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Abstrakt 
Denna studie undersöker åtta förskollärares uppfattningar om de yngsta 
barnens trygghet i förskolan. Med de yngsta barnen, menar vi barn i åldrarna 

ett till tre år. Studien behandlar även vilka faktorer förskollärare anser 

påverkar de yngsta barnens trygghet, samt vilka förutsättningar förskollärare 

anser sig ha i trygghetsarbetet. I studien framkommer att pedagogerna anser 

att en av de viktigaste faktorerna för de yngsta barnens välmående är 
närvarande pedagoger som erbjuder barnen möjligheter att knyta nära 

relationer. De upplever att det finns många yttre faktorer som gör det svårt att 

erbjuda barnen denna möjlighet, det kan handla om allt från stora 

barngrupper, hög personalomsättning samt höga krav på administrativa 
uppgifter. I studien framkommer även att förskollärarna anser att 

förutsättningarna för arbetet med trygghet har minskat och de uttrycker en 

viss frustration över att inte ha möjligheter att tillgodose de yngsta barnens 

behov av trygghet.   

 
Nyckelord:  

Trygghet, Förskollärares uppfattningar, Förskola, Kvalitet, Anknytning 
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 Inledning  
Det vi tydligt kan se i dagens samhälle, är att barn börjar tidigare och tidigare i 

förskolan än vad de gjorde under 1990-talet (Skolverket, 1998). Detta innebär 

att förskolan idag, för ett stort antal barn, blivit som ett andra hem (Duvander, 

2006).  
 

Alla övergångar är svåra, eftersom att börja på någonting nytt, även innebär att 

man avslutar någonting gammalt. När ett litet barn ska börja i förskolan 

innebär det ofta att barnet ska avsluta en trygg tillvaro hemma hos mamma, 

pappa och syskon. Barnet ska säga farväl till spädbarnsåldern, farväl till en 
värld som för de flesta barn uppfattas som god och nära, välbekant och 

överblickbar. Vi kan alla ha motsträviga känslor för förändring, och att börja 

förskolan är en förändring som inte bara påverkar barnet utan det berör även 

de vuxna, föräldrarna och de som arbetar på förskolan (Lökken, Haugen & 
Röthle, 2006). Eftersom vi vet att övergångar kan vara svåra, är det väldigt 

viktigt att vi som arbetar på förskolan kan göra miljön och barnets 

förskolestart, så trygg som möjligt.  

 

Appelgren och Ekström- Sörlie (2013, 22 juli), skriver i Svenska dagbladet om 
samhällsutvecklingen idag, som leder till att yngre och yngre barn börjar i 

förskolan. Detta ser många forskare som problematiskt, och har även blivit ett 

hett ämne i både dagspress, debattprogram och bloggportaler. De betonar 

bland annat vikten av att under de första åren, få möjlighet att knyta an till 

sina föräldrar och skapa en god och trygg relation. Däremot hävdar flera 
forskare i en artikel i tidningen Vi föräldrar (Zamore, 2009, 18 september), att 

föräldrar inte behöver ha dåligt samvete för att lämna sina barn på förskolan, 

då forskning klart visar att förskolan är bra för barns utveckling och hälsa. 

 
I Sverige har barnen idag rätt att gå i förskola från och med ettårsålder 

(Barnombudsmannen, 2014) och statistik visar, att hälften av alla ettåringar i 

Sverige är inskrivna i förskolan (Skolverket, 1998). Studier gjorda av 

Barnombudsmannen (2007), visar att cirka trettio procent av alla barn i 

Sverige, har en så kallad otrygg anknytning till sina föräldrar. Skolverket 
skriver om att anknytningsprocessen avbryts allt tidigare och antalet inskrivna 

förskolebarn har ökat med sjutton procent sen 2005 (Duvander, 2006). 

 

Vi funderar på hur vi som pedagoger kan arbeta för att uppfylla de yngsta 

barnens behov av trygghet, i den dagliga verksamheten. Läroplanen beskriver 
att förskolan ska lägga grunden för barnens lärande. Det ska vara lärorikt, 

roligt och tryggt att medverka i verksamheten. Förskolan skall även ge 

samtliga barn, en trygg omsorg (Skolverket, 2010). Denna studie skall därför 

undersöka förskollärares uppfattningar om de yngsta barnens trygghet i 

förskolan. Detta med utgångspunkt i Bowlbys (1994) anknytningsteori, som 
bygger på omsorg om barnet. 



  

 

2 

 

 
Inspiration till denna studie, har vi fått under våra verksamhetsförlagda delar i 

utbildningen, tidigare arbetserfarenheter, samt egna barns start i förskolans 

värld. Vi anser att detta är ett ämne som är aktuellt och tar upp en av de 

viktigaste grundstenarna i vår kommande yrkesutövning.   

 
Vår studie kommer behandla förskollärares uppfattningar om de yngsta 

barnens trygghet i förskolan. Hur de ser på de yngsta barnens trygghet i 

verksamheten och hur de arbetar för att stärka denna trygghet. Vi kommer 

även undersöka vilka förutsättningar förskollärare anser sig ha i arbetet och 

vilka yttre faktorer de anser, påverkar de yngsta barnens känsla av trygghet.  
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 Bakgrund 
 
I vår litteraturgenomgång skriver vi trygghet i förskolan och vad forskare 

anser vara viktiga aspekter att ha med sig, vid arbetet med de yngsta barnen i 

förskolan. Detta avsnitt börjar med en kort överblick av Engdahls (2011) 

rapport som visar på en del av förskolans historiska utveckling. Vi har sedan 

fortsatt med en forskningsbeskrivning om pedagogernas arbete med 
tryggheten för de yngsta barnen i förskolan. Vidare beskriver vi Bowlbys 

(1994) anknytningsteori, som bygger på omsorg om barnet. Där har vi valt att 

gå ett steg djupare och förklarar de tre motivationssystemen samt barnens 

olika anknytningsmönster som Bowlby (1994) använder sig av. Dessa områden 
har vi valt inför bearbetningen av vår empiri, som till stor del kommer att 

tolkas utifrån dessa anknytningsmönster.  

 

Historisk översikt  

 

Engdahl (2011) forskare i barn och ungdomsvetenskap, beskriver förskolan ur 

ett historiskt perspektiv. Hon skriver om hur det på 1980-talet började 
diskuteras om även de små barnen ett till tre år, hade något att tjäna på att 

spendera sina dagar på förskolan istället för hemma hos sina föräldrar. En 

utredning tillsattes av socialdepartementets SOU (1981:25) 

familjestödsutredning, som skulle undersöka de pedagogiska förhållandena 
för de yngsta barnen i förskolan. Resultatet av undersökningen, visade att de 

yngsta barnen med fördel kunde spendera sina dagar på förskolan. Det visade 

sig att de kunde få ut mycket av att skapa nära relationer, med pedagogerna 

samt spendera tid med kamrater i samma ålder. Denna utredning kom även 

fram till att det är viktigt att kvalitén i förskolan för de yngsta barnen är hög 
och att föräldrainverkan och delat ansvar mellan pedagoger och föräldrar, är 

av största vikt. Vidare skriver Engdahl (2011) om hur förskolan har blivit den 

mest omtyckta samhällsservicen och numera börjar i stort sett alla barn, 

förskolan under barnets två första levnadsår. Hon skriver också om hur 

förskolan på 1990-talet, på grund av den ekonomiska krisen drabbades av 
kraftiga nedskärningar, vilket resulterade i större barngrupper och färre 

personal. Personalen kämpade med att klara nedskärningarna och den nya 

tunga arbetssituationen som uppstod. Många valde under den tiden att avsluta 

sin tid inom yrket då de inte klarade av den nya negativa förändringen. Denna 
förändring påverkade dock inte föräldrarnas syn på förskolan och alltfler valde 

att placera sina barn där tidigt. Trots dessa nedskärningar och försämringar 

inom förskolan, ligger Svensk förskola fortfarande i rankad topp, vad gäller 

kvalité (Engdahl, 2011).  
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Pedagogernas arbete i barngruppen 

 

Här nedan följer nu en översikt över vardagen i en förskolegrupp. Vi börjar 
med att beskriva viktiga faktorer vid förskolestart och går sedan vidare mot 

pedagogernas dagliga arbete i förskoleverksamheten. 

Att börja i förskolan 

Engdahl (2011) skriver om de positiva aspekterna med att börja i förskolan i 

tidig ålder. Hon visar på forskning som säger att även små barn, ett till tre år, 

kan ta fördel av att knyta nära relationer med förskolepersonal, samt att 

spendera tid tillsammans med jämnåriga på förskolan. Vidare skriver Engdahl 
(2011) om forskning som visar på att tidig förskolestart var till fördel för 

barnens sociala, kognitiva och emotionella utveckling. Denna positiva 

påverkan var starkare ju tidigare barnen började i förskolan.  

 

Enligt Niss och Söderström (2006) är det viktigt att barnen som kommer till 
förskolan, lämnas i en miljö där de känner sig hemma och är trygga. Detta 

brukar vara på barnets hemavdelning, så för de yngsta barnen är det bra att få 

lämnas, där de i vanliga fall tillbringar sina dagar. Niss och Söderström (2006) 

menar även att barn är känsliga varelser, som lätt läser av signaler från sin 

omgivning. Är pedagogerna stressade, känner barnen av detta. Detta gör att 
pedagogernas välmående, klimatet på förskolan och mellan pedagoger och 

föräldrar, är extra viktigt. Barnen behöver få känna att föräldrarna är trygga i 

situationen och att de litar på att deras barn blir väl omhändertaget av 

pedagogerna. Detta ökar barnets känsla av trygghet och att det är helt okej att 
bli lämnad där. Det är ett stort ansvar att som pedagog ta emot barnet på 

morgonen, då pedagogernas relation till barnet, är avgörande för hur barnet 

klarar separationen från sina föräldrar. Relationen mellan pedagogen och 

barnet är också avgörande för barnets utveckling och kommande 

uppfattningar om sig själv och sin omgivning (Niss & Söderström, 2006). Detta 
tar även Engdahl (2011) upp i sin forskningsrapport om de yngsta barnen i 

förskolan. Hon skriver att barnets första tre år är kritiska för barnets utveckling 

och välmående. Hon skriver också att pedagogernas engagemang och 

bemötande, är den största kvalitétsfaktorn i förskolan. Engdahl (2011) tar 

precis som Niss och Söderström (2006), även upp problematiken runt stressade 
pedagoger då det påverkar de känsliga barnen, deras vardag och 

välbefinnande.  

