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Sammanfattning 

Lärande är en faktor som kommit att utgöra en allt större del av förskolans verksamhet. Detta 

lärande kan inte ske utan vissa förutsättningar. Trygghet är en sådan förutsättning. Syftet med 

denna studie var att undersöka sju pedagogers uppfattningar om trygghet i förskoleverksamheten. 

Frågeställningen som behandlade detta syfte var: Vad handlar, enligt pedagogerna, trygghet i 

förskolan om? Hur uppfattar pedagogerna sin trygghetsmedvetenhet vid lärande? Hur anser 

pedagogerna att barnen uppvisar sitt trygghetsbehov i förskolan? Pedagogernas uppfattningar 

samlades in genom sju kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer sammanställdes sedan för att 

genomgå analys. I det resultat som framkom uttryckte pedagogerna en medvetenhet om 

trygghetens betydelse för barns lärande. En uppdelning, i tre delar, kunde urskiljas i deras 

uppfattningar: Den första delen handlade om att individanpassa lärandet. Ett individanpassat 

lärande ansågs möjliggöra en trygg utveckling hos barnen utifrån de förutsättningar de besitter. 

Den andra delen handlade om förskolans klimat. Ett tryggt klimat ansågs vara en förutsättning 

för att alla barn ska våga delta i och utvecklas under de aktiviteter förskolan erbjuder. Den tredje 

delen handlade om pedagogens förhållningssätt. Detta förhållningssätt ansågs avgörande för 

barnens trygghetskänsla och lärande. Ett närvarande, medvetet och lyhört förhållningssätt var det 

sätt pedagogerna ansåg att de intar. Pedagogerna uttryckte, med majoritet, att de ansåg sig kunna 

tillgodose alla barns behov av trygghet men en vilja av att kunna göra mer för barnen fanns även 

där. Slutsatsen som framkom i denna studie var att begreppen trygghet och lärande inte var 

kapabla att stå ensamma var för sig. Uppfyllelse av dessa begrepp, inom förskoleverksamheten, 

förutsatte en kollaboration av de två. Studien visade på ytterligare faktorer av vikt för barns 

trygghet och lärande i förskolan. Dessa faktorer var pedagogens förhållningssätt och en trygg 

anknytning.  
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Inledning 

Under mina år som student vid Uppsala universitet har intryck från den verksamhetsförlagda 

undervisningen bidragit till att forma mig till den pedagog jag är i dag. Det som verksamheten 

visat har fått mig att fundera över hur jag vill vara i min yrkesroll, som pedagog. Det har också 

fått mig att fundera över vad som är viktigt i verksamheten.  

Trygghet är något som ofta diskuteras ute i förskolor. Begreppet används gärna för att 

beskriva hur barnen ska känna sig när de är i förskolan eller hur miljön, i den, ska vara. Trygghet 

är något jag anser ligger till grunden för och möjliggör barns lärande. Det är något alla barn 

behöver för att kunna tillvarata de utvecklingsmöjligheter förskolan erbjuder.  

För att ett arbete mot en trygg förskoleverksamhet ska kunna möjliggöras måste först 

begreppet förtydligas och diskuteras. Pedagogers uppfattningar om trygghet behövs ges möjlighet 

att komma fram för att ett tydliggörande av verksamhetens fortsatta arbete ska bli möjligt. Vet vi 

hur och varför vi ska arbeta på ett visst sätt blir det också lättare att planera verksamheten 

därefter.  

Jag vill rikta ett stort tack till de pedagoger som deltagit i och möjliggjort denna studie. Vidare 

vill jag uppmärksamma den hjälp min handledare Petra Gäreskog bidragit med. Ett stort tack 

riktas även mot min förstående och stöttande familj: min man Daniel och barnen Hanna, 

Jonathan, Emelie och Marcus. Utan er hade jag inte kommit till den här slutgiltiga delen av 

utbildningen.    
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Bakgrund 

Förskolan har till följd av samhällets förändringar kommit att utgöra en mer central del av barns 

utveckling och lärande. Barnkrubbornas omsorgsinriktade verksamhet, under 1800-talet, hade 

som främsta uppgift att sörja för de fattigas barn medan föräldrarna arbetade. Barnen skulle 

hållas hela och rena och lära sig rätt och fel. Lärande var här inte en företeelse som gavs vidare 

utrymme i de dagliga göromålen (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s.14-16).  

Medelklassens utbredning under 1900-talet medförde en ändrad syn på barnomsorgens roll i 

samhället. Omsorg fick barnen, ur medelklassen, i hemmet av sina hemmavarande mödrar så en 

mer utvecklingsstimulerande inriktning var nu aktuell att ta. Barnträdgårdarna gjorde sitt intåg i 

barnomsorgen för att täcka detta behov av stimulans. Det var nu inte längre föräldrars 

arbetssituation som i lika hög grad styrde behovet av barnomsorg. Barns utveckling kom nu 

istället att hamna mer i fokus (Broberg, m.fl., 2012, s.14-16).  

År 1943 får barnomsorgen benämningen lekskola och daghem. De barn som var i behov av 

omsorg på heltid föll under daghemmets regim och de vilka behovet av omsorg endast utgjorde 

en del av dagen föll under lekskolans. Socialstyrelsen var den myndighet som vid tiden ansvarade 

för dessa verksamheter. Utveckling och lärande är nu något som kom att betonas mer och mer 

inom förskolans utveckling. Vid införandet av förskolans egen läroplan, 1998, kom ansvaret för 

verksamheten att vila på skolverkets axlar. Där har utvecklingen av förskolan kommit att föra den 

fram till dess nuvarande utseende (Broberg, m.fl., 2012, s.14-16).  

För många barn utgör idag förskolan det första steget in i skolväsendet. Enligt dess läroplan, 

Lpfö-98/10, ska förskolan: ”lägga grunden för ett livslångt lärande” (2010, s. 5). Denna grund har 

på många sätt kommit att ges en signifikant betydelse för barns fortsatta lärande och utveckling. 

Förskolevistelsens positiva inverkan på barns utveckling och lärande har studerats och de 

samhällsgynnande effekterna av detta har betonats. Förskolan har kommit att tillskrivas en viktig 

roll gällande barns fortsatta skolstudier och utveckling till goda samhällsmedborgare. Avsaknaden 

av denna skolförberedande verksamhet anses resulterar i kunskaps- och utvecklingsluckor, hos 

barn, där de som deltagit i verksamheten anses kommit längre i sitt lärande och i sin utveckling 

(Yoshikawa, Hirokazu, Weiland, Christina, Brooks-Gunn, Jeanne, Burchinal, Margaret R, 

Espinosa, Linda M, Gormley, William T, Ludwig, Jens, Magnuson, Katherine A, Phillips, 

Deborah, Zaslow, Martha J, 2013; Sammons, Pam, Elliot, Karen, Sylva, Kathy, Melhuish, 

Edward, Siraj-Blatchford, Iram & Taggart, Brenda, 2004, pp.700-702). 

Debatter i nyhetsflöden vill betona förskolans roll som skolförberedande verksamhet. 

Obligatorisk förskola är något som förespråkas då barns utbildnings- och utvecklingsmöjligheter 

beaktas. Alla ska ges möjlighet till utveckling och förberedelse inför skolstart (Edholm, 2010). 

Sjunkande ålder på barns förskolestart och omstridda förhållanden i verksamheten har 

kommit att rikta uppmärksamheten mot potentiellt negativa effekter av förskolevistelse. Stora 
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barngrupper och bristande omsorg medför en otrygg miljö vilket sägs överskugga förskolans 

positiva effekter på barn (Villanueva Gran, 2014). 

Trygghet är en avgörande faktor för barns lärande och förmåga att söka kunskap (Broberg 

m.fl., 2012, s. 40-46). I Lpfö-98/10 tas trygghet upp som något som ska prägla arbetet i förskolan 

och erbjudas barnen. Trygghet är också något förskolan ska implementera i barnens känslor, de 

ska känna trygghet i sig själva och i det de gör (2010, s. 4-5, 9-10).  

Den viktigaste anknytningspersonen i ett barns liv är dess föräldrar, eller likvärdiga 

vårdnadshavare. Att i tidig ålder knyta an till sina vårdnadshavare är avgörande för barns 

utveckling och trygghetskänsla. När denna process störs får det konsekvenser för barnet. Dennes 

huvudfokus kommer att läggas på att finna trygghet vilket resulterar i en oförmåga att utforska 

omgivningen och ta in kunskap. Är inte anknytningen trygg kan inte lärande ske (Broberg m.fl., 

2012, s. 40-46).  

