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Syftet med den här studien har varit att studera pedagogers uppfattning om 
sambandet mellan trygghet, lärande och utveckling i förskolan. Åtta pedagoger på 
fyra förskolor intervjuades om sina åsikter kring trygghet, lärande och utveckling i 
förskolan och om hur de arbetar för att skapa trygghet i verksamheten. Pedagogerna 
poängterade att föräldrarnas känsla av trygghet i barnens förskola i sin tur leder till 
trygga barn. Resultatet visar att pedagogerna såg tryggheten som en grund för barns 
lärande och utveckling i förskolan.  
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1 Inledning 

Under våra år som studenter har vi under den verksamhetsförlagda utbildningen 
upplevt och sett ledsna och förvirrade barn efter att föräldrarna har lämnat dem i 
förskolan. Då kopplade vi inte ihop dessa situationer med otrygghet utan enbart med 
saknad. Vi lade också märke till blyga och försiktiga barn i övriga situationer som 
drog sig undan och vände bort blicken så snart vi kom i kontakt med dem. Efter att vi 
har börjat fördjupa oss i ämnet trygghet har vi förstått deras beteende och hur detta 
kunde påverka deras lek, lärande och utveckling på lång sikt.  

Förskolan är barnens arena, vilket har förändrats genom åren. Lärarnas historia 
(2014) tar upp att riksdagen beslutade år 1985 att förskolan är ”En förskola för alla”, 
det vill säga för barn från 1 ½ år till skolåldern. Den första läroplanen för förskolan 
Lpfö98 kom 1998. I samband med detta försvann begreppen daghem och 
deltidsgrupp och ersattes med förskola. I och med läroplanen finns riktlinjer att följa, 
uppfylla och sträva efter. I denna studie har vi valt att studera trygghetens betydelse 
för barnens utveckling och lärande i förskolan. Vi har undersökt hur pedagoger ser på 
begreppet barns trygghet/otrygghet i förskolan och vilka faktorer som kan påverka 
dessa. Vi har även reflekterat över pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt 
gentemot begreppet trygghet generellt, det vill säga både barns, pedagogers och 
föräldrars trygghet i förskolan. Att skapa trygghet i förskolan är ett av pedagogernas 
uppdrag som läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) tar upp. I läroplanen för 
förskolan står det att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 
Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska 
erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där lek, lärande, omsorg och fostran 
bildar en helhet.  

Renblad och Brodin (2014) skriver att läroplanen för förskolan och skollagen lyfter 
fram det enskilda barnets, hälsa, välbefinnande, trygghet, lärande och utveckling som 
det grundläggande. Barn i behov av stöd, det vill säga trygghet har rätt att få stöd 
utifrån sina förutsättningar och behov. Stödet bör enligt senaste forskningen utifrån 
Renblad och Brodin, sättas in redan i förskolan så att barnet får större möjlighet till 
att lyckas bra i skolan i framtiden. Yngre barn, ettåringar, kommer i kontakt med 
yttre världen som innefattar förskolan och de blir separerade från sina föräldrar sex 
till åtta timmar per dag när föräldrar arbetar eller studerar. Vår uppgift som 
pedagoger är att erbjuda en trygg miljö som uppfyller deras behov under 
separationen. För detta krävs det kompetenta pedagoger som jobbar från hjärtat och 
bjuder på sig själva för barnens bästa.       

Vi ser på trygghet som ett betydelsefullt begrepp i förskolans verksamhet eftersom 
det handlar om förskollärarens förhållningssätt och arbetssätt för att kunna få trygga 
barn och föräldrar  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syfte med vår studie är att studera hur åtta pedagoger ser på trygghetens betydelse 
för barns lärande och utveckling i förskolan. 

För att ta reda på detta har vi följande forskningsfrågor:  

• Hur ser pedagogerna på sambandet mellan trygghet, lärande och utveckling i 
förskolan? 

• Hur talar pedagogerna om sitt arbete med att främja tryggheten i förskolan? 

1.2 Uppsatsens disposition  

Som tidigare har beskrivits kommer den här studien att handla om trygghetens 
betydelse för lärande och utveckling i förskolan. Studien omfattar sex kapitel. Första 
kapitel, bakgrunden, har delats in i olika delar. Det börjar med en beskrivning om 
förskolans historia, därefter kommer tidigare forskning. Kapitlet slutar med att det 
teoretiska perspektivets förklaras.  

I metodkapitlet tar vi upp de metodval som har gjorts i studien. Det är val av metod, 
urval av deltagare, reliabilitet och validitet, genomförande, datainsamlingsmetod, 
databearbetning och förklaring på de etiska aspekterna.   

I kapitlet resultat presenterar vi bearbetningen och analysen av våra informanters 
svar. I analyskapitlet har vi analyserat de material som har kommit fram från 
intervjuerna. Analysen presenteras under följande rubriker, närvarande pedagoger, 
relation till barn och föräldrar och lärande genom trygghet.  

Diskussionen är det slutliga kapitlet och har delats in i två delar. Det börjar med en 
metoddiskussion. Sedan kommer vi in på resultatdiskussion. Diskussionen avslutas 
med studiens slutsatser och framtida forskning i studiens ämne. 
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet presenterar vi litteratur och vetenskapliga artiklar som vi har läst 
både på svenska och engelska och som är relevanta för vår undersökning om 
trygghetens betydelse i förskolan. Med hjälp av olika databaser såsom SwePub, 
ProQuest och Eric sökte vi relevanta artiklar. Vi redovisar de teorier som handlar om 
trygghetens innebörd för förskolebarns lärande och utveckling. I detta kapitel 
presenteras avsnitten förskolans historia, tidigare forskningar, teoretiskt perspektiv 
och styrdokument  

2.1 Förskolans historia 

Broberg med flera (2012) skriver om de första småbarnsskolorna i Sverige som 
öppnades på 1830-talet. Det var arbetarklassens barn i åldrarna 2–6 år som erbjöds 
plats i dessa skolor, då de saknade tillsyn när deras ensamstående mammor arbetade. 
I småbarnsskolorna kombinerades omsorg, mat och tillsyn, med undervisning så som 
räkning, läsning och religion. Under andra halvan av 1800-talet ersattes 
småbarnsskolorna av barnkrubbor, där ändamålet begränsades till att ge de yngsta, 
fattiga barnen tillsyn och att lära dem ordning och kunskap. På 1900-talet startades 
de första barnträdgårdarna dessa var för den växande medelklassen. Här skulle 
barnens utveckling stimuleras. Mammorna förväntades vara hemarbetande och 
barnträdgårdarna gav mammorna några timmars avlastning per dag. År 1943 
beslutade riksdagen om att verksamheter som har förskolebarn skulle benämnas 
lekskola (deltid). Dessa tog emot barn tre timmar per dag antingen mellan klockan 
9–12 eller 13–16. I lekskolan var det fokus på lek och lärande medan daghem hade 
fokus på omsorg. Omsorgen i daghemmen var det extra viktigt för barn från utsatta 
miljöer och för barn som av andra skäl hade behov av ”extra stöd och stimulans”. 
Behoven var för att tillgodose trygghet.  

2.2 Tidigare forskning  

Här nedan presenterar vi tidigare forskningar under avsnitten trygghet, omsorg, lek 
och lärande, kvalitet i förskolan och dess innebörd för barns trygghet, trygghet och 
föräldraskap, vikten av föräldrars trygghet, inskolning, att skapa trygghet i förskolan 
och anknytningssystem. 

2.2.1 Trygghet, omsorg, lek och lärande 

Renblad och Brodin (2012) lyfter fram i att i Sverige går nästan alla barn i förskolan 
och att förskoleperioden betraktas som den mest intensiva perioden i barnens liv och 
utveckling. Förskoleperioden beskrivs också som viktigast i barns uppväxt. Under 
förskoletiden läggs grunden till barns framtida möjligheter, detta gäller trygghet och 
kommunikation med omvärlden. Lek och lärande har en nära relation hävdar 
Sandberg och Vuorinen (2008), barn lär sig genom lek. Lek, omsorg och lärande 
hänger samman. ”Barndomen är ingen transportsträcka till vuxenlivet utan ska 
betraktas som en viktig del i livet och förskolan är viktig för barnen i den tid de 
befinner sig; den ska vara både rolig, trygg och lärorik.” (Renblad & Brodin, 2012, s. 
418) 
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Hagström (2010) framhåller att allt lärande är ett fundamentalt socialt fenomen. Det 
vill säga att lärande i olika kulturer är en ständigt pågående process som sker 
huvudsakligen i praxis och i gemenskap. För att barnet ska delta i aktiviteter som 
förskolan erbjuder och vara i gemenskap med andra barn krävs att barnet först känna 
sig tryggt. När pedagogerna finns tillgängliga och har utvecklat förmåga att 
uppmärksamma barnen, vågar barnen att vara nyfikna och utforskande, men när det 
gäller utveckling av samspel har tillit och kontinuitet stor betydelse. Där får barnen 
erfarenhet av kontakt och samspel och pedagoger kan anpassa sitt arbetssätt eller 
handlande efter barnets utvecklingsnivå. Vidare menar Hagström att när barnen är 
trygga och samspelar med andra barn i gruppen bidrar det till språkutveckling. Mot 
denna bakgrund utvecklar barnen, enligt Hagström, självkänsla. 

Hagström (2010) redogör för lek och lekutveckling med hjälp av anknytningspedagog 
som finns i förskolan för att hjälpa barn med speciella behov att skapa relation och 
känna sig trygga. Hon menar att barns lek i förskolan utvecklas från att de leker själva 
till att leka bredvid varandra när de härmar varandra. För att så småningom och med 
ett skickligt stöd av anknytningspedagog utvecklar barns förmåga att leka rollekar 
tillsammans med sina kompisar. Detta ställer krav på barnets förståelse av lek, och 
barnens förmåga att komma överens om lekens innehåll och förmåga att följa regler. 
I samband med detta skriver Bruce (2014) om språkutveckling då hon menar att för 
att kunna utveckla språket på ett förväntat sätt, krävs utöver stimulans och 
uppmärksamhet av engagerade pedagoger, även flera grundläggande förutsättningar 
hos själva barnet. Det handlar först och främst om att känna tillit, trygghet och att 
skapa en bild av världen som är betydelsefull och begriplig. Erixon med flera (2007) 
lyfter fram att i förskolan grundas barnens trygghet i relationerna till pedagogerna, 
samtidigt som de utforskar sin närmiljö. Barn är i behov av att vara trygga i miljön för 
att de ska bli självständiga och kunna röra sig fritt i lokalerna på förskolan. Det är 
viktigt att arbetslaget kan stimulera en lustfylld miljö som uppmuntrar till lek och 
lärande. Vidare menar Erixon att vid inskolning är det bra om det finns fasta och 
bestämda rutiner för att barn ska känna sig trygga.  

Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) skriver om sambandet mellan omsorg och 
trygghet. Omsorg kan förstås som en osynlig självklarhet när barns lärande står i 
fokus. De menar vidare att när barnen är glada tolkas det som ett uttryck för att 
lärande har ägt rum. De menar att omsorgen i förskolan ges en annorlunda innebörd 
och inte enbart handlar om förskollärarnas agerande och förhållningssätt i arbete 
med barnen, utan snarare alltmer om trygghet och trivsel hos barnen. De uttrycker 
att känslomässigt engagemang samt starka och nära relationer, kan ge tröst, 
uppskattning, kärlek och trygghet. När det gäller sambandet mellan omsorg och 
lärande hävdar Löfdahl och Folke-Fichtelius att omsorgen och lärandet är 
sammanhängande aspekter i arbetet med barnen. Bodin och Lindstrand (2014) 
framhåller att barn vågar att “ta ut svängarna” när de känner sig trygga i 
förskolegruppen. De vill även pröva saker som de inte skulle våga i andra miljöer och 
situationer därför att de är säkra i sig själva att de kan.  

2.2.2 Kvalitet i förskolan och dess innebörd för barns trygghet 

Broberg (2006) anser att för att kunna få trygga föräldrar i synnerhet när de lämnar 
sina småbarn i förskolan krävs det att förskolan håller hög kvalitet, å ena sidan när 
det gäller struktur. Det vill säga antal barn per vuxen och barngruppens storlek. Å 
andra sidan handlar det om pedagogernas engagemang och utbildning. Försämrad 
kvalitet ger motsatta effekten och gör det betydligt svårare för föräldrar att känna den 
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nödvändiga tryggheten. Det vill säga att föräldrar vill göra ett bra val så att de kan 
stötta sitt barn i den omställning som det innebär att börja i förskolan. Hagström 
(2010) menar att ökad personaltäthet i förskolan leder till att pedagoger både skulle 
få tid till de barnen som behöver särskilt stöd, övriga barn i avdelningen och till att 
skapa en god kontakt och relation till föräldrar.   

Kihlbom med flera (2009) anser att det som ska vara i centrum i förskolans arbete är 
att skapa goda relationer mellan vuxna och barn och mellan barn och barn. Det är en 
förutsättning för att barn ska känna sig trygga på förskolan. Om det är för få 
pedagoger i barngrupperna blir det ett hinder för pedagogerna att bemöta och stödja 
varje barn. Personaltätheten är en stor stressfaktor. Även stora barngrupper kan leda 
till stress för barn och pedagoger. Det som kan göra att barn blir otrygga, kan vara 
nya vikarier, ombyte av ordinarie personal eller förändringar i barngrupperna menar 
Kihlbom med flera (2009). 

2.2.3 Trygghet och föräldraskap  

Lillvist (2014) hävdar att barn är kompetenta redan vid födseln. De kan till exempel 
urskilja sina föräldrar bland många andra vuxna. Första interaktionen sker med 
föräldrar när de exempelvis svarar på barnets behov då det gråter, när barnet lugnas 
och bekräftas. På det sättet bildas grunden till framtida samspel, då kvaliteten på 
anknytningen, det vill säga att den känslomässiga relationen mellan barn och 
förälder, också kommer att inverka hur barnet ser på relationer senare i livet. De 
flesta barn har idag en trygg anknytning till sina föräldrar, eller vårdnadshavare, 
vilket betyder att barnet, redan när det är litet, utforskar omgivningen på egen hand 
och återvänder till föräldrarna för att ”tanka trygghet”.  

Killén (2014) framhåller att det ofta går att se ett osynligt samband mellan föräldrar 
och barn speciellt när barn är under två år. Det finns något som knyter dem samman. 
Barnet kan leka, krypa eller röra sig "ut i världen" för att utforska den, men det 
vänder sig om hela tiden och söker ögonkontakt, visar och kryper iväg igen. Detta är 
en trygg anknytning. Om sådan anknytning inte finns riskerar barnet att utveckla en 
grundläggande otrygghet både inför sig själv och sin omgivning.  

Killén (2014) skriver att äldre barn, tre-till fem-års ålder som har en otrygg 
anknytning till sina föräldrar/pedagoger lär sig att dölja sina känslor för sig själva för 
att de är rädda att få en frustrerad reaktion från föräldrar/pedagoger. Så småningom 
blir barnen medvetna om att relationen till deras föräldrar/pedagoger fungerar på 
bästa sätt när barnen inte visar negativa reaktioner och känslor utan när de låtsas att 
allt är bra. De lär sig att undvika ilska och gråt för det provocerar föräldrar/pedagoger 
och de har inga förväntningar av förståelse och tröst. Faktum är att barn som 
betraktas som undvikande har stora problem med att till exempel utveckla vänskap, 
medan de barn som har en trygg anknytning till sina föräldrar/pedagoger känner sig 
önskade, kompetenta, och värda att älskas. De upplever världen som en trygg plats 
att utforska och vara på. Trygg anknytning lägger grunden till en god hälsa och ger 
möjlighet att klara olika svårigheter och utmaningar under uppväxten. Vänskap 
mellan barn med trygg anknytning är mindre kontrollerande, mer harmonisk och 
innehåller mer respons än vänskap mellan barn med otrygg anknytning.   
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2.2.4 Vikten av föräldrars trygghet med förskolan 

Jensen och Jensen (2008) framhåller att när föräldrar känner tillit till de pedagoger 
som tar hand om deras barn på ett betryggande sätt, underlättar det för barnet att 
vara i förskolan. Däremot kan föräldrarnas tvivel, eller rädsla att barnet av olika 
anledningar inte klarar dagen i förskolan skapar otrygghet hos barnet. Detsamma 
gäller om föräldrar är frustrerade eller har dåligt samvete över att behöva lämna sitt 
barn. Vidare menar de att det naturligtvis är svårt som förälder att undvika 
frustration och dåligt samvete. Därför handlar det inte heller om att det är förbjudet 
att ha det. Det handlar snarare om vad man som förälder gör med sitt dåliga samvete. 
I det här sammanhanget skriver Jonsdottir och Nyberg (2013) att det bästa 
förutsättningar för barns lärande och utveckling är bland annat en trygg och tillitsfull 
relation.  

2.2.5 Inskolning     

Månsson (2013) hävdar att under inskolning finns möjligheter för föräldrar att få 
insyn i förskolans verksamhet och för pedagoger att lära känna föräldrarna, vilket kan 
underlätta samverkan mellan förskola och hem i framtiden. Vidare menar Månsson 
att skapandet av goda relationer till föräldrar ger goda effekter och gynnar barns 
trygghet i förskolan efter inskolningen.  

Broberg (2006) framhåller att barns vistelse vid inskolning i förskolan till en början 
bör vara kort med avsikt att introducera barn gradvis i verksamheten. Pedagoger i 
förskolan behöver tänka på att vissa barn kan behöva ett trygghetsobjekt som 
exempelvis ett gosedjur, en napp eller en filt hemifrån som hjälp under den här 
processen. Där tillkommer att inskolningen ska ske utifrån det enskilda barnets 
behov. Det vill säga att olika barn kan behöva olika tid på sig för att vänja sig i 
förskolans miljöer. Barnet bör inte vistas i förskolan längre tid än vad det orkar anser 
Broberg. Vissa klarar livet som förskolebarn ganska snabbt, medan andra barn har 
svårare att anpassa sig till förskolan.  

Kihlbom med flera (2009) anser att inskolningen är en stor händelse för hela 
familjen och det är en stor omställning för barn att börja i förskolan. Föräldrar och 
barn kommer till förskolan med olika erfarenheter. Föräldrarnas egna inställningar 
och erfarenheter om förskolor kan påverka deras relation till pedagoger och barnets 
vistelse. Det vill säga att föräldrarnas tidigare upplevelse från sin förskoletid eller från 
barns eventuella tidigare förskolor kan få konsekvenser för relationsskapandet på 
förskolan.  

2.2.6 Att skapa trygghet i förskolan 

Eriksson (2014) skriver om sambandet mellan trygghet och delaktighet då hon anser 
att det är betydelsefullt att ta tillvara på barnens önskemål och använda detta som 
underlag för verksamhetens planering. I ett förhållningssätt som gynnar delaktighet 
ingår likaså att pedagogen ska vara tydlig och trygg, vilket också bidrar till barnens 
trygghet. Vidare menar Eriksson att förhållningssättet är det viktigaste i arbetet i 
förskolan. Förskolläraren behöver bjuda på sig själv och vara trygg och finnas för 
barnen. Om förskolläraren är tydlig blir barnen också trygga och på det sättet blir de 
mer delaktiga. Jensen och Jensen (2008) lyfter fram en strategi från förskolans 
praktik som gynnar tryggheten. De menar att pedagoger i förskolan kan ta tillvara på 
”samlingen” för att gynna tryggheten. Barn och pedagogen kan sitta i en cirkel vid 
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samlingen med tanken att alla kan se varandra. Pedagogen tar frågerundor där varje 
individ får berätta om sig själv och om hur hen trivs i förskolan. Om pedagogen inte 
själv är trygg i att leda processen i en stor grupp eller har uppfattning att barnen inte 
är tillräcklig trygga att uttrycka sig i den stora gruppen, kan pedagogen välja att dela 
in barnen i mindre grupper istället. På det sättet får barnen i de enskilda grupperna 
den maximala tryggheten att uttrycka sig.   

Jensen och Jensen (2008) skriver om konflikt mellan barn i förskolan som en positiv 
situation där pedagoger kan skapa trygghet. De menar att barn lär sig bäst i en trygg 
och bekräftande miljö. En sådan miljö skapas bäst när pedagoger i förskolan bjuder 
in konflikter och visar barnen hur olikheter och konflikter kan bli en konstruktiv del 
av vardagen och sedan i livet. I det här sammanhanget resonerar Lillvist (2014) att 
det emotionella stödet är avgörande, för att skapa ett genomgående tryggt klimat i 
förskolan. Denna grundtrygghet skapar en förutsägbarhet som minskar förvirring och 
oro och gör att barnen kan koncentrera på det som är viktigt, med andra ord att leka 
och lära.  

2.2.7 Styrdokument 

I läroplanen i förskolan (Skolverket, 2016) är lärandet en viktig aspekt men för de 
yngsta barnen är trygga relationer viktigast. Trygghet är nödvändigt för att lärande 
ska ske. Förskolan har som uppdrag att sträva efter att varje barn utvecklar 
självständighet och tillit till sin egen förmåga att leka och lära samt utveckla sin 
identitet och känna trygghet i den. Detta sker genom att förskolan erbjuder barnen en 
trygg miljö som stimulerar och lockar de till lek och aktiviteter. Det står även i 
läroplanen i förskolan om vikten av pedagogisk dokumentation och dess inverkan på 
kvalitet i förskolan och barns utveckling och lärande.  

”Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera 
varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 
möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Att 
resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska 
kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns 
möjligheter till utveckling och lärande” (Skolverket, 2016, s. 15).  

I Skolverket (2016) står det mycket om hur pedagoger ska bemöta föräldrar och visa 

respekt för dem och deras barn samt vikten av att arbeta med att bygga goda 

relationer till dem. 

2.3 Teoretiskt perspektiv  

Broberg med flera (2012) menar att anknytning kan definieras som en speciell 
situation av nära känslomässiga relationer. Alla sådana relationer, det vill säga till 
nära vänner eller kärleksrelationer, har gemensamt att de kännetecknas av att 
personer söker varandras närhet och betyder att personer upplever obehag vid 
separation från varandra. Därtill skapas relationen till en speciell person som inte är 
utbytbar samt har stor emotionell betydelse för den enskilda individen. 

Aroseus (2013) avser att anknytningsteori är en teori som handlar om nära och 
känslomässiga relationer och dess betydelse för individens utveckling. När barn blir 
stressade eller oroliga aktiverar det sitt anknytningssystem. Anknytning i denna 



8 
 

studie avser både föräldrar och pedagoger. Broberg med flera (2012) tar upp ett 
exempel från vuxenlivet och relaterar det till trygghetssystemet hos lilla barnet:   

“Tänk dig att du går på bio för att se en spännande film, men efter tio minuter kommer 
du att tänka på att du hade bråttom, innan du tog bussen till stan och undrar: ”Släckte 
jag värmeljuset? Låste jag dörren?” Det kvittar hur spännande filmen är, det är ändå 
svårt att koncentrera sig på den, när oron börjar sprida sig i kroppen” (Broberg m.fl., 
2012, s. 20).  

Det är precis som för små barn. När barnet blir oroat av något, slås 
anknytningssystemet på. Då släcks utforskandesystemet omgående ner och barnet 
koncentrerar sig på att försöka åstadkomma önskad närhet till sin 
anknytningsperson. När barnet har fått den trygghet och närhet som det behöver, så 
kan barnet åter aktivera sitt utforskandesystem och gå tillbaka till sin lek. 
Utforskandesystem betyder att när inga hot sker och anknytningssystemet inte är 
aktiverat så tar barnets utforskandesystem vid. När utforskandesystemet är igång 
verkställs barns beteenden som främjar deras utveckling av egna förmågor, 
kompetenser och jag känslan. Detta innebär att barn utforskar sin miljö i en säker 
omgivning och utvecklas (Aroseus, 2013).  

Broberg med flera (2012) skriver att föräldrar oftast är barns viktigaste 
anknytningspersoner men också andra personer som pedagoger på förskolan, kan bli 
betydelsefulla. Det är viktigt att pedagoger ser till att anknytningssystemet hålls i 
viloläge, det vill säga att barn kan fokusera på andra saker än att hålla uppsikt över 
vad pedagogerna gör. På samma sätt som barnet behöver en trygg omvårdnad för att 
kunna bli tryggt anknutet, behöver det en stimulerande och spännande vuxen 
”lekkamrat”, som är medveten och har kunskap om vad som är en lagom dos 
motivation för barnets temperament och utvecklingsnivå.  

2.3.1 Anknytningssystem 

Verschueren och Koomen (2012) skriver att barn känner sig mer trygga generellt när 
det finns en trygg och nära relation till sina pedagoger i förskolan. Anknytningsteori 
belyser att relationens kvalitet mellan barn och pedagoger i förskolan grundar sig på 
pedagogernas lyhördhet eller känslighet för barns behov. 

Killén (2014) skriver om anknytningsbeteende då hon menar att det handlar om de 
olika sorters beteende eller agerande som barnet visar när det känner sig hotat för att 
uppnå och behålla kontakten med anknytningspersonen. Trygghet i anknytningen 
växer fram tack vare nyanserat anpassat samspel, omsorg och kontinuitet som barnet 
upplever. Vidare menar Killén att anknytningsbeteende kan bäst observeras när 
barnet utsätts för stress. Detta sker när barnet befinner sig i okända miljöer, fysisk 
smärta, sjukdom, trötthet, separation från anknytningspersonen, som kan vara 
mamma eller pappa vid lämningar och i andra situationer där barnet behöver tröst 
och stöd. Med hjälp av en kompetent omsorgsgivare utvecklar barnet organiserade 
strategier och anknytningsmönster för att hantera redan nämnda stressituationer.   

Killén (2014) menar att mönstren i anknytningsfunktionen visar sig på olika sätt i 
olika åldrar. Barnen utvecklas emotionellt, kognitivt och socialt hela tiden. 
Anknytningsfunktionen utvecklas från fysisk trygghet, det vill säga närhet och tröst 
till psykologisk trygghet och intimitet. I jämförelse med barn under två år söker 
förskolebarn, synnerligen de med en trygg anknytning, mindre fysisk närhet och mer 
känslomässig närhet. Broberg (2006) anser att anknytning handlar om tillgänglighet, 
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med det menar han att den som är anknuten söker tröst, beskydd och trygghet hos 
sin anknytningsperson. I det här fallet är barnets anknytningsperson pedagogen. Om 
barnet får beskydd och trygghet när det söker den andres närhet kallas anknytningen 
trygg. Om närhetssökandet, däremot, inte leder till ökad känsla av skydd och trygghet 
kallas den otrygg. 

Broberg (2006) skriver att graden av trygg anknytning också påverkar hur 
accepterade barnen blir av sina lekkamrater. De som är trygga visar bättre social 
kompetens och har mindre konflikter, medan de barn som har mindre trygg 
anknytning är mer blyga och drar sig undan och i lägre utsträckning vågar ta kontakt 
med andra barn och pedagoger. De barnen riskerar att begränsa sitt utforskande och 
utveckling och lärande kan bli lidande.   
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3 Metod  

I det här kapitlet beskriver vi detaljerat vårt val av metod, urval av deltagare, 
genomförande och etiska aspekter. 

3.1 Val av metod 

Vi utgick från den kvalitativa intervjun då vi tänkte ge våra informanter mer utrymme 
att utrycka sina uppfattningar istället för att leda dem till det svaret som vi vill 
komma fram till. Bryman (2011) menar att i kvalitativ forskning får 
intervjupersonerna möjlighet att ge uttryck för egna uppfattningar och perspektiv. 
Vidare påpekar Bryman att i kvalitativa intervjuer är intervjuaren flexibel och följer 
den riktning som den intervjuades svar tar. Därtill kan intervjuarens fokus anpassas 
efter de ämnen som dyker upp under intervjun.  

Vi har valt att intervjua åtta pedagoger från fyra olika förskolor. Vi bestämde även att 
utforma endast tio frågor till intervjun. Bryman (2011) skriver att det är önskvärt att 
låta intervjun röra sig i olika riktningar, då detta ger kunskap om vad informanterna 
upplever vara relevant. I kvalitativa intervjuer finns en önskan om detaljerade svar 
som berör områden eller teman som de har valt. På grund av detta formuleras ett 
antal inledande och kompletterande frågor. Detta slag av intervju kallas för 
semistrukturerad intervju. I denna metod ges informanterna utrymme och frihet att 
utforma svaren på sitt eget sätt.  

3.2 Urval – deltagare 

Vi valde att intervjua åtta pedagoger, det vill säga både förskollärare och barnskötare 
av de som ville delta i studien från fyra olika förskolor i en kommun. Vi skickade 
missivbrev till förskolechefer (se bilaga 1) och bad om samtycke om att intervjua hens 
personal (Vetenskapsrådet, 2011). På samma sätt skickade vi missivbrev till 
pedagoger (se bilaga 2) och bad om deras samtycke att delta i vår forskning för att 
komma i kontakt med den som kunde och ville medverka. Vi fick dock enbart svar 
från två stycken utbildade till grundskolelärare och sex stycken förskollärare. Deras 
erfarenheter i förskoleverksamhet varierade från 7 år upp till 33 års erfarenhet. Vi 
valde att spela in samtalen med hjälp av diktafon efter överenskommelse med 
förskolechefer och våra informanter. 

3.3 Reliabilitet och validitet  

I kvalitativa studier är det angeläget att ta hänsyn till de två begreppen reliabilitet 
(pålitlighet) och validitet (trovärdighet). Både reliabilitet och validitet handlar om hur 
pass noggranna och nöjaktiga undersökningen är, med andra ord hur vi som 
författare har begripit den data som vi har samlat in under intervjuer och hur den 
bearbetas på ett tillförlitligt sätt (Bryman, 2011). Detta gäller i stor utsträckning 
kvalitativ forskning. Vidare skriver Bryman att reliabilitet handlar om författaren får 
liknande resultat även vid andra tillfällen och validitet handlar om hur sannolika eller 
troliga resultaten är.   

I studien användes intervjuer som spelades in och som gav studien god validitet. Med 
hjälp av ljudinspelning har vi fått en helhetssyn på situationen. Vi kunde se och tolka 
informantens kroppsspråk, det vill säga hur hen reagerar på en fråga. Bryman (2011) 
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skriver att gester kan vara viktiga för att intervjuaren ska få information om 
förvirring, obehag eller bryderi. Vi lyssnade på samtalen flera gånger med tanke på 
att inte missa några detaljer. Allt som informanter sagt blev transkriberat. 

3.4 Genomförandet  

I detta avsnitt redovisar vi studiens genomförande vid insamling och bearbetning av 
data.  Efter att vi fick svar av pedagogerna kontaktade vi dem via telefon för att 
bestämma tillsammans den dagen och tiden som passade båda parter. Intervjuerna 
skedde i pedagogernas förskolor i överenskommelse med dem. Vi döpte våra åtta 
informanter som alla är kvinnor till pedagog A, B, C, D, E, F, G och H. 

3.4.1 Datainsamlingsmetod 

Vi planerade i enligt med Bryman (2011) att fråga informanterna lite om deras 
bakgrund, kön, ålder och antal år i arbetet, eftersom det är angeläget att vi ska kunna 
sätta in hens svar i ett sammanhang. Vi spelade in samtalen i samtycke med 
pedagogerna. Intervjun tog mellan 30–40 minuter att genomföra.  

3.4.2 Databearbetning 

Det första steget vid vår bearbetning av datamaterialet var att lyssna igenom det 
inspelade materialet och transkriberade intervjuerna utifrån det inspelade innehållet. 
Sedan gjorde vi en bearbetning av materialet genom att kategorisera innehållet och 
dela in dem i olika huvudrubriker framhåller Tivenius (2015). Vi jämförde likheter 
och olikheter för att se som framkom i resultatet.  

3.5 Etiska aspekter 

I vår studie är våra informanter, förskolor och kommun anonyma. Om detta har vi 
informerat både informanter och förskolechefer. Vi använde kodnycklar som till 
exempel att namnge varje pedagog med en bokstav. Vetenskapsrådet (2011) betonar 
vikten av att berätta för de intervjuade personerna hur personuppgifterna skyddas 
och att detta inte sprids vidare. Vi meddelade också våra deltagare om deras rätt att 
avbryta deltagandet i studien eller inte svara på några oönskade frågor 
(Vetenskapsrådet, 2011).  Dessutom har vi talat om att allt insamlat material kommer 
att raderas efter att studien avslutats.   