Det dagliga arbetet med barngruppen 

Niss och Söderström (2006) skriver om hur erfarenheter och utbildning 

påverkar hur pedagoger utvecklar sitt arbetssätt i barngruppen. De skriver om 

att kunskapen om barns utveckling har ökat dramatiskt på senare år, detta 

påverkar synen på barnen och pedagogernas förhållningsätt till dem. Deras 
föreställningar om barnets förmåga och behov, påverkar det praktiska arbetet. 

Det är viktigt att pedagogerna har kunskap om att allt barnen gör, har en 

mening för dem. Detta gör det lättare för pedagogerna att svara på barnens 
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signaler på ett meningsfullt sätt. Niss och Söderström (2006) skriver även om 
den moderna forskningen där man beskriver det lilla barnets utveckling som 

en komplicerad process, där barnet är en aktiv, social och skicklig aktör i 

samspelet med andra. De menar på att det nu finns ökad kunskap om barns 

utveckling, både psykiskt och fysiskt och det har lett till en större förståelse för 

barnet som helhet. Det forskarna, bland annat spädbarnsforskaren Stern (1991) 
finner som det viktigaste för barnets utveckling är samspelet mellan barnet och 

dess omsorgsgivare. Med omsorgsgivare menar han föräldrarna och 

pedagoger, men också andra viktiga vuxna i barnets närhet. Niss och 

Söderström (2006) skriver om att det bemötande, samspelets form och det 

förhållningssätt barnet möts av, avgör hur barnet utvecklas, både i sin syn på 
sig själv och i hur barnet uppfattar sin omgivande miljö. En god och trygg 

relation ger förutsättningar för att få till ett positivt samspel (Bowlby, 1994). 

Niss och Söderström (2006) talar också om att de allra viktigaste för att 

omsorgen ska ha hög kvalité, är de vuxnas lyhördhet, engagemang och kärlek. 

Barnet behöver även bli bemött och bekräftat som individ och erbjudas att 
samspela med vuxna för att leken ska bli meningsfull. 

 

Margetts (2005), på universitet i Melbourne skriver i sin artikel om att minska 

stressen hos pedagogerna på förskolan. Hon talar där om att barnen påverkas 
av pedagogernas välmående. När pedagogerna är stressade förs denna stress 

över till barnen. Hon talar precis som Engdahl (2011) om att barnets tre första 

år är kritiska för barns utveckling och välmående. Margetts (2005) förespråkar 

därför i sin artikel, arbetssättet där man använder sig av ansvarspedagoger. 

Detta system innebär att man som pedagog fokuserar på att knyta extra starka 
band till endast ett fåtal barn och deras föräldrar. Detta i jämförelse mot 

verksamheter som inte använder sig av ansvarspedagoger, då samtliga 

pedagoger skall knyta starka band till alla barn. Detta minskar stressen för 

pedagogerna, vilket barnen känner av. Med en ansvarspedagog blir det även 

tryggare för barnen, då de får färre vuxenkontakter att hantera i verksamheten. 

Fasta rutiner 

Niss och Söderström (2006) skriver om rutiner, som en viktig aspekt i arbetet 
med tryggheten på förskolan. De menar att rutiner och förutsägbara 

situationer, ger barnen en större säkerhet i vardagen. Då de redan vet i förväg 

vad som kommer att hända. De talar om rutiner som stommen i vardagen, som 

ökar barnens känsla av trygghet. Även Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) talar 

om vikten av fasta rutiner, de menar på att när man i verksamheten har skapat 
rutiner som fungerar, kan pedagogerna lättare lägga tid på det som är 

viktigast. Att ge barnen sin uppmärksamhet och finnas där för att dela barnens 

upplevelser. De talar även om vikten av att låta rutinsituationerna ta tid, då 

dessa innefattar stora delar av barnens dag på förskolan. Dessa rutiner består 
av hämtning och lämning, samt omsorgssituationer så som maten, sömnen, 

blöjbyten och av- och påklädnad. Under dessa situationer ges goda möjligheter 

till att skapa nära relationer och att se varje barn (Kihlbom, Lidholt & Niss, 

2009). En studie genomförd av Jovanic (2011), tar upp barnets övergång från 
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hemmet till förskolan. Denna studie visar på att föräldrarnas beteende vid 
lämning på förskolan påverkar hur barnen anpassar sig till den nya miljön.  

Förskolans kvalitet 

Under uppbyggnaden av vår litteraturgenomgång, upplever vi att vi ständigt 
kommer tillbaka till vikten av att förskolans verksamhet håller en god kvalitét. 

Vikten av att förskolan håller en god kvalitet är enligt Kihlbom et al.(2009) 

utvecklingspsykologins säkraste forskningsresultat.  De talar om att många 

studier har visat att de positiva effekterna av att vistas i förskola med hög 

kvalitet är stora. Med hög kvalitet följer hälsosammare nivåer av 
stresshormonet cortisol, bättre koncentrationsförmåga, bättre social 

kompetens, färre beteendeproblem, bättre språklig, kognitiv och matematisk 

förmåga. Studierna visar även att dessa skillnader följer med barnen upp i 

skolåldern och i vissa fall, hela vägen upp till vuxen ålder. Förskolans kvalitét 
påverkar alltså barnen både på ett socialt, kognitivt, emotionellt och biologiskt 

plan (Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009). 

 

I en forskningsöversikt i Kihlbom, et al. (2009) talar de om tre faktorer som är 

avgörande för förskolans kvalitet och för barnens utveckling och lärande. 
Dessa tre faktorer är välutbildad personal, små barngrupper och god 

personaltäthet. De talar även i sin översikt om vikten av att ha en bred 

målsättning med förskoleverksamheten, där fokus inte bara ligger på lärandet, 

utan också på barnens hälsa och välbefinnande. En annan forskning som 

Kihlbom, et al (2009) tar upp, visar på hur personaltätheten påverkar 
samspelet mellan barn och vuxna. I denna studie framkom att när antalet barn 

per vuxen var större, minskade det språkliga utbytet och barnen valde att mer 

sällan ta kontakt med pedagogerna (Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009). De talar 

även om tidigare forskningsresultat som visar på att vikten av att 
barngruppernas storlek minskar, väger tyngre än att personaltätheten ökar. 

Den förändringen gav störst positivt utslag på barnens ökade välbefinnande 

(Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009). 

 

Anknytning 

 

I en studie genomförd på Auburn university, USA har man tittat på de yngsta 
barnens sömnvanor. (Vaughn, B. El-sheikh, M. Shin, N. Elmore-staton,L. 

Krzysik, L. & Monteiro, 2011). Studien innefattar 39 barn och målet var att se 

om anknytningen påverkar barnens sömn. Resultatet visade att barn med 

trygg anknytning till sina föräldrar tenderar att vara mindre aktiva under 
sömnen och sova djupare. Detta i jämförelse med barn som har en mindre 

trygg anknytning. Dessa barn har en tendens att vara mer aktiva på natten, de 

vaknar oftare och har längre vakenperioder.  

 

Viberg och Viberg (2003) skriver att de liksom Winnicot, via Philips (1991) och 
Bowlby (1994) markerar vikten av tryggheten och tilliten hos barn för deras 

fortsatta utveckling. Enligt Bowlby (1994) är den trygga hamnen en livsviktig 
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del i barns utveckling och för barns förmåga att undersöka världen. Bowlby 
(1994) menar att den tidiga anknytningen sätter spår genom hela livet och den 

sätter djupa spår i barnets identitetsskapande. Flera forskare genom Viberg 

och Viberg (2003) är överens om att den känslomässiga anknytningen mellan 

mor och barn är livsavgörande. Forskning visar även att tidig anknytning har 

betydelse för hjärnans utveckling och för den socio-emotionella utvecklingen 
(Viberg & Viberg, 2003). Anknytningen mellan förälder och barn har även stor 

betydelse under barnets vistelsetid på förskolan. En studie genomförd på 

universitet i Denver (Badanes, L. Dmitrieva, J. & Watamura, S.E. 2012) visar på 

att kvaliteten på barnens anknytning till föräldrarna, påverkar barnens 

cortisolnivåer under dagen på förskolan. Cortisol är ett hormon som frigörs i 
kroppen i samband med stress. Resultatet på studien visade att anknytningens 

kvalitet påverkade cortisolnivåerna hos barnen. Hos de barn som hade en 

trygg anknytning uppmättes låga cortisolnivåer, medan barnen med otrygg 

anknytning, visade på högre nivåer. Forskarna tror att detta kan bero på att 

barnen med trygg anknytning har ett större skydd och en större förmåga att 
hantera stressiga situationer. I studien jämfördes även förskolor med hög och 

medel kvalitet, där fann man att barnen i förskolor med hög kvalitet också 

visade på lägre nivåer av cortisol, jämfört med barnen i förskolor av 

medelkvalitet (Badanes et al.(2012). 
 

Ett verktyg barnen kan använda sig av, för att lättare kunna hantera 

splittringen från sin anknytningsperson, är det Winnicot genom Hart och 

Schwartz (2010) kallar för övergångsobjekt. Han har studerat spädbarn och 

dess första beteendemönster och dessa studier har legat till grund för hans 
teorier om övergångsobjekt och övergångsfenomen. Ett exempel på detta kan 

vara ett barn som suger på handen och gosar med ett kuddhörn, eller 

någonting annat de fått tag i. Han var då särskilt intresserad av denna gosande 

rörelse som uppkommer till följd av barnets sugande. Winnicot menar att den 

gosande rörelsen visar på att det händer något inom barnet. Barnet lär genom 
sin aktivitet känna omvärlden och att objektet det gosar med, finns i 

verkligheten. Denna aktivitet beskriver Winnicot som ett övergångsfenomen, 

som hjälper barnet att upptäcka kuddhörnet som en del av omvärlden. 

Kuddhörnet symboliserar då ”något annat än jag” och barnet gör det till sin 
ägodel. Ett föremål som barnet själv har skapat, men som även tillhör världen. 