Även i förskolan är en trygg anknytning avgörande för barns lärande och utveckling. 

Pedagogen är den som här får utgöra denna trygghet för barnet. Bristande förskolemiljö 

resulterar i avsaknad av den trygga bas i från vilket barns lärande kan ske. Utan denna trygga bas 

riskerar förskolans positiva effekter att utebli (Villanueva Gran, 2014).  

Denna studie vill lyfta fram de uppfattningar pedagoger har om trygghet i förskolan. Då 

trygghet är en så viktig del av och förutsättning för barns lärande och utveckling måste begreppet 

ges möjlighet att definieras och diskuteras bland pedagoger i förskolan. Trygghet, vägen till 

lärande, är denna studies utgångspunkt då sju pedagogers uppfattningar om trygghet synliggörs 

och analyseras.     
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Litteraturöversikt 

I det här avsnittet kommer tidigare forskning inom ämnet att presenteras. Avsnittet har delats in 

tematiskt utifrån studiens nyckelord: pedagogens förhållningssätt, anknytning, trygghet och 

lärande.  

Under detta avsnitt kommer även studiens teoretiska perspektiv att introduceras. John 

Bowlbys anknytningsteori är den teori med vars perspektiv de deltagande pedagogernas 

uppfattningar om trygghet i förskolan kommer att analyseras.  

Tidigare forskning 

Pedagogens förhållningssätt 

Hur pedagoger förhåller sig till barn i förskolan beror på vilken syn de har på barnen. Johansson 

menar att om pedagogen har en barnsyn där dessa betraktas som medmänniskor kommer också 

pedagogens förhållningssätt att avspegla detta. En sådan pedagog avpassar verksamheten efter 

barnens erfarenhetsvärld. Denne möter barnen utifrån barnens villkor och inte sina egna. 

Barnens behov, erfarenheter och identitet är något en pedagog med denna barnsyn vill söka 

kännedom om och använda sig av i verksamheten. Förhållningssättet pedagogen intar är ett 

respektfullt och tillmötesgående förhållningssätt där barnens tankar och känslor ges utrymme att 

beaktas (2003, s. 48-50). 

Pedagogens förhållningssätt påverkar den grad av inflytande barn ges i förskolan. En 

lyssnande pedagog med ett ömsesidigt förhållningssätt till kommunikation ger utrymme åt 

barnens tankar och kompetenser. Barns inflytande ses som någonting positivt. Dessa pedagoger 

försöker se saker och ting ur barnens perspektiv och vill ta tillvara på de kompetenser dessa 

besitter. En pedagog som tar ett steg tillbaka och lyssnar in barnen har ett förhållningssätt som 

gynnar barnens lärande (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009, s. 20-21). 

Ett förhållningssätt som däremot inte gynnar barnens lärande är auktoritärt förhållningsätt. 

Pedagoger med detta förhållningssätt styr verksamheten på ett dominerande sätt. Barnen ges inte 

möjlighet att vara delaktiga i verksamhetens planering och de ses inte kunniga nog till att vara det 

(Sheridan, m.fl., 2009, s. 241).  

Anknytning 

Ett nyfött barn börjar direkt knyta an till den person, oftast modern, vars huvudfokus ligger vid 

omhändertagande av barnet. Barnet skapar sig en bild av hur denna person svarar på de signaler 

det sänder ut. Moderns tillgänglighet och gensvar till dessa signaler påverkar detta skapande 

(Ainsworth, 1979, p. 934). 
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Bilden av modern påverkar hur barnet ser på olika situationer i dess omgivning. Ainsworth 

menar att om modern svarat på barnets signaler på ett lyhört och kärleksfullt sätt kommer barnet 

skapa sig en bild av denne som pålitlig och närvarande. Tryggheten detta medför möjliggör 

barnets vilja av att utforska sin omgivning och ger ett tryggt intryck av denne (1979, pp. 934-936). 

Barnet kommer, genom interaktionsmöten, att skapa anknytning med fler personer än sin 

moder. Dessa skapanden av anknytningar äger rum genom hela livet (Ainsworth, 1969, p. 2). 

Trygghet 

Under den period i ett barns liv, då det befinner sig i förskolan, är intensiteten i dess utveckling 

som mest påtaglig. Dessa första viktiga fem år bör där av, när helst barnet befinner sig utanför sin 

hemmiljö, omges av personer och miljö av god kvalitet. Förskolan och pedagogerna i denna intar 

en betydande roll i barns möjlighet att utvecklas till sin fulla potential (Renblad & Brodin, 2012, s. 

417-418). Enligt Kärrby har kvaliteten i förskolan sjunkit de senaste årtiondet. Antalet barn i 

barngrupperna har ökat vilket medför ett högre antal barn per pedagog. Detta kan komma att 

påverka barnets möjligheter att utvecklas till sin fulla potential då pedagogens uppmärksamhet 

måste delas mellan flera barn. Det viktiga samspelet mellan pedagogen och barnet kan komma att 

bli lidande (2001, s. 82, 84, 89).  

Barn lär sig ständigt nya saker i interaktion med andra och i interaktion med den miljö de 

befinner sig i (Sheridan, m.fl., 2009, s. 239). Förskoleverksamhetens kvalitet får där av en direkt 

avgörande betydelse för barns välmående, trygghetskänsla och utvecklingsmöjligheter (Renblad & 

Brodin, 2012, s. 417-418). Hög kvalitet kännetecknas av pedagogisk medvetenhet. Denna 

medvetenhet leder till ett samspel mellan pedagoger och barn där dialoger och möten de emellan 

gynnar barnens lärande (Sheridan, m.fl., 2009, s. 239-240).   

Trygghet har en given plats i förskoleverksamhetens kvalitetsarbete. Renblad & Brodin menar 

att barn i förskolan måste få känna att de är trygga. De måste känna att deras åsikter respekteras 

och att deras bekräftelsebehov uppfylls. En trygg miljö med stabilitet och inslag av utvecklande 

art måste till då blickfånget riktas mot lärandet och dess förutsättningar (2012, s. 419-420). Att få 

känna sig respekterad och delaktig i sitt lärande är också något Sheridan m.fl. tar upp som en 

viktig del av barns lärandeprocess. Ett tillåtande och öppet klimat där barnen kan utmanas och 

utvecklas, utifrån sina förutsättningar, gynnar deras lärande (2009, s. 242).  

Lärande 

När förskolemiljön är trygg och möjliggör barns lärande visar tidigare forskning att detta lärande 

kan vara avgörande för barnens fortsatta skolgång. Sammons m.fl. har i en brittisk studie jämfört 

barn med förskoleerfarenhet mot barn utan förskoleerfarenhet. Vikten av förskolans roll för 

barns kognitiva utveckling har, i studien, undersökts (2004, pp. 691, 694).  
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Studiens resultat visar att barn utan förskoleerfarenhet har signifikant sämre färdigheter än de 

barn med förskoleerfarenhet vid skolstart. Mätningar i barnens preläsning, tidiga 

nummeruppfattning och språkfärdigheter utfördes och resultatet blev där tydligt. De kognitiva 

färdigheter barnen hade vid skolstart skilde sig åt mellan de båda grupperna (Sammons, m.fl., 

2004, pp. 700-702). 

Ytterligare ett resultat som stod klart var att längden på barnens förskolevistelse hade inverkan 

på barnens kognitiva färdigheter. De positiva effekter förskolan hade ökade med längden på 

förskolevistelsen. De barn vilka började förskolan vid två års ålder visade på en högre kognitiv 

färdighet vid skolstart än de barn vilka började förskolan något eller några år senare (Sammons, 

m.fl., 2004 p. 702). Detta resultat kan även finnas i Anderssons studie på skolbarn i Sverige vid 

åtta och tretton års ålder. Barn vilka börjat i förskola före ett års ålder visade vid åtta års ålder 

upp högre skolprestationer än barn vilka börjat i förskolan senare. Avsaknad av 

förskoleerfarenhet visade sig även här påverka barnens skolprestationer negativt. Studien visar 

även att dessa resultat var varaktiga då mätningar hos barnen vid tretton års ålder gav liknande 

resultat (1992, pp. 26, 28, 33).  

Teoretiska utgångspunkter 

Ett barn föds med en viss inbyggd förmåga att skydda sig mot faror. Förmågan får barnet att 

instinktivt ty sig till den individ vars intresse är att förse barnet med detta skydd. Individen 

kommer att utgöra barnets trygga bas i tillvaron, bli barnets viktigaste anknytningsperson. I de 

flesta fall är det barnets vårdnadshavare som tillhandahåller denna trygghet (Bowlby, 2010, s. 84-

85). 

