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Sammanfattning 

Syftet med studien var att bidra med fördjupad kunskap om förskollärares förståelse av 

och arbete med trygghet i relationer till olika mänskliga aktörer i förskolan, liksom vilka 

ramar och utmaningar de möter i detta arbete. Genom detta har vi undersökt hur 

förskollärare uppfattar och förstår begreppet trygghet och dess betydelse för barns lärande 

och utveckling. Vi har även undersökt förskollärares arbetsmetoder i trygghetsarbetet i 

förskolan och vilka faktorer som de identifierar som utmaningar i arbetet. Studien bygger 

på kvalitativa intervjuer med sex verksamma förskollärare och har analyserats med hjälp 

av anknytningsteori och ramfaktorteori. Den tematiska innehållsanalysen av intervjuerna 

visar att trygghet är ett begrepp med många olika nyanser och betydelser beroende på 

kontexten. Förskollärarna belyser särskilt två aspekter som påverkas och avgörs av 

trygghet: barns upplevda trygghet som förutsättning för fortsatt lärande samt trygghet som 

grunden för en kvalitativ pedagogisk verksamhet. Trygghetsarbetet formas av relationer 

och miljöer, och utmanas av faktorer i relationella dueller i form av tid, ekonomiska 

prioriteringar och förtroendets påverkan. Uttrycket “trolla med knäna” återkommer i 

studiens insamlade material vilket översätts till en acceptans och försoning, vad gäller 

förhållningssätt och arbetsmetoder gentemot de begränsningar som ramfaktorer utgör. 

Resultatet visar att förskollärarnas attityd och förhållningssätt gentemot ramfaktorer är 

viktiga och att dessa påverkar hur de ser på och kan genomföra trygghetsarbete. 

 

Nyckelord: Trygghet, förskollärare, förskolan, barn, vårdnadshavare, anknytningsteori, 

ramfaktorteori 
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Inledning  

 

Ett allmänt vedertaget påstående är att barn som känner sig trygga, tar till sig utveckling 

och lärande. Trygghet är en grundförutsättning för god utveckling. En snabb sökning i den 

reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) gav oss fyra träffar på ordet ”trygghet” och hela 

47 träffar på ordet ”lärande”, vilket vi ansåg var en intressant indikation på hur staten 

värderar olika aktiviteter och egenskaper i förhållande till vad förskoleverksamheten ska 

syfta till. Samtidigt finns det tydliga indikationer på att ramfaktorerna för arbetet, såsom 

tid och ekonomi, är alltmer åtstramade och ansträngda resurser (Freij, 2012; Pramling 

Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015). Dessutom ökar förskollärares arbetsbelastning 

med administrativa uppgifter i form av dokumentation och utvärdering av verksamheten. 

Sådant arbete kan antas ta tid från annat - exempelvis förskollärarnas trygghetsarbete och 

tid med barngruppen. Bilden av detta förstärks av Skolverkets lägesbedömning (2015) där 

förskollärares svåra arbetssituation gestaltas. Detta motiverade oss att vilja ge 

trygghetsområdet en närmare och ytterligare belysning. 

Den nya reviderade läroplanen slår fast att utbildningen i förskolan ska “vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn” samt att den ska “utgå från en helhetssyn på barn och barnens 

behov” (Skolverket, 2018, s.7). En av barns grundläggande rättigheter är att få känna sig 

trygga och få sina behov tillgodosedda (BRIS, 2019) vilket innebär att förskolan och de 

vuxna som befinner sig där, har ett ansvar för att alla barn ska känna trygghet i förskolan. 

Men hur gör förskollärare när ramarna stramas åt, och tiden ska fördelas på det 

pedagogiska, administrativa och relationella arbetet i verksamheten samtidigt som 

statistiken visar att barngrupperna ökar och arbetslagens personaltäthet minskar 

(Skolverket, 2015; Skolinspektionen, 2016)? 

Vår erfarenhet är att förskollärare har en mängd olika relationer i förskolan och det medför 

att det trygghetsskapande arbetet är komplext och omfattar flera aktörer, samtidigt ser vi 

att förskollärares handlingsutrymme för detta trygghetsarbete ramas in av inre samt yttre 

faktorer och beslut som de inte har möjlighet att påverka. Trygghet är en faktor som 

betyder mycket för barns trivsel och utveckling i förskolan, och i vidare mening utgör en 

grund för barnets fortsatta liv. Med tanke på att trygghet är en grundförutsättning för 

lärande och att arbetssituationen i förskolan innebär att personalen får prioritera sin tid och 

sina uppgifter till olika typer av uppgifter är det viktigt att undersöka hur förskollärare ser 

på och bedriver trygghetsarbete i förskolan idag. 

 

1.1. Syfte  

Syftet är att bidra med fördjupad kunskap om förskollärares förståelse av och arbete med 

trygghet i förskolan, liksom vilka ramar och utmaningar de möter i detta arbete. 

 

1.2. Frågeställningar 

 Vilka uppfattningar om och förståelse av trygghetsarbete i förskolan ger de 

intervjuade förskollärarna uttryck för? 

 

 Hur arbetar förskollärarna i studien med att skapa trygghet för barn i förskolan 

utifrån de ramar som finns?  
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 Vilka utmaningar i arbetet med att skapa trygghet för barn i förskolan identifierar 

förskollärarna i studien och hur kan dessa kopplas till verksamhetens ramar?  

 

2. Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

Denna bakgrund tar upp vad tidigare forskning beskriver som betydande för trygghet i 

förskolan, samt de ramfaktorer som kan styra förskollärares arbete. Inledningsvis beskrivs 

det anknytningsteoretiska perspektivet, övergår sedan till ramfaktorteoretiskt perspektiv. 

Efter de teoretiska introduktionerna gör vi några nedslag i hur den statliga regleringen av 

vissa ramfaktorer för förskolans verksamhet har förändrats, innan vi går närmare in på 

villkoren och förväntningarna på förskollärares arbete. Vi tar också upp de aspekterna av 

trygghet och lärande barn behöver i sin utveckling för att avsluta med en sammanfattning 

och genomgång av studiens teoretiska utgångspunkter. 

2.1. Ett anknytningsteoretiskt perspektiv 

Anknytningsteorin grundades av John Bowlby och Mary Ainsworth, där John Bowlby 

hävdar att trygghet är en grundförutsättning för barns lärande, liksom för barnens trivsel i 

förskolan (Wallskog, 2013). Perspektivet har erövrat stort område i det psykologiska 

kunskapsfältet där det lyfter fram betydelsefull kunskap om barns anknytningsmönster i 

relation till deras utveckling - kunskaper som även införlivas i förskollärares 

kunskapsrepertoar under universitetsutbildningen, eftersom de i framtiden agerar 

anknytningssubstitut för vårdnadshavare när barnen är i förskolan (Hagström, 2016). 

Såväl Broberg, Hagström och Broberg (2012) som Niss och Söderström (2013) definierar 

begreppet trygghet såsom ett psykologiskt band som skapas mellan barnet och dess 

omvårdnadsperson. Bandet baseras i en varaktig och nära känslomässig relation med en 

oersättlig person, som har stor känslomässig betydelse för individen. Författarna beskriver 

två olika drivande system i barns inre värld; ett anknytningssystem samt ett 

utforskandesystem. Utforskandesystemet motiverar och ger barnet lust att utforska sin 

omvärld, medan ett aktiverat anknytningssystem orsakar olust samt otrygghetskänslor hos 

barnet och får det att återvända till sin “trygga bas” för att öka sin egen säkerhet. Niss och 

Söderström (2013) deklarerar att forskare är eniga om att det mest centrala för barnets 

utveckling är samspelet mellan barnet och dess omsorgsperson, och är avgörande för hur 

barnet kommer att se på sig själv och sin omgivning i framtiden. Begreppen 

“anknytningssystem” och “utforskandesystem” blir användbara i studiens analys av 

förskollärares beskrivningar av barn som är trygga respektive otrygga, liksom i deras 

arbete för att skapa trygghet genom lyhördhet.  

Begreppet trygg bas gav anknytningsteorin sin tyngd och myntades av John Bowlbys 

kollega Mary Ainsworth (Broberg, m.fl., 2012; Wallskog, 2013). När barnet “tankat 

trygghet” kan anknytningssystemet försättas i viloläge, och istället aktiveras 

utforskandesystemet vilket får barnet att åter studera sin omgivning. För barnets 

utveckling och lärande är det därför viktigt att aktörer i arbetslagen får tid att skapa god 

omvårdnad och nära känslomässiga relationer med barnen i förskolan, så att inte 

anknytningssystemet aktiveras och uppehåller barnen från möjligheterna till lärande och 

utveckling. Både Broberg m.fl. (2012) och Wallskog (2013) anser att det är 

förskollärarnas ansvar att stödja barn att skapa en trygg bas utanför den egna familjen och 

därigenom även anknytningar till individuella barn. Begreppet “trygg bas” kommer att 

användas i studiens analys av förskollärares uppfattningar av trygghetsarbetet, för att 

förstå hur förskollärare ser på och tänker kring detta arbete men också hur de anser att 
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trygghet skapas. Detta är viktigt eftersom barns anknytningssystem måste hållas i viloläge 

för att barnet ska kunna koncentrera sig på annat än att söka skydd och trygghet hos sina 

omvårdnadsperson/er. 

I Mary Ainsworths undersökningar (Broberg m.fl., 2012) identifierades olika 

anknytningsmönster som utvecklas i barns relationer till omsorgspersoner; Trygg 

anknytning, otrygg anknytning - undvikande och ambivalent anknytning - samt 

desorganiserad anknytning. Här beskriver Broberg m.fl. (2012) den trygga anknytningen 

som en termostat som slås på och av, när barnets signaler om trygghet blir hörsammade 

och åtgärdade. Barnet identifierar sin omsorgsperson som en trygg bas att återvända till 

när barnet behöver tanka trygghet eller öka sin egen säkerhet. I den otrygga undvikande 

anknytningen visar barnet inget behov av att använda sin omvårdnadsperson som trygg 

bas, mest troligen för att omsorgspersonen har gett barnet erfarenheter av avvisning eller 

negligering. Dessa svårigheter att förutsäga hur omvårdnadspersonens reaktioner till 

barnets trygghetsbehov kommer se ut, leder till att barnet utvecklar en ambivalent 

anknytning till omsorgspersonen. Samspelet i den ambivalenta anknytningen sker på den 

vuxnes villkor, som ibland agerar föredömligt men som i det stora hela svarar mycket 

mindre på barnets signaler. Det sista anknytningsmönstret, den desorganiserade 

anknytningen, är också den mest destruktiva eftersom det samspelet bygger på barnets 

rädsla i kontakt med sin omvårdnadsperson. Barnet har svårt att överhuvudtaget knyta an 

till personen. Begreppen anknytning respektive otrygg anknytning kommer att användas i 

studiens analys för att förstå hur förskollärare uppfattar barn som trygga respektive 

otrygga. 

2.2. Ett ramfaktorteoretiskt perspektiv 

Ramfaktorteorin hjälper till att synliggöra vissa förhållanden av betydelse för att förstå hur 

undervisningen - eller i detta fall förskolans verksamhet - påverkas av bl.a. situationens 

begränsningar och institutionella krav som ligger utanför förskollärarens kontroll 

(Lundgren, 1999). Lundgren (1986) menar att förskolans pedagogiska verksamhet 

påverkas av faktorer och ramar. Faktorerna delas in i inre samt yttre, där de yttre 

faktorerna utgörs av ekonomiska, ideologiska och juridiska ramar - exempelvis läroplaner 

och skollag - medan de inre faktorerna utgörs och påverkas av kommunens beslut, vidare 

till varje enskild förskola, arbetslaget och slutligen pedagogen själv. Ramarna består av 

fysiska, organisatoriska och personella ramar. Fysiska ramar inkluderar t.ex. lokaler och 

tillgång till material medan organisatoriska ramar är gruppstorlek, grundbemanning, 

personaltäthet, utbildning och slutligen personella ramar som innebär 

personalsammansättning, rekrytering, utbildningsnivå samt barngruppernas 

sammansättning (Lundgren, 1986).  

Ramfaktorteorin grundades i mitten av 1900-talet, bl.a. med ett avstamp i Urban Dahllöfs 

bok om Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (Dahllöf, 1967), i samband med att 

de stora svenska skolreformerna implementerades och skolans organisatoriska 

förutsättningar att bedriva undervisning hade synliggjorts. Ett teoretiskt behov fanns för 

att förstå kopplingar mellan undervisningens förutsättningar till undervisningens resultat 

och i vidare mening de begränsningar som yttre betingelser - tid, elevgruppens 

sammansättning etc. - påverkade undervisningen. Dahllöf (1967) menade att ramarna 

formade undervisningsprocessen, men att de inte kunde användas som en orsak till något 

förutbestämt eller ett bestämt utfall. Ulf P. Lundgren (1999), som senare vidareutvecklade 

modellen, menade att teorin snarare bygger på resonemanget att ramar ger ett visst 

utrymme för en process, och vid de processer som är målstyrda måste ramarna justeras för 

att processen ska bli möjlig. Yttre faktorer, såsom politiska och administrativa beslut som 

leder till exempelvis gruppstorlek och timplaner i förskolan, påverkar vad i 

undervisningen som är möjligt att genomföra. Sedan dess har samhället, liksom 
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skolsystemet, utvecklats och idag ställs andra sociala, politiska och ekonomiska krav än 

när ramfaktorteorin grundades. Syftet med teorin är att klargöra de kopplingar som kan 

finnas mellan de ramar som styr undervisningen och vilket resultat undervisningen leder 

till, och enligt Lundgren (1999) kunde dessa ramar vara strukturella villkor i form av 

lokaler, ekonomiska och personella resurser, ledning samt tid. Detta kan också antas gälla 

för förskolans verksamhet. 

Ramfaktorteorin kommer i analysen användas för att urskilja faktorer som ligger utanför 

förskollärares kontroll men som påverkar trygghetsarbetet. Dessa kan t.ex. vara fysiska 

ramar såsom lokaler, och/eller ekonomiska ramar såsom resurser, grundbemanning och 

vikarier, samt personella resurser såsom arbetslagets gruppsammansättning och den 

kollektiva verksamheten. Avslutningsvis organisatoriska faktorer såsom ledning av arbetet 

samt tillgänglig tid. Med detta sagt går vi vidare till förskollärares förändrade ramfaktorer: 

2.3. Statlig reglering av förskolans verksamhet: Förändrade ramfaktorer 

Sedan 1980-talet har politiska beslut förändrat förutsättningarna i förskolan (Broberg 

m.fl., 2012; Ekström, 2007). Det pedagogiska innehållet i förskolan betonades 1985 i och 

med regeringens proposition Förskola för alla barn, som några år senare ytterligare 

markerades med Socialstyrelsens pedagogiska program för förskolan (Ekström, 2007). 