Vidare har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådet (2011) och Bryman (2011) 
forskningsetiska principer. Detta har skett på följande sätt: 

Informationskravet: är uppfyllt genom att vi informerade både förskolechefer och 
informanter genom missivbrev om vårt syfte med intervjun. Informanterna har fått 
information om vart resultatet av studien kommer att publiceras. Vi informerade om 
att deltagare, förskola och kommun är helt anonyma.  

Nyttjandekravet: innebär att vi har informerat informanterna att det är bara vi som 
läser och tar hand om det insamlade materialet. Datamaterialet kommer endast att 
användas i denna studie.  

Samtyckeskravet: innebär att vi har informerat informanterna att deltagandet är helt 
frivilligt och att de kan avböja precis när de vill.  
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Konfidentialitetskravet: innebär att informanterna är helt anonyma och inga 
personuppgifter kommer visas i studien.  

4 Resultat  

I det här kapitlet presenterar vi vårt resultat av åtta intervjuer. Utifrån de åtta 
transkriberade intervjuerna framkom tre huvudrubriker: vad ser pedagogerna som 
trygghet i förskolan, inskolning och föräldrars trygghet/otrygghet avspeglas hos 
barnet.   

4.1 Vad ser pedagogerna som trygghet i förskolan? 

Trygghet i förskolans verksamhet innebär enligt pedagog E att alla som vistas inom 
förskolans väggar ska känna sig någorlunda trygga. Hälften av våra informanter anser 
att trygghet i förskolan handlar om att som pedagog se varje barn och att varje barn 
blir bra mottaget. Detta gör pedagogen enligt hälften av informanterna genom att 
skapa relation till barnen så att de känner sig trygga med varandra och med 
pedagoger. Vidare menar de att tryggheten handlar också om att barnen ska trivas, 
tycker att det är roligt att komma till förskolan och att de litar på pedagoger. När 
barnen känner tillit till pedagoger, känner de sig säkra i miljön och med de andra 
barnen på förskolan. Barn vågar komma fram och säga vad de tycker, ifrågasätta, 
protestera eller visa när de är ledsna. Det som gäller i det här fallet är att bekräfta 
barnens känslor.  

Pedagog B har gett ett exempel om hur pedagogen kan bekräfta barnet. Pedagogen 
kan säga till barnet: ”Jag ser dig, jag hör dig, jag ser att du är arg”. Istället för att säga: 
”Du behöver inte vara arg”. När barnet är argt behöver det gå till sig självt. När ilskan 
sedan har gått över och barnet har lugnat ner sig kan pedagogen prata om 
situationen. Pedagogen kan fråga barnet: “Varför blev du så där arg” och då kommer 
barnet kanske själv fram till att det inte behövde vara argt eller tvärtom. Det handlar 
med andra ord om att barnen själva ska komma på hur de ska hantera sina känslor 
och känna vilka de är. Trygghet handlar även om att barnen kan vara sig själva då de 
leker både själva och med kompisar. Lokaler är mycket viktiga för barns och 
pedagogers trygghet, det vill säga att de ska vara inbjudande för barnen genom att det 
till exempel ska finnas material för dem att syssla med.   

Fyra av våra informanter menar att trygghet också kan vara ett stabilt arbetslag med 
tre heltidsanställda pedagoger. Vidare menar de att pedagoger finns för barnen och 
fokuserar på att skapa en trygg grupp genom att arbeta gruppstärkande för att 
förebygga konflikter. Det gäller även att ha en bra ledning med tydliga riktlinjer så att 
pedagoger känner att de har en chef bakom sig till exempel i diskussion med 
föräldrar. Ytterligare menar de att allt som handlar om arbetssituation, stämningen i 
arbetslaget, rutiner och miljön är viktigt. När detta fungerar får förskolan även trygga 
föräldrar och de blir tillfreds. Lika viktigt är pedagogens trygghet i verksamheten. 
Här poängterar pedagog C att när pedagoger är stressade eller har tankarna någon 
annanstans känner barnen av det. Därför är det mycket viktigt utifrån pedagog C att 
som pedagog vara närvarande, lugn, använda ett harmoniskt kroppsspråk och ha bra 
röstläge, vilket kan smittas av på barnen och resultera i lugna och trygga barn. 
Trygghet är grunden till att barnet utvecklar sin nyfikenhet och lärande anser alla 
pedagoger. Pedagog G och F hade ett annat resonemang när det gäller tryggheten i 
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förskolan. De menar att för vissa barn går det i perioder där de behöver mer närhet 
för att skapa trygghet. Vissa barn behöver mer trygghet när de till exempel slutar med 
napp/snutte. 

4.1.1 Trygga och otrygga barn i förskolan  

Informanterna i alla fyra förskolor talar om olika faktorer som gör barnen trygga 
respektive otrygga i förskolans verksamhet. Alla informanter anser att barns trygghet 
med lokalen, miljön, vuxna och med övriga barn i gruppen syns tydligt. Pedagog D 
och F anser att barn som vågar ta för sig, röra sig överallt, göra saker i verksamheten, 
söka kontakt/ögonkontakt, prata och vara upptagna i leken är trygga. I det här 
sammanhanget säger pedagog G och D att trygga, anknutna barn vet att de kan bli 
både ledsna och arga och att tröst och hjälp finns när de behöver det. Vidare menar 
pedagog D att ha en trygg anknytning är att kunna reglera sitt eget känslosystem och 
utan alltför stora svårigheter kunna återfå den känslomässiga balansen och fokusera 
på att utforska omvärlden igen när barnet har varit ledset eller argt. Vidare menar 
pedagog D att ett tryggt anknutet barn kan klara av påfrestningar bättre, eftersom det 
kan utgå från sina egna behov. Enligt pedagog A är det viktigt att barnet även sover 
och äter bra. Hon tycker att det är viktigt att barn får vila för att kunna återhämta 
energi. Hon förknippar mat och vila med tryggheten då menar hon att om barnet är 
otryggt äter eller sover det inte. 

Pedagog A och E nämner otryggheten när det är brist på personal som barn kan 
känna sig trygga med och på samma sätt när det är många nya vikarier. 
Informanterna anser att det kan bli otryggt bland barnen när det finns många 
vikarier på grund av sjukskrivningar eller vård av barn. Barn söker sig oftast till 
ordinarie personal, de frågar ofta "vem ska sitta vid mitt bord idag?" och de vill helst 
ha hjälp vid av och påklädning och toalettbesök av ordinarie personal. När det finns 
obalans i arbetslaget påverkar det barns trygghet och detta i sin tur påverkar barns 
lärande. Pedagog A nämner att det finns mycket bisysslor inom det här yrket. 
Pedagoger ska diska, lägga fram mat, soppa golvet och kasta soppor. De här sysslorna 
tar mycket tid, den tiden som pedagogen egentligen behöver ägna sig åt barnen och 
verksamheten.  Hälften av våra informanter hävdar att barn kan bli otrygga av andra 
okända vuxna som andra föräldrar. Barnen blir även otrygga när de av någon 
anledning inte har kommit in i gruppen eller inte talar samma språk som resterande 
barn i gruppen.  

Flertalet av informanterna lyfter fram relationer och anknytningar i förskolan som 
grundläggande för både trygghet och lärande. De framhåller att barn med trygg 
anknytning till en pedagog vet att den pedagogen finns där som en ’trygg bas’. Detta 
gör att barnet vågar leka och utforska omgivningen. Vidare menar de att när barnet 
blir oroat använder den pedagogen som en ’säker hamn’. Det kanske kryper eller går 
till den pedagogen, sträcker upp armarna och ber om tröst. Som pedagog behöver hen 
se till när barnen delas in i grupper, att de är med de vänner som de är trygga med (i 
början), tills pedagogen arbetar smart med att gynna relationen bland otrygga barn. 
Ytterligare menar pedagog C och D att deras uppgift enligt läroplanen för förskolan är 
att ha relation till barnet och lära känna vad det här barnet tycker och inte tycker om 
för att kunna arbeta vidare med det.  



14 
 

4.1.2 Barnens beteende vid otrygghet/trygghet i förskolan 

Informanterna var inne på olika spår om trygga/otrygga barn i förskolan. Några av 
informanterna framhåller att barn söker en vuxen när de är otrygga. Medan några 
andra informanter anser att när barn är otrygga vägrar de komma till en vuxen för att 
till exempel få hjälp med någonting. Otrygghet märks i kroppsspråket, det syns på 
ögonen: barnet ser rädd ut, flackar med blicken, gråter ofta, backar och vill inte 
komma, vänder om och springer till grinden. Det gäller även vid blöjbyten, vissa barn 
tycker att det är obehagligt att ligga ned och vill hellre stå upp. Det gäller då som 
pedagog att fånga upp det här barnet och återigen bör pedagogen skapa en ”relation” 
till det barnet. Pedagog D och H har samma synsätt om att otrygga barn inte vågar 
prova på olika saker, de är tillbakadragna, oroliga, osäkra och rädda för att 
misslyckas. Pedagog B säger: ”Att vara blyg har inte med trygghet att göra, det vill 
säga att människan kan vara blyg och inte våga prata inför andra fast hen är trygg i 
sig själv, människor får vara olika”.  

Däremot är trygga barns beteende påtagligt enligt pedagog A och C. När barnen 
kommer in i förskolans lokaler hälsar de och hittar alltid på någonting att göra samt 
känner sig som hemma. De barnen är utvilade, glada, friska och de vill vara med på 
samlingen, matsituationen, och av/på-klädning. Pedagog C och H anser att barn som 
är trygga vågar släppa taget, leker och väljer aktiviteter, utforskar miljön och söker 
kontakt och samspel med andra. Därtill förmedlar de en harmoni och är ofta lugna, 
glada, tillfreds, positivt inställda till det som ska hända och göras samt att det går att 
samspela och prata med dem. Pedagog E talar om trygga barn vid lämningen då hon 
menar att trygga barn ofta kommer in med ett leende, kanske en kram och börjar ofta 
leka självständigt eller i grupp. En del barn tar knappt notis om att mamma/pappa 
går. De finner sig snabbt i gruppen och den nya situationen och samtidigt känner 
föräldern sig trygg med att lämna sitt barn. 

4.1.3 Närvarande pedagoger 

För att skapa trygghet i förskolan krävs enligt majoriteten av våra informanter att 
pedagogen ska vara närvarande och lyhörd för barnens behov. Detta sker genom att 
skapa förutsättningar för barnens egna mål och att intressera dem för mål som finns 
uttalade i läroplanen för förskolan men också de mål som barnen inte spontant 
intresserar sig för. För att få detta att fungera enligt majoriteten av informanterna 
behöver pedagoger tydliga och konkreta metoder i en miljö planerad för lärande. Om 
barn har en otrygg anknytning kan pedagoger behöva "lyssna in" barnet. Det vill säga 
att pedagoger kan vara med barnet och finnas tillgängliga när barnet behöver en. 
Pedagoger behöver också vara lyhörda på barnets signaler.   