Detta kuddhörn eller objekt som barnet själv valt, blir sedan barnets 

följeslagare och kallas då för ett övergångsobjekt. Till detta objekt projicerar 

barnet sina inre bilder av hemmets trygghet och ger objektet många olika 

egenskaper. Detta objekt hämtar då egenskaper från både barnet självt och 
dess omvärld (Hart & Schwartz, 2010). Övergångsobjektet kan då förmedla en 

lukt eller en känsla, som påminner om hemmet. På så sätt förmedlas ett lugn 

till barnet. Detta gör att barnets tillit till sig själv ökar och beroendet av 

omsorgspersonen minskar (Hart & Schwartz, 2010). 

 
Viberg och Viberg (2003) menar att användningen av övergångsobjekt är 

ovanligt i kulturer och sociala miljöer där man ammar sina barn länge. De fann 

även att det var vanligare att mödrar i dessa kulturer var närvarande när 
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barnen somnade och att de hade mer fysisk kontakt med sina barn. Deras 
undersökningar visade även att barnen som använde övergångsobjekt, blev 

bröstavanda tidigare och sov i större utsträckning själva i sina sängar. Detta i 

jämförelse med de barn som inte använde övergångsobjekt, som ammades 

längre och sov med sina föräldrar i större utsträckning. Viberg och Viberg 

(2003) skriver i sin avhandling Nallen i psykologin, att barnens behov av 
övergångsobjektet, är som starkast vid tvåårsålder och minskar sedan kraftigt 

efter treårsålder. 

Anknytningsteorins motivationssystem 
Ett sätt att se på barns trygghet och dess utveckling kan vara genom Bowlbys 

anknytningsteori, som bygger på omsorg om barnet (Bowlby, 1994). Tankarna 

om anknytning har blivit mer uppmärksammade under senare tid, även om de 

varit nedskrivna av Bowlby sedan 1960-talet (Risholm, 1998). Bowlby hade sin 
utgångspunkt i evolutionsteorin där hans förståelse för barns utveckling först 

och främst grundar sig på de motivationssystem som människan skapar för att 

kunna överleva (Bowlby, 1994). En viktig aspekt inom anknytning som vi vill 

poängtera, är det som Askland och Sataoen (2003) belyser. De talar om vikten 

av att vara medvetna om att anknytning är något som skiljer sig mellan olika 
kulturer. Vår kultur och vårt arv, präglar vår syn på vad som är en sund 

anknytning. I denna studie ser vi på anknytning utifrån västvärldens teorier, 

där en självständig individ, är ett av idealen. Detta till skillnad från andra 

kulturer, där idealet kan vara att inte vara självständig, utan istället vara starkt 

familjebunden.  

Första motivationssystemet 

Bowlby (1994) anser att människan enligt anknytningsteorin är biologiskt 
utrustade för att sträva mot tillhörighet och trygghet. Biologiskt sett är barnet 

fullt kapabelt till att överleva – de har bara inte fått färdigheterna till att klara 

det på egen hand. Bowlby anser att ett barn inte kan låta bli att knyta an 

eftersom de inte kan överleva utan hjälp, barn behöver en god relation och 

fysisk närhet för att kunna utvecklas och må bra. Detta innebär att alla barn 
knyter an oavsett om de får sina huvudsakliga behov tillgodosedda eller inte. 

De barn som inte knyter an är få och enligt Bowlby (1994) är de mycket svårt 

störda eller har allvarliga funktionella brister. Anknytningen sker automatiskt 

och instinktivt oberoende av vårdarens lämplighet. Detta innebär att även om 
barnet knutit an till sin vårdare så säger det ingenting om vårdarens 

lämplighet. Anknytningen är endast beroende av fysisk närhet mellan barnet 

och vårdaren. Broberg (2000)menar att det kan tillochmed vara så att fysisk 

misshandel av barnet som litet, kan vara med och stärka barnets anknytning 

till vårdaren. Trots att detta är en negativ form av fysisk närhet. Bowlby (1994) 
kallar barn som inte får rätt anknytning i tidig ålder, för desorienterade barn, 

dessa barn blir enligt honom otrygga eftersom anknytningen är en väsentlig 

del av barnets uppväxt. Han menar att barn som inte har fått en trygg 

anknytning, kommer att ha det svårt med det sociala samspelet under 

uppväxten.  
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Andra motivationssystemet 

I takt med att barnet blir äldre, ändras också dess behov. Om barnet hela tiden 
strävar efter närhet och skydd, får de för lite stimulans. Därför finns det ett 

konkurerande motivationssystem som fungerar i motsatt riktning, mot det 

närhetssökande. Det är lusten att vilja upptäcka, utforska och prova nytt. 

Exempel på beteenden som aktiveras av detta system är viljan till att gå, 

springa, klättra och inspektera (Bowlby, 1994). Barnets anknytning under de 
första fem åren, handlar alltså inte bara om att söka sig inåt, mot tryggheten, 

utan även utåt och hitta balansen mellan att hålla fast och släppa taget. Barnet 

måste själv lära sig denna balans genom att prova sig fram och vid två års 

ålder är denna splittring mellan närhetssökande och utforskande, som störst 

(Bowlby, 1994). 

Tredje motivationssystemet 

Det tredje motivationssystemet som Bowlby (1994) skriver om, är inte 
förknippat med barnets beteende, utan föräldrarnas. För att barnet ska kunna 

hitta en bra balans mellan närhetssökande och utforskande, så måste barnet 

erbjudas en trygg bas, genom så kallad bindning. Detta är ett system som 

riktas från förälder till barn, medan anknytning verkar i riktning från barnet 

mot föräldern (Risholm, 1998). Under barnets uppväxt prövar barnet sitt 
utforskande och närhetssökande, mot förälderns förmåga att möta barnets 

trygghetsbehov. På detta vis formar barnet sedan sin egen kommande 

vuxenidentitet (Risholm, 1998). 

Anknytningsteorins anknytningsmönster  
Studier har gjorts på hur små barn reagerar när de skiljs från sin 

anknytningsperson. Det har då kommit fram att känsliga och tillgängliga 

anknytningspersoner, hade tryggt anknutna barn. Medan avvisade och 
otillgängliga anknytningspersoner hade otryggt anknutna barn. Dessa olika 

sätt att vara anknuten på, kan beskrivas i tre olika anknytningsmönster. Ett 

tryggt och två otrygga (Hart & Schwartz, 2010). 

Trygg anknytning 

Det trygga anknytningsmönstret känns enligt Hart och Schwartz (2010) igen på 

att barnet använder sin förälder som en trygg hamn att falla tillbaka på, när det 

behöver tröst och stöd. De tryggt anknutna barnen visar stor flexibilitet, 
inlevelseförmåga och har stor tålighet mot stress och förlust. Detta 

trygghetsmönster bygger på att föräldrarna finns tillhands vid situationer då 

de behövs. Att de är mottagliga för barnets signaler och handlar kärleksfullt, 

när barnet söker tröst och skydd.  

Otrygg ambivalent anknytning 

Detta anknytningsmönster kallas också för det ängsliga, klängiga och innebär 

att barnet är osäkert, spänt och nervöst för att skiljas från 
anknytningspersonen. Barnet söker ständigt efter närhet, men närheten gör 

dem inte lugna och harmoniska. Barnet är hela tiden aktivt i sin anknytning 
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och har hela sitt beteende riktat mot anknytningspersonen. Detta istället för att 
använda denna som en trygg hamn att vända tillbaka till vid behov. Det här 

mönstret kan man se då anknytningspersonen inte alltid är tillgänglig för 

barnet. I vissa situationer är de tillmötesgående och tillgängliga medan de 

andra gånger inte går att nå. Detta kan man hitta bland barn som varit med om 

fysisk separation, som sjukhusvistelse eller placeringar. Men också där 
föräldern använder hot om att lämna barnet som uppfostringsmetod (Hart & 

Schwartz, 2010). 

Otrygg undvikande anknytning 

Det tredje anknytningsmönstret som Hart och Schwartz (2010) skriver om, är 

den otrygga undvikande anknytningen. Denna anknytning kännetecknas av 

att barnet försöker vara känslomässigt självförsörjande. Barnet undviker 

närhet och söker inte känslomässig kontakt med sina föräldrar eller andra 
vuxna. Barn som uppvisar detta beteende har lärt sig att avaktivera hela 

anknytningsbeteendet som ett försvar mot att bli avvisade. De söker inte heller 

tröst vid rädsla och otrygghet utan riktar sin uppmärksamhet mot någonting 

annat än anknytningen. Till exempel genom att vara upptagen med leksaker 

eller annat. Barn med denna anknytningsform visar svårigheter för att tolka 
andras känslor och att visa sina egna känslor. De söker inte någon form av 

hjälp från anknytningspersonen och visar på känslighet för stress. Denna 

anknytningsform återfinns i familjer där föräldrarna är avvisande och 

känslomässigt otillgängliga för sina barn. Även Broberg (2000) tar upp denna 

anknytningsform, och skriver att barn till föräldrar med mindre lyhört 
föräldraskap, har ökad risk att utveckla en otrygg anknytning. Vidare skriver 

han att den otrygga anknytningen också ökar risken för att barnet utvecklas 

negativt både känslomässigt och socialt.  
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 Syfte och metod 
 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på förskollärares uppfattningar om de 

yngsta barnens trygghet och hur de arbetar med den i förskolan. 

Frågeställningar 

-Vilka uppfattningar har förskollärare om de yngsta barnens 

trygghet i förskolan? 
 

-Vilka förutsättningar anser sig förskollärarna ha, i arbetet med 

barnens trygghet? 

 

-Vilka yttre faktorer anser förskollärarna, påverkar de yngsta 
barnens trygghetskänsla i förskolan och på vilket sätt påverkar 

dessa faktorer? 