Denna byttes sedan ut med förskolans första läroplan (Lpfö 98) och har sedan dess 

reviderats med fler och mer detaljerade målområden, och år 2019 är förskolans 

styrdokument Läroplan för förskolan 2018 (Skolverket, 2018). Läroplanen slår fast att 

utbildningen ska främja alla barns utveckling samt att verksamheten ska erbjuda barnen en 

trygg, rolig och lärande miljö. Den nya skollagen, som började tillämpas 1 juli 2011, 

beslöts av Riksdagen i slutet av juni 2010 (SFS 2010:800). Beslutet banade väg för 

förskolan som en egen skolform och därmed också som en första anhalt i det svenska 

utbildningsväsendet. Förskolans kvalitet och likvärdighet skulle höjas i hela landet, göras 

tillgänglig för alla barn och synliggöras genom bl.a. systematiska kvalitetsarbeten. Lagen 

tydliggör behörigheterna för undervisningen i förskolan liksom förskollärares pedagogiska 

ansvar (SFS 2010:800, 2kap 13, 14 & 15§) med bl.a. dokumentation och utvärdering av 

det pedagogiska arbetet (Broberg m.fl., 2012). Samtidigt anges att verksamheten inte kan 

gestaltas på samma sätt i hela landet och att resurserna bör särskiljas beroende på hur 

förutsättningarna ser ut i kommunen, den socioekonomiska karaktären, barn i behov av 

särskilt stöd, modersmål, sammansättning i barngruppen eller lokalernas utformning. Det 

systematiska kvalitetsarbetet, som varje huvudman och förskoleenhet enligt lagen är 

skyldiga att bedriva, ligger till grund för resursfördelningen men det är kommunen som 

beslutar hur resurserna fördelas ut (Persson, 2015; SFS 2010:800, 2kap 9§). Fram till 2013 

var Skolverkets rekommendationer femton barn per barngrupp, därefter hänvisar 

Skolverkets nya råd till kommunernas frihet att själva avgöra barngruppens storlek utifrån 

skollagens krav om att barns bästa skall vara i fokus, när beslut kring barngruppernas 

storlek tas. Det är alltså kommunerna själva, dess organisation och ekonomiska 

prioriteringar, som tar beslut om bl.a. barngruppernas storlek men också för hur förskolans 

verksamhet gestaltas och genomföras (Broberg m.fl., 2012). Vad mera är huvudmannens 

skyldighet att dels se till de vuxnas arbetsmiljö, dels att förskolans personal ges 

förutsättningar att genomföra en trygg och säker verksamhet som förebygger ohälsa 

(Björck-Åkesson & Granlund, 2015). 

Förskolans ramfaktorer har därmed förändrats, med b.la. en konsekvens att antalet barn 

per pedagog har ökat och fortsätter att öka samtidigt som personaltätheten sjunker. 

Broberg m.fl. (2012) menar att: “Andelen småbarnsgrupper med 17 eller fler barn har 

nästan fördubblats de senaste åren. År 2003 hade 8 procent av alla småbarnsgrupper 17 

eller fler barn, medan motsvarande siffra år 2010 var 15 procent” (s 282). De menar att 

med de varierande behoven som barn i olika åldersgrupper uttrycker, bör antalet barn per 
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pedagog stanna vid fyra stycken i småbarnsgrupper, samt vid fem barn per pedagog i 

grupper med äldre barn. Samma författare slår fast att reglerna från 1980-talets förskola 

innehar de bästa pedagogiska förutsättningarna för barns utveckling och en god kvalitet i 

förskolan. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) förstärker bilden av problematiken med 

barngruppernas storlek när de i sin studie identifierar riskfaktorer såsom minskade 

tillfällen att kommunicera med barnen på tu man hand men också att storleken på 

barngruppen försvårar förhållandet mellan barnen och möjligheten till aktiviteter samt 

lokaler och material. 

Sammantaget har ramfaktorerna för förskolan förändrats och det kan antas att det ger 

utmaningar för förskollärarna att hantera i sitt arbete. Mot detta vänder vi blicken härnäst:  

2.4. Förskollärares arbete och handlingsutrymme inom ramarna 

Att förskollärares arbete är fragmentariskt, är något som Helena Freij (2012) slår fast. 

Inifrån arbetet med barngruppen måste förskollärare ta hänsyn till bl.a. verksamhetens 

mål, miljö och lokala organisation, vardagsrutiner, arbetsgrupp och en mångdimensionell 

föräldrakontakt bestående av dagliga möten, föräldramöten och utvecklingssamtal, 

ansvarsbarn samt in- och utskolningar.  

Förskollärarna har att hantera en rad ramfaktorer (se ovan) som ligger bortom 

förskollärarens egen kontroll. Förskolläraren har också ansvar för att utforma och påverka 

verksamheten inom de ramar som ges utifrån ett eget handlingsutrymme. Tillsammans 

som kollektiv ska förskollärarna också ansvara för det organisatoriska arbetet med 

planering och verksamhetens utvärdering, m.a.o. grovplanering, arbetslagsplanering och 

individuell planering som åtföljs av utvärdering såväl i grupp som enskilt. Författaren 

menar att denna planering måste ta sin grund till aktuellt tema, den aktuella organisationen 

och administration – som exempelvis behov av vikarie eller samarbete över 

avdelningarna. Utöver detta ska förskollärare också delta i fortbildning och utöka den 

kollegiala kunskapsbanken, genom att förmedla kunskap till sina kollegor, och i övrigt 

också medverka i olika möten med föräldrar, skolutvecklingsgrupper, resursenheter etc. 

Dessa möten kräver ofta dokumentationsunderlag, vilka förskolläraren får ansvara för, 

tillsammans med uppföljningen av gemensamma planer eller dokument. Förskolepersonal 

bör därför kunna hantera många bollar i luften, eftersom arbetet konstant skiftar från det 

ena momentet till det andra (Freij, 2012).  

Wallskog (2013) betonar ansvaret hos förskollärare att bygga trygga anknytningar till 

barngruppen, som en förutsättning för att det ska bli en trivsam och utvecklande miljö i 

förskolan. Förskollärares förhållningssätt ska innehålla glädje, lust till lärande och 

upptäckande, såväl som struktur och tydlighet. Förskollärare och arbetslag som 

organiserar en strukturerad vardag där rutinsituationerna tas tillvara som lärande tillfällen, 

har goda möjligheter att också använda situationerna för att förstärka relationen mellan 

barn och vuxna. Författaren menar att det är under dessa rutinmässiga situationer i 

förskolan som barnet skapar tillit till pedagogen, som möjliggör anknytning och 

mottaglighet för vägledning och lärande. Eftersom barn kan identifiera sig som den person 

som vuxna anser dem vara, är det viktigt att varje pedagog utformar sitt arbete utifrån det 

enskilda barnets behov (Wallskog, 2013).  

Förskollärarens användning av olika kunskapsområden är viktigt. Niss och Söderström 

(2013) betonar vikten av goda kunskaper i utvecklingspsykologi i arbetet med yngre barn 

och att omvandla kunskaperna i praktiken, liksom lyfter de fram värdet av ett generöst 

arbetsklimat inom arbetslaget, där kollegor uppmuntrar, respekterar och nyttjar den 

inneboende och kollegiala kunskapen. Det skapar förutsättningar för att vilja utvecklas i 

yrkesrollen och vidareutveckla arbetet, där de anser att arbetets kvalitet avgörs i mötet 

mellan pedagogen och barnet. Även Freij (2012) framhåller betydelsen av ett öppet 
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klimat, respekt och hänsyn samt reflektion med kollegor inom arbetslaget, då hon i sin 

studie kunde se att förskollärare med hög arbetsbelastning inte förmådde att förändra den 

inre strukturen i organisationen om de saknade stöd från kollegor eller ledning. I sin studie 

kunde hon även se att trygghet, positivt tänkande och försök att öka barns självförtroende 

prioriterades högt, och vårdnadshavares inflytande fick låg prioritering. Broberg m.fl. 

(2012) konstaterar att en av förskollärarnas viktigaste uppgift i förskolan är att hålla barns 

anknytningssystem i viloläge och menar att omsättningen av vetenskapliga 

anknytningsteoretiska kunskaper i vardagen kommer att spela stor roll i arbetet med de 

yngre barnen i förskolan, där pedagogen blir en vikarierande anknytningsperson. Mot den 

bakgrunden argumenterar författarna för att en tillräcklig förutsägbar och tillförlitlig 

vardag i förskolan blir avgörande för om barn ska lära och utvecklas liksom leka, bli 

nyfikna och utforskande. De menar också att förskolans fysiska miljö har betydelse för 

barns trygghet, som bör vara anpassade efter deras behov, överskådlig och att det finns 

möjlighet till stillhet.  

Som tidigare nämnts i bakgrunden är det viktigt att förskollärare får tid för att utarbeta 

goda relationer med barnen i förskolan (Broberg, m.fl., 2012; Wallskog, 2013) samt 

genom diskussion kunna reflektera över barns delaktighet i verksamheten, vilket Niss och 

Söderström (2013) menar är grunden för barns utveckling och lärande. 

Men ramfaktorerna ger små möjligheter ibland och hänger därmed nära samman med hur 

trygghetsarbetet gestaltar sig. Exempelvis visar Skolinspektionen (2016) i sin flygande 

granskning att allt fler förskollärare upplever tidsbrist i verksamheten p.g.a. de ökade 

arbetsuppgifterna, och granskningen konstaterar att personaltätheten faller samman med 

tryggheten. Granskningen konstaterar att ju fler barn per förskollärare desto mindre 

uppmärksamhet och tid tenderar förskollärarna ge varje enskilt barn, vilket påverkade 

tryggheten i gruppen. På samma sätt menar Broberg m.fl. (2012) att den ökade storleken 

på barngrupperna påverkar barns upplevelse av trygghet och ger ljus till fördelarna att dela 

upp barngrupperna i mindre grupper för att motverka upplevelsen av otrygghet och risken 

för ett aktiverat anknytningssystem. I likhet med detta problematiserar Pramling 

Samuelsson m.fl. (2015) i sin artikel förskollärares uttryck kring möjligheter och hinder 

att arbeta med läroplanens intentioner i kontrast med den, genom tiderna, ökande 

barngruppens storlek. Även Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) identifierar faktorer som 

personaltäthet och gruppstorlek som betydelsefulla för en verksamhets kvalitet. De står 

fast vid att stora barngrupper kan skapa dålig miljö för såväl barn som vuxna, samtidigt 

som författarna argumenterar för att kulturtraditioner och skillnader i pedagogiska 

inriktningar har betydelse för vilken påverkan barngruppens storlek samt personaltätheten 

har för verksamheten. Att personalen är utbildade och kompetenta inom en mängd olika 

områden, däribland kulturtraditioner och pedagogiska inriktningar, menar de har 

avgörande betydelse för sådana faktorer i en verksamhet.  

2.5. Trygghet och lärande 

Som tidigare har nämnts i bakgrunden blir pedagogen barnets substitut för anknytning och 

trygghet när vårdnadshavare inte är i förskolan (Hagström, 2016). Det är viktigt att fånga 

förtroendet hos vårdnadshavarna vid inskolningsstadiet (Niss & Söderström, 2013; 

Wallskog, 2013) eftersom om vårdnadshavarna skickar ut omedvetna varningssignaler kan 

dessa överföras till barnet, vars anknytningssystem aktiveras som förhindrar barnet att 

undersöka och upptäcka verksamheten (Broberg, m.fl., 2012). Ett tryggt barn vars 

anknytningssystem befinner sig i viloläge får goda förutsättningar för att skapa en stark 

relation mellan pedagog och barn, som är en essentiell del av det tidiga lärandet, liksom 

utvecklingen av språket, fantasin, den sociala förmågan och kreativiteten (Wallskog, 

2013). Niss och Söderström (2013) betonar vikten av att skapa kontinuitet och trygghet i 

arbetet med yngre barn, bl.a. genom att de får börja sin dag på den egna avdelningen samt 
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att yngre barn känner delaktighet i verksamheten och upplever den som meningsfull. Lika 

viktigt är det att vara tydlig, konsekvent och förutsägbar som pedagog, då det innebär 

trygghet för barn. I likhet med detta menar Hagström (2016) att det är viktigt att barn ska 

känna sig trygga, få tröst och hjälp när det behövs, eftersom tryggheten är en grundsten i 

omsorgen. Wallskog (2013) diskuterar att alla barn är i behov av anknytning men att det 

skiljer sig mellan yngre och äldre barn, där de yngre barnen behöver gränslöshet medan de 

äldre barnen behöver gränser för att utveckla trygghet. Att förskollärare är konsekventa 

ger barnen en hållbar och förutsägbar relation. Hagström (2016) ger yngre barns behov av 

gränslös kontakt med sin omsorgsperson som ett exempel, när de berörts negativt av en 

situation och aktiverat sitt anknytningssystem. I motsats till detta har äldre barn förmåga 

att förstå samma situation, utan att aktivera anknytningssystemet. Kontinuitet, rutiner och 

klargjorda ramar blir därmed främjande faktorer för barns möjlighet till upplevd trygghet, 

i synnerhet vad gäller otrygga barn där även stödinsatser kan bli aktuella (Wallskog, 

2013).  

Niss och Söderström (2013) påpekar att trygghet inom arbetslaget är minst lika viktigt 

som trygghet inom barngruppen, eftersom ett arbetslag bestående av vuxna som känner 

glädje, gemenskap, öppenhet och trygghet med varandra, smittar av sig till barngruppen 

och det ökar deras trivsamhet och trygghet i verksamheten. Därför anser författarna att 

krav och förväntningar ska tydliggöras inom arbetslaget och för varandra, eftersom risken 

för missuppfattningar minskar när alla vet vad som förväntas av dem, och det leder i sin 

tur till ett tryggare och mer generöst klimat i arbetslaget. Freij (2012) har, som tidigare 

nämnts, konstaterat att förskollärare i arbetslag med otryggt arbetsklimat samt låg 

kollegial reflektion, har sämre möjligheter att genomföra förändringar i struktur och 

organisation så att det gynnar alla i verksamheten.  

2.6. Sammanfattning och användning av teori 

Sammanfattningsvis är trygghet ett mångdimensionellt begrepp som varierar under en dag 

i förskolan, och som inte begränsas till individer inom barngruppen eller barngruppen, 

utan också till arbetslagen och personalen däri. Det är viktigt att förskollärare och 

arbetslag har kunskap om barns grundläggande behov vad gäller anknytning och trygghet, 

vilka funktioner som anknytningssystemet och utforskandesystemet har, samt vilken 

påverkan de olika anknytningsmönstren har för barns fortsatta utveckling och liv.  