Vidare anser informanterna att pedagogen måste lyssna på barnet och få barnet att 
förstå att “den här pedagogen finns och hen tycker om mig och att jag kan gå till hen 
och prata om jag behöver vuxenstöd”. Närvarande pedagog intresserar sig för vad 
som sker i leken och i samspelet mellan barnen, att visa intresse för det barnet vill 
förmedla, bjuda en trygg famn för de barnen som behöver tröst och närhet, leka med 
dem, busa, skratta och ge kramar. Dessutom att försöka tillgodose barnens behov så 
gott som möjligt och att vara någon de kan vända sig till och lita på. Pedagog G anser 
att man alltid ska säga Hej! och Hej då! När man kommer eller går så att alla vet vilka 
pedagoger och barn som befinner sig i förskolan just då. På samma sätt hävdar alla 
våra informanter att det inte är lätt att vara närvarande i dagens läge därför att det är 
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brist på personal och framför allt kompetenta pedagoger som är utbildade till 
förskollärare.   

4.1.4 Personalstabilitet  

Pedagog A har en annan uppfattning om trygghet i förskolan. Hon säger:  
 

”Personal är a och o för att skapa trygghet i verksamheten. När personal är på plats, kan 
pedagoger dela in barnen i grupper eller arbeta med ett enskilt barn då möjligheten 
finns. Det som händer nu för tiden är att alla vill arbeta i grupp. De glömmer att det 
kanske finns ett barn som till exempel vill sitta i vuxens knä och läsa en bok”.  

 
Hon tillägger att ge barn möjlighet att sitta och syssla med någonting själva är det en 
träning för att stärka självkänslan samt öka tilliten till sig själva, vilket gynnar 
tryggheten. För att skapa trygghet ska pedagogen helst inte arbeta med tvärgrupper, 
anser hon, tvärgrupper bildas av jämnåriga från hela huset. En förklaring till detta är 
enligt pedagog A att barn känner sig otrygga när de tvingas vistas med barn från 
andra avdelningar. Personalutbildning påverkar också tryggheten i verksamheten, 
det vill säga att personal ska ha kunskap för att kunna språka med barnet på ett 
professionellt sätt. Detta innebär att pedagogen är medveten om barns nivå, och vad 
de kan klara och inte klara av. 

4.1.5 Den fysiska och psykosociala miljön 

Majoriteten av våra informanter lyfter fram miljöns betydelse för barns trygghet och 
lärande. Detta betyder att förskolans umgänge, omsorg och rutiner, lek och 
lärandemiljön ska fungera. Informanterna tycker att trygg miljö handlar om att 
pedagoger finns tillgängliga runt omkring dit barnen kan gå och prata när det behövs. 
Miljön kan också påverka tryggheten, både den fysiska och den psykiska enligt de 
flesta av informanterna. Den fysiska miljön behöver först och främst vara säker för 
barnen. Men den sociala och psykiska är viktigare, där pedagogen ser till att få en 
harmoni i gruppen bland vuxna och barnen. Om personal är stressade, förs det över 
till barnen och kan skapa otrygghet hos dem. Personal måste menar informanterna 
vara närvarande, som tidigare nämnts, observera verksamheten och se vilka behov 
som finns bland barnen.  
 
Att arbeta för att alla ska vara med är inte det bästa, anser pedagog B, för att barnen 
behöver också tid med sig själva där de kan prova sina förmågor och utveckla 
fantasin. Att tvinga barn att acceptera varandra i leken kan skapa otrygghet och 
otryggheten hämmar deras utveckling och fantasin. Vissa barn tycker många gånger 
att den andra förstör leken och till slutet bryts leken. Pedagog B ger ett konkret 
exempel från en leksituation. Hon beskriver att en pedagog kommer till ett barn som 
sitter och leker självt med till exempel fem bilar. Pedagogen säger till barnet: ”Men 
du, du har ju fem bilar, du kan ge en bil till din kompis som gråter och vill ha en bil”. I 
det här fallet gäller det att pedagogen först bör förstå hur barnet har tänkt sig i leken 
och varför det har och vill ha just fem bilar, innan pedagogen bestämmer och 
kommer med konstiga förslag som förstör barns lek och utveckling. 

Pedagog C berättar om en metod som främjar barns trygghet. Hon arbetar med att 
involvera barnen i sin miljöutformning, att de är med och bestämmer hur rummen 
ska organiseras. Genom att ta barnens egna förslag på allvar känner barnen att de 
växer och att deras åsikter och person räknas. Mot denna bakgrund växer barnets 
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självkänsla, får självförtroende och vågar ännu mer. Barnet blir på detta sätt mer 
mottagligt för inlärning. Hon gör barnens röster hörda genom att ha en önsketavla på 
avdelningen där pedagogerna antecknar barnens önskningar samt lovar dem att 
förverkliga deras önskningar vid rätt tillfälle.  

Pedagog H tycker att man inte ska ändra om i miljön för ofta, därför att barn lär sig 
var saker finns och hittar själva, just det är trygghet för dem. Pedagog F pratar 
speciellt om att skapa ett band mellan hemmet och förskolan där barns trygghet ska 
främjas. Hon menar att i förskolan skapar pedagoger en lockande miljö som kan 
kännas igen för barnen. Exempelvis böcker som pedagoger skapar där barnen har 
bilder på sina familjemedlemmar, leksaker och husdjur. Barnen tittar på de böckerna 
när de till exempel saknar sina föräldrar.  

Pedagog C och E pratade om trygghet i barngruppen och dess innebörd för barns 
lärande och utveckling. De menar att ett generöst klimat i gruppen gynnar barns 
trygghet och lärande, där pedagoger har ett varmt, hjärtligt klimat som gör att barn 
inte ska sitta och vara rädda för att någon av pedagoger har en överskridande makt. 
En av informanterna anser dock att pedagogen ska vara tillåtande men ändå sätta 
gränser. Det gäller även att använda språket på ett positivt sätt genom att undvika att 
använda ordet “inte”. Ett exempel som pedagog G tar upp är: ”Istället för att säga till 
ett barn att: du får inte klättra där nu, kan pedagogen säga vad bra! sätt dig fint här 
nu”. Genom att pedagogen säger så här, lyfter hen även de andra barnen som de får 
känna att de växer i gruppen i synnerhet om pedagogen vill fånga deras 
uppmärksamhet.  

Pedagog G lyfter fram ett annat konkret exempel från verksamheten som fångar 
barns intresse. Pedagogen säger till ett barn: ”Titta på Stina! Vad fint Stina sitter, kan 
du sitta lika fint som Stina sitter?”. Helt plötsligt så har pedagogen alla barn med sig, 
alla vill sitta lika fint, för alla barn vill göra rätt. När pedagogen fångar barns 
uppmärksamhet och får dem trygga kan hen fokusera på vad hen vill lära barnen. Om 
pedagogen har ett tillåtande klimat i gruppen och en positiv attityd, blir inlärningen 
desto roligare, det växer nyfikenhet och ur nyfikenhet kommer också följdfrågor. 
Barn blir nyfikna på allt möjligt och frågar mycket om saker och ting och utifrån det 
lär de sig. På samma sätt hävdar pedagog E att en stark personal gruppdynamik, 
trygga, tydliga och nyfikna pedagoger gynnar barns trygghet och lärande. Även 
nyfikna och intresserade föräldrar som visar intresse för barnets dag på förskolan och 
som involverar och tillfrågar barnet på ett intresserat sätt gynnar deras barns 
trygghet i förskolan. 

4.2 Inskolning  

Under den här rubriken presenterar vi allt som handlar om förskolebarns inskolning.   

4.2.1 Ålder, utvecklingsnivå och dess inverkan på tryggheten  

Samtliga informanter hävdar att inskolningen är den grundläggande processen för 
barnets trygghet i förskolan och därför behöver pedagoger arbeta intensivt för att 
kunna vinna barns trygghet. Enligt hälften av våra informanter finns dock två olika 
perspektiv när det gäller att skola in yngre och äldre barn. Några av våra informanter 
ser på yngre barns inskolning och framförallt ettåringar som lättast att skapa trygghet 
för, därför att de yngre barnen känner sig mer trygga och går nästan till vilken famn 
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som helst. De behöver så mycket närhet, särskilt när de inte kan gå. De knyter an till 
kontaktpedagogen för att känna trygghet när mamma eller pappa inte finns. Det kan 
ta längre tid att skola in äldre barn eftersom pedagogen först behöver vinna barnets 
förtroende. Det vill säga äldre barn och framför allt tre till fyraåringar är i den 
känsliga åldern som gör att det blir svårt för dem att komma in i gruppen och i 
rutinerna, i synnerhet när barnet inte har skolats in tidigare på en förskola.  

Pedagog E tillägger att barn i de olika åldrarna har olika behov och framför allt olika 
sätt att visa otrygghet/trygghet. Yngre barn som kanske ännu inte har så väl utvecklat 
språk använder ofta gråten som ett sätt för dem att förmedla ett behov eller en rädsla, 
medan det hos äldre barn kan finnas behov av att dra sig undan eller ge uttryck för 
sin sorg eller oro. Pedagog H anser däremot, att yngre barn kan bli ledsna vid 
lämningar men det har egentligen inget med trygghet att göra, utan de har svårare att 
förstå att föräldern kommer tillbaka.  

Resten av informanterna anser att åldern på barnet inte spelar någon roll under 
inskolningen utan att det mest handlar om barnet har denna trygghet hemma. Med 
andra ord: om barnet är tryggt hemma är det lättare för det att acceptera människor 
runtomkring. Det som är avgörande är pedagogens erfarenhet och kompetens. Om 
pedagogen inte lyckas skapa trygghet spelar barnets ålder ingen roll, betonar pedagog 
B. Barn behöver emellertid få grunden till en trygghet och anknytning. I förskolan ska 
pedagogen vara närvarande och igenkännande som medmänniska samt ha full fokus 
på barnet och dess behov och omsorg. Pedagogen ska även se ”bakom” barnet och 
vad barnets trygghet/ otrygghet kan beror på oavsett ålder. Pedagogens uppgift är att 
observera, kartlägga och se till att alla barn ska få vara trygga.  