Anknytningsteorin är den teori vars innehåll behandlar detta ämne. I teorin beskrivs ett 

beteende vilket får barnet att söka den trygghet och det skydd denne behöver, 

anknytningsbeteendet. Vid upplevda faror eller olustkänslor kopplas beteendet på och barnet 

söker sig mot sin trygga bas i tillvaron. Detta för att minimera risken att skador uppstår (Bowlby, 

2010, s. 87, 105, 106). 

Det nyfödda barnet börjar efter bara ett par dagar lära sig känna igen sin moder genom att 

använda sig av sina sinnen. Lukten, hörseln och känseln hjälper barnet att urskilja denne från 

övriga individer. Ett anknytningsbeteende börjar växa fram. Till en början är barnet oförmöget 

att kommunicera verbalt på ett förståeligt sätt. Det är helt beroende av sina vårdnadshavares 

förmåga att tyda de signaler det sänder ut. Genom gråten och genom signaler av belåtenhet söker 

den göra sig förstådd inför dessa (Bowlby, 2010, s. 147). 

Sättet på vilket vårdnadshavarna svarar på de signaler barnet sänder ut får avgörande betydelse 

för barnets utveckling. Ett barn vilket bemöts av kärleksfullt gensvar och omsorgsfull omvårdnad 

utvecklar ett självständigt och empatiskt förhållningssätt. Ett barn vilket däremot bemöts av 

motvilligt gensvar och försumlig omvårdnad utvecklar ett osäkert och icke empatiskt 

förhållningssätt (Bowlby, 2010, s. 106).  
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När anknytningsbeteendet är vilande kan barnet utforska sin omgivning. Vetskapen om att 

dess trygga bas finns där om anknytningsbeteendet, av någon anledning, skulle aktiveras 

möjliggör detta utforskande. Genom lek och diverse aktiviteter kan barnet då inhämta de 

kunskaper och de lärdomar omgivningen tillhandahåller (Bowlby, 2010, s. 147).  

I anknytningsteorin beskrivs tre huvudmönster för hur anknytningen mellan barn och dess 

anknytningspersoner kan se ut. Dessa tre huvudanknytningsmönster är: 

Den trygga anknytningen 

Barn vilka utvecklat en trygg anknytning till sina anknytningspersoner är inte rädda för att 

utforska sin omgivning. De litar på att dess trygga bas finns tillgänglig om anknytningsbeteendet 

aktiveras. Den trygga basen, anknytningspersonerna, svarar på de signaler barnet sänder ut på ett 

kärleksfullt och engagerande sätt. Söker barnet tröst eller skydd finns dessa där att tillgodose 

detta. Barn med en trygg anknytning vågar söka sig bort från denna trygga bas då det vet att 

tryggheten kvarstår och finns där att återvända till vid behov (Bowlby, 2010, s. 149). 

Den otrygga ambivalenta anknytningen 

Barn vilka utvecklat en otrygg ambivalent anknytning till sina anknytningspersoner känner 

osäkerhet när det kommer till att utforska sin omgivning. De kan inte lita på att de viktiga 

anknytningspersonerna kommer finnas tillgänglig om behovet av kontakt med dessa uppstår. 

Signalerna barnet sänder ut uppmärksammas inte alltid av dessa, eller uppmärksammas på fel sätt. 

Den trygga bas barnet behöver för att våga utforska sin omgivning brister här i sitt utformande. 

Resultatet blir ett otryggt barn med svårigheter att ta till vara på det omgivningen tillhandahåller. 

Barnet kan visa ångest vid separation från anknytningspersonerna och svårigheter med att släppa 

taget om dessa (Bowlby, 2010, s. 149-150). 

Den otrygga undvikande anknytningen 

Barn vilka utvecklat en otrygg undvikande anknytning till sina anknytningspersoner har gång på 

gång blivit utsatta för en oförstående eller bortstötande behandling när de sökt skydd och tröst av 

dessa. Den trygga bas barnet behöver utgå från vid utforskande av omgivningen och den trygga 

bas barnet behöver återvända till om anknytningsbeteendet aktiveras existerar inte (Bowlby, 2010, 

s. 150). 

Dessa kategorier av anknytningsmönster fungerar som identifikator av de flesta barns 

anknytning till sina anknytningspersoner. En del barn passar dock inte in i någondera av de 

ovanstående kategorierna. Det är de barn vilka uppvisar en desorganiserad variant av någon av 

dessa kategorier. Barn med denna form av anknytningsmönster visar på ett förvirrat, 

desorienterat eller desorganiserat beteende. De fryser till i sina rörelser eller avbryter abrupt och 

oförståeligt något de påbörjat. Barnen saknar här sin trygga bas. Orsaker till denna avsaknad av 

en trygg bas kan ses i anknytningspersonernas mentala tillstånd eller behandling av barnet. 

Misshandel och misskötsel av barnet är i det här anknytningsmönstret vanligt (Bowlby, 2010, s. 

150). 
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Det anknytningsmönster ett barn visar vid ett års ålder kvarstår ofta senare i livet. Utan 

förändring från anknytningspersonernas sida, i bemötandet av barnet, fortsätter, på gott eller ont, 

barnets anknytningsmönster att utvecklas. Ett barn med en trygg anknytning till sina 

anknytningspersoner blir ofta mer tillmötesgående och lättsamt att ta hand om än ett barn med 

en otrygg anknytning. Utgången av detta kan bli att de förutsättningar anknytningspersonerna 

givit barnet att utveckla ett anknytningsmönster direkt påverkar hur de behandlar barnet. Ett 

otryggt barn kan komma att framkalla ett negativt beteende hos anknytningspersonerna vilket på 

sikt bygger på barnets otrygga anknytningsmönster (Bowlby, 2010, s. 152). 

En öppen kommunikation, lyhördhet och ett engagerat förhållningssätt gentemot barnet, från 

anknytningspersonernas sida, ger denne de bästa förutsättningar för att utveckla ett tryggt 

anknytningsmönster (Bowlby, 2010, s. 156-157).  

 



 

13 
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om trygghet i 

förskoleverksamheten. 

Frågeställning 

Vad handlar, enligt pedagogerna, trygghet i förskolan om? 

 

Hur uppfattar pedagogerna sin trygghetsmedvetenhet vid lärande? 

 

Hur anser pedagogerna att barnen uppvisar sitt trygghetsbehov i förskolan? 
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Metod 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om trygghet i 

förskoleverksamheten. Då dessa pedagogers uppfattningar om trygghet vill lyftas fram blev 

intervju som metod ett naturligt val.  

Under metodavsnittet kommer en beskrivning av hur studien genomfördes att presenteras. 

Motivet för val av metod vid datainsamling redovisas också under detta avsnitt. Hur insamlad 

data bearbetades och analyserades kommer här att presenteras. De etiska aspekter denna studies 

metod berör och studiens validitet och reliabilitet kommer likaså att presenteras under detta 

avsnitt.  

Metod för datainsamling 

Syftet och frågeställningen inom denna studie medför en datainsamlingsmetod av kvalitativ och 

personlig karaktär då det är pedagogers uppfattningar om trygghet i förskolan som sökes 

synliggöras. Intervju, för insamlande av data, blev där av den valda metoden. Denna metod valdes 

då den möjliggör öppna frågor med passande följdfrågor som uppföljning (Esaiasson; Giljam; 

Oscarsson; Wängnerud, 2012, s. 251). Möjligheten att personligen samtala med pedagogerna 

bidrog till att samtalet kunde styras i den riktning som krävdes för att relevant information skulle 

kunna samlas in. Andra datainsamlingsmetoder, som till exempel enkätundersökningar, besitter 

inte den bidragande förmånen. 

Urval 

En förskola i Uppsala län valdes ut till deltagande i studien. Förskolan är en kommunalt styrd 

förskola av medelstorlek. Vid urvalet av de pedagoger som skulle intervjuas i förskolan las ingen 

vikt vid utbildningsnivå eller arbetslivserfarenhet. Både förskollärare, barnskötare och pedagoger 

med annan utbildning, med olika erfarenheter, gavs möjlighet att delta. Detta då en uppdelning 

inte var relevant för studiens syfte och frågeställning. 