Det ramfaktorteoretiska perspektivet hjälper till att synliggöra förhållanden av betydelse 

för att förstå undervisningen i förskolan, som t.ex. begränsningar och institutionella krav, 

som ligger utanför pedagogens kontroll. Samtidigt finns det ett utrymme för arbetslagens 

kompetens och utbildning att använda friutrymmet inom ramarna. Politiska beslut har 

förändrat förutsättningarna i förskolan, med en långvarig konsekvens att barn per pedagog 

stadigt ökar samtidigt som personaltätheten sjunker. Läroplaner har reviderats med fler 

målområden, behörighetskrav och förskollärares pedagogiska ansvar har tydliggjorts, det 

systematiska kvalitetsarbetet har implementerats och skall genomföras årligen av varje 

förskoleenhet där förskolläraren bl.a. står som ansvarig. Avslutningsvis ska 

förtroendeingivande och goda relationer byggas med varje enskilt barn och dess 

vårdnadshavare. 

För att besvara studiens forskningsfråga om förskollärares uppfattningar och förståelse av 

innebörden av trygghet i förskolan används ett anknytningsteoretiskt perspektiv. 

Dessutom används ett ramfaktorteoretiskt perspektiv för att ge perspektiv på 

förskollärarnas trygghetsarbete samt eventuella utmaningar och/eller hinder i detta arbete. 

Det är ett teoretiskt ramverk som används för att förstå förskollärarens handlingsutrymme 

och grad av möjlighet för egen påverkan i, detta fall, trygghetsarbetet. 
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3. Metod 

I denna del beskrivs undersökningsmetoden, urvalet, datainsamlingen samt 

databearbetningen. Slutligen kommer såväl beskrivning om etiska överväganden och hur 

studien genomförts för att öka trovärdighet. 

3.1. Undersökningsmetod 

Undersökningsmetoden valdes utifrån syftet för denna studie; att bidra med kunskap om 

förskollärares syn på trygghet och erfarenheter av deras trygghetsskapande arbete, 

eftersom skribenterna valt detta ämne som avslutande arbete i förskollärarprogrammet och 

ser att ämnet har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Trygghet har också 

betydelse för hur förskollärare arbetar och vilka svängrum som trygghet ger förskollärares 

handlingsutrymme i det dagliga arbetet. Därmed valdes kvalitativ intervju som metod, 

eftersom målet med studien är att införskaffa olika beskrivningar utifrån informanternas 

perspektiv (Johansson & Svedner, 2007), m.a.o. förskollärares perspektiv. Intervjuer gör 

att intervjuledaren kan få mer utvecklade svar än om informanter skulle ge enstaka ord 

som svar, som i exempelvis enkäter. Eliasson (2018) konstaterar att när en intervjuledare 

söker efter informanters egna beskrivningar av upplevelser och olika företeelser är 

kvalitativ intervju en bra metod, eftersom det fokuserar på ord och inte på siffror. För att 

intervjun med informanterna ska ge relevant information användes en intervjuguide som 

utgångspunkt (Bilaga 1). Intervjuguide är något som Brinkmann och Kvale (2014) menar 

är viktigt då det ökar möjligheten för att den insamlade datan besvarar forskningsfrågorna. 

Dessutom ger det också både informant och intervjuledare en struktur och överblick av 

intervjun. En halvstrukturerad intervjuform användes, vilket innebär att intervjuguiden 

grundades i öppna frågeställningar, så att informanterna dels kunde ge svar till frågan men 

också ha möjlighet att spinna vidare på den, om så önskades. Det ger också 

intervjuledaren möjlighet att ställa följdfrågor, för att förtydliga eller fördjupa förståelsen 

(Eliasson, 2018).  

3.2. Urval 

Kvalitativa metoder grundas i insamlandet av information från ett begränsat antal 

personer, som benämns informanter (Christoffersen & Johannessen, 2018). Eftersom 

studiens forskningsfrågor vänder sig till en homogen yrkesgrupp - förskollärare - och 

eftersom detta är en forskningsstudie på avancerad nivå och inom bestämda samt 

begränsade tidsramar, bestämdes det att studien inte skulle täcka hela populationen utan 

ett mindre urval bestämdes vara lämpligt. Urvalet blev till slut en manlig och fem 

kvinnliga förskollärare, i åldersgruppen 26 till 64, med arbetslivserfarenheter inom yrket 

som sträcker sig från två år till 39 år. Studien eftersökte en variation och överblick av 

förskollärares uppfattningar och därför valdes ett strategiskt urval, vilket innebär att både 

kön och ålder varierar hos informanterna (Eliasson, 2018). Internetsökningar visade åtta 

förskolor som låg i författarnas geografiska närhet, vars kontaktuppgifter erhölls genom 

förskolornas hemsidor. Förfrågningar om deltagande i studien (bilaga 2) skickades ut via 

e-mail till samtliga förskolor, varav två förskolor återkom med positivt svar - där två 

förskollärare medverkade från den första förskolan, och fyra förskollärare från den andra 

förskolan. Intervjutillfällenas tidpunkt och plats valdes av dem.  

Studiens insamlade datamaterial kommer från sex förskollärare från samma kommun men 

två olika förskolor i Norra Sverige, vars uppgifter fingeras i studien. Vi har valt att 

benämna informanterna med könsneutrala namn, eftersom studiens forskningsfrågor inte 

gör skillnad på uppfattningar från olika kön. Nedan (se tabell 1) presenteras 

förskollärarnas fingerade namn, ålder och antal år i yrket.  
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Tabell 1 

Förskola 1 Ålder  År inom yrket 

Kit 28 år 5 år 

Alex 35 år 4 år 

Lee 57 år 13 år 

Kim 39 år 7 år 

Förskola 2 Ålder År inom yrket 

Billie 64 år 39 år 

Robin 26 år 2 år 

 

3.3. Datainsamling 

Inledningsvis skickades e-mail ut med förfrågningar om deltagande till åtta förskolor 

(Bilaga 2), detta för att förskollärarna skulle ta till sig informationen utifrån sin givna 

möjlighet under en förmodad arbetsdag, och uppmuntrades att återkomma med svar 

endera via telefonsamtal eller e-mail. Svaren dröjde, varför vi istället valde att ringa 

förskolorna och fråga om medverkan till studien. De som då var intresserade önskade 

återigen att förfrågning (Bilaga 2) skickades via e-mail, och detta ledde till att två 

förskolor återkom med sina svar i samtalsform. Därefter skickades ytterligare ett e-mail, 

med missivbrevet (Bilaga 3) som gav mer explicit information om studiens syfte, samt de 

forskningsetiska principerna som återges i nästkommande stycke. Vi efterfrågade 

samtycke till inspelning av intervjuerna, eftersom det ger både intervju och analys en 

högre kvalitet då intervjuledaren kan fokusera i högre grad på vad som sägs under 

intervjun, och ställa följdfrågor, än vad som skulle ha varit möjligt om intervjuledaren 

istället antecknat, liksom ger det möjlighet i analysen att återuppleva intervjun igen 

(Löfgren, 2014). Informationen avslutades med att tiden för intervjuerna beräknas till 45 

minuter och att det insamlade materialet raderas efter det att studien godkänts och 

publicerats. 

I samband med intervjuerna presenterades åter de forskningsetiska principerna och 

förskollärarna ombads fylla i bakgrundsfrågor på utskrivna missivbrev, såsom deras ålder, 

kön, utbildning och år i yrket. Alla förskollärarna godkände inspelning av intervjun, som 

skedde i angränsande rum till förskolornas verksamhet. På den ena förskolan fanns 

möjlighet att stänga igen en dörr till rummet där intervjuerna tog plats, medan en sådan 

möjlighet saknades på den andra förskolan. Istället användes ett tygskynke för att avgränsa 

till de lokaler där barngruppen och resten av arbetslaget befann sig. Totalt genomfördes 

sex intervjuer med en variation vad gäller tidslängd, allt från 50 minuter till 15 minuter. 

Förskollärarna hade blivit ombedda att avsätta ca 45 minuter, och med den aktuella 

tidsvariationen i åtanke gav det intervjutillfällena en avslappnad och stressfri atmosfär, 

vilket kan ses som gynnande för det datamaterial som informanterna gav. 

3.4. Databearbetning 

En kvalitativ innehållsanalys användes för bearbetning av materialet, vilket är lämpligt när 

forskare ska undersöka, jämföra och tolka olika textmängder såsom förskollärares 

beskrivningar och tolkningar av ett arbete, och där materialet sorteras in i kategorier 
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(Boréus & Kohl, 2018). Det första som gjordes var att skapa ett gemensamt dokument via 

digitalt verktyg, åtkomligt via internet och från vilken enhet som helst för att underlätta 

samarbetet från olika geografiska platser (Schött, 2015). Vi valde att avkoda intervjuerna 

manuellt - eftersom vi båda medverkat på intervjuerna och kunnat uppmärksamma 

kroppsspråk och tonlägen hos informanterna - genom att fördela intervjuer och 

medföljande transkriberingar jämt sinsemellan, för att effektivisera vårt arbete. 

Transkribering är något som Boréus och Kohl (2018) betonar är nödvändigt för att 

materialet ska kunna bearbetas i ytterligare steg och som innebär att det inspelade 

materialet skrevs ned ord för ord, inklusive de “tal-tics” som t.ex. mm, eh, öh, ah. Det 

utskrivna materialet lästes igenom flera gånger för att få en klar blick av vad som 

framkommer i förskollärarnas berättelser.  

Efter transkriberingarna följde vi de beskrivningar som Boréus och Kohl (2018) för fram. 

Först kodades transkriberingarna utifrån ett kodschema där relevant material markerades i 

färgkoder; blå, grön och gul med relevans till forskningsfrågorna. Kodschemat indelades 

sedan i sammanfattande och tydligt strukturerade områden, utifrån vilka svar som berörde 

varje fråga. Vi visste inte i förväg vilka kodningsenheter eller teman som skulle passa för 

avkodningen utan dessa tillkom under kodningsprocessen. Vi fick tack vare 

litteraturgenomgången en genrekännedom, ett begrepp som beskriver teoretisk kunskap 

om ämnet, tidigare teorier och forskning (Boréus & Kohl, 2018), vilket ledde till att vi 

kunde se sammanhang och kopplingar mellan litteratur och informanternas kunskaper, syn 

och arbetssätt. I vårt gemensamma dokument markerades detta, och kommentarer lades till 

för att uppmärksamma och identifiera specifika uttryck eller utsagor som informanterna 

hade gemensamt som analysenhet. För att ytterligare säkerställa att informanternas svar 

kunde sammankopplas med litteraturbakgrunden, bestämde vi oss för att använda en 

pilotstudie av en sammanfattande del av materialet, där vi samlade och bearbetade 

information från informanterna med likheter och skillnader med ännu ett steg. Resultatet 

av denna pilotstudie underlättade vårt arbete när det var dags att testa konsekvenserna i 

kodningen. När vi i ovannämnda steget funnit likheter och skillnader så kunde vi tydligt 

jämföra med bakgrunden vad som stämde med empirin och vad som nu var nya aspekter 

att ta i beaktning för studien.  

Då studien innehar två skribenter fördelades arbetet i viss utsträckning. Med 

forskningsfrågorna som utgångspunkt liksom det faktum att vi tillsammans gått igenom de 

faktorer, ämnen och/eller teman som framkommit under de olika bearbetningsstadierna, 

gjorde vi likartade bedömningar från textkodningarna. Slutligen sammanställdes alla 

kodenheter i materialets kodschema, vilket gjorde att vi kunde börja skriva resultatet, som 

vi kategoriserat och tematiserat utifrån forskningsfrågornas ordningsföljd liksom 

informanternas berättelser med citat som förstärker texten. Detta kallas också relationer 

mellan kodningsenheter. I de fall där informanternas berättelser citeras och där de har 

gjort betoningar på sina uttryck, har vi valt att markera betoningen med symbolen [som 

visar betoningens början och] som visar betoningens slut. Dessutom lägger vi till 

(skribenternas anm.) efter betoningen för att ytterligare markera det.  

I studien existerar det en medvetenhet kring att yttre och inre faktorer som tid, kan 

överlappa varandra eftersom de är tätt sammankopplade med varandra. Brist på tid i 

verksamheten för trygghetsarbetet är en yttre faktor som uppstått av högre instansers 

beslut, som förskolläraren inte kan påverka. Dock kan förskolläraren påverka vad denne 

gör av tiden och det handlingsutrymme som den inre tidsfaktorn faktiskt ger till 

förskolläraren. I analysen kommer tid som inre och yttre faktor att särskiljas till viss del. 

3.5. Metoddiskussion 

Valet av semistrukturerade intervjuer med förutbestämda frågor gav möjlighet att samla 

relevant information, som kompletterade studien. Det strukturerade urvalet valdes för att 
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få en bredare översikt och informationen oavsett kön eller ålder då dessa skillnader kan 

påverka informanternas svar (Bryman, 2018). Urvalet baseras inte på en jämn 

könsfördelning, vilket kan ha påverkat vår studie då majoriteten av informanterna var av 

kvinnligt kön. Eftersom forskningsfrågorna inte gör skillnad på kvinnor och mäns 

uppfattningar av trygghet, arbetssätt och identifierade utmaningar i trygghetsarbetet, 

bestämde vi att det inte påverkar studien trots allt. Intervjuerna genomfördes på 

informanternas arbetsplats, eftersom det var den plats som passade dem bäst. Det är 

diskutabelt huruvida detta utspelade sig. Ena förskolan gav oss möjlighet till fyra 

intervjuer efter varandra, vilket vi accepterade, men det innebar också att vi inte hade 

möjlighet att lyssna igenom svaren som den första informanten gett oss, innan nästa 

informant kom. Hade vi hunnit bearbeta materialet mellan intervjuerna, eller använt oss av 

en pilotintervju med förskollärare utanför studien, är det möjligt att frågeställningarna 

korrigerats ytterligare och att ett par tillägg gjorts, som t.ex. en fråga om förskollärares 

planeringsarbete. Det går också att problematisera det faktum att fyra av studiens sex 

informanter delade arbetsplats. Hade urvalet baserats på sex olika förskolor med en 

representant från varje, är det möjligt att det hade påverkats studiens utgång eftersom 

empirin då varit bredare. Informanterna hade i så fall haft olika rektorer, premisser och 

arbetssätt. Men eftersom syftet för studien var att bidra med fördjupad kunskap – och inte 

ny – samt att forskningsfrågorna vänder sig mot utbildade förskollärare med erfarenhet 

inom yrket, anser skribenterna att den gemensamma arbetsplatsen inte har betydelse för 

studien, eftersom urvalet består av variation av utbildade förskollärare med erfarenhet 

inom yrke. Informanternas ålder och erfarenheter påverkade vår studie positivt med ett 

stort spann av arbetslivserfarenheter mellan två och 39 år. 

3.6. Forskningsetiska ställningstaganden 

Denna studie följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017), 

som bl.a. innebär att deltagarna först informerades om studiens innehåll samt syfte och 

sedan tillfrågades om deltagande, enligt informationsprincipen. De gavs även information 

om att allt deltagande är på frivillig basis och att de när som helst kan avböja medverkan 

utan att uppge anledning, detta enligt samtyckesprincipen. Slutligen informerades de om 

garanti för konfidentialitet då studien använder sig av fingerade namn på förskolor och 

deltagare. 