4.2.2 Hur går inskolningen till? 

På frågan om hur inskolningen går till hade alla informanter liknande metod. De 
menar att pedagogen måste se till att det är ett lugnt och tilltalande klimat. Det vill 
säga att hela barngruppen inte helst ska vara inne på avdelningen. Pedagogen kan 
börja med att vara ensam med föräldrar och barnet inne på avdelningen. Därefter kan 
pedagogen ta några kompisar in för att barnet ska få några jämnåriga att leka med. 
Pedagogen bör visa med sin kropp och sitt språk att hen är rolig och inte farlig samt 
att barnet kan lita på hen. Barnet måste få den tiden det behöver för att släppa sina 
föräldrar och vänja sig i förskolans verksamhet. 
 
Vidare framhåller samtliga informanter att det är också viktigt att ha en 
kontaktperson under inskolningen för det underlättar att skapa trygghet både till 
barnet och till föräldrar. Pedagogen söker kontakt med barnet och föräldrar blir då 
mer "dolda". Om pedagogen lyckas med att ha en bra inskolning blir det en lyckad 
start för barnet i förskolan. För att pedagogen ska lyckas krävs att föräldrar berättar 
om vad barnet tycker om att göra och leka samt berättar vad som intresserar barnet. 
Våra informanter hade positiv inställning till den tid som barnen behöver för att 
kunna vänja sig i förskolans verksamhet. De uttrycker att ”Vi har låtit inskolningen få 
ta tid, oftast tar det cirka 1,5–2 veckors inskolning, där barnet stegvis gör sig 
oberoende av föräldrar”. 
 
Pedagog D och B ger utryck för att de har läroplanen för förskolan som grund för 
arbetet med inskolningen. Första mötet är det viktigaste för både föräldrar och barn, 
där kontaktpersonen talar om vilka roller alla pedagoger har i verksamheten. Lika 
viktigt är att pedagogen även tänker på: lyhördhet, närhet, närvaro och tydlighet. 
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Pedagogen ska vara trygg i sitt arbete, det vill säga att vara medveten om vad hen 
håller på med samt vilken människosyn hen har för att kunna påverka verksamheten. 
Ytterligare menar dessa två informanterna att kontaktpersonen måste arbeta med att 
få relationen till både barnet och föräldrar. Det är angeläget för ett barn att det 
känner att personalen också tycker om deras föräldrar. Här spelar föräldrar också en 
stor roll. Om föräldrar visar tillit till kontaktpedagog och litar på hen, blir det lättare 
för barnet att göra det samma.   

4.2.3 Vad lär barnen sig under inskolning? 

Det är tydligt att alla våra informanter anser att det finns ett starkt samband mellan 
trygghet och lärande. Här talar de om just det lärandet som sker under inskolningen 
som i sin tur etableras via tryggheten. Barn som har eller får en trygg anknytning till 
pedagoger vågar utforska och lära. Trygga och säkra pedagoger ger även barn större 
självförtroende. Tron på att barn kan är viktigt så att de inte blir förminskade. Barnen 
lär sig rutinerna och bli trygga med dem, såsom hur materialen används, tvätta 
händer, var hängs kläder och så vidare. Genom att lära sig rutinerna känner barnen 
igen sig istället för att få obehagliga överraskningar som gör barnen förvirrade. 
Pedagog B ser på lärande och trygghet som ömsesidigt beroende faktorer.  Barn lär 
sig rutiner och regler vilket är trygghet i sig. Det vill säga för att barnen ska känna sig 
trygga måste de kunna rutinerna. Allt som handlar om hur verksamheten fungerar, 
det vill säga personal, vikarier och om olika slags tider. Det finns ett samband mellan 
trygghet och lärande. När barnet är otryggt och sitter och gråter, koncentrerar det sig 
på sina känslor och frustration vilket gör att det inte tar in sig något lärande. 
Otrygghet betyder icke lärande. Därför poängterar våra informanter att det är viktigt 
att barnet får ta inskolning i sin takt och få tid att knyta an till pedagoger.  

4.3 Föräldrars trygghet/otrygghet avspeglas hos barnet 

Alla våra informanter har samma uppfattning om betydelsen av föräldrars trygghet. 
De tycker att trygga föräldrar ger trygga barn och otrygga föräldrar ger otrygga barn 
men informanterna har emellertid olika erfarenheter. Ett exempel som pedagog C 
lyfte fram handlade om hemförhållandet. Om förskolan har skolat in ett barn med 
ängsliga föräldrar som tycker synd om barnet att vara i förskolan när de jobbar, 
förmedlar de till sitt barn att det här är inget bra ställe att vara i. Det kan då till 
exempel vara en förälder som säger till sitt barn vid lämningen: ”stackars “dig” som 
måste vara här när mamma/pappa jobbar”. I det här fallet har föräldern absolut inte 
bäddat för att barnet ska ha en bra dag eller en bra miljö. Föräldrars egen trygghet är 
avgörande och att de anser att det är positivt och roligt att barnet är i förskolan, för 
det avspeglas hos barnet. Utifrån pedagog E och F, har förälders känslor stor 
inverkan på barns trivsel i förskolan. Om föräldern visar otrygghet/ointresse läser 
barnet ofta av detta ganska snabbt. Ofta genom att föräldern vill känna sig behövd, 
saknad och älskad av barnet så att man nästan som förälder själv framkallar tårar hos 
barnet. 

Det är också viktigt att skola in föräldrar enligt några informanter. Detta sker genom 
att som förälder veta vad hen ska säga och inte säga i vistelse med barnet. Förskolan 
skolar in föräldrar genom att prata om hur verksamheten fungerar, visa vad förskolan 
har för styrdokument och vad pedagoger behöver förhålla sig till. Dessutom att vara 
tydlig och berätta om hur dagen har varit vid hämtningar, allt som gäller mat, vila, 
lärande och omsorg. Genom att föra mycket information till föräldrar får förskolan 
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lugna föräldrar som känner att ”här tas väl hand om mitt barn”. Det vill säga att 
föräldrarnas attityd till förskolan lätt kan snappas upp och avspeglas hos barnet. 
Pedagog B har ett annat perspektiv när det gäller att förmedla information. Hon 
menar att det absolut inte enbart är personalens ansvar att berätta om barnets vardag 
i förskolan. Personal förväntar sig att även föräldrar förmedlar om det har hänt något 
hemma med barnet såsom att barnet har sovit dålig, varit trött, sjuk, ledsen eller arg 
på morgonen. På det sättet kan pedagoger använda rätt strategi för att hjälpa barnet 
att komma in i förskolans verksamhet. Allt detta görs för barnens bästa. 

4.3.1  Att bygga relation mellan förskola och hem  

Föräldrars förtroende för förskolan speglar absolut barnets syn enligt samtliga 
informanter. Barn hör och känner av mer än vad vuxna ibland tror. Ifall föräldrar är 
missnöjda blir barnen mer oroliga. Otrygghet hos föräldrar kan handla om småsaker: 
som tillexempel kläder som försvinner från barns låda i förskolan. När föräldrar 
tänker att det finns någon som till exempel ”stjäl kläder” blir det tråkig stämning 
mellan föräldrar och personal på avdelningen. Detta märks också på barnet. I det här 
sammanhanget anser pedagog B att det även handlar om respekt och tillit. Det vill 
säga att föräldrar och pedagoger respekterar och litar på varandra. För att ha tillit till 
varandra gäller det att skapa och upprätthålla en förtroendefull relation med 
föräldrarna. Där föräldrar och pedagoger ger och tar och möts halvvägs men barnets 
behov ska alltid vara i centrum.  

Pedagog D har varit inne mycket på att för att ha trygga föräldrar är det bra om 
pedagoger bygger en relation tidigt till föräldrar och deras barn. Hon berättar:  

”det spelar en stor roll om hur den vuxne är i barnets närvaro. Trygga vuxna ger trygga 
barn. Jag tänker att om vi som personal märker att föräldrar är otrygga bör vi på något 
sätt hjälpa dem. Man kan ha anknytningsproblem även som vuxen. Med andra ord man 
kan ha svårt att etablera relationer, ha svårt att lita på andra, ha svårigheter i nära 
relationer och så vidare. Många faktorer påverkar hur våra liv kommer att bli, men har 
man en otrygg anknytning med sig från barndomen kan den, tillsammans med andra 
riskfaktorer, bilda ett mönster som minskar vår förmåga att klara av olika 
påfrestningar. Och jag tror att det speglar sig på barnet/barnen i dess närvaro. Man 
måste bygga upp en tillit och trygghet. Det är det viktigaste innan man kan börja tänka 
på allt som man ska göra i läroplanen. Tryggheten är viktigt för annars kan barnen inte 
utvecklas och lära sig på ett lika bra sätt. De blir hämmade om de känner sig otrygga. 
Personalen blir också hämmande om de känner sig otrygga för då vågar man inte prova 
nya saker med barnen. Man vågar inte vara sig själv helt enkelt och då hämmar det hela 
verksamheten”. 

Pedagog C och D främjar relationen mellan förskola och hem genom att tydligt 
berätta om verksamheten, varför pedagoger gör som de gör, hur de tänker och lägger 
upp arbetet, och om styrdokumenten. Samtidigt lyfter pedagogerna vikten av att vara 
lyhörda för föräldrars önskemål och att vara nyfikna på varandra men även ha en 
distans mellan förskola och hem. Pedagog G tillägger att hon kan nå föräldrarna 
bättre via förskolans blogg där skriver de om vad de gör på dagarna i förskolan. 
Pedagog E och C betonar att de bjuder föräldrar att ringa till förskolan om det har 
funnits oro, otrygghet, konflikt mellan barn-förälder eller liknande vid lämningen. 
Pedagoger kan kontrollera av att barnet är okej och inte tagit skada av tidigare 
händelser. Genom redan nämnda metoder stärker relationen mellan förskola och 
hem och föräldrar känner trygghet med pedagoger, att de litar på att pedagoger kan 
ta hand om deras barn på bästa sätt. 
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4.3.2 Föräldrasamverkan    

Samverkan mellan förskola och hem kan ske på olika sätt. Ett av de sätten är när 
pedagoger kan skicka en bild via exempelvis MMS till föräldrar. Det behöver inte vara 
en uppsats enligt alla våra informanter men en bild kan säga väldigt mycket. 
Exempelvis att skicka ett MMS som sagt och meddela föräldrar när barnet har blivit 
lugn efter att ha varit ledsen vid lämningen. När förskolan har trygga, lugna och 
positiva föräldrar samt har ett bra samarbete med dem, har pedagoger ofta barnet 
lugnt och tryggt. Trygga föräldrar som tycker: ” Vad roligt att vi är här idag” skapar 
ett tryggt barn som också tycker det. För att främja och skapa föräldrasamverkan som 
i sin tur ökar tryggheten hos föräldrar ska förskolan enligt alla informanter bygga och 
skapa relation mellan personal och föräldrar. Det sker på olika sätt bland annat att 
bjuda föräldrar att komma in och titta i verksamheten, att ha föräldramöte, 
grillkvällar, Lucia och dropp-in fika. Det är väsentligt enligt pedagog B att det finns 
personal, framför allt ordinarie, på plats vid lämningar för att ta emot barnen och på 
samma sätt finns de tillgängliga att ge dagsrapport för föräldrar om hur dagen har 
varit med sina barn vid hämtningar. 
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5 Analys 

I det här kapitlet analyseras resultatet med koppling till det valda teoretiska 
perspektivet och annan relevant litteratur. I detta kapitel presenteras avsnitten 
närvarande pedagoger, relationer till barn och föräldrar och lärande genom trygghet.  