Sju pedagoger visade intresse att delta i studien. Även om det inte är av relevans för studien 

kan det, vid läsning av den, vara intressant att veta att utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet 

hade stor spridning bland pedagogerna. Antal verksamma år inom förskoleverksamheten 

varierade mellan 11 och 34 år. Utbildningsnivån var fördelad på så sätt att fyra pedagoger hade 

förskollärarutbildning och tre hade barnskötarutbildning.  
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Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes togs kontakt med den aktuella förskolan i form av ett 

informationsblad (se bilaga 1). I detta blad kunde pedagogerna i förskolan ta del av information 

om studien. De kunde läsa om hur data skulle samlas in och om deras rättigheter vid deltagande i 

studien. Hur materialet skulle användas och förvaras under processens gång kunde de även se 

här. Längst ned på informationsbladet fanns en tabell där namn, datum och tid för önskat 

intervjutillfälle kunde fyllas i av de som var intresserade av att delta i studien. Då tillräckligt 

många pedagoger skrivit upp sig i tabellen samlades informationsbladet in och intervjuerna kom 

att påbörjas.  

Vid intervjutillfället informerades pedagogerna ytterligare om de villkor ett deltagande i 

studien medförde. Dessa villkor presenteras utförligare under bilaga två, i slutet av denna studie. 

Bilagan innehåller den medgivandeblankett pedagogerna fick läsa igenom och skriva under innan 

intervjun påbörjades. Villkoren presenteras också under rubriken etiska aspekter längre ned i 

detta avsnitt. 

Intervjuerna genomfördes, alla utom två,  inne på en av de avdelningar förskolan bestod av. 

Här kunde intervjuerna hållas i lugn och ro utan störande moment  i en, för de deltagande, 

bekväm miljö. Detta för att optimera förutsättningarna för en god intervju (Esaiasson m.fl., 2012, 

s.268). De två intervjuer vilka inte genomfördes i denna miljö hölls istället vid en bänk ute på 

förskolans gård. Detta på grund av att verksamheten krävde dessa två pedagogers närvaro. 

Intervjuerna kunde, trots den något störande miljön, genomföras med gott resultat. 

Under intervjuernas gång ställdes de frågor som konstruerats inför intervjutillfällena. Dessa 

frågor kom att utgöra den intervjuguide från vilken svar skulle inhämtas. Frågornas öppna 

karaktär kom att forma intervjuerna till en avslappnad form av samtal. De följdfrågor som 

ställdes till pedagogerna blev olika beroende på den väg samtalet tog. Kärnan i intervjuerna kom 

dock att styras till att innefatta de, för studien, aktuella uppfattningar pedagogerna uttryckte.   

Material 

Innan intervjuerna genomfördes konstruerades en intervjuguide. Denna guide innehöll de frågor 

intervjun skulle komma att behandla. Dessa frågor konstruerades efter inhämtning av 

information angående Bowlbys anknytningsteori. Detta för att kunna säkerställa frågor av den 

karaktären att de var relevanta för studiens teoretiska perspektiv, syfte och frågeställning.  

Intervjuguiden konstruerades efter olika teman. De teman som valdes var relevanta för 

studiens forskningsfrågor. Bakgrund, trygghet och lärande var de tre huvudteman 

intervjufrågorna konstruerades under. Under dessa teman utformades frågor som berörde det 

aktuella huvudtemat. Frågorna utformades så att de skulle vara lätta att förstå. De var korta och 

öppna vilket gav den intervjuade möjlighet att svara på dem utifrån sina egna uppfattningar. 

Esaiasson m.fl. skriver om vikten av att konstruera frågor av vardaglig karaktär. Frågorna ska inte 
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vara komplicerat formulerade då detta medför att dyrbar tid måste läggas på att förklara frågorna 

för den intervjuade (2012, s. 264).  

Det första temat, bakgrundstemat, hade som syfte att mjukstarta intervjun. För studien var det 

inte relevant att dokumentera fakta som arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå. Dessa frågor 

användes mer som en inkörsport till de, för studien, mer aktuella frågorna. Denna 

avdramatisering av intervjun bidrar till ett fortsatt gott samtalsklimat och en avslappnad första 

kontakt knyts mellan de inblandade individerna (Esaiasson m.fl., 2012, s. 265). 

Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna som genomfördes med pedagogerna spelades in för att sedan kunna bearbetas. När 

intervjuerna sammanställdes kategoriserades pedagogernas uppfattningar in under tre teman: 

trygghet, trygghetsmedvetenhet vid lärande och uppvisande av trygghetsbehov. Dessa tre teman 

är en sammanfattning av de tre forskningsfrågor studien behandlar. Valet att föra in insamlad 

data under dessa tre teman gjordes då det ansågs bidra till att relevant och eftersträvansvärd data 

behandlades i studien. 

Intervjuerna spelades upp, en i taget, och de uppfattningar pedagogerna uttryckte fördes in 

under respektive tema. Uppfattningar som inte berörde dessa teman och därför inte var relevanta 

för studiens syfte och frågeställning valdes bort. Dessa uppfattningar var få till antalet. 

Pedagogerna försågs med ett nummer mellan 1-7 för att kunna säkerställa vilken pedagog som 

sagt vad. När alla intervjuer tömts på information började analysfasen av databearbetningen. 

Pedagogernas uppfattningar jämfördes och ett mönster i uppfattningarna började kunna urskiljas. 

Detta mönster visade på en relativ samsyn av de uppfattningar pedagogerna uttryckt om trygghet.  

En sammanställning gjordes av pedagogernas uppfattningar. Denna sammanställning innehöll 

de samsynta uppfattningarna. Enskilda avvikelser i uppfattningar har valts att bortses från då 

pedagogernas uppfattningar som helhet var intressanta för studien och inte enskilda avvikelser. 

Denna sammanställning strukturerades in under respektive forskningsfråga. Esiasson m.fl. skriver 

om hur de enskilda intervjusvaren bearbetas och ger innehållet en mer generell ton än en enskild 

(2012, s. 272). De olika uppfattningarna ställdes samman och en vidare bild av trygghet i 

förskolan blev synlig. Utifrån det teoretiska perspektivet, anknytningsteorin, gjordes en analys av 

de uppfattningar pedagogerna förmedlat. Perspektivet kopplades till dessa uppfattningar och en 

analytisk text växte fram. Hade ett annat perspektiv använts för analys av studiens insamlade data 

hade utgången av analysen kunnat varit en annan. Denna studie intar dock ett 

anknytningsperspektiv vid analys av pedagogernas uppfattningar och resultatet är där av knutet 

till detta perspektiv. Detta är något att beakta när studien läses.  
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Reflektion över metoden 

Intervju som metod för insamlande av data föll sig naturligt i denna studie. De uppfattningar 

studien söker synliggöra kan inte fås med samma resultat från någon annan metodform. 

Datainsamlingen var lyckad. Endast en pedagog valde att dra sig ur studien. Valet att endast 

samla in data från en förskola kan ha varit till nackdel för studien. Antalet pedagoger som var 

villiga och med möjlighet att delta i studien begränsades där av.  

Studiens validitet är hög då syftet med studien är att synliggöra pedagogers uppfattningar om 

trygghet i förskolan. En uppfattning kan aldrig ha ett rätt eller fel svar. Det är endast pedagogen 

själv som kan avgöra och förmedla vad denne tycker och tänker om något. Där av anser jag 

studiens data vara tillförlitlig. De uppfattningar pedagogerna haft angående ämnet har de också 

förmedlat till studien. Den insamlade datan är av sådan karaktär att den besvarar de 

forskningsfrågor studien ställt. Detta är även det ett tecken på hög validitet enligt Esaiasson m.fl 

(2012, s. 57-58). 

Reliabiliteten i studien är god. Intervjuerna berörde alla de olika teman vilka utformats i 

intervjuguiden. Samtalsklimatet under intervjuerna var öppet och förtroendeingivande. De 

uppföljningsfrågor som ställdes var ett resultat av den lyhördhet som riktades mot den 

intervjuade pedagogen. Då intervjuerna spelades in och kunde höras flera gånger om 

underlättades sammanställningen av dessa. De tolkningsfel vilka kunnat uppstå om intervjuerna i 

stället dikterats för hand undveks här med. Slarvig handstil och felskrivningar var här inte ett 

problem vid tolkning av data, något Esaiasson m.fl. tar upp som reliabilitets problem (2012, s. 

63). 

Etiska aspekter 

Denna studie använder sig av intervju som metod för datainsamling. Vid insamlandet av data 

finns det vissa forskningsetiska principer att ta hänsyn till. Dessa principer är uppdelade i fyra 

huvudkrav och hämtade från vetenskapsrådet (2002, s. 6-14): 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Då studien följer dessa fyra huvudkrav kom de deltagande pedagogerna att informeras om 

deras uppgift i studien. Det klargjordes att deras deltagande förutsatte att de delade med sig av 

sina uppfattningar om trygghet i förskolan vid ett intervjutillfälle. Det förtydligades också att 

deltagandet var frivilligt och när som helst kunde komma avbrytas av pedagogerna utan 

påtryckning om fortsatt deltagande. Informationen gavs, som tidigare framgått, via ett 

informationsblad och en medgivandeblankett vilka de deltagande pedagogerna tagit del av innan 

intervjuernas genomförande. 

