja på förskolan är det viktigt att anknytningen 

och tryggheten blir bra från början. Eftersom detta är helt avgörande för både lek, lärande och 

vänskap. Hur påverkas lek, lärande och vänskap om tryggheten inte blir bra från början? En 

ytterligare slutsats kring detta framkommer i intervjusvaren, där samtliga deltagare i studien 

håller med om att trygghet ofta leder till begreppet anknytning, att trygghet och anknytning går 

hand i hand. Broberg et al. (2012, s.49) poängterar vidare att, utan trygghet kan anknytning 

fortfarande ske, dock utan att de vuxna är närvarande och stöttande. Följaktligen har ingen av 

de deltagande i studien upplevt detta men vi vill framhålla att det är av stor vikt att nämna detta 

då barn utan trygghet skapar en otrygg anknytning till sina vårdnadshavare. Detta eftersom 

pedagogerna på förskolan spelar en mycket stor roll som en sekundär anknytningsperson. 

Utifrån detta kan man göra en jämförelse med Brandtzæg et al. (2016, s. 27), som framhåller 

att en sekundär anknytningsperson måste finnas för barnet redan från början och att den 

personen måste finnas tillgänglig hela tiden för barnet. Först då, när barnet skapat en trygg 

anknytning, kan det börja utforska omvärlden. I likhet med detta skriver Commodari (2013, 

s.10) att barn som inte har en sekundär anknytningsperson fokuserar och tar inte till sig kunskap 

lika bra som ett barn som har en sekundär anknytningsperson.  
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Hur stor är betydelsen av inskolning för att tryggheten ska bli bra? Markström och Simonsson 

(2017, s.180) beskriver detta genom att när inskolning sker vill man att utrymmet mellan 

förskollärare, föräldrar och barn blir så litet som möjligt. Detta lyfter föräldrarna då de framstår 

som mer kompetenta och viktiga i sitt barns utbildning, vilket även synliggörs genom 

intervjusvaren i studien där det framkommer att trygghet skapas vid inskolning där fokus är på 

barnet och dess intresse, samt betydelsen av att kontinuerligt vara med som pedagog. Med andra 

ord menar vi att det är av stor betydelse att pedagogerna skapar trygghet och anknytning till 

barnet för att det ska bli delaktiga i verksamheten och sakta bygga upp en ömsesidig tillit. En 

annan sida av detta poängterar även Josefson (2018, s.113) där hon menar att konkreta 

situationer där trygghet och tillit är viktiga grundläggande aspekter i förskolan är just 

inskolningen. Det är viktigt att skapa utrymme till dessa situationer för att kunna skapa en lugn 

stund för att se, bemöta och uppmärksamma det enskilda barnet. I dessa situationer är det viktigt 

att tillgodose barnets behov i en här och nu situation. Avslutningsvis dras slutsatsen, av 

förskollärarna i studien, att om barnen är trygga i förskolan vågar de gå in i olika aktiviteter, 

samt att de planerade aktiviteterna blir enklare att genomföra. När barnen är trygga blir det 

tydligt att barnen tar till sig av den kunskap som ges i förskolan.        

8.1.2 Hur arbetar de intervjuade förskollärarna med att tillgodose barnens behov av 

trygghet i förskolan? 

En slutsats som framkom i resultatet är att förskollärarna delar upp barnen i mindre grupper 

under dagens gång för att kunna tillgodose alla barns behov av trygghet. Finns det någon 

potential till att få lugna, trygga och stabila barn genom detta? Vår tolkning är att det gör det, 

vi kopplar detta till det som står i förskolans läroplan: “Förskollärare ska ansvara för att varje 

barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga” (Lpfö18, 

s.15). I likhet med detta visar studiens resultat, att i mindre grupper kan barnen få större tillgång 

till en pedagog och att detta ger förutsättningar till trygga barn, vilket vi då anser är av mycket 

stor betydelse. En annan slutsats som kan dras av resultatet är vikten av struktur, att det 

underlättar för både pedagoger och barn att veta vad som kommer ske under dagen. Utifrån 