3.7. Fördelning av arbetet 

Båda skribenter, Sandra och Maja, har tillsammans utformat idén för studien, dess syfte 

och forskningsfrågor. De har tillsammans tagit ansvar över införskaffandet och 

bearbetning av tidigare forskning, där antalet böcker att djupdyka i fördelades jämnt. Båda 

har deltagit i samtliga intervjuer, och agerat intervjuledare respektive observatör lika 

många gånger. Transkriberingarna av dessa intervjuer, liksom sammanfattning av dessa, 

fördelades jämnt mellan skribenterna. Maja tog ansvar för ytterligare ett steg i processen 

genom att skriva en sammanställning om likheter och olikheter av sammanfattningen. 

Sandra skrev inledningen och utarbetade grunden för metodavsnittet, men då detta avsnitt 

har utökats under hela arbetet anses det nu vara uppbyggt av gemensamma krafter. Maja, 

en av de två skribenterna, skrev grunden till intervjuguiden som skribenterna senare 

formulerade och utvecklade tillsammans, liksom missivbrevet och intervjufrågorna. 

Sandra har tagit ansvar för uppbyggnaden, strukturen och det akademiska språket i 

rapportens text utifrån den gemensamt vunna empirin. Maja har analyserat resultaten, 

varefter Sandra har bearbetat innehållen i analyserna till en löpande och lättläst text. 

Diskussioner mellan skribenterna har hjälpt skapandet av den tematiska analysen samt 

reflektioner som har varit användbara till resultat, diskussion och slutsatser. 
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Avslutningsvis har Sandra också ansvarat för referenser i löpande text liksom i 

referenslistan.  

3.8. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet berör den insamlade informationens tillförlitlighet, och validitet innebär att 

undersökningen ska svara på det formulerade syftet, dvs mäta vad som avses att mätas. Ett 

begrepp som används är intern reliabilitet som berör just vår insamlade data. Intern 

reliabilitet avser att författarna för forskningen är överens om hur de tolkar den insamlade 

empirin. Intervjun var en semistrukturerad intervju som gav forskningen ett 

bedömningsunderlag. Metoden innebär att frågorna är utvalda i förväg och samma frågor 

och samma ordföljd ställs för alla informanter. Eftersom intervjuerna var utförda efter en 

semistrukturerad med förutbestämda frågor som var utformade utifrån vad vi sökte men 

även som stämde med litteraturbakgrunden. Vi såg ett samband mellan informanternas 

svar och litteraturen vilket stärkte vår studie (Bryman, 2018).  

4. Resultat och analys  

Resultatet disponeras utifrån forskningsfrågorna, med början om förskollärares 

uppfattningar om trygghet i förskolan, går vidare till deras arbetsmetoder och avslutar med 

de utmaningar som förskollärarna i studien identifierar. 

4.1. Uppfattningar av begreppet trygghet  

Informanterna tillfrågades hur de uppfattar trygghetens betydelse för individuella barn, 

barngruppen och inom arbetslaget. Beskrivningarna kategoriseras i två teman: Barns 

trygghet samt kollegial trygghet, som beskrivs nedan samt avslutas med analys utifrån 

litteratur- och teoribakgrunden. 

4.1.1. Barns trygghet  

Innebörden av trygghet hos barn 

En generell uppfattning hos informanterna är att trygghet inte är något inneboende utan 

något som skapas i samspelet mellan individer. Alla förskollärare ansåg att barns 

trygghetsbehov är största vikt att ta i beaktande, och att det är lika viktigt att barnen får 

tillgång och möjlighet att skapa goda relationer med förskollärare, arbetslag och med 

andra barn. Vid frågan om vad som är trygghet, uttrycker samtliga förskollärare olika 

beskrivningar av trygghet och en del kände även en viss osäkerhet kring formuleringen av 

definitionen. Två förskollärare använde begrepp som trygg bas eller trygg hamn vid 

beskrivningen av barns trygghet. Samtliga är dock eniga om att det är en förutsättning för 

lärande och även grunden för en kvalitativ pedagogisk verksamhet. Utan trygghet fungerar 

inte barnen, och utan barnen fungerar inte verksamheten. 

Trygghetsmarkörer 

Förskollärarna beskriver att faktorer som glädje, nyfikenhet, oberoende, självständighet 

eller känslan av stämningen i rummet som tydliga markörer av barns upplevda trygghet. 

Likaså, menar Alex, är hållbara och utvecklande lekar samt barns egenvalda variationer i 

gruppkonstellationer ett bevis för att barngruppen har fått en grundtrygghet och lugn. 

Dessutom är barns omhändertagande och uttryck av empati för varandra ytterligare ett 

tecken, något som Kim förklarar är en logisk följd av den familjära känslan som 

grupptillhörighet skapar. En annan förskollärare, Kit, förklarar att trygghet utifrån ett 

barnperspektiv handlar om att “det ska kännas okej att komma till förskolan och mötas av 

oss, och säga hejdå till sina föräldrar”. Kim återkommer till grupptillhörighet och menar 

att analysen av trygghet ska speglas utifrån ett grupperspektiv där utmaningen består i en 

balans av “det jag kallar för ram och med det jag kallar för kram. Det är där vi löser 

tryggheten”. Vi tolkar det som att synliggörandet om verksamhetens ramar för barnen är 
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nödvändigt för att de ska veta vad komma skall, och att deras trygghetsbehov också 

tillfredsställs genom fysisk och emotionell kontakt. Vidare berättar Kim att barns behov 

av trygghet är ungefär detsamma som vuxnas behov, men att olika nivåer skiljer behoven 

åt, för barnens del har det varit en absolut nödvändighet för att överleva sedan 

begynnelsens tider. Kim berättar: “Så fort de blir rädda så springer de ju till nån! 

Skyddad!”.  

Olika ageranden och beteenden 

I Robins berättelse av barns trygghet i förskolan framkommer olika ageranden och 

beteenden vid trygghet respektive otrygghet, där trygga barn kan ta steg framåt och agera 

självständigt medan otrygga barn endera får större bekräftelsebehov eller blir osynliga. Kit 

menar i likhet med Robins berättelse, att det förtroende som finns mellan barn och 

pedagog är avgörande för om ett barn överhuvudtaget har möjlighet att uppvisa sitt 

känsloregister, och hur mycket det i så fall vågar stå för sig själv och sina åsikter. Det 

faktum att barn vågar spela ut hela registret i förskolans kontext och i samvaro med 

förskollärare, är något som Kit menar är en trygghetsmarkör och säger: “Bara för att man 

är lugn och nöjd så betyder det inte att man är trygg”. Förskollärarna i studien är 

övertygade om att barnens upplevelser av trygghet är avgörande för, det första, deras 

trivsel i förskolan och, för det andra, påverkar det deras förmåga att ta in lärande. 

Otrygga barn 

Förskollärarna uttrycker medvetenhet om vikten av att barn får hitta anknytningar utanför 

familjen, eftersom detta underlättar barnets acklimatisering i förskolan. Majoriteten av 

förskollärarna berättar att trygghetskänslan styr barnet mångt och mycket i verksamheten. 

Exempelvis var det standard och vanligt förekommande att ett otryggt barn tänker på och 

längtar efter mamma och pappa, och detta menar Kim är problematiskt eftersom barnen då 

“inte fungerar för de har fel fokus”. Det leder till att barnets upptäckande och 

lärandeförmåga påverkas negativt då barnet fokuserar på att hitta en trygg punkt, något 

som enligt Kim “är nödvändigt för att barnet ska kunna bli självständigt och få fokus på 

lärande”. Billie problematiserar konsekvenserna som allvarligt skulle påverka barnen vid 

avsaknad av trygghet: “utan trygghet så hämmas både utveckling och lärande”.  

 

4.1.2. Kollegial trygghet 

Trygghet kontra osäkerhet i arbetslagen 

Trygghetsarbetet i förskolan inkluderar även den kollegiala tryggheten. Kit berättar om sin 

syn på tryggheten inom arbetslaget: “Om man vet var man har varandra och man litar på 

varandra, ger det ett helt annat lugn inombords att gå till jobbet”. Motsatsen, menar 

samtliga förskollärare, är ett icke funktionellt arbetslag där kollegorna agerar och tänker 

olika, inte möts i vare sig förståelse och reflektion, och där en grogrund för irritation 

skapas. Detta är något som alla är övertygade om smittar av sig till barngruppen och gör 

den orolig. “Positiva relationer mellan vuxna och som visar att de tycker om varandra 

bidrar till att barn känner sig trygga” säger Robin. En sammanfattning av förskollärarnas 

berättelse om en kollegial trygghet är att det ger arbetet ett högt tak, med acceptans och 

förståelse, respekt och hänsyn, konstruktiv reflektion och kreativitet.  

Trygghet i relationen till rektor 

En del av den kollegiala tryggheten innefattar också relationen till rektorn, och huruvida 

pedagogen uppfattar rektors resursfördelningar i verksamheten är till deras intresse eller 

inte. Kim och Alex står ensamma bland studiens informanter med åsikter att en tillitsfull 

relation till rektorn är nödvändigt, eftersom förskollärares inställning och framtidstro till 

uppgiften - som möjlig eller omöjligt - endera kan hjälpa eller stjälpa trygghetsarbetet. 

Kim diskuterar detta med: “Jag måste tro på att min chef har gett mig det jag behöver för 

att lösa uppgiften”. Båda informanter är tydliga i sina utsagor att det inte hjälper att se 
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negativt på de begränsningar som ramfaktorer orsakar, utan istället bör förskollärare 

kunna se de möjligheter som faktiskt finns. I motsats till detta hänvisar övriga informanter 

till de högre instansernas skyldighet och ansvar att tillgodose material och resurser samt se 

över barngruppens storlek i relation till personaltätheten för att förskollärare ska få 

möjlighet att utföra sina jobb.  

Med detta avslutar vi presentationen av det insamlade materialet för studiens första 

forskningsfråga om förskollärares uppfattningar av trygghet, och övergår till analysen med 

hjälp av vår valda teoretiska utgångspunkt: anknytningsteorin.  

4.1.3. Analys  

Anknytningsteorin, som beskrivs i bakgrunden, ger oss en teoretisk bild av vad trygghet 

kan vara och dess påverkan på barns utveckling samt lärande, och som hjälper oss att 

analysera intervjuutsagorna. Enligt Bowlby och Ainsworth, som är grundarna av 

anknytningsteorin, är trygghet grundläggande för lärande (Wallskog, 2013). Detta 

perspektiv på anknytning har påverkat den psykologiska synen på barns beteenden och 

vittnar om tyngden att besitta kunskap om detsamma. Ainsworth identifierade olika 

anknytningssystem i sin undersökning (Broberg m.fl., 2012) som bildades gentemot 

barnets omsorgspersoner, trygg och otrygg anknytning, med de olika typerna: undvikande, 

ambivalent anknytning och desorganiserad anknytning (för en återblick på dessa olika 

anknytningar hänvisas läsaren till s. 6 i rapporten). Det är endast begreppet anknytning 

som omnämns av våra informanter, och vi antar att en bredare kunskap om dessa 

anknytningssystem skulle ha betydelse för personalen i förskolan när det handlar om att 

förstå att barns otrygghet har fler aspekter än miljöns utformning eller förskollärare och 

kollegors förhållningssätt, som vi ska se senare i studien. För att få goda och trygga 

relationer med barnen betonar både Billie och Robin att visa respekt för barnen och dess 

integritet, liksom lyhördhet för barns behov, förskollärares förmåga att gå ned på barns 

nivå och barnens rätt att få vara med och vara delaktiga i vissa beslut i verksamheten, som 

gynnande faktorer för detta. Kim berättar också att arbetet med lågaffektivt bemötande är 

ett effektivt arbetssätt som kan leda till att goda anknytningar främjas, just genom respekt 

och lyhördhet för barns känslor och att som pedagog inte gå in med för mycket kraft när 

barn befinner sig i affekt. 

Förskolläraren är ett substitut för barnets trygga punkt, så som vårdnadshavarna 

(Hagström, 2016) och därför är det viktigt att besitta psykologiska kunskaper för att förstå 

barnets behov av anknytning, och förståelse för hur barnets anknytningsmönster kan se ut 

och te sig. Robin berättar i intervjun hur svårt det är att inkludera ett barn som känner sig 

otryggt och bara vill vara hos mamma och pappa, då barnets fokus har koncentrerats till 

att hitta och skapa trygghet istället för att vara nyfiken och utforskande som i sin tur ger 

möjligheter till lärande. Robins berättelse stämmer överens om vad författare i 

litteraturgenomgången benämner som utforskandesystem och anknytningssystem. Enligt 

Broberg m.fl. (2012) liksom Niss och Söderström (2013) ger barnens utforskandesystem 

dem lust att utforska sin omvärld, och i motsats ger ett aktiverat anknytningssystem, med 

efterföljande känslor av olust och otrygghet, barnen ett driv att återvända till sin trygga bas 

- i detta fall mamma och pappa. Detta stärker att förskollärarnas psykologiska kunskaper 

om anknytningar överensstämmer med vad tidigare forskning säger, liksom att lärande 

förutsätter trygghet. I sin berättelse kan vi också se att Kim beskriver effekterna av 

aktiverade anknytnings- eller utforskandesystem för barns handlingsutrymme. Denna 

påverkan är elementär och påverkar barnets utveckling på lång sikt, varför Billie tycker 

det är särskilt viktigt att det bildas trygghet i relationerna för att barnen ges möjlighet att 

bli självständiga. 

En annan aspekt av trygghet som vi inte räknade med skulle framkomma på förhand före 

arbetet med intervju eller transkribering, och som inte heller omnämns tydligt i den 
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litteratur vi har studerat men som framförs av informanter, är barns uppvisande av hela 

känsloregistret som en trygghetsmarkör. När barnet känner sig trygg på avdelningen, med 

personalen och även i sig själv, så förmår barnet visa tydliga känslouttryck, genom att 

“spela ut hela registret” som Kit uttryckte sig. Det vill säga att barnet vågar att visa 

missnöje inför förskollärarna, precis som de gör hemma.  