Samtycke inhämtades av de deltagande pedagogerna genom att de tog del av och skrev under 

studiens medgivandeblankett.  
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Pedagogerna informerades om att deras deltagande i studien kommer att anonymiseras. De 

informerades också om att insamlad data kommer förvaras på ett, för obehöriga, oåtkomligt sätt. 

Information gavs om användandet av studiens data. Det klargjordes att datan endast var 

avsedd att figurera i detta examensarbete och de aktiviteter kopplade till detta arbete. Andra 

användningsområden är datan inte avsedd att användas till. 
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Resultat 

Resultatet av intervjuerna med pedagogerna kommer här att presenteras. Jag har valt att 

sammanfatta intervjuerna utifrån de tre frågeställningar studien behandlar. Relevanta citat, 

kopplade till forskningsfrågorna, presenteras för att ytterligare förtydliga pedagogernas 

uppfattningar och levandegöra innehållet. Pedagogernas namn har tagits bort för att säkerställa 

deras anonymitet. I stället har varje pedagog tilldelats ett nummer mellan ett och sju. 

Frågeställning 1 

Vad handlar, enligt pedagogerna, trygghet i förskolan om? 

Vid frågan vad pedagogerna tänker på då de hör begreppet trygghet i förskolan svarar alla 

pedagoger att de tänker på barnen, på ett eller annat sätt. Att begreppet är ett stort och 

omfattande begrepp framgår av pedagogernas svar. 

Trygghet det är så stort (pedagog 3). 

Ja, det är ju alltihop. Det är ju själva miljön och personal och barngruppen... Man tänker först och 

främst på barnens trygghet (pedagog 4). 

Pedagogerna uttrycker att barnen ska känna trygghet i förskolan. Denna trygghet ska ligga till 

grunden för och möjliggöra barnens utveckling. De ska känna trygghet i det de gör. 

Trygghetskänslan ska finnas där för barnen för stunden i förskolan men den ska också följa med 

dem in i framtiden. I det närmast till skolans värld. Pedagogerna uttrycker att det är deras ansvar 

att denna trygghet infinner sig i varje barn. Hur de agerar mot och hur de uppmärksammar 

barnen påverkar och bygger upp dessas trygghetskänsla. 

 Jag försöker vara närvarande. En medveten pedagog, lyhörd för barnens behov, framförallt. 

Försöker läsa av barnen. Vad de behöver och, om jag kan, jag gör mitt bästa förstås, för att ge dem 

det (pedagog 6).  

Framförallt lyssnar jag på dem, försöker se dem och om de pratar med mig så försöker jag att 

svara. Varje gång. Oavsett om jag hinner prata med barnet just då eller inte. Då blir det ju, jag gör 

det här nu kan du vänta två minuter så kommer jag. Och då kommer jag. Jag brukar sällan eller 

aldrig strunta i det eller glömma bort det utan då går jag dit. För att det är en trygghet och veta att 

hon kommer faktiskt snart. Inte hon säger hon kommer men hon dyker inte upp (pedagog 7). 

Föräldrarnas delaktighet i barnens trygghetskänsla i förskolan är något som pedagog 3 och 6 

uttrycker. Föräldrarna måste känna sig trygga med förskolans personal för att barnen ska kunna 

känna sig trygga i verksamheten. Det är viktigt att arbeta med föräldrakontakten för barnens 

trygghets skull. 



 

20 
 

För att barnen ska bli trygga behöver man också ha föräldrarnas trygghet. För det speglas ju 

ganska tydligt mot barnen hur föräldrarna känner sig. Känner de sig trygga då känner sig barnen 

trygga. Det ena ger det andra, så att säga (pedagog 6). 

Majoriteten av de tillfrågade pedagogerna tycker att det går att tillgodose alla barns behov av 

trygghet i förskolan. Vissa uttrycker en vilja av att kunna göra mer för barnen. Andra uttrycker 

den trygghet arbetslaget ger. Även om de känner sig otillräcklig, i bland, vet de att det finns andra 

pedagoger barnen kan vända sig till och förlita sig på.  

Tiden är en faktor som sägs påverka arbetet med barnens trygghetsbehov. För många barn på 

ett för litet antal personal är ett återkommande samtalsämne i intervjuerna. Viljan att finnas där 

för barnen, att göra så gott man kan, är ett annat.  

Klart man vill göra mer, men. Man måste se det lilla. Annars så överlever man inte i det här arbetet 

(pedagog 3). 

Frågeställning 2 

Hur uppfattar pedagogerna sin trygghetsmedvetenhet vid lärande? 

Hur pedagogerna tänker om trygghet och lärande när de planerar och genomför aktiviteter i 

förskolan var något jag sökte svar på i intervjuerna. Pedagogerna uttrycker att de är 

trygghetsmedvetna när det gäller barns lärande. Vissa mer medvetet än andra (värdering gjord av 

pedagogerna själva). Pedagog 2 och 3 uppfattar sitt trygghetstänk vid planering och 

genomförande av aktiviteter som något omedvetet men självklart. Det finns där i ryggraden. 

Tryggheten genomsyrar på ett naturligt och undermedvetet sätt alla deras handlingar.  

Jag kan inte säga att jag sitter när jag planerar, och typ, nu ska jag göra så här och så här för att det 

och det. Det gör jag när jag väl sitter där, gör jag. Det är inte så att jag suttit och skrivit hur ska jag 

göra det för att det ska vara tryggt. Den finns i ryggraden, tycker jag (pedagog 3).  

Pedagog 1 uttrycker att ett mer medvetet trygghetstänk blir vanligt om det finns ett väldigt 

otryggt barn i gruppen. Hon säger att det gäller att inte utsätta ett otryggt barn för sådant de 

tycker är för jobbigt eller utpekande. Det kan vara viktigt att förklara aktiviteter extra noga så att 

inte oklarhet och på så vis otrygghet uppstår hos dessa barn. Förstår barnet inte den aktivitet den 

ska delta i tillräkligt väl kan det bli jobbigt att genomföra den.  

Pedagogerna uttrycker också att barnen behöver utmanas och utsättas för nya saker för att 

kunna utvecklas. Det gäller här att individanpassa de utmaningar barnen ställs inför och att se till 

att de förutsättningar barnen behöver för att lyckas finns. Med rätt stöttning klarar barnen av det 

de ställs inför. Alla barn kan utmanas i sitt lärande men på olika sätt. Det gäller att vara 

uppmärksam på att det finns olika grader av otrygga barn för att kunna utmana dem på bästa vis. 

Jag tänker nog i trygghet i den form att man inte, eller att jag tänker på att inte utsätta något barn 

för någonting som jag inte tror att de klarar av. Eller att de kanske känner sig osäkra på. Och i sin 

tur blir det kanske en form av otrygghet då. Att man skapar en otrygghet om man, om man liksom 
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kanske planerar eller kanske utmanar dem för mycket. Utan försöker väl att tänka att det ska 

kännas bra för alla. Att de ska känna att de klarar det man vill få ut av aktiviteten (pedagog 6). 

Teman där trygghet och känslor får komma fram är en del av förskolans arbete. Vid planering 

av dessa teman uttrycker pedagog 5 att hon är trygghetsmedveten. De förutsättningar som krävs 

för att barnen, med trygghet, ska kunna uttrycka vad de känner och tycker ska finnas med i 

planeringen. Klimatet i barngruppen ska vara sådant att barnen vågar delta och uttrycka sig.   

Bekräftelse av barnen som en viktig del av deras trygghetskänsla är någonting pedagogerna 

uttrycker. Pedagog 7 är noga med att tänka på det när en aktivitet genomförs. Barnen ska känna 

att det är någon som ser och hör dem i alla lägen. Detta tycker hon skapar en trygghet mellan 

henne och barnen och barnen emellan. Hennes bekräftelse av det barnen gör speglar av sig i 

barnens beteende mot varandra och skapar en trygghet i gruppen. 

Att man tittar på dem att åh, det där var bra. Tänk att du kom på det. Att man bekräftar å så. Det 

gör ju även kompisarna i gruppen då för då lär ju de sig kanske lite av mitt beteende att, ja, just det, 

så kan man säga. Det var jättefint säger de till varandra då. Man bekräftar dem. Det blir ju en 

trygghet (pedagog 7).  