detta kan man göra en jämförelse med Josefson (2018, s.100) som skriver i sin avhandling, att 

en förutsättning för att kunna skapa och upprätthålla en trygghet, både tillsammans med barnen 

och i arbetslaget är när pedagogerna känner att de har kontroll. Således anser vi att en bra och 

tydlig struktur är en god förutsättning för barn samt pedagoger på förskolan.  
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Ytterligare en slutsats som kan dras av resultatet är att samtliga förskollärare är överens om 

vikten av att finnas där för alla barn, vara mottaglig som pedagog samt befintligheten av den 

dagliga kontakten med vårdnadshavarna. På samma sätt belyser Markström och Simonsson 

(2017, s.187) att föräldrarnas roll i förskolan är något som förskollärarna måste tänka på. Detta 

är något som flertalet av förskollärarna poängterar, att det är av stor betydelse att få 

vårdnadshavarna trygga eftersom detta ger trygga barn. I likhet med detta poängterar Hagström 

(2010, s.16) att desto längre barnen vistas på förskolan desto mer bildar de liknande band som 

de har med sina vårdnadshavare gentemot pedagogerna. Hon belyser med detta att 

pedagogernas ansvar kring att ge barnen det fysiska och känslomässiga behov av omsorg de 

behöver är oerhört viktigt. Även Killén (2014, s.169) lyfter fram att kontakten mellan pedagoger 

och vårdnadshavare är av stor vikt. Som ett exempel på ovanstående, konstaterar majoriteten 

av förskollärarna i studien att det är viktigt att inte prata över huvudet på barnen, samtidigt som 

de vill att vårdnadshavarna ska känna att de kan lyfta betydelsefulla saker vid den dagliga 

kontakten. För att motverka detta erbjuds vårdnadshavarna att gå iväg en stund för att diskutera 

enskilt med en pedagog. Detta för att barnen inte ska bli påverkade, vilket också gör att 

vårdnadshavarna känner sig trygga och delaktiga med personalen. Slutligen instämmer Killén 

(2014, s.17) att samarbetet med vårdnadshavarna har stor betydelse, det är en fördel när barnet 

upplever att pedagogerna och vårdnadshavarna har en god relation. Även att pedagoger och 

vårdnadshavare bör vara medvetna och bekväma redan från början, i att kunna ta upp både 

positiva och negativa belägenheter för att få ett fungerande samspel. 

8.1.3 Vilka möjligheter och svårigheter kan de intervjuade förskollärarna möta i arbetet 

för att tillgodose barns behov av trygghet i förskolan? 

En slutsats som kan dras av resultatet är att förskollärarna är eniga om att den öppna dialogen 

med vårdnadshavarna är av stor vikt. Detta har en stor betydelse för att barnets vistelse på 

förskolan ska bli så pass bra som möjligt. I likhet med ovanstående tolkning står det i  läroplanen 

för förskolan: “för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas 

rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen” 

(Lpfö18, s.17). En klar skillnad i resultatet var att en del av förskollärarna kände svårigheter 

kring kontakten med vårdnadshavare medan andra inte kände några svårigheter alls. Kan detta 

bero på att vårdnadshavarna är trygga eller otrygga i sig själva? De förskollärare som upplevde 

svårigheter vill framhålla att vårdnadshavarna då känns otrygga i sig själva, det vill säga att de 

inte litar på att pedagogerna gör det bästa för barnen.  
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Som tidigare nämnts delas barnen in i mindre grupper, och utifrån resultatet drar vi slutsatsen 

att det är ett bra tillvägagångssätt för att kunna tillgodose barnens behov av trygghet. Det vill 

säga, är barnen indelade i mindre grupper har pedagogerna större chans att tillgodose varje 

barns behov av trygghet. Följaktligen poängterar Josefson (2018, s.100) att de grundläggande 

ansvaret som pedagogerna har i förskolan är att skapa och upprätthålla trygghet. Detta ses som 

en gyllene regel och verksamheten blir helt enkelt ohållbar utan trygghet (ibid. s.102). 