Våra informanter berättar att barnen är nöjda när de är trygga, men att det finns olika typer 

av uppvisad trygghet. Robin berättar om vissa barns behov av att visa upp sig, vara nära 

en pedagog och göra sig bemärkt medan andra barn självständigt kan ta för sig och leka 

utan att kräva uppmärksamhet. Skillnaderna i barnens uppvisande av trygghet kan bero på 

att barnen är i olika stadier av anknytning. Det kan också bero på att barnen har olika 

behov av ett trygghetsförråd, men lika för alla är att när de fyllt på sitt unika förråd av 

trygghet, får de åter möjlighet att utforska och studera sin omgivning. Litteraturen stärker 

alltså Robins iakttagelse men det går emellertid att problematisera detta med ytterligare en 

aspekt från forskningslitteraturen: När barnet är tryggt så aktiveras inte 

anknytningssystemet, vilket gör barnet mer självständigt. Enligt Robins berättelse så visar 

även barn med bekräftelsebehov trygghet, men både Broberg m.fl. (2012) och Wallskog 

(2013) framhäver att detta är ett stadium barnet måste passera innan det har en riktigt god 

anknytning. Förskollärarna och arbetslaget måste alltså kontinuerligt skapa omvårdnad 

och nära känslomässiga relationer med barnen för att inte anknytningssystemet ska 

aktiveras, något som kallas trygg bas. Trygg bas är något som bildas då barnet känner sig 

trygg med aktörerna i arbetslaget, så att de kan utforska och lära utan att deras 

anknytningssystemet aktiveras, enligt Broberg m.fl. (2012) och Wallskog (2013). I Robins 

berättelse återses detta när vikarier kommer in i verksamheten och dynamiken förändras i 

barngruppen: “Helt plötsligt kan man ha sju ungar runt sig” vilket tydligt visar på 

aktiverade anknytningssystem hos samtliga barn. Kim uttrycker också en medvetenhet för 

betydelsen av begreppet trygg bas liksom hur ett aktiverat anknytningssystem ter sig och 

påverkar ett barn: “Så fort de blir rädda så springer de ju till nån! Räddad!”. Dessa 

berättelser från två olika förskollärare och två olika verksamheter, målar tydligt upp en 

bild av funktionen “trygg bas” som barn har tillskrivit aktörer i arbetslaget, liksom 

händelseförloppet som sker vid aktiverade anknytningssystem.  

Analysen har hittills berört trygghet i relationer till barn, men viktigt att inte glömma bort 

är den trygghet som återfinns i relationer mellan kollegor liksom övriga aktörer i 

förskolan. Vad vi kan slå fast utifrån informanternas utsagor är att begreppet trygg bas är 

giltigt och närmat en grundförutsättning för skapandet av alla relationer. Detta är något 

som bidrar till ett genuint samspel mellan aktörerna, vilket i sig avspeglas till barnen och 

leder till ytterligare upplevd trygghet. 
 

Med detta avslutar vi analysdelen för första forskningsfrågan och övergår till den andra 

forskningsfrågan om förskollärares arbetsmetoder i trygghetsarbetet. 

4.2. Trygghetsskapande arbetssätt 

Under intervjuerna ombads informanterna att berätta hur de bedriver sitt trygghetsarbete. 

Det framkommer att trygghetsarbetet formas av relationer och miljöer, samsyn, och 

ömsesidighet. Arbetet drivs som en del av omsorgsarbetet och i relation till barn, 

vårdnadshavare och vikarier.  
 

4.2.1. Trygghetsarbetet: formad av relationer och miljöer 

I arbetslaget 

I relationerna sinsemellan kollegor i arbetslaget står det klart att själva klargörandet av 

samsyn är viktigt för hur det trygghetsskapande arbetet fortskrider - exempelvis genom att 
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identifiera barngruppen och dess behov liksom att fastslå vilka rutiner och regler som ska 

finnas i verksamheten och tydligt föra fram dessa till barnen, är viktiga frågor för just 

arbetslaget. Utan att ha klargjort barngruppens behov och tillsammans kommit överens om 

en kollegial samsyn och förhållningssätt, berättar Robin att det riskerar att skapa irritation 

inom arbetslaget. Robin berättar: “Ett barn som konstant söker sig nära kan få bekräftelse 

att få komma väldigt nära av en pedagog, medan det kan nekas närhet av en annan i syfte 

att få det att leka mer” och menar att det inte går att säga att det ena är rätt eller fel, 

eftersom förhållningssättet snarare är givet barnets behov. Därför måste kollegorna vara 

överens om barnets specifika behov, om det är att lotsas in i leken eller skapa 

grundtrygghet med aktörer i verksamheten, och justera ett kollegialt förhållningssätt efter 

det. Robin poängterar att: “om barnet får för många olika signaler, kan det leda till att 

barnet blir otryggt eftersom det inte vet vad som förväntas”. Även Kim uttrycker risken 

för irritation och konflikter inom arbetslaget om kollegorna arbetar utifrån olika synsätt 

och/eller perspektiv. Exempelvis om en kollega tänker individbaserat där individen är i 

fokus och en annan tänker gruppbaserat, där sammanhanget är i fokus så berättar Kim: 

“Det går inte ihop och man får två olika system som krockar, det blir förvirrande”. Att 

arbeta utifrån sådana förutsättningar blir svårt, om inte omöjligt.  

Med otrygga barn 

I relationen mellan förskollärare och förekomsten av otrygghet i verksamheten är 

möjligheten och förmågan att identifiera de barn som är otrygga samt de orsaker, 

situationer och/eller platser som ligger bakom barns otrygghet och åtgärda dessa, ett annat 

viktigt inslag i trygghetsarbetet. En del av våra informanter berättar att de använt 

trygghetspromenader i verksamheten för att, med barnens hjälp, synliggöra faktorer som 

motverkar trygghet och åtgärda dessa. I många fall är den kollegiala reflektionen det 

primära arbetssättet att identifiera och implementera trygghetsgivande åtgärder konstaterar 

samtliga informanter, men i vissa fall menar Alex att det kan vara utanför vad 

förskollärare och arbetslaget klarar av: “då kan man alltid ta in specialpedagog, så kan de 

vara med också och bolla kring hur vi ska tänka”. Genom att arbeta för en strukturerad 

verksamhet får arbetslaget vinsterna av barn som vet var gränserna går, som kan reglerna 

och förstår vad som komma skall. Det bidrar till att barnen vet vad som förväntas och ger 

dem ett lugn de annars inte skulle ha.  

I inomhusmiljön 

Alla informanter är överens om att miljöer som är överblickbara och förutsägbara, är 

bidrag till barnens trygghet. Dels för att detta ökar inblick i konflikter, samtidigt som de 

kan identifiera skaderisk utifrån barns behov och fysiskt material i verksamheten. Dels för 

att barn får ökade valmöjligheter genom en tydlig överblick av verksamhetens material 

liksom möjligheten att själva kunna förutse vad som kommer härnäst i förskolans vardag. 

Robin berättar att en arbetsmetod för att främja barns möjlighet till förutsägbarhet kan 

vara användningen av stödbilder, dagsschema och tecken som stöd. Hur miljön utformas i 

relation till barns behov tillsammans med en kontinuerlig reflektion över den, är något alla 

vidhåller som viktig aspekt i trygghetsarbetet. Alex berättar att de nyligen identifierat 

placeringen av avdelningens soffa som ett riskområde, eftersom ett fönster finns ovanför 

den leder det ofta till att barnen står eller klättrar på soffan. Barn har behov av att klättra 

men dessa behov i relation till miljön ska kunna mötas av verksamheten på ett tryggt sätt. 

“Miljön ska vara rolig och locka till lek, glädje och möten”, berättar Kit som också 

poängterar att otrygghet även skapas i konflikt- och maktsituationer i barns relationer, och 

det är inte ovanligt att arbetslaget håller dörrar till rummen öppna för att kunna överblicka 

dynamiken i barngruppen och eventuella konflikter. Är det mycket konflikter eller hög 

skaderisk i ett område i miljön, är det en vanligt förekommande trygghetsåtgärd att 

möblera om den. Billie berättar att när personalens täthet är låg i jämförelse med 

barngruppens storlek är det vanligt att på olika sätt begränsa barns valmöjligheter, för att 
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öka deras trygghet och säkerhet. T.ex. stänger arbetslaget ned rum om personalen inte är 

tillräckligt många för att kunna överblicka konflikter eller andra risker för skador. En 

annan begränsning är att barnen endast får använda det material de är bekanta med sedan 

tidigare eftersom arbetslaget inte har tid eller möjlighet att lotsa barnen i upptäckten av 

nytt material. Billie berättar: “man får förklara för barnen att idag får du sitta och rita här 

själv och göra bara såna saker som ni kan göra själv”. 

Utformandet av inomhusmiljön 

Medan lokaler är en yttre faktor som förskollärare inte kan påverka, är miljön och dess 

möblemang en inre faktor som förskollärare i hög grad kan påverka och använda som 

trygghetsgivande åtgärder. Ett vanligt förekommande sätt, enligt våra informanter, är att 

möblera miljöer genom att göra rum i rummen, små stationer där barnen får möjlighet att 

dra sig undan om de så vill. Vidare berättar Billie att deras skapande av små stationer ändå 

blir begränsade av yttre faktorer. Deras stora, kvadratiska lokaler behöver avgränsas med 

fler möbler för att miljön ska bli anpassad till barnens låga ålder och behov. Billie berättar 

att de nyligen blivit lovade att få köpa in möbler för att avgränsa lokalerna: “men det blev 

inge mer, de fanns inte pengar då så…. vi skulle få fyra moduler men vi fick två”. I detta 

fall påverkas alltså förskollärares möjlighet till påverkan i utformandet av miljön, denna 

inre faktor, av ekonomiska restriktioner, en yttre faktor som ligger utanför förskollärares 

handlingsutrymme. I likhet med detta hör vi från fler informanter hur de önskar ett större 

utbud av material eller möbler som en tillgång för att förändra miljöerna och några hävdar 

att miljön inomhus inte är åldersanpassade av den anledningen, medan andra menar att det 

är kompetensen i arbetslaget som är tillgången för att förändra miljöerna.  

Utomhusmiljö 

Många av studiens informanter betonar vikten av att använda sig av utomhusmiljön i 

trygghetsarbetet, eftersom lokalerna och miljöerna inomhus ofta bidrar till konflikter eller 

barns upplevda otrygghet p.g.a. sin begränsning till yta och utrymme att vistas på. Som 

tidigare nämnts menar förskollärarna i studien att trängsel och konkurrens om lekmaterial 

kan vara bidragande orsaker till att otrygghet skapas, genom det våld som barn ofta 

uttrycker när de hävdar sin rätt till materialet. Utomhus, och gärna i skogen, finns det “hur 

mycket lekmaterial som helst och ingen konkurrens” menar Kim. Har arbetslaget placerat 

ut sig på gården på ett medvetet sätt så att alla barn kan se en vuxen i närheten, får barnen 

i sin trygghet större frihet att använda hela gården, som Bille uttrycker det: “vi vuxna är 

utplacerade för att barnen ska känna sig trygga fast de gått undan för att leka lite i fred”. 

En annan trygghetsaspekt i utomhusmiljön som Billie för fram, är exempelvis kopplingen 

mellan höga staket och snömassor, så att barnen inte kan klättra över, något som Billie 

berättar: “så att även vi i personalen också kan känna oss trygga”.  

Med det går vi vidare till fler aktörer i förskollärarnas relationsskapande, som utgör en stor 

del i trygghetsarbetet. 

 

4.2.2. Trygghetsarbetet med olika aktörer 

Omsorg 

I arbetet med barn är det nämligen en återkommande beskrivning från samtliga 

förskollärare, är att trygghetsarbetet bottnar i omsorg. Alla förskollärare betonade vikten 

av trygghet i alla led och i alla relationer i förskolan; mellan barnen, barnen och aktörerna 

i arbetslaget, mellan kollegorna och slutligen till vårdnadshavarna. Sammantaget löper 

beskrivningar som respekt, hänsyn, lyhördhet och förståelse som grundförutsättningar för 

arbetet med barn genom all insamlad empiri, men Robin betonar att det är särskilt viktigt 

att aktörerna i arbetslaget förstår och respekterar barns kommunikation och uttryck, i 

synnerhet de yngsta barnen som inte kan verbalisera sina viljor. Barns trygghetsbehov, 

känslor och uttryck, ska respekteras och ges delaktighet exempelvis genom att barnet får 
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välja vuxen vid blöjbyte, eller genom att vara extra observanta för vem i arbetslaget som 

barnet skapar anknytning till. Den kollegan placerar sig sedan i barnets närhet så mycket 

som möjligt. Robin beskriver en situation vid blöjbyte: “När barnet uppvisar missnöje och 

inte vill att den pedagogen ska plocka upp mig eller är i närheten. Då ska det finnas 

möjlighet att backa undan“ och berättar att barnet då får möjlighet att välja en annan 

vuxen, men att blöjbytet ändå kommer att ske. Övervägande delen av förskollärarna menar 

att ett trygghetsskapande arbete handlar mycket om att gå ned på barnets nivå, och vid 

konfliktsituationer arbeta lågaffektivt. Vad gällde barngruppen uttryckte samtliga en 

förståelse för rutiner och struktur som i sin tur ger barnen möjlighet att känna igen sig i det 

som komma skall, och i och med det så skapas det en grundtrygghet i verksamheten. Det 

är först när aktörerna i verksamheten äger grundtryggheten som förskollärarna kan 

fortsätta med sitt uppdrag enligt läroplanen.  

Inskolningar och lämningar 

I detta arbete med vårdnadshavare och inskolningar liksom lämningar, anser 

förskollärarna att relationerna med vårdnadshavares kräver förtroende samt en respektfull 

och öppen kommunikation sinsemellan, för att ett trygghetsarbete överhuvudtaget ska bli 

möjligt. Förskollärarna menar att en sådan typ av relation med vårdnadshavare gynnar 

vårdnadshavares uppfattning och förtroende för förskollärarnas arbete. Många av 

informanterna berättar att de arbetar hårt med att skapa trygga relationer och förtroende 

med vårdnadshavarna, eftersom det även är ett första steg att skapa relation och trygghet 

med barn(et). Känner vårdnadshavare missförtroende och skepticism finns det risk att 

undermedvetna varningssignaler skickas ut och snappas upp av barn(et), som i sin tur 

signalerar orolighet och skepticism gentemot förskollärarna, vilket utmanar den fortsatta 

inskolningen eller barn(et)s vardag i förskolan. För många förskollärare i studien handlar 

inskolningen om att skola in vårdnadshavarna i verksamheten, i syfte att erövra deras 

förtroende. Vinsten av vårdnadshavarnas förtroende kommer hjälpa arbetslagets 

trygghetsarbete med barnen på sikt. Detta uttrycker Kim på ett tydligt och beskrivande 

sätt:  
 

Vid inskolning, lämningar och hämtningar så ser jag det som en aktivitet som jag primärt 

gör med föräldrarna. Det är ett samarbete mellan mig, mamma och pappa. Det är vi som är 

föräldrar även jag som pedagog. Jag har sett så många gånger då föräldrarna inte tror på det 

jag gör även fast de ser glada ut. Det gör att barnet inte tror på mig, dom luktar sig till det. 

Föräldrarna måste tro på mig och mitt arbete. Barnen tittar på alltid på föräldern när det 

händer något som en bekräftelse. När jag skolar in barnen så skolar jag in föräldrarna också. 

Barnen klarar sig alltid. Om vi sköter vårt jobb som vuxna, barnen gör alltid sitt bästa. -Kim 

 

Trygghetsarbete utifrån språkskillnader  

Många av förskollärarna uttrycker en förståelse för att det är svårt för vårdnadshavare att 

lämna sina barn på förskolan, i synnerhet om det är det förstfödda barnet som ska lämnas. 