Metod 

Val av metod 

Vi har använt oss av intervju som undersökningsmetod för att få beskrivande 
uttömmande svar av våra respondenter. Vi har utfört ett fåtal djupgående 

intervjuer, där respondenten gavs möjlighet att själv få uttrycka sina åsikter 

och uppfattningar om det valda ämnet. Vi har använt oss av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer, med fokus på fenomenet tryggheten hos de 

yngsta barnen i förskolan. Anledningen till att vi har valt kvalitativ metod är 
för att en sådan metod är bra att använda om man har som syfte att ta reda på 

attityder och åsikter hos enskilda individer. Via kvalitativ metod får man en 

djupare bild av respondentens ståndpunkter, då dessa ligger i fokus (Bryman, 

2011). Vid en kvalitativ intervjusituation, ses det berikande, om intervjun rör 

sig i olika riktningar, man strävar efter fylliga och detaljerade svar och lägger 
tyngd vid respondenternas egna uppfattningar och synsätt. Detta i jämförelse 

med en kvantitativ metod, där studien speglar forskarens intressen. I denna 

metod är man ute efter snabba svar som lätt kan kodas och bearbetas. Det kan 

då uppfattas som en störning när samtalet blir yvigt och tar sidospår. Detta 
betyder att i en kvalitativ studie kan forskaren avvika från intervjuguiden 

genom att ställa följdfrågor. Medan det i en kvantitativ studie inte tillåts, då 

detta kan riskera validiteten och reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2010). 

 

En kritik som kan riktas mot kvalitativ undersökning är att forskaren själv är 
det viktigaste redskapet vid insamling av empiriskt material. Vid intervjuer 

och analys av dessa lägger forskarna större vikt vid det som de själva tycker är 
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intressant. Medan en annan forskare kanske skulle lägga vikt vid något helt 
annat. Dessa aspekter gör att det blir svårt för en annan forskare, att göra om 

samma studie och visa på samma resultat (Bryman, 2011). 

Fenomenografi 

När man väljer att ha en fenomenografisk ansats, beskriver man hur vi 

människor uppfattar och förstår ett fenomen, detta beror på vem det är man 

frågar och vad den personen har för bakgrund. Det är viktigt att hålla isär hur 

något verkligen är och hur det uppfattas vara (Larsson, 1986). Fenomenografi 

handlar inte om rätt eller fel, utan har sin grund i hur vi som individer 
uppfattar vår omvärld samt vilken vikt och värde vi lägger vid detta fenomen. 

Det är alltså viktigt för den som väljer en fenomenografisk ansats, att vara 

medveten om all tidigare information som inte går att bortse ifrån – egna 

erfarenheter, förutfattade meningar och teorier. Dessa bör man, vid analys, se 
förbi och analysera med ett öppet sinne och en nyfikenhet för vad som kan 

finnas bakom respondentens uppfattningar (Larsson, 1986). Vi anser att vår 

studie ligger nära en fenomenografisk ansats, då vi utifrån ett andra 

ordningens perspektiv valt att försöka förstå förskollärares olika uppfattningar 

om de yngsta barnens trygghet i förskolan (Larsson, 1986). 

Urval 

Våra intervjuer har genomförts i en mellanstor stad i mellersta Sverige. Vi har 
enligt Bryman (2011) använt oss av kriteriebaserat urval, vilket innebär att vi 

haft några kriterier för deltagande vid vår studie. Vi har inte lagt någon vikt på 

att se om respondenterna arbetar tillsammans eller inte, då fokus i vår studie 

var att se deras personliga uppfattningar om fenomenet och inte hur de arbetar 

i arbetslaget. Att det endast är kvinnliga respondenter med i studien är en 
tillfällighet och inte heller något vi har lagt vikt vid. I urvalet av förskolor vi 

kontaktat, har vi haft två kriterier för att få en jämnare undersökningsgrupp. 

Barngrupperna skulle bestå av blandade åldersgrupper ett till fem år samt 

bestå av arton barn eller fler. Vi har valt att endast intervjua förskollärare, då 

dessa har huvudansvaret för verksamhetens utformning, samt att de har 
någon form av tidigare kunskap kring anknytningsteorin. 

Utförande av datainsamling 

Vi började vår empiriinsamling med att söka information om förskolorna i vårt 

närområde. Detta för att se vilka förskolor som uppfyllde kriterierna om 

blandade barngrupper med arton barn eller fler. Dessa förskolor kontaktade vi 

via telefon för att höra om det fanns några förskollärare som hade möjlighet att 

delta i vår studie. Till de som tackade ja skickade vi ett missivbrev som djupare 
förklarade vårt ärende, samt deras rättigheter som respondenter. Intervjuerna 

bokades in och dessa utfördes enskilt, för att få respondenternas personliga 

uppfattningar om fenomenet (Larsson, 1986). Frågorna i vårt intervjuschema 

var löst konstruerade men tanken var att det ändå skulle finnas en 

strukturerad plan för att få svar på det vi sökte, förskollärarens uppfattningar 
om barnens trygghetskänsla i förskolan. Intervjuschemat vi använt, är 
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uppbyggt på fenomenografisk grund, då vi frågade efter deras uppfattningar 
av fenomenet trygghet och inte vad fenomenet är för något (Larsson, 1986).  

 

Vi valde att spela in intervjuerna med diktafon, detta för att Bryman (2011) 

menar att det underlättar analysen av respondenternas uppfattningar. Detta 

ger oss också möjlighet att gå tillbaka i materialet och lyssna igen vid 
oklarheter.  

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär en 

intervju där forskaren har ett intervjuschema med ett antal frågor. Frågorna är 

öppna och bjuder in respondenten till att själv få beskriva sina uppfattningar 
om fenomenet. Under intervjun kan sedan frågornas ordningsföljd variera och 

forskaren har möjlighet att ställa ytterligare frågor utifrån svaren respondenten 

ger (Bryman, 2011). Innan vi började intervjua våra respondenter läste vi in oss 

på vårt forskningsämne och på olika intervjutekniker. Detta för att våra 

tidigare kunskaper och uppfattningar är avgörande för hur vi tolkar och tar in 
de svar vi får under intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 1986). 

Analys och bearbetning av data 

Efter att intervjuerna var genomförda, satte vi oss var för sig och 

transkriberade dessa. Detta genom att lyssna på våra inspelade intervjuer och 

ordagrant skriva ner dessa på papper. Vi skrev sedan ut dokumenten och 

började vår bearbetning. Vi delade in vårt intervjuschema i olika kategorier 

och färgkodade sedan intervjumaterialet utifrån dessa kategorier. Vid 
bearbetningen av vårt material, har vi hållit oss kritiska till de kategorier vi 

först valde ut och har ändrat dem efterhand. Detta för att få så avgränsade 

kategorier som möjligt, enligt ett fenomenografiskt tillvägagångssätt. Vi har i 

vår analys av vår empiri fokuserat på likheter och olikheter i respondenternas 
svar och på så vis formulerat fram de kategorier vi slutligen valt att presentera 

(Larsson, 1986). Efter detta sammanfattade vi varje ämne under sin tillsatta 

kategori. Vi har benämnt respondenterna vid fiktiva namn och grupperat dem 

efter antal, då de haft liknande uppfattningar om frågeställningen.  

Etiska överväganden 

I Forskningsetiska principer inom humanistisk - Samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002), finns information om de etiska regler som 
skall följas vid denna typ av forskning. Det grundläggande 

individsskyddskravet kan delas in i fyra allmänna huvudkrav.  

Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren skall informera 

undersökningsdeltagarna om deras uppgift i projektet och villkoren som gäller 

för deras deltagande. Samtyckeskravet säger att deltagarna i en undersökning, 

själv har rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet 
innebär att forskarna skall lova att förvara inhämtat material på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av det. Man har som forskare även tystnadsplikt 

angående sådana uppgifter. Nyttjandekravet tar upp hur forskaren har rätt att 
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använda det insamlade materialet. Vi valde utifrån dessa principer att innan 
intervjuerna skicka ut ett missivbrev till de respondenter som svarat ja, för att 

informera om deras rättigheter. Vi har utifrån individsskyddskravet valt att 

skydda våra respondenter genom att inte tala om specifikt vilken förskola eller 

vilken stad undersökningen gjorts i. Vi har även valt att använda fiktiva namn 

i rapporten (Vetenskapsrådet, 2002). 

Studiens tillförlitlighet 

Måttet på reliabilitet visar vilken tillförlitlighet en undersökning har. Om den 

har en hög reliabilitet innebär det att en annan person kan få fram samma 
resultat om den undersöker samma sak med samma respondenter. Validiteten 

i en studie visar om undersökaren har tagit redan på det den haft som avsikt 

att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2010).  

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning genom ett fåtal intervjuer. Vi 

har under intervjuns gång valt att ibland stämma av vissa av respondenternas 

svar, då vi varit osäkra på vad de menat. I kvalitativa intervjuer är det även av 
stor betydelse att man ser på respondenternas svar utifrån deras perspektiv 

(Kvale & Brinkmann, 2010). Vi anser att vi på detta sätt kan få en mer 

djupgående information om hur respondenterna uppfattar fenomenet.  

Vårt val av att använda diktafon har vi grundat på viljan att helt kunna 

koncentrera oss på samtalet och inte behöva anteckna. Med diktafon finns 

också fördelarna att allting finns kvar till senare för att analyseras, på detta sätt 
kan man höra även nyanser i rösten och tonläge. Man kan höra när 

respondenten funderar och tänker, vilket är svårt att få med i anteckningar 

(Repstad, 2007). 

Metoddiskussion 

Vi anser att användandet av kvalitativa semistrukturerade intervjuer har varit 

bra och relevanta för studiens syfte. Vi anser också att valet av ljudinspelning 

under intervjuerna var till fördel, då vi flera gånger har bearbetat materialet. 
 

Vi har i vår studie endast varit intresserade av respondenternas personliga 

uppfattningar om trygghet. Vi har därför valt respondenter utefter vilka som 

haft möjlighet att delta. Detta innebär att flera av respondenterna arbetar på 

samma arbetsplats. Vi är medvetna om att, även om vi frågat efter deras 
personliga åsikter, kan de ha influerats av varandra och deras gemensamma 

arbetssätt. Vi är också medvetna om att vårt val att endast tillfråga 

förskollärare till vår undersökningsgrupp, har lett till att vi inte ser så stora 

skillnader mellan svaren vi fått. Vi inser att vi eventuellt kunnat få större 

skillnader i resultatet, om vi valt att även inkludera barnskötare och kanske 
också föräldrar till de yngsta barnen. Tanken från vår sida var att vår 

undersökningsgrupp skulle ha en bild av anknytningsteorin, då den är central 

i de yngsta barnens utveckling. Vi kände även att studien skulle bli för stor om 

vi valt att inkludera andra befattningar. Vårt mål vid vår bearbetning av vår 
insamlade empiri, var att finna kvalitativt skilda kategorier att presentera, men 
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under bearbetningens gång, upptäckte vi att respondenternas svar, inte avvek 
särskilt mycket från varandra. Därför valde vi att samla både liknande svar och 

avvikelser under samma kategori.  