Frågeställning 3 

Hur anser pedagogerna att barnen uppvisar sitt trygghetsbehov i förskolan? 

Ett tryggt barn, uttrycker många av pedagogerna, är ett glatt barn. Det trygga barnet är ett 

spontant lekande barn som själv söker upp och skapar kontakter med de övriga barnen. Leken 

hos ett tryggt barn är obehindrat och lättsamt. Barnet litar på sin omgivning och på pedagogerna i 

den.  

Det har en stark självkänsla och vågar säga till när någonting inte är som det ska vara. Barnet 

är heller inte rädd för att säga ifrån när det behöver säga ifrån. Det syns på barnet att det har en 

trygg grund att stå på. Det syns på kroppsspråket. Ett tryggt barn vågar ta kontakt med pedagoger 

och andra barn oavsett om det gäller någonting tråkigt, roligt eller ledsamt som det vill dela med 

sig av. Det tvekar inte att söka stöd hos pedagogerna. 

Att de kan komma till alla. Ja, men till mig som pedagog om det har hänt någonting till exempel. 

Att de vågar ta för sig i barngruppen, kompisar och aktiviteter och så där (pedagog 6). 

Pedagog 3 tycker det är viktigt att uppmärksamma att ett i grunden tryggt barn även det kan bete 

sig otryggt. Det kan vara situationen som avgör. Ett tryggt barn kan visa nervositet och ängslan 

över någonting främmande eller skrämmande. Det behöver inte betyda att barnet är otryggt. Det 

är viktigt, tycker hon, att pedagogerna lyssnar in barnen och lär känna dem för att kunna avgöra 

hur ett barn ska bemötas. 

Ett otryggt barn behöver mycket bekräftelse och stöttning från pedagogerna i den dagliga 

verksamheten. Det är ett barn som ofta dubbelkollar när den fått en instruktion eller när 

någonting nytt kommer att ske. Det tvekar inför nya saker det möter och har en självkänsla som 
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är låg. En ständig oro är någonting dessa barn utstrålar. Enligt flera av pedagogerna är det synligt 

på barnet att det är otryggt. En uppmärksam pedagog kan tyda de signaler av otrygghet barnet 

sänder ut. 

Det är ofta att de drar sig undan. Tiger. Vänder bort ansiktet. Vill inte ha det här 

ögonbenmötandet kanske, riktigt (pedagog 7). 

De dubbelkollar, behöver mycket bekräftelse. Mycket, mycket bekräftelse i både, och stöttning, i 

både lek och i, ja, i den vardagliga verksamheten (pedagog 1). 

Pedagogerna uttrycker att det kan vara svårt att komma ett otryggt barn nära. Det kan vara 

svårt att bygga upp en kontakt med dem. Det otrygga barnet kan undvika att vända sig till en 

pedagog för att få stöttning och hjälp. Dessa barn kan ha svårigheter med att låta sig tröstas av en 

pedagog när det är ledset. Ibland syns det på barnet att det vantrivs i förskolan och detta kan till 

exempel visa sig när barnet lämnas på morgonen. Stor separationsångest från föräldrarna får 

barnet att inte vilja lämnas i förskolan.  
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Analys 

Under det här avsnittet kommer studiens resultat, vilket presenterades i det föregående avsnittet, 

att analyseras. Sammanställningen av pedagogernas uppfattningar kommer här att analyseras 

utifrån ett anknytningsperspektiv. Analysen har delats upp i de tre frågeställningar studien 

behandlar. 

Frågeställning 1 

Vad handlar, enligt pedagogerna, trygghet i förskolan om? 

Trygghet handlar, enligt pedagogernas uppfattningar, om att finnas där för barnen i alla lägen. 

Stötta dem i deras utveckling och utmana dem i deras lärande. Barnen ska känna trygghet i 

förskolan. Trygghet med miljön och trygghet med pedagogerna i den. Denna trygghet ska ligga 

till grunden för och möjliggöra barnens utveckling. Trots att de förutsättningar pedagogerna har, 

att utgå från, innehåller brister känner de ändå att de kan tillgodose alla barns behov av trygghet. 

Bowlby talar om en inbyggd instinktiv förmåga barnen besitter. Denna förmåga får barnen att 

söka kontakt med de individer vilkas intresse är att skydda barnen mot diverse faror och se till att 

de förblir trygga. Individerna kommer att utgöra barnens trygga bas i tillvaron från vilken lärande 

kan ske (2010, s. 87, 105-106).  

Pedagogerna känner ett stort ansvar inför barnens utvecklande av sin inre trygghetskänsla. De 

utrycker att deras förhållningssätt mot barnen påverkar dessas förmåga att bygga upp denna 

trygghetskänsla. Ett närvarande, medvetet och lyhört förhållningssätt mot barnen är den väg 

pedagogerna väljer att gå vid utvecklandet av detta begrepp. 

Bowlby beskriver i sin anknytningsteori tre huvudmönster för hur anknytningen mellan barnet 

och dess anknytningspersoner kan se ut.  Ett av de anknytningsmönster, han där i beskriver, är 

det trygga anknytningsmönstret. Likt pedagogerna i studien beskrivs anknytningspersoner, med 

detta mönster, vara lyhörda för de signaler barnen sänder ut. Denna lyhördhet och det 

engagerade förhållningssätt anknytningspersonerna har gentemot barnen bidrar till utvecklandet 

av detta trygga anknytningsmönster (2010, s. 149, 156-157). 

 Genom att läsa av barnen, lyssna på dem, bekräfta dem och se dem vill pedagogerna i studien 

ge barnen de förutsättningar de behöver för att utvecklas till trygga stabila individer. 

Bowlby talar om de positiva utgångar barnet har att vinna ur det sätt på vilket 

anknytningspersonerna svarar på de signaler barnet sänder ut. En omsorgsfull omvårdnad och ett 

kärleksfullt gensvar på barnets kontaktsökande leder till att barnet utvecklar ett självständigt och 

empatiskt förhållningssätt i framtiden (Bowlby, 2010, s. 106). 
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Frågeställning 2 

Hur uppfattar pedagogerna sin trygghetsmedvetenhet vid lärande? 

Enligt pedagogerna finns trygghetsmedvetenheten där när de planerar och genomför aktiviteter 

med syfte att lärande ska ske. Pedagogerna talar också om ett underförstått trygghetstänk som 

finns med dem i ryggraden och genomsyrar allt i verksamheten.  

Ett otryggt barn höjer graden av trygghetsmedvetenhet hos pedagogerna. De blir mer 

medvetna om de förutsättningar ett otryggt barn behöver ges vid deltagande i olika aktiviteter. 

Det gäller att anpassa lärandet och inte utsätta ett otryggt barn för utpekande eller jobbiga 

situationer. Barnet behöver mötas där det befinner sig och utmanas på en för barnet 

individanpassad nivå.  

Bowlby beskriver i sin anknytningsteori det beteende som kopplas på när barnet känner sig 

otryggt, anknytningsbeteendet. Detta beteende, vars syfte är att säkerställa barnets trygghet, får 

barnet att söka efter det skydd och den trygghet dess anknytningspersoner kan ge. Sökandet efter 

anknytningspersonerna tar över sökandet efter och inhämtningen av kunskap. Barnet kommer att 

lägga fokus vid att återfå den förlorade tryggheten (2010, s. 147).  

Pedagogerna strävar efter att skapa ett tillåtande klimat i förskolan. Barnen ska alla kunna 

känna sig trygga. De ska kunna säga vad de tycker och tänker utan att dömas av andra. Detta är 

någonting pedagogerna uttryckt att de har i baktankarna när de planerar aktiviteter och teman 

med barnen. 

När barnen inte upplever någon påtaglig fara är anknytningsbeteendet vilande. Barnet kan då 

utforska sin omgivning. Detta utforskande möjliggörs av vetskapen om att dess trygga bas, 

anknytningspersonerna, finns där om beteendet, av någon anledning, skulle aktiveras. Barnet kan 

med trygghet inhämta de kunskaper och lärdomar omgivningen tillhandahåller (Bowlby, 2010, s. 

147).  

Bekräftelse av barnen som en väg mot ökad trygghetskänsla är en uppfattning som 

framkommer i studien. När lärande står i fokus framgår det att den trygghetsmedvetenhet 

pedagogerna besitter framhåller bekräftelsens vikt vid lärande. När barnen bekräftas och ses av 

lyhörda pedagoger anses det skapa ett trygghetsband dem emellan. 