En förskollärare, verksam i en mångkulturell förskola, berättar att de får arbeta särskilt 

hårt för att erövra vårdnadshavarnas förtroende, då deras trygghetsarbete utmanas av 

krockar i såväl kultur som språk. Majoriteten av vårdnadshavare och förskollärare i denna 

förskola delar inte gemensamt språk och detta leder till att kommunikationen sinsemellan 

blir ansträngd, medan kulturkrocken påverkar vårdnadshavarnas naturliga förtroende för 

arbetslaget. I deras kultur är det nämligen mycket vanligt att vårdnadshavare inte lämnar 

sina barn till främlingar överhuvudtaget och de känner tvivel för hur främlingar så som 

aktörer i arbetslaget ska kunna trösta om deras barn blir ledset, berättar Robin som menar 

att trygghetsarbetet blir annorlunda: “Trygghetsarbetet med vårdnadshavarna blir ganska 

annorlunda och vi får jobba mycket med rutiner. Vi jobbar mycket [mer] (betoning, 

skribenternas anm.) med föräldrarnas förtroende i vissa fall”.  
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Inskolningens effekter för övriga barngruppens upplevda trygghet 

Flertalet förskollärare organiserar en föräldraaktiv inskolning genom att utse 

ansvarspedagoger som får huvudansvaret för det barn som skolas in och dess 

vårdnadshavare. En del förskollärare problematiserar trygghetsaspekten för den övriga 

barngruppen när barn med vårdnadshavare inskolas, i och med att det är okända ansikten 

som kommer in i verksamheten oregelbundet. Tre av fyra förskollärare på den första 

förskolan ser därför positivt på användningen och bruket av en inskolningsperiod på tre 

dagar istället för fjorton, som Kit berättar: “så för en grupp som vi redan har känns det 

bättre om det inte kommer in nya vuxna var och varannan vecka”. Detta minskar 

frekvensen av okända och oregelbundna ansikten vilket anses vara en trygghetsskapande 

åtgärd, och Kit fortsätter: “Nu kommer de in och så är de inte under två veckor som vi 

kanske haft tidigare så nu är det tre dagar”. Den fjärde förskolläraren, Alex, 

problematiserar åtgärden ur ett individperspektiv, nämligen det barn som inskolas, i 

synnerhet om det är ett barn i de yngre åldersgrupperna som skolas in. En introduktion på 

tre dagar kan leda till att barnet inte känner sig tryggt när vårdnadshavarna återgår till sina 

arbeten och barnet ska stanna kvar på förskolan. Här menar förskolläraren att en 

introduktion i förskolan på två veckor, med en anpassning för barnets behov, borde främja 

tryggheten där barnet sakta fasas in i verksamheten och vårdnadshavarna sakta fasas ut.  

Vikarier 

Alla informanter berättar om att arbetslagen försöker lösa behovet av personal främst 

genom att hjälpas åt över förskolans samtliga avdelningar, men när det inte går berättar 

Kit och Alex att de kontaktar husvikarier, eller för barnen andra kända vikarier i första 

hand. Robin som inte har husvikarier på sin förskola, berättar att de vikarier som kommer 

till verksamheten i första hand får arbetsuppgifter som inte är barncentrerade, t.ex. städa 

och duka borden medan de ordinarie personalen är med barnen. Att vikariens 

arbetsuppgifter inte är barncentrerade innebär, enligt Kit, att barn får större möjligheter att 

fortsätta känna trygghet trots det okända ansiktets närvaro, och leder till att personalen inte 

överarbetar sig själva genom avstå vikarier eller att försöka lösa vikariens arbetsuppgifter. 

Att vikarien blir väl bemött och att dennes arbetsdag i förskolan blir så tydlig och 

strukturerad som det är möjligt, beskrivs som stora vinster som följer av tydliga 

arbetsinstruktioner med tillhörande klockslag. Att ha strukturerat vikariens 

arbetsuppgifter, och sina egna för den dagen, samt att ha bra bemötande är något som 

Billie berättar kan ge många vinster, eftersom vikarien blir mer självständig samtidigt som 

det ger ordinarie personal ökad möjlighet att fokusera på barnen än vad de hade kunnat 

göra om vikarien “blivit ett extra barn att ta hand om”, som Kim beskriver det. När alla, 

inklusive vikarien, vet vad de ska göra så flyter dagen på. 
 

Med detta avslutar vi redogörelsen för det insamlade materialet som berör vår andra 

forskningsfråga angående förskollärares arbetsmetoder, och övergår till analys av empirin. 

 

4.2.3. Analys 

Analysen av studiens forskningsfråga om förskollärares arbetsmetoder, inkluderar 

ramfaktorteorin som grundades av Urban Dahllöf, i en tid när stora skolreformer 

implementerades i den svenska skolan och de organisatoriska förutsättningarna lyftes fram 

(Dahllöf, 1967). Teorin delades upp i inre och yttre faktorer som påverkade 

undervisningen. Utifrån informanternas berättelser om trygghetsskapande arbetsmetoder 

ser vi att de organisatoriska förutsättningarna sätter ramar för detta arbete. Även om det är 

en inre faktor som förskollärarna tycks kunna påverka, kan det ändå visa sig att deras 

handlingsutrymme begränsas som resultat av de begränsningar som yttre faktorer ger, 

exempelvis ekonomi och inköp av möbler. Ekonomi, tillsammans med ökade barngrupper 
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och vikarieanskaffning är faktorer som står utanför förskollärarnas handlingsutrymme, 

eftersom dessa faktorer tillhör högre instansers beslut och budget (Lundgren, 1999). 

Förskolans ramfaktorer har som tidigare konstaterats förändrats på flera sätt. 

Förskollärares yrke har fått, i och med den förnyade läroplanen, ett bredare spann med 

arbetsuppgifter. Det kräver både tid, kapacitet och kunskap. Sådana uppgifter rör till 

exempel planering, dokumentation, analys samt omsorgsarbete (Freij, 2012; Pramling 

Samuelsson m.fl., 2015). Barngrupperna ökar och personal räcker inte till för att sköta sitt 

pedagogiska arbete fullt ut enligt Broberg m.fl. (2012). Detta indikerar att förskollärarna 

inte har getts tillräckliga förutsättningar i form av ramfaktorer från ovanstående nivåer 

(Lundgren, 1999) för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras enligt läroplanen. 

Förskollärarna väljer inte sammansättningen i arbetslaget då detta är en yttre faktor och 

beslutas av högre instanser. Här kan vi se hur yttre faktorer påverkas och integreras i inre 

faktorer. Kits utsaga om vikten av ett fungerande arbetslag är däremot en inre faktor som 

förskollärarna har möjlighet att påverka - nämligen förskollärarnas samarbetsvilja, 

utbildning och överenskomna arbetsmetoder. Andra faktorer som ligger utanför 

personalens påverkan är utformningen av lokaler och utomhusmiljö, eftersom dessa är 

beslut och prioriteringar som ligger hos högre instanser. Bille berättar om löftet att de 

skulle få nya möbler för att skapa en bättre och tryggare lärandemiljö för barnen, vilket de 

fick men inte i den mängd som de var lovade p.g.a. uppkomna ekonomiska restriktioner. 

Detta problem kan även gälla lärande material. 

En av de inre faktorerna som aktörerna i verksamheten kan påverka är hur arbetslagen 

fungerar. Kit definierar fungerande arbetslag som där goda relationer mellan kollegor 

återfinns, där samsyn, högt tak och god kommunikation existerar liksom en klargjord 

grundstruktur för trygghetsarbetet, vilket gör att det känns bra att komma till jobbet. Alex 

stärker upp denna uppfattning med vikten av rutiner, regler och barnens inneliggande 

behov. En annan inre faktor som förskollärare har hög möjlighet att påverka, är samverkan 

med vårdnadshavare för att skapa förtroende mellan dem och arbetslaget, något som är 

viktigt för skapandet av barns trygga anknytningar (Niss & Söderström, 2013; Broberg 

m.fl., 2012; Wallskog, 2013). Denna teoretiska kunskap slår oss med full kraft när vi 

lyssnar på Kims berättelse om barns förmåga att lukta sig till vårdnadshavares osäkerhet 

och tvivel till pedagogen och dess arbete, och vägra samvaro med pedagogen om 

vårdnadshavaren inte litar på pedagogen (s. 22 i rapporten). Denna berättelse tillsammans 

med vår litteraturbakgrund gör behovet av goda relationer med vårdnadshavare och barns 

höga kompetens extra tydlig för oss.  

 

Med detta avslutar vi analysen för vår andra forskningsfråga och övergår till att presentera 

den insamlade empirin för vår tredje forskningsfråga.  
 

4.3. Faktorer som påverkar barns trygghet 

Under intervjuerna tillfrågades informanterna om hinder de tror påverkar barns trygghet. 

Det visar sig att de inre och yttre faktorerna är tätt sammankopplade, med en påverkan av 

varandra. Materialet har sammanställts och presenterats utifrån tre teman: Tid: en 

relationell duell med inre och yttre faktorer, ekonomiska prioriteringar samt förtroendets 

utmaning. 

 

4.3.1. Tid: en relationell duell med inre och yttre faktorer 

Arbetslaget och dess sammansättning 

Dessa är yttre faktorer som förskollärarna inte kan påverka, och därför är det viktigt att 

kollegorna lär sig samarbeta med varandra. Många av informanterna påpekade att 
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arbetslaget atmosfär och funktion har en stor påverkan på trygghetsarbetet, då samstämda 

syn- och förhållningssätt samt högt i tak främjar kollegornas upplevda trygghet med 

varandra. Det leder till att de vågar experimentera och prova på saker de inte gjort tidigare. 

Lee berättar att om sin uppfattning om de verkliga hindren i trygghetsarbetet, nämligen 

förekomsten av fördömanden och oförståelse inom arbetslaget. En sådan motsats till 

välfungerande arbetslag skulle bidra till förvirring hos såväl barn som kollegor och leda 

till ett försvårat arbete. Detta är dock problematiskt i relation till tiden som förskollärare 

ges för att utforma god funktion och öppet klimat i arbetslaget.  
 

Tillgänglig tid 

Många anser att tiden är alldeles för liten för kollegial reflektion, och det är vanligt att det 

istället integreras i den dagliga verksamheten i barngrupp. I studien framkommer tre 

konsekvenser som brist på tillgänglig tid medför. Första konsekvensen av detta blir att 

arbetslaget pratar över barns huvuden, något Billie förklarar med: “för man kan inte alltid 

vänta tills det inte finns några barn i närheten, den tiden finns inte”. Andra konsekvensen 

medför att kollegorna inte får tillräcklig tid för att strukturera och organisera sina 

arbetslag, något som både Alex och Robin betonar är viktigt för att överhuvudtaget kunna 

skapa grundtrygghet i verksamheten. De menar att brist på tillgänglig tid för detta indirekt 

påverkar barngruppen, eftersom de löper högre risk för avsaknad av grundtrygghet. Den 

tredje konsekvensen är att den tiden de faktiskt har prioriteras till att få en funktionell 

verksamhet för såväl barnen som kollegorna, med åtgärden att planeringstid prioriteras 

bort. Enligt Kit kan detta vara under flera veckor och ibland månader, “eftersom man 

behövs på annat håll”. En del informanter uttrycker svårigheter att motivera att de går iväg 

på planering när det är tydligt att personaltätheten påverkas negativt i relation till antalet 

barn, och att barnen påverkas av detta. Ett hinder i trygghetsarbetet som Billie menar, är 

precis tidsbristen tillsammans med den låga möjligheten att prata över huset och på 

arbetsplatsträffarna.  

Tillgång till resurs och barngruppens storlek i relation till personaltäthet 

Dessa yttre faktorer uttrycker samtliga förskollärare är svåra att påverka och att det 

genererar ett arbetssätt som Robin beskrivande uttrycker: “Man trollar med knäna”. Att få 

tillgång till resurser för utåtagerande barn eller barn i behov av särskilt stöd är yttre 

faktorer som förskollärarna påtagligt uttrycker är svåra att påverka. För Robin och Billie 

är svårigheterna något de är väl medvetna om, eftersom de är exempel i vår studie som har 

lyckats få resurshjälp för barn i behov av särskilt stöd, i form av strukturtillägg som 

möjliggjort en halv extra tjänst i grundbemanningen. Robin berättar att de överhuvudtaget 

skulle ha svårt att genomföra sitt trygghetsarbete om det inte vore för detta resurstillägg. 

Det skapar frustrationer hos aktörerna i arbetslaget när de inte har förutsättningar för att 

hjälpa varje enskilt barn efter sitt eget unika behov, menar såväl Bille som Robin, 

samtidigt som konsekvenserna av att barnet inte får det stöd som behovet signalerar leder 

till att barnet blir otryggt i verksamheten, och i sig själv. Att få stödinsatser i form av 

resurs till ett barn, är en yttre faktor som förskollärare till viss mån kan påverka, men som 

upplevs frustrerande p.g.a. de många arbetsuppgifterna som tillkommer. Främst det 

administrativa arbetet i relation till tiden för detta, som inte existerar i verksamheten, 

skapar frustration, något Billie berättar: “det ska skrivas papper på vad som händer varje 

gång, barnet kanske gör så att nåt annat barn blir skadat och sen ska man skriva en lisa-

anmälan och asså det där nöter på jättelång tid innan man får den här resursen”. 

Svårigheterna att få stödinsatser i form av resurs till ett barn leder till att antingen barnet 

eller barngruppen blir lidande. Robin exemplifierar detta med en matsituation där ett 

utåtagerande barns behov av trygghet vid måltiden är starkt: “och så har man fem andra 

barn vid bordet och så ska man samtidigt skapa en trygg matsituation för dom samtidigt 

som man ska bemöta det här barnet som har det tufft just nu och egentligen behöver mig 

[själv] (betoning, skribenternas anm.)”. Att inte räcka till eller hinna se alla barn som 
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konsekvens av de många arbetsuppgifter i relation till tidsbristen, berättar majoriteten av 

informanterna är det tyngsta i yrket och uttrycker en efterföljande önskan om högre 

grundbemanning och en anpassad personaltäthet i relation till barngruppens storlek.  

 

4.3.2. Ekonomiska prioriteringar 

Lokaler och ekonomi 

Dessa yttre faktorer står utanför förskollärares påverkan. En del av förskollärarna 

problematiserar lokalernas förmåga att möta barnens trygghetsbehov i takt med att 

barngruppen ökar, eftersom lokalerna inte är föränderliga i den mån som skulle behövas, 

menar Alex: “eftersom även om man tar in mer personal så är det ändå samma yta, det blir 

mer konflikter och otryggare”. Samtliga förskollärare berättar kort att lokalerna inte går att 

förändra, men berättar istället om miljöns föränderlighet i lokalerna. Hälften av studiens 

informanter menar att ekonomiska restriktioner är anledningar till oförändrade miljöer, då 

det inte finns material att tillgå. Andra förskollärare verkar övertygade om att arbetslagets 

kompetens och utbildning har stor roll i hur miljön används, förändras och utvecklas i 

enlighet med barns trygghetsbehov. Kim är en av förskollärarna som problematiserar den 

yttre faktorns begränsande karaktär med en inre faktor som förskollärare faktiskt kan 

hantera, nämligen motivation och kunskap: “de handlar om utbildning, de handlar om att 

tänka rätt! Visst mer personal är alltid bättre men… de handlar om att vara utbildad, att 

veta vad man gör, att va pepp när man kommer till jobbet”. I överlag pratar alla 

informanter om vikten att ha utbildad personal för att kunna göra ett gott arbete givet de 

förutsättningar som ges. 