 

När vi läser vårt arbete, kan vi se att vi nog varit lite färgade i vårt tankesätt. 

Då uppsatsen kan uppfattas lite vinklad mot nackdelarna med förskola för de 
yngsta barnen. Detta tror vi beror på att vi påverkats av hur samhällsdebatten 

ser ut idag och hur samtalen går bland pedagoger i verksamheten.   

 

Vår intention var att inför intervjuerna först genomföra ett antal 

provintervjuer. Men på grund av sjukdom blev det inte möjligt, vi är medvetna 
om att detta kan ha påverkat kvaliteten på vårt intervjuschema. Vårt mål var 

också att vi båda skulle delta vid samtliga intervjuer, detta för att öka 

reliabiliteten i vår studie (Kvale & Brinkmann, 2010). Men på grund av 

sjukdom, har vi genomfört tre av intervjuerna ensamma. 

 
Trots att vi inte funnit så stora skillnader i våra respondenters svar, anser vi att 

vi i vår studie funnit många intressanta ämnen att lyfta.  
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 Resultat 
 

Beskrivning av respondenter 

 

Våra åtta intervjuer genomfördes på tre olika förskolor med arton barn per 

avdelning. På den första förskolan, vid namn Blåklockan intervjuade vi 

förskollärarna Lotta, Anna och Sandra. På förskolan Solrosen intervjuade vi 

förskollärarna Elsa och Jenny och som sista förskola besökte vi Vitsippan, där 
vi intervjuade Mia, Lisa och Emma. Samtliga förskolor har blandade 

barngrupper med åldrarna ett till sex år. Men vårt fokus har legat på de yngre 

barnen i åldrarna ett till tre år. Intervjutiden har sträckt sig mellan allt ifrån 15 

minuter, till de längsta samtalen som varade i 45 minuter. 

 

Redovisning av datainsamling 

 

Nedan följer en redovisning av vår insamlade empiri. Vi har sammanfattat 

dem under sju olika kategorier. De olika kategorierna är Uppfattningar av 

trygghet, Barn visar trygghet, Barn visar otrygghet, Att erbjuda barnen ett 

tryggt klimat, Förutsättningar för trygghetsarbetet samt Påverkande yttre 
faktorer. 

Uppfattningar av trygghet 

Mia beskriver tryggheten som själva grunden, att det är det som är basen. 
Lotta talar om att se, höra och verkligen lyssna in. Att barnen känner att det 

finns en famn, en trygg hamn att komma och landa hos då och då. Emma talar 

om respekt och ömsesidigt bemötande. Emma och Mia anser att trygghet är 

när barnen känner att de är viktiga, respekterade och omtyckta för dem de är.   
Emma beskriver det konkret, att det är ju när barnen vågar lita på oss. Mia ger 

ett exempel på vad som kan göra att barnen känner sig trygg;  

 

När du går på toaletten, ska du kunna lita på att någon kommer 

och torkar dig när du är färdig. Att någon hjälper dig att skära 
maten om du behöver, eller om du vill ha hjälp med kläderna. Så 

finns det någon där som fixar och donar. (Mia, på Vitsippan.) 

 

Lisa talar också om att bara finnas där, bara finnas. Att man kan kramas när 

det behövs, man erbjuder barnen att komma och tanka närhet när de har 
behov av det. Även Anna talar om att finnas där vid barnens sida, att dela 

deras vardagsupplevelser och se det barnet ser. Att finnas med och hjälpa dem 

att sätta ord på sina upplevelser. En annan sida av trygghet som kommer upp 

hos många respondenter är säkerheten, att det ska vara säkert att vistas i 
förskolan, att de inte händer barnen någonting.  
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Mia talar om lärande, är man inte trygg, är det svårt att ta till sig nya intryck.  

Hon talar om att hon tidigare jobbat i skolan och det är på samma sätt där, 

känner man sig inte trygg, är det svårt att ta in nya kunskaper. Detta tar även 

Jenny och Lotta upp när de säger att vi har en läroplan, men tryggheten måste 

få komma först, för är man inte trygg så kan man inte lära.  
 

Anna och Emma börjar själva att tala om anknytning när vi samtalar om 

barnens trygghet. De vill skilja på begreppen trygghet och anknytning och 

menar på att anknytning är något man får hemifrån sin mamma och pappa, att 

anknytning är ren kärlek. Medan trygghet är något man får i vardagen, att 
man är omtyckt för den man är och är omgiven av trygga vuxna. Anna talar 

också om anknytningen och menar på att den endast sker mellan barn och 

förälder, hon menar då att anknytningen kan vara ett störande moment för 

barnen på förskolan, då barnet inte kan släppa föräldrarna i tanken. Hon 

menar att barnen ska lära sig att koppla bort anknytningen när de kommer till 
förskolan för att kunna fokusera på annat än föräldrarna. Detta till skillnad 

från övriga respondenter som anser att anknytningen sker hela tiden, inte 

endast mellan barn och förälder, utan även till andra viktiga vuxna.  Emma 

talar också om att man ofta ser barn som inte har någon anknytning hemifrån, 
att man kan se det vid mötet mellan dem och deras föräldrar, att det inte finns 

någon kontakt mellan dem. Emma fortsätter och säger att man på förskolan 

kan se att de är lite vilsna, flyktiga och söker inte kontakt med de vuxna. Hon 

menar på att man som pedagog aldrig kan ersätta den riktiga anknytningen. 

Barnet kan dock bli någorlunda tryggt även utan denna första riktiga 
anknytning, dock tror Emma att barnet blir lite sargad i kanten, lite 

känslomässigt vingklippt.  

 

Sammanfattningsvis uppfattar vi det som att pedagogerna anser att det är 

otroligt viktigt att bara finnas närvarande för barnen. Att tryggheten måste få 
komma först och att barnen får känna sig viktiga och respekterade.  

Barn visar trygghet 

Trygghet hos barnen kan man enligt Anna se genom att de vågar leta upp dig 

som vuxen och be om hjälp. Emma berättar att det hon kan se hos barn idag, är 

att de håller tillbaka lite i sig själv, att det redan från treårs ålder försöker att 

göra rätt.  

 
Det finns väldigt många barn idag, och ja det fanns det förut också, 

barn som vill göra rätt. Men även här kryper det ner i åldrarna. Det 

hörde på något vis till skolbarnen förut, att vara lite duktig och 

gärna svar det man tror att fröken vill höra. Men även treåringar är 
rutinerade på det nu. Läskigt kan jag tycka. Men ja, att de visar och 

talar om alla uttryck. Då känner man att de är trygga. Det spelar 

ingen roll liksom, de kör sitt race. Medan andra barn idag försöker 

vara till lags. (Emma, på Vitsippan) 
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Lisa beskriver hennes tolkning av trygga barn, och menar på att det kan man 
se när barnen är glada och nöjda och de kan gå iväg och leka med sina 

kompisar utan att vara alltför knuten till någon vuxen. Detta håller även Elsa 

med om som talar om att barnen är positiva och nöjda när de kommer på 

morgonen. Hon talar också om att barnen kanske är tryggare i vissa av 

rummen och väljer att gå dit direkt på morgonen. Lisa poängterar dock att hon 
tycker att det är svårt att avgöra om ett barn känner sig tryggt eller inte. Hon 

menar att våra vuxna tolkningar av barns känslor kanske inte alltid stämmer.  

 

Vi upplever att det var svårare att få något konkret svar från respondenterna 

kring hur barn visar trygghet, då de istället gärna ville gå in på hur man kan 
upptäcka att barn visar otrygghet. Vilket är följande kategori. 

Barn visar otrygghet  

Ledsna barn, tar många av respondenterna upp som en signal på otrygga barn, 

kanske mest hos de yngre barnen som inte riktigt kan visa på annat sätt. Jenny 

talar också om att det kan bli en svår separation från föräldrarna på morgonen 

samt att barnet inte vill släppa den pedagog som först tar emot dem på 

morgonen. Emma talar om den viktiga anknytningsbiten, att barnen idag 
knappt passerat den viktigaste anknytningsperioden när de kommer till 

förskolan. 

 

Det som händer med de här små barnen när de kommer hit, de är 

så ledsna att de finns inte, det är så fruktansvärt alltså, och du kan 
aldrig ersätta föräldrarnas famn i det läget. Du kan bara krama, 

krama, krama. Det finns ju barn som skulle behöva verkligen en 

person, men var finns de resurserna? Jag tycker att man mår sämre 

många gånger nu än för tjugo år sedan när man går hem från 
jobbet. Att hjärtat blöder. (Emma, på Vitsippan) 

 

Mia talar om att man kan se om barnen inte känner sig trygga, i ögonen, i 

deras blick. Tre av respondenterna tar upp maten som en ventil för otrygga 

barn. Att de ofta sätter sig på tvären vid matsituationen, om de i övrigt inte 
känner att de mår bra. Flertalet respondenter tar upp detta med att våga 

komma fram till en vuxen om det händer något. Att ibland är det inte den som 

gjort illa sig eller den som behöver hjälp, som kommer fram, utan en kompis. 

Här menar de att otrygga barn inte vågar lita på att det finns någon där som 

kan trösta och att de ibland upplever att barnen känner sig uppgivna. Att de 
inte vet om de finns någon där för dem, och då väljer de att inte ens försöka 

söka upp någon. Anna talar om att barn i olika åldrar visar otrygghet på olika 

sätt; 

 
Har man många människor som kommer och går så händer något 

med barnen, att de stänger av, för du är snart härifrån igen. Det ser 

man på de mindre barnen. På de större barnen ser man att det inte 

spelar någon roll. Om de behöver hjälp med ett skosnöre så ber de 

vilken vuxen som helst om hjälp. (Anna, på Blåklockan) 
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Lisa och Elsa talar om att förskolestarten blir en stor omställning för de yngsta 

barnen då de ofta kommer direkt hemifrån. De lämnar då en lugn och tyst 

tillvaro, till en grupp med arton barn, där all denna rusch, liv och stoj är så 

påtaglig. De menar på att man ofta kan se på de yngre barnen, speciellt vid 

mat och påklädning, att de tycker att det är jobbigt. 
 