Avslutningsvis blir det tydligt att förskollärarna i studien lägger stor vikt på hur arbetslaget ser 

ut, är de inte verksamma tillsammans och har full styrka är det svårt att räcka till samt 

upprätthålla tryggheten för alla barn.  

 

8.2 Avslutning 

Det framkommer att alla deltagande förskollärare anser att tryggheten har stor betydelse för att 

barnen ska kunna delta i aktiviteter och ta till sig av allt lärande som sker i verksamheten. 

Tryggheten är den viktigaste aspekten och en förutsättning för att barnet ska få en fungerande 

vardag i förskolan. Samspel och social kompetens är en förutsättning för att pedagogerna ska 

kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt, detta styrker även samtliga förskollärare i 

studien. Detta förstärks i läroplanen för förskolan där det står att “Undervisningen ska baseras 

på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. Alla 

som ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till samspel 

mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna” (Lpfö18, s.11).  

Betydelsen av ett bra och sammanhållet arbetslag är något förskollärarna lägger stor vikt vid. 

Studien visar att man aldrig ska vara ensam, att alltid ha en kollega vid sin sida stärker ett 

arbetslag. Alla är vi olika, därför är arbetslaget en tillgång när de ska bemöta alla barn och 

vårdnadshavare på bästa sätt. Vidare framgår det att arbetslaget är en tillgång då det skapar 

möjlighet till att dela in barnen i mindre grupper, vilket är en bra strategi för att skapa trygga 

barn. Detta är en ny infallsvinkel som framkommit i intervjusvaren från denna studie. 

Arbetslagets betydelse har inte framförts genom tidigare forskning som redovisats i denna 

studie. Därför bidrar denna studie med en ny infallsvinkel angående arbetslagets betydelse.  

Sammanfattningsvis överensstämmer vår studie generellt med tidigare forskning som tas upp i 

studien.  

 

Avslutningsvis framgår det att vårdnadshavarna är ytterligare en aspekt för att upprätthålla en 

trygghet hos barnen. Är vårdnadshavarna trygga med pedagogerna speglar detta av sig på 
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barnen, vilket gör att den dagliga kontakten med vårdnadshavarna har stor betydelse i arbetet 

med att skapa trygghet. Trygga föräldrar ger trygga barn, ett tryggt barn är ett glatt barn.  

 
8.3 Metoddiskussion  

För materialinsamling har vi i denna studie använt oss av en kvalitativ intervju som metod där 

intervjuerna är halvstrukturerade. Det kändes som ett bra val då samtalen blev mer vardagliga, 

samt att vi upplever att vi fick den information vi sökte. Kvale och Brinkman (2014, s.45) 

belyser också detta, att en halvstrukturerad intervju är lämpligt när man genomför en kvalitativ 

intervju.  

Vi valde att intervjua förskollärare från olika kommuner samt olika förskolor. Detta urval 

gjordes för att få ett så pass brett och innehållsrikt material som möjlig samt för att svaren från 

respondenterna inte skulle bli identiska. Vi valde att påbörja samtliga intervjuer med ett par 

inledande frågor (se bilaga 2), detta för att förskollärarna skulle känna sig bekväma med 

samtalet. Även Kihlström (2007, s.52) framhäver betydelsen av att inleda intervjun med några 

uppvärmningsfrågor som kan handla om namn, arbetsplats med mera. Genom öppna frågor 

kunde möjliga följdfrågor ställas, vilket gav intressanta och spontana samtal. Kihlström (2007, 

s.48) understryker att det har stor betydelse som intervjuare att inte ställa ledande frågor eller 

styra samtalet. Som intervjuare vet man inte svaret i förväg eftersom alla har olika uppfattningar 

och föreställningar, genom intervjun är det respondentens erfarenheter man är ute efter. 

Eftersom frågorna skickades ut i förväg resulterade det i att vi fick bra genomtänkta svar samt 

att vi båda upplevde att alla deltagande förskollärare var bekväma i intervjuprocessen. 