Utbildning  

Utbildning är en yttre faktor som många av informanterna menar påverkar 

trygghetsarbetet positivt, men att de sällan får tid eller möjlighet att delta i fortbildning. 

Lite över hälften av förskollärarna som intervjuades hade deltagit i någon form av 

fortbildning den senaste tiden men att det förflutit en tid mellan fortbildningstillfället och 

dagsläget. Kim berättar att utbildningstillfällena i lågaffektivt bemötande har varit två eller 

tre stycken på sju år. I övrigt sker fortbildning via uppsnappade kollegiala 

reflektionsstunder samt på APT-möten, där kollegorna delger varandra information och 

kunskap. 

I trygghetsarbetet vid behovet av vikarier  

Dessa inre faktorer, menar informanterna i studien, utgör olika risker mot tryggheten för 

barnen i verksamheten och som är svåra att påverka. Om personal plötsligt insjuknar och 

vikarieanskaffning blir nödvändig är det fördelaktigt att främst använda sig av husvikarier, 

som är bekanta ansikten för barnen. Om inte husvikarier finns att tillgå, kontaktas vikarier 

som är nya ansikten för barngruppen eller så står arbetslaget utan vikarie och går arbetet 

ned på att “överleva” som Billie uttrycker det, och att hålla rutinsituationerna så trygga 

som möjligt. Det viktigaste blir då att barnen känner trygghet, tillgodogör sig mat, sömn 

och återhämtning. Alex berättar att husvikarier försvinner: “det finns inte pengar kvar att 

ha kvar dom så det kommer göra att ja, det bli mindre, en trygghetsfaktor som försvinner”. 

Risken med att vana och återkommande husvikarier försvinner, menar Kim, kan bli att 

vikarien som kommer in i verksamheten blir ytterligare ett “barn att ta hand om”, och att 

det belastar det kvarvarande arbetslaget och trygghetsarbetet ytterligare. I sådana fall kan 

det vara ett bättre alternativ att ett välfungerande arbetslag själva får handskas med 

barngruppens och verksamhetens behov. 

Barngruppens storlek och personaltäthet 

Detta är yttre faktorer som alla förskollärarna, förutom en, uttryckte att de inte kunde 

påverka, och som drabbar förskollärarna när de befinner sig som ensam pedagog i en 

barngrupp. Billie stod ensam i vår studie med sin berättelse om att huvudmannen för 
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förskoleenheten en gång gav arbetslaget en valmöjlighet gällande personaltäthet och 

barngruppens storlek: “ni kan få 16- 17 barn men då kan ni vara tre heltider… vill ni ha 

den fjärde måste ni ta in 18 barn”. Att huvudmannen för förskoleenheten är empatisk, 

lyhörd och lystrar till de anställdas önskemål är något som Lee betonar är viktigt. Ett 

annars vanligt förekommande uttryck som ger ljus till verklighetens relation med stora 

barngrupper och personaltäthet är Lees och Robins kommentarer: “vi trollar med knäna 

och så blir det bra”. Det vittnar om en inre faktor, om förståelse och acceptans för 

ramfaktorers existens samt motivation och möjlighetstänk, som förskollärare har möjlighet 

att påverka. 

 

4.3.3. Förtroendets utmaning 

Förtroende vid inskolning och med vårdnadshavare 

Vilket barn som skolas in är en yttre faktor som förskollärarna inte kan påverka, men den 

inre faktorn i form av inskolningens organisation är en inre faktor som de kan påverka. Ett 

vanligt tillvägagångssätt är att utse ansvarspedagog, men att vara flexibla i 

rollfördelningen. Robin berättar att vem som blir ansvarspedagog lika gärna kan beslutas 

av barnet självt, beroende på hur och vem barnet knyter an till. Lee berättar att den 

verkliga utmaningen i den här typen av trygghetsarbetet är att erövra vårdnadshavarnas 

förtroende, eftersom barnen annars “luktar sig vårdnadshavarnas osäkerhet”. Det påverkar 

fortsättningen av såväl inskolning som trygghetsarbetet med barnet. Billie berättar för oss 

att inskolningen egentligen handlar om att skola in den vuxne, och att “barnet kommer 

med på köpet”. När vårdnadshavaren förlitar sig på förskollärares kompetens, brukar 

barnet också göra det. För de informanter som inte delar gemensamt språk med 

vårdnadshavarna uttrycker det särskilt utmanande att skapa relationer och erövra 

vårdnadshavarnas förtroende.  

Förtroende för rektorn 

Vi har tagit del av berättelser som vittnat om många olika typer av utmaningar och 

begränsningar, men två förskollärares berättelser särskilde sig genom ett explicit uttryck 

om vikten av att ha förtroende för sin chef för att kunna bedriva trygghetsarbetet. Kim 

problematiserar särskilt den attityden hos förskollärare som bidrar till diskussionen om 

förskolans allt försämrade möjligheter att sköta sitt pedagogiska arbete fullt ut. Istället 

borde förskollärare ta ståndpunkt i att hantera uppgifterna utifrån de verktyg som givits 

dem och att jobba problemlösningsorienterat, snarare än att bli bitter och se hinder istället 

för möjligheter.  

Det blir tydligt att förskollärarna uttrycker drömmar om ett arbete med mindre 

begränsningar, samtidigt som de uttrycker medvetenhet om att begränsningarna sker i 

flera led och som påverkar förskollärares arbete, exempelvis även rektorns ramfaktorer 

som givits från högre instanser. Robin uttrycker sin önskan på ett klart och tydligt, om än 

uppgivet: “självklart skulle man vilja ha mer, och mer tid och mer personal på kritiska 

tider av dagen och såhär, men de… cheferna har också sina organisatoriska förutsättningar 

vad de kan ge oss”. Förskollärarnas medvetenhet om yttre faktorers påverkan för 

trygghetsarbetet är självklara, samtidigt som den kontinuerliga diskussionen om 

förskollärares motivation som inre faktor kan vara avgörande i vissa, om inte många, 

situationer i förskolan.  
 

Här avslutar vi presentationen för det insamlade materialet som berör forskningsfrågan om 

möjliga utmaningar som förskollärare identifierat och vänder oss mot analysen. 
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4.3.4. Analys 

Med starten av analysen för den tredje forskningsfrågan, ser vi tydliga samband mellan 

yttre och inre faktorer.  

Många av informanterna uttrycker utmaningar som personaltäthet i relation till 

barngruppens storlek, vilket leder till att det pedagogiska arbetet hamnar i skymundan. 

Kim väljer att förhoppningsfullt se verksamheten ur ett grupperspektiv: “jag litar på att 

alla gör sitt jobb även min chef… De resurser och material som vi får [ska] (betoning, 

skribenternas anm.) vara tillräckliga för att verksamheten ska fungera och vi löser de 

uppkommande problemen med de metoder och material vi har.” Andra anger de yttre 

faktorerna, exempelvis ekonomi och bemanning, som orsaker till de hinder som 

förskollärarna upplever i trygghetsarbetet. De ständigt ökande barngrupperna och 

personalbristen gör det svårt för kvarvarande personal att ge barnen trygghet när ordinarie 

personal är frånvarande, exempelvis p.g.a. sjukdomar. Detta leder till behovet av 

vikarieanskaffning och att mängden barn per pedagog ökar, men när ekonomiska 

restriktioner förhindrar fler aktörer i arbetslagen, utan att öka barngruppen ytterligare, 

sätter det press på arbetet (Persson, 2015). Genomgående i empirin talar alla informanter 

om vikten att ha ett sammansvetsat lag vilket vi ser behovet av, i synnerhet de gånger då 

verksamheterna inte får tillgång till (kompetenta) vikarier och istället behöver “trolla med 

knäna”. Arbetslagets sammansättning ligger som sagt utanför förskollärares möjlighet att 

påverka, men atmosfären i arbetslagen är en inre faktor som de däremot har stor påverkan 

i, där egenskaper av samarbete och ett högt tak blir viktigt.  

Fortbildning är en yttre faktor som förskollärare har låg påverkansgrad i. Tack vare ett 

kollegialt samarbete sker utbildning i viss mån ändå, genom kollegial reflektion och 

informationsöverföring på APT-träffar. Vi inser att många av informanternas berättelser 

om fortbildning börjar med “Jag gick faktiskt...”vilket vi tycker tyder på att fortbildning 

upplevs som en förmån, och inte en självklarhet, i förskolan. Detta blir synligt i Alex 

berättelse: “vi var faktiskt på en föreläsning om lågaffektivt bemötande, men sen kan jag 

inte säga att det är såhär kontinuerligt…”.  

Med detta avslutas resultat och analysdelen i studiens rapport och vi övergår till slutsats.  

 

5. Slutsatser och resultatdiskussion 

I föregående kapitel analyserades resultatet i relation till tidigare forskning och litteratur. I 

denna del av studiens rapport återses studiens slutsatser, och där resultatet diskuteras med 

koppling till litteraturgenomgången och skribenternas egna åsikter. Avslutningsvis för vi 

fram studiens relevans för yrkesverksamheten och ger förslag på vidare forskning som kan 

bli aktuella med den pågående politiska utvecklingen. 

Vi upplever att resultatet av studien har besvarat våra forskningsfrågor: Vilka 

uppfattningar om och förståelse av trygghetsarbete i förskolan ger de intervjuade 

förskollärarna uttryck för? Hur arbetar förskollärarna i studien med att skapa trygghet för 

barn i förskolan inom de ramar som ges organisatoriskt och i barngruppen? Och slutligen: 

Vilka utmaningar i arbetet med att skapa trygghet för barn i förskolan identifierar 

förskollärarna i studien och hur kan dessa kopplas till verksamhetens ramar?  

 

5.1. Slutsatser 

Forskningsfråga ett besvaras när informanterna i vår studie är överens om att lärande 

förutsätter trygghet och informanterna visar tydligt att de besitter relevanta kunskaper för 
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att kunna utföra ett trygghetsarbete i förskolan. Trygga barn beskrivs som glada, nyfikna 

och utforskande medan otrygga barn beskrivs som undvikande, tenderar bli osynliga eller 

utåtagerande (Broberg, m.fl., 2012; Niss och Söderström, 2013). Det blir tydligt att 

kontexten där barns känslouttryck och upplevda trygghet utspelas i, har betydelse. Barn 

som vågar komma fram och ta plats är ytterligare en trygghetsindikator som våra 

informanter har hjälpt oss att se. Att ha ett kontextuellt perspektiv på trygghet som är 

beroende på individen, är viktiga glasögon att ha på sig under yrkesutövandet. 

Samtidigt visar studien att informanterna har olika arbetssätt för att nå trygghet med 

förskolans aktörer, vilket besvarar den andra forskningsfrågan. De vanligaste 

tillvägagångssätten är lyhördhet, respekt, reflektion med fler aktörer än sig självt, 

samarbete, skapandet av överblickbar miljö samt förutsägbarhet genom rutiner och 

kontinuitet. Genom att se över sitt förhållningssätt, möblemanget och använda strategiska 

utplaceringar av arbetslagets aktörer, främjas barns relationsskapande och upplevda 

trygghet. Dessutom visar studien att trygghetsarbetet dansar i en duell med inre och yttre 

faktorer som både påverkar och integreras i varandra (Lundgren, 1986). Informanterna 

identifierar förtroende som den största utmaningen, i synnerhet i trygghetsarbetet vid 

inskolningar eller lämningar med vårdnadshavare och dess barn som aktörer, varefter tid, 

ekonomi och fortbildning följer som identifierade utmaningar.  

Högre instansers beslut av exempelvis utbildning, lokaler och personal är yttre faktorer 

som påverkar verksamheten liksom trygghetsarbetet, och i detta sammanhang 

kännetecknar studiens informanter arbetslagets kompetens, förhållningssätt och inställning 

gentemot de yttre faktorerna som avgörande för ett levande trygghetsarbete. Med detta 

besvaras forskningsfråga tre och studiens syfte är därmed uppnådd, då vi har bidragit med 

fördjupad kunskap om förskollärares trygghetsarbete med olika aktörer i förskolan liksom 

det faktum att duellerna mellan inre och yttre faktorer synliggjorts.  

 

5.2. Resultatdiskussion  

Vi valde att analysera resultatet med hjälp av anknytningsteori samt ramfaktorteori 

(Lundgren, 1999; Wallskog, 2013), då dessa tillsammans svarade bäst upp till studiens 

syfte. Förståelsen för hur och varför informanternas trygghetsarbete påverkas av 

ramfaktorer är den del av studien som ramfaktorteorin svarar till. Anknytningsteorin har 

hjälpt oss att förstå hur förskollärare kan uppfatta och förstå trygghet och dess betydelse 

för barns trivsel och utveckling liksom för resten av relationerna som ingår i förskolans 

verksamhet. Dessa teorier har gett oss en konkret och så nära relevans, som vi anser är 

möjligt, för arbetet med trygghet i förskolan.  

Utifrån vår litteraturbakgrund (Niss och Söderholm, 2013; Wallskog, 2013) och våra egna 

intervjuer, kan vi slå fast att lärande förutsätter trygghet. Förskollärare i vår studie verkade 

ha en generell uppfattning om att trygghet inte finns hos barn från början, utan att det är 

något som skapas med tid, engagemang och mellan individer. Trygga barn beskrivs som 

glada, nyfikna och utforskande medan otrygga barn beskrivs som undvikande, tenderar bli 

osynliga eller utåtagerande (Broberg, m.fl., 2012; Niss och Söderström, 2013). Ett 

funktionellt arbetslag är grunden för utövandet av trygghetsarbetet, med högt tak och 

acceptans, där i synnerhet kollegornas samsyn anges som ett grundläggande element 

(Freij, 2012). Trygghetsarbetet utövas i relationer med olika aktörer i förskolan och 

innefattar flera relationer, men lika för trygghetsarbetet i alla relationer är lyhördhet, 

kommunikation och rutiner (Lundgren, 1986).  
 

5.2.1. Två aspekter i duellen med faktorer 
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Utifrån informanternas utsagor kan vi urskilja två särskilt intressanta aspekter som vi ser 

duellera med faktorer. Flertalet informanter upplever dessa som endera begränsande, 

utmanande eller både och, som påverkar barns förutsättningar att nå sitt bästa jag.  