Vi uppfattar det som att många av respondenterna är eniga om att de yngsta 

barnen visar otrygghet via gråten. Men några av dem talar även om att man 

kan se på de yngsta barnens beteende när vissa situationer blir för mycket för 

dem.  

Att erbjuda barnen ett tryggt klimat 

Samtliga respondenter tar upp vikten av att vara närvarande som pedagog, 
som en av de största faktorerna till att barnen känner sig trygga i förskolan. 

Alla respondenter talar om att komma ner på barnens nivå och finnas där som 

stöd. Att famnen finns där, öppen för barnen att komma till en stund, när 

behovet finns.  

 
Jag tänker att man kan göra som en jämförelse med ett 

hangarfartyg. Där lättar ju planen, gör sina lovar och kommer 

tillbaka och bunkrar bensin där. För mig är det så, att vi är som ett 

hangarfartyg, då gäller det att som vuxen släppa taget. Är du då 

trygg vågar du prova saker, men du kan gå tillbaka när det krisar, 
när du behöver det.(Lotta, Blåklockan) 

 

Mia talar om vikten av att få samtalstid med barnen, få tid att sätta sig ner och 

tala om det som är viktigt för barnet, komma dem in på livet. Visa att jag finns 
här för dig, jag är viktig, jag är vuxen och jag är din. Jenny talar också om att få 

tid med barnet och att prata om det som känns jobbigt, att det ska kännas okej 

att vara ledsen, det är inte en känsla som ska pratas bort. Jenny berättar att de 

istället talar om känslan så att barnet tillslut själv kan sätta ord på varför de är 

ledsna. Anna talar om vikten av att man möter barnen med ögonkontakt så att 
de känner att de vågar göra sina små utflykter, med möjlighet att vända 

tillbaka och se att man fortfarande finns där. Lotta berättar att det inte bara 

handlar om att befinna sig i rummet, utan att det gäller att sitta där, vänd mot 

barnen, se och höra istället för att sitta med ryggen vänd mot barnen, vid en 

dator.  
 

Två av respondenterna tar upp inskolningen som en mycket viktig grund för 

den fortsatta tryggheten hos barnen. De talar om den första tiden för de yngsta 

barnen i förskolan och berättar att all personal på deras avdelningar, är 
engagerade vid inskolning av nya barn. Detta för att barnen inte ska knyta an 

till endast en pedagog, då det ställer till det senare, då den personalen blir sjuk 

eller har administrativa sysslor utanför barngruppen. Även Emma anser att 

det är bra när barnen kan ty sig till flera pedagoger, då samtliga pedagoger 

inte alltid är närvarande. Hon berättar om hur det var förut, då varje barn hade 
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en ansvarspedagog, men att det inte fungerade då den ansvariga pedagogen 
fick ändra sitt schema, jobbade fast den var dödssjuk, och ständigt var tvungen 

att närvara när barnet befann sig på förskolan. 

 

Flera tar också upp samarbetet med föräldrar, att det är viktigt att ha en öppen 

kommunikation mellan förskola och hem. Det ger trygghet till både 
pedagoger, föräldrar och barn.  Sandra och Elsa talar om att föräldrarna ska 

känna sig trygga, Sandra talade tillochmed om att det nästan är föräldrarna 

som ska skolas in i förskolan. 

 

När föräldrarna märker att det liksom funkar riktigt, då de kan 
känna att nu har jag kommit dithän att jag kan tänka mig att lämna 

mitt barn här, det käraste jag har, i händerna på de här personerna. 

När de gör de, och känner att de är trygga med det, då för man 

över den tryggheten på sitt barn. (Sandra, på Blåklockan) 

 
Mia tar upp lämningen som en viktig start på dagen, om hur viktigt det är att 

man tillsammans med föräldrarna utformar en rutin, som känns trygg och bra 

för samtliga parter. Elsa tar också upp lämningen på morgonen och menar på 

att det är viktigt som pedagog att vara glad och positiv, då detta underlättar 
både för barn och föräldrar. Sandra talar om stressen på morgonen där allt 

helst ska hända samtidigt. Det ska dukas till frukost, tas emot barn i hallen och 

sedan mitt i allt kanske en kollega ringer och berättar att de är sjuka. Då ska 

det också ordnas med vikarier för dagen. Hon hoppas att föräldrarna har 

förståelse för deras situation och förstå varför det goda bemötandet som 
styrdokumenten talar om, ibland inte blir så bra som det borde vara.  

 

Sandra beskriver att de på hennes förskola låtit barnen göra egna böcker, med 

foton på familj, husdjur och annat barnen tycker om. Dessa böcker kan vara ett 

verktyg att ta till om barnen inte känns helt trygga. Mia tycker att toaletterna 
skall vara trygga, en mysig plats där barnen kan sitta i lugn och ro och lita på 

att de vuxna hör när de är färdiga och ropar. Mia berättar också att de på 

hennes avdelning satt upp ringklockor, på detta vis behöver inte barnen ropa 

när de är klara, då detta kan vara jobbigt för vissa barn. Hon fortsätter tala om 
rutinsituationer, att trygghet kan handla om att sitta på samma plats på 

samlingen och få börja varje dag med samma sång. Att verksamheten ska 

kännas så trygg att barnen kan gå in i den, med känslan, jag kan, jag vill, jag 

klarar. Sandra talar om att det är en viktig aspekt för barnens trygghet, att de 

kommer in i de fasta rutinerna, dessa handlar om mat, sömn och blöjbyten. 
Mia talar om vikten av att få varje barn att känna att de äger avdelningen. Att 

varje barn har en plats, syns och är viktig.  

 

Att få känna sig viktig, just det där att vara sedd. Det vill vi 

allihopa, att vara sedd, att någon säger ens namn och ser en djupt 
in i ögonen, men åh vad kul och bra, härligt att du är här! (Mia, på 

Vitsippan) 
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Emma berättar att hon försöker ha ett tillåtande förhållningssätt. Hon säger 
inte nej om hon inte måste och lovar ingenting som hon inte kan hålla. 

 

Jag tar inte ordet nej i min mun i onödan, men det är klart, det är ju 

klart att man måste säga nej ibland, så är det ju. Men man behöver 

inte, ett nej blir ju mer effektfullt om det används när det faktiskt 
behövs. (Emma, på Vitsippan) 

 

Lotta talar om vikten av att reflektera tillsammans i arbetslaget och att delge 

varandra vad man sett under dagen. Detta så att inget barn faller emellan på 

något sätt.  
 

Återigen uppkommer funderingar om att vara närvarande som pedagog hos 

våra respondenter. Att barnen ska kunna komma och tanka trygghet så att de 

sedan vågar göra sina små utflykter och utforska världen. De talar också om 

vikten av en trygg start både för föräldrar och barn och vikten av att som 
pedagog bemöta barn och föräldrar med trygghet och glädje.   

Förutsättningar för trygghetsarbetet 

Elsa tillsammans med flera andra respondenter anser att de nästan inte har 

några förutsättningar till att arbeta med de yngre barnens trygghet. De talar 

om större och större barngrupper som ger mindre tid till att arbeta med 

tryggheten. Större barngrupper, längre öppettider och mer administrativa 

uppgifter som läggs på pedagogerna utan att resurserna ökar, ser de som ett 
stort hinder i arbetet. Även Anna och Lotta som har arbetat på förskola i 

många år kommenterar detta. Men påpekar att de under sina år har lärt sig att 

sålla och inser att det ibland kanske är viktigare att sitta med barnen och 

prioritera det, istället för den där dokumentationen som borde göras. Fem av 
respondenterna talar även om att när någon frågar om hur många pedagoger 

som arbetar, så säger de tre. För att det är så det ser ut. De är tre heltider på 

arton barn, men det stämmer inte. Större delen av dagen är de endast två 

pedagoger på arton barn, då dessa tre ska täcka hela dagens öppettider. Anna 

säger att rent krasst spenderar de endast cirka 75 % i barngrupp och övrig tid 
går åt till annat, så som administrativa sysslor och möten. Detta är en 

verklighet som det sällan talas om. När Mia och Jenny berättar om 

förutsättningarna för trygghetsarbetet med de yngsta barnen, känns de 

uppgivna när de talar om att de små barnen behöver få sitta i knä, de behöver 

närhet.  
 

Även när barnen leker så sitter de gärna i en famn eller har en 

fröken bredvid sig. Vi gör så gott vi kan, men jag skulle gärna ha 

ett par fröknar till faktiskt. (Mia, på Vitsippan) 
 

Vi gör så gott vi kan, men det är ju inte optimalt för barnen, det är 

det ju inte. Det tror jag kommer att visa sig om kanske tio år. Och 

det vet vi också, rent forskningsmässigt. (Jenny, på Solrosen)  
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Lotta talar om personalgruppen som en viktig förutsättning för barns trygghet, 
är personalen trygga med varandra, speglar det av sig på barnen. Elsa talar 

även om lokaler som är anpassade för arton barn. Klädhängare, skohyllor och 

sovplatser. Nu är det nittonde barnet påväg in på många ställen och detta barn 

kommer inte ens ha någonstans att hänga sina kläder. Flera respondenter talar 

om känslan av att förskolan återigen blir förvaring av de yngsta barnen. De 
enar då på att förskolan idag inte har fokus på trygghet. Fokus ligger på 

kvantitet och inte på kvalitet.  

 

Kanske att det skulle kunna vara lite lättare att få resurs för de 

barnen som man känner att det behövs resurs för. Nu finns det ju 
inga pengar alls för att kunna få stöd för de barnen som faktiskt 

behöver det, och det påverkar ju också hela gruppen.(Elsa,  

Solrosen) 

 

Anna talar om att när läroplanen ändrades så ändrades även förutsättningarna 
för de små barnens trygghet, då blev det mera fokus på lärande. Även Lotta tar 

upp just denna förändring, att det förut var fokus på hjärtat och den trygga 

tillvaron, men med den nya läroplanen så är det hjärnan som står i fokus. 