5.1 Närvarande pedagoger 

I vår studie har vi försökt ringa in hur informanterna ser på begreppet trygghet och 
dess samband med lärande och utveckling i förskolan. En av de viktigaste aspekterna 
tycks vara pedagogens närhet till barnen. Att vara närvarande är enligt våra 
informanter att vara lyhörd, att lyssna på vad barnet tycker och tänker, att observera 
det som handlar om lek, rutiner och aktiviteter. Det gäller även att lyssna in barnets 
kroppsspråk. I förskolor finns det barn som inte kan prata eller som har ett annat 
språk än svenska. Det handlar om att se och tolka barnets beteende på ett 
professionellt sätt. Barn kan komma till förskolan med olika sinnesstämningar och 
det är så viktigt att pedagogen är närvarande och pratar med barnet, lyssnar 
intresserat, bekräftar och utmanar det att berätta vad som hade hänt. Detta gör att 
barnet känner trygghet att visa sina känslor. Broberg (2006) anser att anknytning 
handlar om tillgänglighet, vilket innebär ”närvarande”. Han menar att barnet söker 
tröst, beskydd och trygghet hos sin anknytningspedagog som finns på plats för att 
tillgodose barnets behov. Vi kan med andra ord se att pedagogens roll i förskolan i 
stor utsträckning tycks handla om att observera barnen med pedagogiska glasögon 
för att identifiera barns behov samt planera pedagogiska aktiviteter som gynnar 
barns utveckling och lärande. Informanterna ser på trygghet som att vara närvarande 
så mycket det går.  

Barnen känner delaktighet och får inflytande i verksamheten genom att deras åsikter 
blir respekterade. Fysisk miljö och fasta rutiner i verksamheten innebär trygghet för 
barnen (Erixon m.fl., 2007). När pedagoger av någon anledning förändrar miljön 
eller rutiner, berör de på något sätt barns trygghet. Vi kan se att pedagogens uppgift 
är att samarbeta med barnen och tillsammans med dem utforma en stimulerande och 
inbjudande miljö med möjligheter till lek, lärande och social samvaro. Barn lär sig i 
social interaktion. Social interaktion fungerar som bäst i trygga miljöer enligt Erixon 
med flera. Slutsatsen blir att barn lär sig när det finns närvarande och engagerade 
pedagoger som gör allt för barnens bästa.  

Pedagogen är närvarande genom att bjuda på sig själv. Att vara närvarande kan också 
betyda att kanske vara med i leken beroende på lekens karaktär och barnens vilja. 
Pedagoger hjälper barnen att komma in i leken, stöttar deras tankar och utvecklar 
deras fantasi. Pedagogerna ska helst finnas tillgängliga för barnen, inte bara fysiskt 
utan också psykiskt för att kunna nå dem på bästa sätt (Kihlbom m.fl., 2009). 

5.2 Relationer till barn och föräldrar 

Det är intressant att märka att samtliga informanter i vår studie har uppfattat 
sambandet mellan trygg relation och lärande. Anknytning är grunden till tryggheten i 
förskolan. Allt börjar med att pedagoger skapar en relation till både föräldrar och 
barn. Anknytning handlar om nära och känslomässiga relationer som kan inverka 
individens utveckling (Aroseus, 2013). För att en del barn ska utvecklas måste de vara 



22 
 

trygga enligt Hagström (2010) och för att barnen ska vara trygga, krävs att pedagogen 
har etablerat goda relationer och knutit an till barnen (Kihlbom m.fl., 2009). Trygga 
relationer i förskolan innefattar även barns trygghet med varandra i barngruppen. 
För att det ska uppnås arbetar våra informanter med att förhindra konflikter. Trygga 
barn i gruppen har lättare att samspela och leka med varandra, vilket i sin tur främjar 
lärandet. 

Hälften av våra informanter har poängterat att barn blir otrygga när det finns 
främmande personer i förskolan. Relationer mellan våra informanter, barn och deras 
föräldrar skapas genom att ha olika sociala träffar i förskolan. Genom att ha sådana 
träffar möts alla tillsammans. Det är också tydligt att föräldrar träffar andra föräldrar 
och pratar med varandra om deras barn, deras lekar och intressen och relationer 
sinsemellan. Barnen i sin tur kan också passa på att prata med sina kompisars 
föräldrar. På det sättet utvecklas relationen mellan familjerna och just mellan barn 
och andra föräldrar, vilket i sin tur främjar barns trygghet. Informanterna ser även på 
relationens utveckling till föräldrar genom dem korta kommunikations möten som 
sker dagligen i förskolan. När pedagogen har goda relationer till föräldrar, i och med 
det, ökar även potentialerna till att skapa goda relationer till barnet.  

5.3 Lärande genom trygghet  

Informanterna har en gemensam inställning till vad som är viktigt i deras yrkesroll 
och det är att barn och föräldrar ska känna sig trygga när de kommer till förskolan. 
Barns trygghet är en grundläggande aspekt för att barn ska utvecklas och lära sig i 
förskolan, resonerade informanterna. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 
står det att pedagoger lägger grunden för livslångt lärande genom att kombinera lek, 
lärande och omsorg. För att nå det mål som finns uttalat i läroplanen för förskolan 
arbetar våra informanter professionellt. Det handlar om hur informanterna ser på 
lärande, vilken människosyn de har, deras bemötande av varje individ och hur de ser 
på barnet som individ. Informanternas förhållningssätt presenteras tydligt i de 
exemplen som lyfts fram i resultatpresentationen. Informanternas attityder, 
handlande och värderingar, grundas i läroplanen för förskolan och är basen för deras 
arbete med barn.  När de är medvetna om deras förhållningssätt gentemot barnen 
utvecklas självständiga individer som tror på sig själva vilket leder till en inre 
trygghet. Majoriteten av informanterna hävdar att ur självkänslan växer trygghet. 
Detta lyfts även av Hagström (2010) att när barnen är trygga är de motiverade för 
lärandet.  

Goda relationer kännetecknas av ömsesidighet, allt som handlar om respekt, hänsyn, 
förståelse. När pedagogen tar initiativ och reagerar positiv på barns handling gör 
barnen också det. Detta främjar kommunikationen mellan barn och pedagogen på 
långt sikt och leder till trygghet. När barnet är tryggt, vågar det kommunicera i 
förskolan. Följden blir att barnet utbyter och ökar sina erfarenheter och kunskaper. 
Däremot om pedagogen är dominant som en av våra informanter har uppgett, kan 
detta orsaka att barnet varken känner sig tryggt eller motiverat för lärande. Barnet 
koncentrerar mycket på sitt beteende. På grund av detta släcks utforskandesystemet 
omedelbar ner som beskrivs av Broberg med flera (2012). Trygga barn lär sig, annars 
går all barnens energi åt att hålla bara att ha kontroll på sin omgivning och väntan på 
att gå hem. Slutsatsen blir att otrygga barn inte är så motiverade av att lära sig. 
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Sammanfattningsvis har vi sett att informanterna är starkt medvetna om att 
närvarande pedagoger, relationer, trygghet och lärande hänger samman i förskolan. 
Det vill säga att de bygger på och är beroende av varandra. Att skapa trygghet i 
förskolan är, enligt samtliga informanter, att vara närvarande i kropp och själ och 
lyssna aktivt på barnet. När pedagogen är närvarande blir kontakten med barnen 
smidigare och fylld med känslor. På det sättet vinner pedagogen barnets förtroende, 
vilket leder till anknytning och en relation mellan barnet och pedagogen. På samma 
sätt bygger pedagoger relationer till föräldrar för att kunna komma närmare och 
förstå hemförhållandet. När föräldrar känner att förskolan och framför allt pedagoger 
är engagerade i deras barns trivsel och utveckling i förskolan känner de sig trygga. 
När föräldrar är trygga avspeglas det hos barnet vilket gör att barnet blir också 
tryggt.   

När barnet är tryggt är anknytningssystemet i viloläge enligt Broberg med flera 
(2012), vilket gör att barnets utforskningssystem är igång.  Mot denna bakgrund 
vågar barnet röra sig fritt i förskolans lokaler, tar för sig när det provar på olika saker, 
är redo för utmaningar och samspelar med andra i gruppen. När barnet väl är tryggt 
med sin omgivning, samspelar det med sina kompisar via leken eller andra aktiviteter 
och när barnet samspelar med andra utvecklar och lär det sig. 
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6 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras resultat och analys med koppling till relevant litteratur. I 
detta kapitel presenteras avsnitten metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsatser, 
pedagogik relevans och framtida forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte att försöka förstå om tryggheten i förskolan kan påverka barns lärande 
och utveckling, fick oss att begripa att det är ett stort område som beror på många 
faktorer. Efter att vi har avslutat vår studie kan vi se att vårt metodval underlättade 
för oss att få fram relevant material som främjade vårt syfte. Vi valde en kvalitativ 
studiemetod, det vill säga intervjuer som var rimlig för vår studie. Intervjuerna 
underlättade diskussionen samt gjorde samtalen levande då vi kunde röra oss i flera 
riktningar och på det sättet konstruerade ett antal följdfrågor (Bryman, 2011). 
Följdfrågorna gav oss ett bredare perspektiv vilket hjälpte till att få ett stort material 
för att kunna besvara våra forskningsfrågor. Vi valde att intervjua fyra stycken 
pedagoger var och enskilt på några olika förskolor. Efter intervjuerna träffades vi och 
reflekterade över vårt insamlande material. Vi märkte att våra åtta informanter hade 
liknande åsikter om en och samma sak men det var utifrån olika synvinklar. Detta 
gjorde att vi kunde fördjupa analysen. 

Vi hade en stor hjälp av diktafonen under intervjuerna, vilket Bryman (2011) skriver 
att om man har tillgång till en diktafon kommer arbetet att underlättas något. 
Fördelen är att vi inte behövde anteckna under intervjun utan vi kunde fokusera på 
informanternas kroppsspråk. Dessutom missade vi inte ett enda ord i intervjuerna 
med hjälp av ljudinspelningen. Nackdelen är att transkribera tar så mycket tid för att 
kunna få ner allt som har blivit sagt under skrivprocessen efteråt.   