Intervjuerna avslutades med att fråga efter vidare funderingar eller frågor hos 

intervjupersonerna, detta för att ge utrymme åt ytterligare funderingar eller redogörelser som 

inte framkommit tidigare i intervjun. I likhet med detta belyser Kvale och Brinkman (2014, 

s.171) att om respondenten har någon fundering eller fråga efter intervjun bör intervjupersonen 

ge tillfälle till detta. Varje intervjusituation gav mera trygghet och vi kände oss säkrare inför 

varje intervjutillfälle. Vi valde att utföra intervjuerna på förskollärarnas förskolor. En lugn plats 

utsågs där vi kände oss bekväma och kunde diskutera ostört. Kihlström (2007, s.51) framhåller 

att när man utför en intervju är en lugn och avskild plats till stor fördel.  

Något vi tyckte var en bra idé var röstinspelning på våra mobiler, då vi fick en större överblick 

av svaren och kunde analysera informationen bättre. Detta tar även Kihlström (2007, s.51) upp 

att det är en stor fördel att använda sig av en bandspelare för att spela in samtalet under 

intervjun. Det gör att intervjuaren får med allt som respondenten säger och kan höra sina egna 

frågor. I våra intervjusvar kom det aldrig fram något om anknytningsmönster, samtalen leddes 
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heller aldrig in på anknytningsmönster genom de följdfrågor vi ställde. Vid vidare fundering 

skulle vi haft med en specifik fråga angående anknytningsmönster. Detta tänkte vi inte på vid 

framtagningen av frågorna eftersom vi tänkte att det kunde komma som en följdfråga till 

intervjufrågorna. Förskollärarnas tankar kring anknytningsmönster hade gett oss mer material 

att fördjupa oss i samt att vi då skulle fått fram mer underlag att analysera. Detta är en aspekt 

vi kommer belysa mer under förslag till fortsatt forskning. 

 
8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Trygghet är ett stort begrepp i förskolans värld. Betydelsen av trygghet mellan barn, pedagoger 

och vårdnadshavare är viktig. Detta leder oss till att fortsatt forskning kan vara att man även 

belyser betydelsen av trygghet mellan pedagogerna på avdelningen. Det är inte bara barnen som 

ska vara trygga i förskolans värld, det är lika viktigt för pedagogerna. I studien deltog endast 

kvinnliga förskollärare, därför är ännu ett förslag till vidare forskning att inkludera manliga 

deltagare. En tanke är att blanda manliga och kvinnliga deltagare medan en annan tanke är att 

endast ha med manliga deltagare i studien. Vilket kan leda till att man därefter kan undersöka 

om det uppstod några ytterligare skillnader eller likheter mellan de olika studierna.  

 

En annan aspekt som kan vara av intresse att studera vidare är kring anknytningsmönster. Det 

hade varit intressant att se hur olika anknytningsmönster hos barn kan påverka till exempel 

trygghet vid inskolning, trygghet med pedagoger samt de andra barnen. Även att se vilken 

inverkan en otrygg anknytning hos barn har på pedagogerna och pedagogrollen, samt om det 

föreligger någon skillnad mellan otrygg undvikande, otrygg ambivalent och desorganiserat 

anknytningsmönster när det gäller att få till en bra inskolning. Detta eftersom denna studie tar 

upp anknytningsmönster under teoretisk utgångspunkt men framkommer inte så tydlig i 

resultatet. Därav hade det varit av intresse att genom fortsatt forskning närmare studera 

anknytningsmönster.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev till medverkan i intervjustudie 

Vi heter Annica Selin och Michaela Sjögren. Under vårterminen 2019 kommer vi skriva vårt 

examensarbete för Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Vår studie kommer att 

handla om barns trygghet och anknytning i förskolan, med fokus på förskollärarnas 

uppfattningar om betydelsen av trygghet och anknytning. Vi kommer använda oss av 

kvalitativa intervjuer som metod i vår datainsamling. Du tillfrågas härmed om deltagande i 

denna studie. 