Anna tänker att det är ett så stort åldersspann i förskolan, att det är stor 
skillnad på en ettåring och en sexåring, så det kanske skulle behöva delas upp i 

två olika styrdokument. 

 

Vi upplever en uppgivenhet när vi pratar om vilka förutsättningar 

respondenterna anser att de har i arbetet med de yngsta barnen och deras 
trygghet. Stora barngrupper, längre öppettider och administrativa uppgifter är 

några av de faktorer som nämns som hinder för trygghetsarbetet. De belyser 

också vikten av ett tryggt arbetslag, då detta speglar av sig på barnen. 

Påverkande yttre faktorer  

När vi frågade om de yttre faktorerna som kan påverka de yngsta barnens 

trygghet, svarade samtliga respondenter att stora barngrupper och långa dagar 

är det största problemet just nu. Lisa talar om att de stora grupperna påverkar 
vilken verksamhet de kan bedriva. Hon menar på att de inte startar upp 

planerade aktiviteter om de inte först känner att de har kontroll över 

barngruppen. Flera sa också att det inte spelar någon roll om det tillkommer 

fler vuxna för att underlätta arbetet, utan det som kräv är mindre barngrupper 

på samma antal personal. Elsa, som arbetar på en förskola där de ofta väljer att 
arbeta öppet mellan avdelningarna, nämner dock att hon anser det positivt att 

detta öppna arbetet leder till att barnen har många vuxna att välja mellan. Hon 

ser detta som en fördel för barnens trygghetskänsla i jämförelse med flera 

andra som anser att många vuxna i omlopp, blir rörigt för barnen. Samtliga 
pedagoger talar också om vikten av att ha samma personal närvarande. Emma 

talar om att det är mycket sjukdom inom barnomsorgen, och ser det som ett 

problem. Det blir väldigt många vuxna i omlopp, vilket blir rörigt för barnen 

att hantera. Det handlar inte bara om vikarier, utan också om kökspersonal, 

städare, föräldrar och mor och far föräldrar.  
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Det är väl inga problem att ta hand om sex barn, det är buslätt. Jag 

kan nog ta hand om tjugo också, om det ska vara på det viset. Men 

vad blir det? Vad vill jag göra med de sex barnen, eller tjugo? 

Jamen jag kanske ska pyssla med de här tjugo femåringarna, det 

går väl bra, det är inga problem. Det går väl fint att uppnå det. Men 
ska jag sitta och ha ett djupt samtal eller någonting annat jag vill 

uppnå med de här barnen, de kanske är i stort behov av närhet. Jag 

kan inte krama tjugo barn, det räcker inte mina armar till för. 

(Emma, Vitsippan) 

 
Fem av åtta respondenter tar upp lokalernas utformning som en yttre faktor 

som påverkar barnens känsla av trygghet. Det kan handla om stora rum som 

lätt upplevs som ett hav eller små mörka rum som känns skrämmande och 

långt ifrån de vuxna.  Många talar om att skärma av rummen och skapa små 

trygga platser där barnen inte behöver utforska allt på samma gång.  
 

Avskärma mera, kanske göra vissa oaser för de här mindre barnen. 

Så att de kan känna att de inte behöver utforska hela staden på en 

gång. För lite så är det ju om man är krass, att man ska åka världen 
runt fast man är två år, och flyga hit och dit.(Lotta, Blåklockan) 

 

Mycket administrativa uppgifter såsom möten och dokumentation tas upp av 

flertalet respondenter, som yttre faktorer. Dessa faktorer gör att tiden i 

barngruppen blir knapp, på bekostnad av barnen. Pedagogerna blir då 
stressade av att känna sig otillräckliga. Elsa talar också om stress och uttrycker 

sig skeptisk till speciella evenemang så som luciatåg och sommaravslutningar, 

då dessa ofta leder till stor stress för pedagogerna och denna stress känner 

barnen av. Hon menar även på att dessa situationer är obekanta för barnen, 

vilket gör att de kan känna sig otrygga.  
 

Att ha en öppen dialog med pedagogerna på förskolan anser Sandra är mycket 

viktigt, då det märks på barnen om det finns problem hemma. Hon menar på 

att det är bra om föräldrarna själva vågar berätta om det finns något som 
knorras hemma, för då är det lättare att stötta barnet. Anna talar också om 

hemmet som yttre faktor som påverkar barnens välmående och kommer in på 

morgonstressen hemma. Att det spelar en stor roll hur morgonen hemma ser 

ut. Hon menar då på att om morgonen är stressig eller jobbig, så är det extra 

viktigt att få ett bra bemötande när man kommer in på förskolan. Detta sätter 
liksom prägel på hela dagen. Emma tror att många barn idag är otryggare än 

förr, för att de faktiskt aldrig är hemma. Det är hemma i bästa fall i ett år, sen 

dröjer det många år tills de börjar få ledigt igen. Hon tror att samhällets syn på 

förskolan har förstört föräldrarnas tro på sig själva. De sätter förskolevärlden 

högre än sitt eget värde i barnens liv. Anna uttrycker det såhär; 
 

Jag kan tänka mig att samhället gör någonting med föräldrar 

kanske, men det är något outtalat… de stressar nog varandra lite. 
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Många föräldrar verkar tro att när barnet blivit ett år så måste de 
börja förskolan för att forsking visar att det gynnar dem när de 

sedan börjar skolan. Att förskolan är så viktig och bra. (Anna, på 

Blåklockan)  

 

Anna reflekterar vidare om att denna forskning som får dem att tappa tron på 
sig själva som föräldrar, är baserade på studier genomförda på barn som går i 

skolan idag. Detta betyder att de barnen har gått i den förskola vi hade för 

många år sedan, med mindre barngrupper och högre personaltäthet.  

 

Slutsatser 

 

Sammanfattningsvis uppfattar vi det som att pedagogerna anser att det är 
otroligt viktigt att bara finnas närvarande för barnen, att erbjuda en trygg famn 

när det behövs. Att tryggheten måste få komma först och att barnen får känna 

sig viktiga, värdefulla och respekterade. Vi upplever att det var svårare att få 

något konkret svar från respondenterna om hur barn visar trygghet, då de 
istället gärna ville gå in på hur man kan upptäcka att barn känner sig otryggt. 

Vi uppfattar det som att många av respondenterna är eniga om att de yngsta 

barnen visar otrygghet via gråten. Men några av dem talar även om att man 

kan se på de yngsta barnens beteende när vissa situationer blir för mycket för 

dem. De talar också om vikten av en trygg start i förskolan både för föräldrar 
och barn. Vi upplever att respondenterna har tydliga mål med hur de vill 

arbeta med de yngsta barnens trygghetskänsla. Men majoriteten av 

respondenterna uttrycker en uppgivenhet då vi kommer in på vilka 

förutsättningar de anser sig ha för att stärka tryggheten i barngruppen. De 

nämner stora barngrupper, låg personaltäthet och dåligt med resurser som 
några av faktorerna till dessa dåliga förutsättningar. De talar även om mer 

administrativa uppgifter som ger pedagogerna mindre tid tillsammans med 

barnen. Men Anna och Lotta, som arbetat i många år i förskolan påpekar att de 

under sina år lärt sig att prioritera vad som är viktigt. De talar om att vissa 
administrativa uppgifter får stå tillbaka då de känner att barngruppen är i stort 

behov av närvarande pedagoger. Som yttre faktorer som påverkar barnens 

trygghetskänsla svarade samtliga respondenter att stora barngrupper var det 

största problemet just nu. Många poängterar också att det inte hjälper med att 

ta in fler vuxna, utan att det är antalet barn i grupperna som måste minska. 
Däremot talar en av respondenterna om att hon anser att det är positivt att 

arbeta med öppna dörrar mellan avdelningarna, då det ger barnen möjlighet 

att välja mellan fler vuxna. Vi tolkar detta som att hon inte håller med övriga 

respondenternas åsikter om att fler vuxna inte är att föredra. Av de stora 

barngrupperna och de ökade administrativa kraven kommer stressade, 
uppgivna pedagoger, vilket barnen känner av. Detta leder till oroliga grupper. 

Andra faktorer som nämns som negativa är den stora omsättningen människor 

som kommer och går i verksamheten.  
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Sammanfattningsvis upplever vi att samtliga respondenter anser att de med 
hjälp av mer resurser och mindre barngrupper, skulle kunna tillgodose de 

yngsta barnens behov av trygghet och driva en bra verksamhet. 
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 Diskussion 
 
Vi har valt att strukturera vår diskussion utifrån studiens frågeställningar. 

Diskussionen kommer att sammanfoga vårt resultat med bakgrunden och 

avslutningsvis kommer en sammanfattande reflektionsdel, där vi knyter ihop 

resultatet på vår studie. 

 

Uppfattningar om barns trygghet 

 

Vi upplever att respondenterna är väldigt överens om vad trygghet är för dem. 

Att trygghet för de yngsta barnen är själva grunden, basen. Lotta talar om att 

se, höra och lyssna in barnen, medan Emma beskriver det som att trygghet är 

när barnen känner sig viktiga, respekterade och omtyckta. Det är när barnen 
vågar lita på oss vuxna. Att de känner att vi finns där för dem och de kan 

komma till vår famn när de vill och behöver, att de får komma och tanka 

trygghet. Detta tycker vi oss se i mycket av den forskning som vi studerat, där 

bland annat Niss och Söderström (2006) skriver om närvarande pedagoger där 

deras engagemang och bemötande av barnet är av största vikt för barnets 
känsla av trygghet. Flera forskare (Viberg & Viberg, 2003; Philips, 1991; 

Bowlby, 1994) talar alla om vikten av trygghet och tillit för barns utveckling, de 

menar på att om de små barnen ska våga utforska världen är det livsviktigt att 

barnen har en trygg hamn att vända tillbaka till. Flera av våra respondenter 
kommer in på vikten av att finnas där för barnen och erbjuda dem den trygga 

hamnen, så att de känner att de kan lita på pedagogerna. Detta för att barnet 

ska känna sig så trygg med anknytningspersonen att de vågar lita på att den 

inte försvinner när barnet vänder sig ut mot världen för att utforska den. Detta 

är vad Bowlby (1994) och Risholm (1998) kallar för bindning, som är en del av 
anknytningsteorins motivationssystem. Vi uppfattar det som att om denna 

bindning ska fungera så måste barnen först ha en trygg anknytning till 

omsorgspersonen och kunna lita på att den finns kvar i alla lägen. Detta i 

jämförelse mot Anna som anser att barnen endast knyter riktiga band till 

föräldrarna och att anknytningen ska stängas av under deras vistelsetid i 
förskolan. Emma däremot talar om att man kan se på barn och föräldrar när de 

saknas en anknytning mellan dem. När det inte finns någon kontakt. Att 

barnen är vilsna, flyktiga och inte kontaktsökande. Både Bowlby (1994) och 

Broberg (2000) skriver dock att alla barn knyter an, oberoende på 
omsorgspersonens lämplighet. Vi tänker att det Emma talar om, är det som 

Bowlby kallar för desorienterade barn, som inte fått rätt anknytning och då 

enligt honom blivit otrygga individer.  