Ur ett anknytningsperspektiv förstärker denna bekräftelse och lyhördhet från pedagogens sida 

de förutsättningar denne har att utveckla ett tryggt anknytningsmönster med barnen (Bowlby, 

2010, s. 156-157).  
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Frågeställning 3 

Hur anser pedagogerna att barnen uppvisar sitt trygghetsbehov i förskolan? 

Pedagogerna anser att det går att läsa av barnet och få en uppfattning om hur tryggt det är. Ett 

tryggt barn söker själv kontakt med de övriga barnen och leker spontant och obehindrat. Det litar 

på sin omgivning och på pedagogerna i den.  

Enligt Bowlby är dessa barn, som uppvisar denna trygghet, inte rädda för att utforska sin 

omgivning. De vågar söka sig bort från sin trygga bas eftersom de vet att denna trygghet kvarstår 

att återvända till om så önskas. De har en trygg anknytning till sina anknytningspersoner. I detta 

fall pedagogerna. Dessa barn vet att deras trygga bas finns där om anknytningsbeteendet av 

någon anledning aktiveras (Bowlby, 2010, s.149).  

Barnen visar sin trygghet för pedagogerna genom att de vågar ta kontakt med dem när något 

händer. Ledsamt, tråkigt eller roligt, barnen delar med sig av alla sina känslor till pedagogerna. De 

vet att anknytningspersonerna finns där och svarar på deras kontaktsökande på ett engagerat och 

kärleksfullt sätt. Detta är enligt Bowlby något som skapar trygghet (2010, s. 149).  

Ett otryggt barn uppvisar sitt trygghetsbehov, enligt pedagogerna, genom att söka mycket 

bekräftelse. Det drar sig också undan och är kontaktundvikande. En av pedagogerna beskriver 

det som att barnet har en ständig oro i sig. Otryggheten kan visa sig när barnet skiljs från 

föräldrarna vid lämning om morgnarna i förskolan.  

Enligt Bowlby kan ett barn som utvecklar en otrygg ambivalent anknytning till sina 

anknytningspersoner uppvisa ångest vid separation från dessa. Otryggheten gör att barnet får 

svårigheter med att släppa taget om föräldrarna. Dessa barn känner en osäkerhet när det kommer 

till att utforska sin omgivning. De kan inte lita på att deras anknytningspersoner kommer att 

finnas till hands när de väl behövs av barnet. (2010, s. 149-150).  

Enligt några av pedagogerna kan det vara en utmaning för dem att få kontakt med ett otryggt 

barn. Ett otryggt barn kan vara mer krävande än ett tryggt barn. Bowlby tar i sin teori upp ett 

problem som kan uppstå kring ett barn med otrygg anknytning till sina anknytningspersoner. Den 

otrygghet barnet upplever kan komma att påverka hur det beter sig. Detta beteende kan i sin tur 

komma att påverka anknytningspersonernas behandling av barnet. Denna behandling, ett otryggt 

barn kan komma att framkalla hos anknytningspersonerna, kan på sikt bygga på barnets otrygga 

anknytningsmönster (2010, s. 152). 
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Diskussion 

Under detta avsnitt kommer de resultat som framkommit i analysen att diskuteras. Denna 

diskussion leder sedan fram till studiens slutsats som presenteras under nästa avsnitt, 

konklusionsdelen. 

Pedagogers förhållningssätt 

Pedagogerna uttrycker en vilja av att finnas där för barnen i alla lägen. Förhållningssättet de intar 

är ett medvetet, lyhört, bekräftande och närvarande förhållningssätt. De är införstådda med att 

hur de förhåller sig mot barnen påverkar dessas utvecklingsmöjligheter. Renblad & Brodin 

framhåller i sin studie pedagogernas betydande roll i barns möjlighet att utvecklas till sin fulla 

potential. Dessas förhållningssätt ska möjliggöra ett tryggt klimat med respekt för åsikter och 

uppfyllelse av barnens bekräftelsebehov (2012, s. 417-418, 420). Johansson uttrycker även hon 

vikten av det förhållningssätt pedagogerna intar. Ett respektfull och tillmötesgående 

förhållningssätt är rätt väg att gå (2003, s. 48-50). 

Ett resultat min studie visar är att pedagogerna uttrycker en medvetenhet om hur barn bör 

bemötas så att den trygghet dessa söker kan infinna sig. Det förhållningssätt de har gentemot 

barnen och på det sätt vilket de svarar på deras signaler ger enligt Bowlby pedagogerna goda 

förutsättningar att utveckla ett tryggt anknytningsmönster till dessa (2010, s. 149, 156-157). 

Sheridan m.fl. tar upp det gynnsamma läge för lärande detta pedagogiska förhållningssätt medför 

(2009, s. 20-21).  

Anknytning 

Ur analysen framgår det att pedagogerna med relativ enkelhet kan beskriva hur de uppfattar ett 

tryggt och ett otryggt barn. Det blir synligt att pedagogerna är medvetna om att det beteende 

barnet uppvisar är ett resultat av hur barnet känner sig. Det bekräftelsesökande och oroliga 

beteende det otrygga barnet kan uppvisa är ibland en utmaning för pedagogerna att handskas 

med. Medvetenheten de besitter om barns anknytningsmönster och trygghetsbehov hjälper 

pedagogerna att möta dessa barn på ett lämpligt sätt. Bowlby menar att när denna medvetenhet 

saknas hos barnets anknytningspersoner kan utgången bli att dessa behandlar barnet utifrån den 

respons barnets utmanande beteende framkallar. Anknytningspersonernas behandling av barnet 

kan komma att förstärka dennes otrygga anknytningsmönster och en ond cirkel uppstår (2010, s. 

152). 

Ur analysen framgår det även att pedagogerna vill vara närvarande och finnas där för barnen. 

De vill, på ett lyhört sätt, svara på de kontaktsökande signaler barnen sänder ut. Ainsworth menar 
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att denna lyhörda respons på barnens signaler kan visa sig vara positiva för deras utforskarvilja av 

omgivningen och för deras kunskapsinhämtning (1997, s. 934-936). 

Trygghet 

Ett resultat som framkommit i denna studie är att pedagogerna uttrycker en medvetenhet 

angående trygghetens betydelse för barns lärande, utveckling och välmående. Trygghet, för de 

intervjuade pedagogerna, är någonting som ska genomsyra hela förskoleverksamheten. Barnen 

ska känna trygghet med förskolemiljön och med pedagogerna i den. De ska också känna trygghet 

i sig själva och i det de gör. Enligt Lpfö-98/10 ska trygghet prägla arbetet i förskolan. Trygghet är 

också något förskolan ska implementera i barnens känslor, de ska känna trygghet i sig själva och i 

det de gör (2010, s. 4-5, 9-10). Likheten mellan det som läroplanen uttrycker och de uppfattningar 

pedagogerna har om trygghet skulle kunna tolkas som ett lyckat resultat av implementeringen av 

läroplanen i förskolan.   

Under avsnittet tidigare forskning beskrevs Anderssons och Sammons m.fl. två olika studier 

om de positiva effekter förskolan kan ha på barns lärande och utveckling. Studierna visar att barn 

utan förskoleerfarenhet har signifikant sämre kognitiva färdigheter än barn med 

förskoleerfarenhet vid skolstart (2004, pp. 700-702; 1992, pp. 26, 28, 33). Villanueva Gran, 

däremot, skriver i ett debattinlägg i lärarnas nyheter.se om de potentiellt negativa effekter 

förskolevistelse kan ha på barns utveckling och lärande. De bristande förhållanden förskolan 

uppvisar, stora barngrupper och få pedagoger, sägs enligt henne medföra en otrygg miljö. Denna 

otrygga förskolemiljö överskuggar de positiva effekter förskolan kan ha på barns lärande och 

utveckling (Villanueva Gran, 2014). Sammantaget av dessa två uppfattningar kan tolkas som att 

en trygg miljö utgör en förutsättning för att lärande ska kunna ske och en förutsättning för att de 

positiva effekter förskolan sägs ha på barns lärande och utveckling ska kunna tas tillvara.  

Denna studies resultat visar att pedagogerna, med majoritet, uppfattar att de kan tillgodose alla 

barns behov av trygghet. De känner att de skulle vilja göra mer och att tiden inte riktigt räcker till 

men anser ändå att de förmår göra tillräckligt. Denna känsla av att inte riktigt räcka till är något 

Kärrby tar upp som ett växande problem inom förskoleverksamheten. Ett högre barnantal per 

pedagog bidrar till en försämring av förskolans kvalitet vilket påverkar barns förutsättningar för 

lärande (2001, s. 82, 84).  