6.2 Resultatdiskussion  

Vi tycker att resultatet av studien har besvarat våra forskningsfrågor: Hur ser 
pedagogerna på sambandet mellan trygghet och lärandet i förskolan? Och hur talar 
pedagogerna om sitt arbete med att främja tryggheten i förskolan? Och syftet att ta 
reda på hur åtta pedagoger ser på trygghetens betydelse för barns lärande och 
utveckling i förskolan har uppnåtts. Det märks att våra informanter är trygga i sitt 
yrke och använder sin kunskap för att bemöta och stötta barn i deras lärande och 
utveckling. Alla informanter, det vill säga pedagoger i studien har reflekterat kring att 
knyta an och bygga relationer till både barn och deras föräldrar för att skapa trygghet 
bortsett från deras varierande erfarenhet. 

Broberg med flera (2012) anser att barns sociala och lärande förmåga ökar när 
barnen känner trygghet. Både informanter och tidigare forskning som vi har 
presenterat i bakgrundskapitlet pekar på att det som är viktigt i pedagogers yrkesroll 
är att barn och föräldrar ska känna sig trygga när de är i förskolan. Enligt läroplanen 
för förskolan (Skolverket, 2016) är det pedagoger i förskolan som lägger grunden för 
ett livslångt lärande. Några av informanternas syn på otrygga barn i förskolan är att 
barnen inte visar något intresse för de aktiviteter som sker i verksamheten och att det 
blir svårare att ta till sig lärandet i förskolan.   
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Vad gäller inskolning i förskolan är våra informanter tydliga med att tiden ska 
anpassas till barnet vid inskolning, men fungerar det verkligen så? Vi tror att det mer 
handlar om rutiner som de ska hålla. Det som gäller är att verksamheten ska fungera 
i praktiken, det vill säga, om det är skrivet i förskolans dokument om inskolning att 
det ska ta två veckor så är det två veckor som gäller oavsett om barnet är redo eller 
inte. Vi anser som Broberg med flera (2006) att inskolning ska ske utifrån det 
enskilda barnets behov och förutsättning. I Skolverket (2016) finns det inga tydliga 
riktlinjer om hur inskolningen ska gå till eller hur lång tid det ska ta för att barn ska 
vänja sig vid förskolans verksamhet. Det står, däremot, mycket mer om att vi som 
förskollärare har som uppgift att utgå från barns behov vid allt som gäller omsorg, 
lek, utveckling och lärande.     

Vi iakttog att informanterna aldrig har varit inne på pedagogisk dokumentation som 
är ett pedagogiskt verktyg för pedagoger att sätta fingret på barns behov. I synnerhet 
när vi ställde frågan om ” Hur ser du om barnen är trygga/otrygga?” För att kunna nå 
ett lustfyllt lärande krävs kompetenta pedagoger som kan ta hand om barn och deras 
utveckling på ett professionellt sätt. Pedagogisk dokumentation är ett pedagogiskt 
redskap som hjälper pedagogerna att kunna identifiera barns behov. Detta börjar 
enligt Skolverket (2016) med att observera verksamheten för att se vad det är som 
fungerar bra och/ eller mindre bra. Utifrån våra erfarenheter i förskolans verksamhet 
är pedagogisk dokumentation en rad av olika praktiker som börjar med att observera, 
dokumentera (med kamera eller papper och penna), reflektera och planera. Efter 
dokumentationen reflekterar pedagoger enskilt eller i arbetslaget kring barns trivsel, 
lek, lärande, utveckling och trygghet i förskolan. 

Vi har förstått att informanterna i vår studie lägger stor vikt vid trygghetens betydelse 
för lärande. Barns lärande och utveckling i förskolan grundar sig på trygghet 
(Skolverket, 2016). På grund av det känns det positivt att vår studie visar på att alla 
informanter som vi har intervjuat tycker att det är viktigt att skapa relationer till både 
barn och föräldrar för att gynna trygghet i förskolan. Samtliga informanter påpekar 
att om föräldrar tryggt lämnar sitt barn i förskolan, förs den känslan över till barnet. 
Vi har kommit fram till att trygga föräldrar ger trygga barn och trygga barn lär sig, 
vilket vi hittar stöd för hos Jensen och Jensen (2010).   

Avslutningsvis är förskolan, utifrån skolverkets riktlinjer (2016), barnens arena och 
en mötesplats där pedagoger arbetar för att gynna trygghet hos barnen. Enligt 
Renblad och Brodin (2014) ska tryggheten etableras redan i förskolan därför att 
barnen ska få större potential för att lyckas bra i skolan i framtiden. Barn ska gå i 
skolan och behöver utveckla förmågan att socialt samspela med människor som de 
känner sig trygga med. Mot denna bakgrund framhåller Jonsdottir och Nyberg (2013) 
att bästa förutsättningar för barns lärande och utveckling är en trygg och tillitsfull 
relation. 

6.3 Slutsatser 

Vi har kommit fram till att trygghet hänger samman med lärande och utveckling i 
förskolan. Studiens resultat visar att samtliga pedagoger i vår studie använder 
ungefärligen samma slags metoder för att gynna tryggheten i förskolan. Ämnet 
trygghet är stort och komplext. Det handlar mycket om pedagogernas arbetssätt, 
förhållningssätt och vilket perspektiv de utgår ifrån för att identifiera trygghet och 
främja den.  
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6.4 Pedagogisk relevans  

Studien lyfter fram vikten av att som pedagog i förskolan, oavsett om den är 
barnskötare eller förskollärare, att se och vara medveten om sambandet mellan 
trygghet och lärande. Studiens resultat visar att samtliga informanter har full 
förståelse för trygghetens betydelse och vilka metoder som används för att gynna 
trygghet i förskolan. Ämnet trygghet är relevant för pedagoger i förskolan och är en 
del av pedagogiken. I läroplanens riktlinjer (Skolverket, 2016) understryks att 
trygghet är en nödvändig grund för lärande. Det vill säga att pedagoger inte kan 
arbeta pedagogiskt med fokus på lärande och utveckling utan att först och främst 
skapa trygga barn som ska trivas och är med under olika aktiviteter.   

6.5 Framtida forskning  

En intressant tanke skulle vara att observera i förskoleverksamheten för att kunna se 
de faktorer som påverkar pedagogernas yrkesroll i förskolan och just när det gäller att 
främja trygghet under inskolning. Det vill säga omständigheter som personalbrist, 
vikarier, stora barngrupper, som tar mycket tid av pedagogerna. För detta 
sammanhang finns det andra forskningsmetoder såsom observationer. 
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Bilaga 1  

Missivbrev    

Till förskolechefen!    

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter som heter Media Alhadai och Johanna Nynäs. Vi 
studerar på Mälardalens högskola i Eskilstuna och ska skriva vårt självständiga 
arbete under vårterminen 2017. Under de kommande dagarna skulle vi vilja komma 
till förskolan för att intervjua några av pedagogerna i din personal. Vi vill undersöka 
pedagogernas syn på betydelsen av trygghet för barn i förskolan.    

Syfte med vårt arbete är att få förståelse, gå djupare och få mer kunskap om 
pedagogernas syn på denna fråga. Intervjun kommer att ske i er förskola vid ett 
lämpligt tillfälle och kommer att ta ca 30 minuter. Vi vill försäkra oss om ditt 
samtycke innan vi genomför intervjuerna. Vi kommer att spela in samtalen i 
samtycke med dig. Vi kommer att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna och 
allt material som vi samlar kommer att behandlas konfidentiellt. Det skriftliga och 
inspelade materialet kommer vi att använda i forskningssyfte där pedagogerna 
kommer att vara anonyma. Detta innebär att varken pedagogernas, förskolans eller 
kommunens namn kommer att nämnas. Efter att vårt arbete har avslutat kommer vi 
att radera allt insamlat material.     

OBS! Arbetet kommer att publiceras i DiVA! https://mdh.diva-
portal.org/dream/login.jsf     

Vid funderingar hör gärna av dig!    

Du kan kontakta oss på:    

Media                                                       Johanna    

Mai14001@student.mdh.se                jns08001@student.mdh.se    

  

Handledare:  XXXXXXXXX        Tel: XXXXXXXX    

    

Med vänliga hälsningar     

Media Alhadai och Johanna Nynäs    

  

  

https://mdh.diva-portal.org/dream/login.jsf
https://mdh.diva-portal.org/dream/login.jsf
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Bilaga 2  

Missivbrev    

Till förskolepedagoger    

Hej!    

Vi är två förskollärarstudenter som heter Media Alhadai och Johanna Nynäs som 
studerar vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK på 
Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi ska skriva vårt självständiga arbete nu under 
vårterminen 2017. Under de kommande dagarna vill vi komma till förskolan för att 
intervjua dig, därför undrar vi om du vill medverka? Vi kommer att undersöka hur du 
ser på trygghetens betydelse för barn i förskolan.    

Syfte med vårt arbete är att få förståelse, gå djupare och få mer kunskap om 
pedagogernas syn på denna fråga. Intervjun kommer att ske i din förskola vid ett 
anpassat tillfälle och kommer att ta 30 minuter. Vi kommer att spela in samtalen i 
samtycke med dig. Deltagandet i vårt arbete är frivilligt och du har möjlighet att 
avbryta intervjun/medverkan när du vill. I detta arbete kommer varken ditt namn, 
förskolans namn eller kommunens namn att nämnas. Efter att vårt arbete har 
avslutat kommer vi att radera alla insamlade materialet.     

OBS! Arbetet kommer att publiceras i DiVA!   https://mdh.diva-
portal.org/dream/login.jsf    

    

Vid funderingar hör gärna av dig!    

Du kan kontakta oss på:    

Media                                                       Johanna                       Mai14001@student.mdh.se
                jns08001@student.mdh.se    

    

Handledare: XXXXX    Tel: XXXXXXXX  

     

Vi ser fram emot ditt svar då meddelar du om medverkan så att vi kan komma 
överens om vilken tid som passar dig att träffas.    

Med vänliga hälsningar   

Media Alhadai och Johanna Nynäs  

  

https://mdh.diva-portal.org/dream/login.jsf
https://mdh.diva-portal.org/dream/login.jsf
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Bilaga 3  

Intervjufrågor  

Ålder?  

Utbildning?  

Erfarenheter?  

1. Vad är trygghet i förskolans verksamhet enligt dig?   

2. Hur hanterar ni barn som blir ledsna vid lämningar?  

3. Hur märker/ definierar du otryggheten hos barnen?  

4. Hur ser du att barnen är trygga? Hur påverkas barns lärande av eventuell 
otrygghet/trygghet?   

5. Vad gynnar barns trygghet och lärande?  

6. Hur skapar du en trygg miljö för barn och deras lärande?  

7. Har åldern hos barn någon betydelse för deras trygghet/otrygghet? 
Utvecklingsnivå?  

8. Hur arbetar du för att barnen ska känna sig trygga under inskolning? Vad barnen 
lär sig under inskolningen? Sambandet mellan trygghet och lärande under 
inskolning?   

9. Hur gör ni i arbetslaget för att bygga trygghet mellan föräldrar och förskola?  

10. Hur avspeglas föräldrarnas trygghet/otrygghet hos barnet? Vilka konsekvenser 
för barns lärande?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