  

Studiens syfte och innehåll 

Syftet med vår undersökning är att se hur förskollärare förhåller sig till trygghet och 

anknytning gentemot barnen i olika situationer på förskolan, samt förskollärarnas syn på det 

egna arbetet med att tillgodose trygghet och anknytning för varje barns behov. Detta är ett 

viktigt ämne att undersöka eftersom det står i läroplanen för förskolan att “förskolan ska 

erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till grundlägga barnens 

trygghet och självkänsla” (Lpfö18, s.10).                   

Med denna studie vill vi uppmärksamma hur viktig trygghet och anknytning är för barnen på 

förskolan. Även vikten av hur förskollärare tillgodoser trygghet och anknytning för varje 

barns behov samt vilka svårigheter och möjligheter som kan upplevas i arbetet med att 

tillgodose behovet av trygghet och anknytning hos varje barn. 

  

Genomförande 

Vi kommer intervjua sex förskollärare från olika kommuner och förskolor i mellansverige. 

För dig som deltagande kommer det att innebära ett individuellt intervjutillfälle som vi 

beräknar kommer ta max en halvtimme. Ditt medverkande i undersökningen kommer 

presenteras genom en uppsats som kommer ventileras och publiceras vid Högskolan Dalarna. 

När examensarbetet är färdigt och godkänt kan du som deltagande, om så önskas, få tillgång 

till arbetet. 

  

Samtalet under intervjuerna kommer att spelas in. Därefter kommer det insamlade materialet 

att bearbetas av oss, Annica och Michaela. Alla medverkande kommer att avidentifieras i 

studien, detta gäller också förskolans namn samt om något namn nämns under intervjuns 

gång. Det insamlade materialet kommer hanteras enbart av oss och vår handledare. När 

examensarbetet är färdigt och godkänt kommer all insamlad data, inklusive ljudinspelningen, 

att förstöras och raderas. 

  

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 

examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen 

(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också 

rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om 

behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud. 

  

Ditt deltagande i studien/undersökningen är helt frivillig och du kan avbryta ditt deltagande 

närsomhelst utan närmare motivering. 
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Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter ditt deltagande så kommer detta 

inte att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen. 

  

  

Ytterligare upplysningar lämnas till nedanstående ansvariga: 

  

Falun den   2019    
 

_________________________ 

Veronica Semelius, Handledare 
 

Grycksbo den   2019 
 

_________________________ 

Annica Selin, Student 
 

                  

 Rättvik den    2019 
 

__________________________ 

Michaela Sjögren, Student 
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Bilaga 2 - intervjufrågor till förskollärare 
 

Inledande frågor: 
 

- Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

- Hur många barn och pedagoger finns det på avdelningen? 

- Vilken åldersgrupp arbetar du med? 
 

Huvudfrågor: 
 

- Vad kännetecknar ett tryggt barn i förskolan enligt dig? 

- Hur arbetar ni i arbetslaget för att tillgodose barnens behov av trygghet? 

- Hur kan du se att ett barn är i behov av trygghet? 

- Hur agerar du när du ser ett barn i behov av trygghet? 

- Vilken betydelse tror du att trygghet har när det gäller barnens utveckling, lärande och 

välmående? 

- Hur upplever du att trygghet påverkar barnens lek? på vilket sätt? 

- Vilken betydelse har trygghet vid inskolning enligt dig? 

- Vilka svårigheter kan ni i arbetslaget möta då ni arbetar med att tillgodose hela 

barngruppens behov av trygghet? 

- Vilka möjligheter kan uppstå i arbetet med trygghet när det gäller att tillgodose hela 

barngruppens behov? 

- Hur arbetar ni för att skapa och upprätthålla en trygg och tillitsfull kontakt med 

föräldrar? 

- Upplever du några svårigheter i arbetet med att skapa och upprätthålla en trygg och 

tillitsfull kontakt med föräldrar? 
 
Avslutande frågor: 

- Kan vi vända oss till dig ifall vi har någon fråga i samband med att vi bearbetar 

materialet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