  

Lärande 

Det framgår av analysen att pedagogerna är medvetna om trygghetens roll vid lärande. Trygghet 

och lärande delas, av pedagogerna, in i tre delar:  

Den första delen handlar om individanpassat lärande. Pedagogerna uttrycker en medvetenhet 

om de olika förutsättningar barn besitter i olika situationer. De anpassar lärandet, möter och 



 

28 
 

utmanar barnet där det befinner sig för att inte skapa otrygghet för det. Det anknytningsbeteende 

Bowlby beskriver kan, utifrån dessa förutsättningar, befinna sig i ett vilande läge. Tack vare detta 

beteendets inaktiva läge kan barnet inhämta kunskap från omgivningen. Hade beteendet kopplats 

på, till följd av en otrygg upplevelse, vore barnets huvudfokus riktat mot sökandet efter dess 

anknytningspersoner och den trygghet dessa kan tillföra barnet (Bowlby, 2010, s. 147).  

Den andra delen handlar om klimatet i förskolan. Lärande kräver, enligt pedagogernas 

uppfattningar, ett tillåtande klimat. Förutsättningarna för ett sådant klimat måste skapas av 

pedagogerna i förskolan. Tryggheten i att kunna säga vad man tycker och tänker utan att dömas 

av andra är en förutsättning för lärande i barngruppen. Uppfattningen om trygghetens roll vid 

lärande delar pedagogerna med Broberg m.fl. (2012, s. 40-46). 

Den tredje delen handlar om pedagogers förhållningssätt. Med lärande i fokus uttrycker 

pedagogerna bekräftelsens vikt vid lärande. Barnen behöver, enligt dessa, bekräftelse på sin 

existens för att känna trygghet. Pedagogerna talar om ett trygghetsband som skapas mellan 

pedagog och barn när bekräftelse ges av lyhörda pedagoger. Bowlby menar att de förutsättningar 

pedagogen har att skapa ett tryggt anknytningsmönster med barnet stärks vid denna bekräftande 

lyhördhet (2010, s. 156-157).  
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Konklusion 

Denna studie handlar om trygghet som avgörande faktor för barns lärande i förskolan. Sju 

pedagogers uppfattningar om trygghet har här i undersökts och presenterats. Det som studien 

kommit fram till efter det att resultatet analyserats och diskuterats är att begreppet trygghet inte är 

ett begrepp kapabelt att stå för sig självt. Inte heller så begreppet lärande. Uppfyllelse av dessa 

begrepp inom förskoleverksamheten förutsätter en kollaboration av flera faktorer.  

Det förhållningssätt pedagogen har gentemot barnet påverkar utgången av det 

anknytningsmönster barnet utvecklar med denne. Ett öppet, lyhört och engagerat 

förhållningssätt, från pedagogens sida, möjliggör ett utvecklande av en trygg anknytning dem 

emellan (Bowlby, 2010, s. 156-157).  

God anknytning med pedagogen är i sin tur en förutsättning för trygghet hos barnet. Utan 

denna anknytning kan inte barnet koppla ifrån det beteende som får det att söka trygghet, 

anknytningsbeteendet. Vetskapen, hos barnet, om att dess anknytningsperson finns där och 

skyddar barnet från faror och tröstar det vid olustkänslor möjliggör inaktivering av 

anknytningsbeteendet. Följden av detta leder till upplevd trygghet hos barnet (Bowlby, 2010, s. 

87, 105, 106). 

Trygghet är i sin tur en förutsättning för att lärande ska kunna ske. När barnet känner trygghet 

är anknytningsbeteendet inaktivt. Fokus kan nu läggas vid utforskande av omgivningen. De 

kunskaper och lärdomar det där möts av kan tas till vara och lärande kan ske (Bowlby, 2010, s. 

147). 

En sammanfattning av detta visar att pedagogens förhållningssätt, ett väl avvägt sådant, är en 

förutsättning för god anknytning, god anknytning är en förutsättning för trygghet och trygghet är 

en förutsättning för lärande. Uppfyllelse av det ena begreppet förutsätter uppfyllelse av det andra. 

Detta är något de sju pedagogerna i förskolan visat medvetenhet om i sina uppfattningar. 

Då det i studien blir tydligt att de olika begreppen förutsätter varandra kan slutsats dras att 

diskussion bland pedagoger kring dessa, likväl som andra begrepp, vore gynnsamt för 

utvecklingen av kvaliteten i förskolan.  

Denna studie markerar betydelsen av pedagogens förhållningssätt och kompetens vid barns 

utveckling och lärande. Vidare forskning om hur det förhåller sig med den pedagogiska 

kompetensen ute i förskolorna och forskning om implementeringen av läroplanen vore ett 

naturligt nästa steg. Motioner angående utveckling av förskolans kvalitet har nyligen behandlats 

och fått avslag av riksdagen (Sveriges riksdag, 2014). Dessa motioner hade de rätta 

förutsättningarna för att kunna bidra till en ökad kompetens bland landets pedagoger och de rätta 

förutsättningarna för uppfyllelse av denna studies utvalda begrepp.  
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8. Bilaga 1, Informationsblad 

Till pedagoger på X förskola. 

Information om studie av pedagogers uppfattningar om trygghet i förskoleverksamheten. 

 

Jag heter Annika Norman och är lärarstudent vid instutitionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier. Jag går sista terminen på lärarprogramet och har påbörjat mitt avslutande 

examensarbete. 

 

Studien: 

Trygghet, vägen till lärande, handlar om pedagogers uppfattningar om trygghet i 

förskoleverksamheten. Studien avser söka synliggöra dessa uppfattningar och presentera dem i 

ljuset av ett anknytningsperspektiv.  

 

Data till studien kommer att samlas in genom intervju med åtta pedagoger. Intervjuerna kommer 

att spelas in för att underlätta sammanställandet av dessa.  

 

Datainsamlingen kommer att ske under april/maj månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningen av studien 

(publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. 

Materialet kommer inte användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat. 

 

Är du positiv till ett deltagande i denna studie? Skriv upp dig på listan nedan. Fyll i det datum 

som passar dig bäst av de föreslagna datumen (gärna så tidigt som möjligt). Fyll även i vilken tid 

som passar för genomförande av intervjun (går bra med fler intervjutider under samma dag). En 

medgivandeblankett kommer att delas ut för underskrift till de som deltar i studien vid 

intervjutillfället. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller 

min handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: 

Petra Gäreskog  

Universitetsadjunkt vid instutitionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

018-471 17 90 
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Petra.gareskog@edu.uu.se 

 

Bålsta 11 april 2014 

Annika Norman 

Annika.Norman.5058@student.uu.se 

 

namn Datum att välja bland: 

22/4, 23/4, 28/4, 29/4, 30/4, 

2/5 

Fyll i tid som passar för det 

datum du valt. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

mailto:Petra.gareskog@edu.uu.se
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9. Bilaga 2, Medgivandeblankett 

Till berörda pedagoger. 

Medgivande till deltagande i studie. 

Studien, som kommer att handla om trygghet i förskolan, kommer att utföras inom ramen av ett 

examensarbete. Studien utförs av Annika Norman som går sista terminen på lärarprogramet, 

Instutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger här med mitt medgivande till mitt medverkande i ovan nämnda studie. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och att jag när som helst kan avbryta min medverkan i studien. Jag vet att jag kan begära att 

forskning inte utförs på insamlade data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har 

genomförts. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedd för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Ort...................................................... 

Datum................................................ 

Deltagares namnteckning............................................................... 

Namnförtydligande.......................................................................... 
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10. Bilaga 3, Intervjufrågor 

Tema 1 

Bakgrund 

 

Undertema 1 

Arbetslivserfarenhet 

Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamheten? 

 

Undertema 2 

Utbildning 

Vilken är din utbildning? 

 

Tema 2 

Trygghet 

 

Undertema 1 

Definition 

När du hör begreppet trygghet i förskolan, vad tänker du på då? 

 

Undertema 2 

Barns trygghetsbehov 

Vad gör du för att skapa trygghet för barnen i förskolan? 

Vad behöver barnen, av dig, för att känna sig trygga i förskolan? 

Går det att tillgodose alla barns behov av trygghet? 

 

Undertema 3 

Barns uppvisande av trygghetsbehov 

Ett tryggt barn, hur är det i förskolan? Hur ser du att ett barn är tryggt? 

Ett otryggt barn, hur är det i förskolan? Hur ser du att ett barn är otryggt? 

 

Tema 3 

Lärande 

När en aktivitet, med syfte att lärande ska ske, planeras hur tänker du då om trygghet?  

 