Tillgänglig tid 

En del av informanterna för fram tillgänglig tid som det största hindret i trygghetsarbetet, 

och detta blir således en intressant första aspekt i denna relationella duell. Förskollärare 

kämpar med att fördela den tillgängliga tid de har till planering, undervisning, 

dokumentation och analysering liksom omsorgsarbetet. Det leder till konsekvensen att 

arbetslagen får sina kollegiala reflektionsstunder integrerat i barngrupp även om det gäller 

ett barns stödinsatser, vilket vi ser strider mot de trygghetsfrämjande arbetsmetoderna som 

tidigare beskrivits i rapporten. Den andra konsekvensen innebär att kollegorna inte får tid 

att strukturera och organisera sina arbetslag, vilket vi också ser strider mot informanternas 

utsagor om vikten att ha just struktur och organisation, eftersom det annars riskerar smitta 

av sig till barnen och skapa otrygghet. Högre instansers beslut kring tid och ekonomi blir 

yttre faktorer för arbetslaget att förhålla sig till, exempelvis svårigheter med personaltäthet 

i relation till barngruppens storlek samt vara orsak till förskollärares bortprioritering av 

planering, ibland i veckor och ibland för månader (s. 8 i rapporten).  

Struktur och organisation i arbetslagen 

Den andra aspekten i denna duell, är hur den inre faktorn möter upp den yttre faktorns 

utmaningar, genom utformandet av struktur och organisation i arbetslagen. Vi resonerar 

att i dessa arbetslag, om de är etablerade och inarbetade, har förskollärare ändock ett 

handlingsutrymme där det ska det skapas tid för planering av undervisning liksom 

omsorgsarbetet. Här framträder duellen mellan inre och yttre faktorer tydligt, likt ett 

dominospel, där personalbrist får kvarvarande personal att prioritera känd vuxennärvaro i 

barngrupp framför planeringstid, som i sin tur leder till brist i planering och utformandet 

av verksamhet och arbetslag, som riskerar bidra med orolighet i arbetslagen vilket 

barngruppen snappar upp med aktiverade anknytningssystem som resultat. Med 

resonemanget att trygghet är grunden för lärande blir det avslutningsvis tydligt varför 

förskollärare prioriterar bort planering, i synnerhet när barngrupperna är stora i relation till 

personaltätheten, i och med arbetslaget prioriterar att vinna trygghet i verksamheten. 

 

 5.2.2. Tre aspekter av relationer  

Våra resultat belyser även tre aspekter av relationer, som vi finner särskilt intressanta och 

vill diskutera ytterligare.  

Den första aspekten behandlar arbetslagens relation med vårdnadshavare, och syftet med 

inskolning. Å ena sidan framkommer förskollärares berättelser att det snarare är 

vårdnadshavare som skolas in än själva barnet, som en överraskning för oss, då det ju är 

själva barnet som ska befinna sig i förskolan och i närvaron av aktörerna i arbetslaget. Å 

andra sidan kan vi också se hur förskollärares kompetens och anknytningsteoretiska 

kunskap skiner genom och sträcker sig längre än vår dåvarande förståelse, när samtliga 

informanter beskriver att vårdnadshavarnas förtroende för arbetslagets arbete används som 

en metod att närma sig anknytningar med barnen. Som tidigare nämnts i rapporten (s.7 i 

rapporten) är barns inaktiverade anknytningssystem en effekt av vårdnadshavares 

förtroende gentemot aktörer i arbetslagen, som tillåter att barnen befinner sig i sina 

utforskandesystem där de kan utforska och skapa relationer. I detta sammanhang vill vi 

hänföra att dessa berättelser och uttalanden om inskolning av vårdnadshavare, i själva 

verket kan vara implicita beskrivningar av förskollärares anknytningsteoretiska kunskaper 

för grunderna och effekterna av barns anknytnings- och utforskandesystem (Broberg, 

m.fl., 2012; Niss och Söderström, 2013). 



 

27 

 

Den andra aspekten är relationen mellan anknytning och barns utageranden, som annars 

ofta beskrivs som en följd av outvecklad impulskontroll, brister i uppfostran eller att 

barnet har en “dålig dag”, enligt våra erfarenheter. Istället menar informanterna att barns 

utageranden är en förstärkning och befästning av deras upplevda trygghet i förskolan, 

snarare än trots och negativitet. Dessa informanter (s.17 i rapporten) menar att ett barns 

fullt uppvisade känsloregister oftast annars bara visar sig på hemmaplan där barnet känner 

sig tryggt. Å ena sidan är barns utåtagerande i förskolan en aspekt av trygghet som inte 

påtalas tydligt i den litteratur vi har tagit del av, men å andra sidan nämner Hagström 

(2016) barns olika steg i anknytningsbefästelsen vilket vi kan knyta ihop med barns 

möjlighet och vilja att blotta sitt känsloregister för någon annan. Barns känsloutspel tolkas 

inte av förskollärarna i denna studie som negativa utageranden, motsättningar eller trots, 

utan som en trygghetsmarkör eftersom det visar på att anknytningen och relationen 

sinsemellan har uppnått ett villkorslöst stadium där barnet vågar stå upp för sig själv och 

testa gränserna. Med resultatet av detta skulle vi alltså kunna konstatera att upplevd 

trygghet kan uppvisa sig genom att barn vågar visa upp sitt känsloregister, då barnet kan 

ha uppnått en god och trygg anknytning med någon annan. Samtidigt är känslor i sig ingen 

fastslagen indikation på upplevd trygghet, då barn med otrygga anknytningar tenderar att 

visa samma uttryck av sina känsloregister. Med detta bakom oss kan vi slå fast att upplevd 

trygghet är kontextbunden.  

Den tredje och sista aspekten är de relationer som existerar inom arbetslaget. Dessa 

relationer, menar studiens informanter, är tillsammans med arbetslagets funktion eller 

dysfunktion elementära faktorer för trygghetsarbetet och för hur arbetet fortskrider. Både 

litteraturbakgrund (Niss och Söderström, 2013) och vår insamlade empiri talar för att 

funktionen påverkar barngruppens dynamik. Som tidigare nämnts i rapporten (s.11) 

snappar barn upp vuxnas irritation eller konflikt och intar ett aktiverat anknytningssystem 

med orolighet som följd. Att arbetslaget är strukturerat, med tydliga arbetsuppgifter och 

förväntningar, liksom att kollegor känner trygghet inom det, är viktigt. Därför kan det slås 

fast att de elementära delarna som klimat och funktion i ett arbetslag ingår i en relationell 

duell, eftersom det ena påverkar det andra starkt. Ett högt tak med acceptans och förståelse 

är viktigt för funktionen medan graden av denna funktion förhöjs eller begränsas av 

klimatet. Sammantaget möjliggör graden av funktion och klimat den kvalitet som återfinns 

i kollegors reflektioner och utveckling i verksamheten (Niss & Söderström, 2013). Att 

pedagogiska reflektioner har ett kvalitativt innehåll har en betydelse för möjligheten att 

justera olika förhållningssätt inom arbetslaget, utifrån barns olika stadium i befästelsen av 

anknytning. Robins berättelse (s.20 i rapporten) visar kollegors skilda förhållningssätt 

gentemot ett och samma barn, där barnet får tillträde till fysisk kontakt av ena pedagogen 

men nekas av en annan pedagog. Kollegornas olika synsätt på barnets behov av 

anknytning respektive behov av lek och lekkamrater, angavs som anledning. Skulle inte 

reflektionen vara av kvalitet där arbetslaget väger barnets bästa med dess behov och 

intresse, skulle inte heller förhållningssättet justeras så att barnet möter samma förväntan 

av samtliga aktörer i arbetslaget. Vi skulle kunna slå fast att ett olyckligt resultat av detta 

skulle kunna bli barns utveckling av otrygghet, där det är möjligt att anta att även en 

ambivalent anknytning också formas, eftersom det då råder osäkerhet kring vad som 

förväntas (Broberg m.fl., 2012). 

 

5.3. Relevant för yrkesverksamheten och vidare forskning: 
Ramfaktor- och anknytningsteorin tillsammans med vår litteraturbakgrund och insamlade 

empiri visar oss sammantaget att betydelsen för att arbetslaget behärskar 

anknytningsteoretiska kunskaper har hög relevans i den pedagogiska yrkesverksamheten. 

Hur förskollärare och övriga aktörer i verksamheten ställer sig gentemot de ramfaktorer 

som arbetet möter på, påverkar aktörernas handlingsutrymme och handlingskraft. Det är 
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viktigt att veta hur trygghet bäst främjas i alla led mellan förskolans aktörer, eftersom en 

sådan kunskap har stor påverkan för alla aktörer i förskolan. 

En intressant vidare forskning på detta hade varit hur framtida politiska mål och ytterligare 

belastning på förskolans verksamhet och personal, påverkar trygghetsarbetet. I framtiden 

ska nämligen förskolan bli än mer tillgänglig, samt omfatta och nå ut till fler barn, något 

som blir tydligt då politiska mål vittnar om en vision om framtida ökning av barns närvaro 

i förskolan. Aktuella exempel på detta är den pågående diskussionen om införandet av 

obligatoriska språkförskolor utifrån ett integrationsperspektiv (Regeringen, 2019; 

Helmerson, 2019; Centerpartiet, 2018; Liberalerna, 2018). Eftersom forskning visar vikten 

av att barn deltar i förskolan vill politiska grupperingar fånga upp de flera tusentals barn i 

Sverige som idag inte går i förskolan, enligt Sveriges Radio (Zabin Tengmark, 2019). På 

grund av den här utvecklingen frågar vi oss: Vad kommer hända i framtiden? Kommer det 

här att utmana trygghetsarbetet? Kommer trygghetsarbetet bli alltmer viktig p.g.a. denna 

utveckling? Detta motiverar att man fortsatt skulle behöva studera vad som händer inom 

detta område och hur det hanteras. 
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7. Bilagor 

7.1. Intervjuguide  

Intervjufrågor  

Syftet är att bidra med fördjupad kunskap om förskollärares syn på trygghet och deras 

erfarenheter av trygghetsskapande arbete. 

Fråga 1: Vilka är förskollärarnas uppfattningar om och förståelse av innebörden av 

trygghet i förskolan? 

 

Vad betyder ordet trygghet för dig? 

Vilken effekt har trygghet för arbetet i verksamheten?  
- Inom arbetslaget  
- Inom barngruppen 

 

Fråga 2: Hur arbetar förskollärarna med att skapa trygghet för barn i förskolan?   

Kan ni ge exempel på hur ni organiserar er i arbetslaget för att maximera tryggheten hos barnen? 

 

Kan ni ge exempel på hur ni arbetar i barngruppen: 

 Hur arbetar ni med otrygga barn? 

 Hur skapar ni en trygg miljö för barnen? 

 Hur arbetar ni när personaltätheten är lägre?  
- När barngruppen är stor respektive liten? 

Hur arbetar ni med trygghet i följande situationer: 

- Vid byte av avdelningar 

- Vid inskolning 

- Vid lämningar 

Har ditt arbete när det gäller trygghetsskapande förändrats under den tid du har jobbat som 

pedagog? I sådana fall hur och på vilket sätt? 

Får ni någon typ av fortbildning för ert trygghetsarbete i förskolan? 

 

Fråga 3: Vilka utmaningar och/eller hinder i arbetet med att skapa trygghet för barn i 

förskolan identifierar förskollärarna i studien? 

 

Vad skulle kunna förbättra eller utveckla trygghetsarbetet enligt din uppfattning? 
Möter ni några svårigheter eller hinder i ert trygghetsarbete? I sådana fall vilka? Ge exempel?  

Anser ni att ni har de organisatoriska förutsättningarna för ert trygghetsarbete? 

 Tillgång till resurser (exempelvis stödpersonal) 

 Tillräckligt många i personalen,  

 lämplig storlek på barngruppen,  

 lokalernas utformning  

 Utbildning  



 

 

 

Annat?  
 

 

 

  



 

 

 

7.2. Förfrågan 

Deltagande i trygghetsstudie för examensarbete 

 
 

Hej! Vi är två studenter som studerar till förskollärare på Umeå universitet och börjat med vårt 

examensarbete.  

Vi arbetar med ämnet trygghet i förskolan. Vi skulle gärna vilja komma och göra enskilda 

intervjuer med några av era förskollärare, från olika avdelningar om möjligt.  

Vi hoppas få möjlighet att träffa Er vecka 42 eller i början av vecka 43. Vi beräknar längden på 

intervjun till ca cirka 40-45 minuter och vi kommer att skicka ut ett missivbrev om oss och vårt 

arbete till er att handahålla innan intervjutillfällena.  

Frågorna som kommer ställas berör ämnet trygghet och Ert tankesätt kring betydelsen, samt 

arbetet för att skapa trygghet i förskolan.  

 

Hur ser Ert intresse ut att medverka? Vi hoppas på att Ni har möjlighet att delta, och i så fall är Ni 

välkomna att återkomma med tider som passar er via mail eller telefon.  

 
 
 

Sandra Hedman                                                                              Maja Holmlund 

xxxxxxxxx@hotmail.com                                                                xxxxxxxxxxx@hotmail.com  

073-xxx xx xx                                                                                   073-xxx xx xx 
 

 

7.3. Missivbrev  

Hej,  

Vi heter Maja Holmlund och Sandra Hedman och läser till förskollärare på Umeå Universitet. Vi 

är inne på vår sista termin av utbildningen och skriver just nu vårt examensarbete. Examensarbetet 

handlar om trygghet i förskolan, förskollärares tanke- och arbetssätt samt hinder och utmaningar 

som tillkommer inom det specifika ämnet. Syftet med arbetet är att bidra med fördjupad kunskap 

om förskollärares syn på trygghet och deras erfarenheter av trygghetsskapande arbete. 

Det insamlade materialet används till examensarbetet och kommer att bearbetas som en grund för 

vårt forskningsarbete om trygghet i förskolan. Efter examensarbetet kommer datamaterialet att 

raderas från våra enheter. Vi följer de forskningsetiska principerna, vilket innebär att du som 

informant har rätt att avböja medverkan i intervjun utan att uppge anledning. Vi kommer inte 

uppge varken namn på förskolor eller personer som vi har pratat med. 

 

Vi vill fråga Er om era erfarenheter och kunskaper om ämnet genom en intervju på ca 40-45 

minuter.  

Frågorna som kommer ställas berör ämnet trygghet och Ert tanke- och arbetssätt kring betydelsen, 

samt arbetet för att skapa trygghet i förskolan.  

Vi önskar också Ert godkännande för inspelning av intervjun, i syfte av att vi lättare ska 

transkribera materialet.  
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Vi tackar på förhand för att Ni läst detta och vi ser fram emot att träffa Er! 

 

Sandra Hedman                                                                                   Maja Holmlund 

xxxxxxxx@hotmail.com                                                                       xxxxxxxxx@hotmail.com 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inför intervjutillfället skulle vi uppskatta om Ni vill fylla i nedanstående!  

Ålder: ______  
Befattning:_______________________________ 

Utbildning:_______________________________ 

Erfarenheter inom yrket:_____________ år 
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