 

 Det vi funderar över när vi hör deras beskrivningar är om Anna egentligen 
talar om en otrygg undvikande anknytning. Detta innebär enligt Hart och 

Schwartz, (2010) att barnet undviker närhet och söker inte känslomässig 
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kontakt med varken föräldrar eller andra. De avaktiverar istället 
anknytningsbeteendet som ett försvar mot att bli avvisade. Denna otrygga 

undvikande anknytning funderar vi på om man även ser hos de barn som 

Anna berättar om, när hon beskriver barn som stänger av när det blir för 

många människor i omlopp i förskolan. Denna typ av anknytning upplever vi 

är återkommande i vårt resultat, då respondenterna talar om barn som inte ber 
om hjälp, drar sig undan för sig själva och mest flyter runt i verksamheten. Vi 

tänker att de barn som uppvisar detta beteende har gett upp tanken på att 

kunna knyta starka band till sina pedagoger, då de ofta inte finns där. Detta 

beteende skriver även Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) om, då de talar om en 

forskning som visar på att barnen i stora grupper väljer att mer sällan ta 
kontakt med de vuxna. De talar även om tidigare forskningsresultat som visar 

på att vikten av att barngruppernas storlek minskar, väger tyngre än att 

personaltätheten ökar. Vi upplever att våra respondenter är inne på samma 

spår, då de föreslår mindre barngrupper före högre personaltäthet, för att öka 

de yngsta barnens välbefinnande och trygghet. Däremot talar Elsa om att hon 
ser fördelar med att arbeta i större barngrupper, då barnen får fler vuxna att 

välja på.  

 

Respondenterna talar också om vad Bowlby benämner som trygg ambivalent 
anknytning (Hart & Schwartz, 2010). Dessa barn beskrivs som ängsliga och 

klängiga och är spända och nervösa inför att skiljas ifrån 

anknytningspersonen. Dessa barn är hela tiden aktiva i sin anknytning, de 

använder inte sin anknytning som en trygg hamn, utan den är ständigt 

påkopplad och fokus riktas hela tiden mot anknytningspersonen.  
 

När vi läser om anknytningsteorin så uppfattar vi den som, precis som Stern 

(1991) att barnen inte bara knyter an till föräldrarna, utan även knyter an till 

andra viktiga vuxna, så som pedagogerna på förskolan. Vi tänker att de 

anknytningssystem vi talat om ovan kan märkas på barnen på förskolan 
oavsett om de har en trygg anknytning hemma eller inte. Men att ett barn som 

fått en trygg första anknytning hemifrån, har större resiliens och lättare att 

försöka knyta an till fler vuxna. Detta visar även (Viberg & Viberg, 2003; 

Badanes, et al. 2012) på, när de talar om forskning som tar upp vikten av bra 
anknytning mellan förälder och barn och att denna anknytning har stor 

betydelse även för barnet under vistelsetiden på förskolan. Vi tänker också att 

barn som inte har någon trygg anknytning med sig innan, har svårare för att 

våga slå på anknytningssystemet i förskolan, i rädsla för att bli avvisade. Detta 

talar Anna om, när hon beskrev att barnen stänger av och frågar inte om hjälp 
när de egentligen behöver det. Dock tänker vi att även ett tryggt anknutet barn 

kan visa otrygg ambivalent anknytning på förskolan, om de inte upplever att 

pedagogerna finns där och möter dess behov.  

 

Vi förväntade oss utifrån den förförståelse vi hade kring anknytningsteori och 
barns trygghet, att övergångsobjekt skulle komma upp bland våra 

respondenter som ett verktyg för barnen i dess trygghetssökande. Ämnet kom 

inte upp i någon av våra intervjuer och det förvånar oss, då vi uppfattar 
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övergångsobjekt som en central del i anknytningsteorin enligt både Winnicott 

(Hart & Schwartz, 2010) och Bowlby (1994). Vi tänker att detta kan bero på 

att vi i vårt intervjuschema valde att inte använda begreppet anknytning utan 

endast tala om trygghet. Vi tänker att detta val gjorde att respondentera inte 

tänkte hela vägen till anknytningsteorin och därför inte heller kom in på 
övergångsobjekt.  

 

Förutsättningar till trygghetsarbetet 

 

När vi läser Engdahls (2011) forskning om att de yngsta barnen, kan ta fördel 

av att gå i förskolan från väldigt tidig ålder, står detta i motsats till både vårt 

resultat och all annan forskning vi har i vår bakgrund. Det Engdahl (2011) tar 
upp i sin studie är dock att den höga kvalitén är av största vikt för att barnen 

ska dra nytta av verksamheten, och denna höga kvalité är enligt våra 

respondenter, inte någon självklarhet i dagens förskola. Vi reflekterar då över 

att Engdahl (2011) skriver om en studie är baserad på barn som gick i förskolan 
för tjugo år sedan. Alltså under den tid som några av våra respondenter talar 

om som den bättre dåtiden, då de kände att de kunde finnas där för barnen. Vi 

funderar på om detta skulle se annorlunda ut, om forskningen genomfördes på 

barn i dagens förskola. En annan aspekt som Lotta tar upp, är att 

styrdokumenten också var annorlunda och belastningen inte heller lika hög 
vad gäller administrativa uppgifter. Anna föreslår även att styrdokumenten 

kanske skall delas upp, så att tryggheten för de yngsta barnen återigen 

kommer i fokus. 

 

Vi anser utifrån detta att de yngsta barnens fördelar av tidig förskolestart är 
helt beroende på om barnen erbjuds att knyta starka trygga band till 

närvarande pedagoger, eller om resurserna till det inte finns. Enligt våra 

respondenters uppfattningar så finns inte dessa förutsättningar i dagens 

förskola, då grupperna är stora och tiden inte räcker till. Detta överensstämmer 
med Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) som skriver om vikten av att ha en bred 

målsättning med förskoleverksamheten, där fokus inte bara ligger på lärande 

utan också på barnens hälsa och välbefinnande. Om barnen inte får möjlighet 

till att knyta an i förskolan, så är vi frågande till om förskola är bra för de 

yngsta barnen, då tryggheten är en så stor del av de yngsta barnens utveckling, 
identitetsskapande och syn på sig själv och omvärlden (Bowlby, 1994). Dessa 

funderingar har stärkts hos oss när vi bland annat läst studier där man mätt 

nivåerna av stresshormonet cortisol, hos barnen i förskolan (Kihlbom et al. 

2009; Badanes et al. 2012). Båda dessa studier visar att barnen i förskolor med 

hög kvalitet visade lägre nivåer av cortisol jämfört med barnen i förskolor med 
lägre kvalitet, som då hade högre nivåer av cortisol. Dessa studier tycker vi, 

visar ett tydligt resultat på vad som gör skillnad i barnens liv. Här är forskning 

med konkret resultat och inte en tolkning av hur barnen mår, som Elsa talar 

om. 
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Emma antyder att de yngsta barnen knappt ens hunnit avsluta den viktigaste 
anknytningsperioden som enligt Bowlby (1994) är runt ett års ålder, innan de 

kommer till dagens förskola. Vi tänker att om barnen ska må bra när de skolas 

in så pass tidigt, är det viktigt att pedagogerna har resurser att ta hand om 

dessa trygghetssökande individer. Emma anser dock att en pedagog aldrig 

någonsin kan ersätta föräldrarnas plats under den tidiga 
anknytningsprocessen. Det vi funderar vidare på då är det Mia och Emma tog 

upp om att arbeta med ansvarspedagog. Där tänker vi att om det finns 

förutsättningar för detta arbetssätt så tror vi att det är det bästa för både barn 

och vuxna, då de endast behöver fokusera på att knyta ett fåtal starkare band. 

Detta förespråkar även Margett (2005) i sin artikel där hon talar om vikten av 
att minska stressen hos pedagogerna och på detta sätt även hos barnen i 

förskolan. Det Mia och Emma talar om är att de fått ändra sina rutiner runt 

ansvarspedagoger, då det inte är fungerande i verksamheten. De tar upp 

faktorer som att barnen har längre dagar än pedagogernas arbetstider och att 

pedagogerna inte alltid är närvarande i barngruppen. Detta gör att många av 
respondenterna vi talat med väljer att inte arbeta med ansvarspedagog utan 

istället involvera hela arbetslaget vid inskolning, för att det ska fungera i 

vardagen. De talar dock även om en uppgivenhet då de inte alltid känner att 

de räcker till. Emma talar om att hjärtat oftare blöder vid arbetsdagensslut, då 
hon känner att hon inte kunnat ge barnen det hon velat under dagen. Vi 

funderar då på om denna förändring är för att barnen ska vara tryggare i 

verksamheten genom att vara trygga med flera pedagoger, eller om det är för 

att förutsättningarna i dagens förskola gör att det inte går att göra på annat 

sätt? Här ser vi ett dilemma mellan att få verksamheten att fungera och hålla 
nere antalet vuxenkontakter för barnen. Pedagogerna försöker få 

verksamheten att fungera genom att alla barn skall vara lika trygga med alla 

pedagoger, vilket enligt Margett (2005) är svårt, då många barn har svårigheter 

med att hantera så många nära vuxenkontakter. Detta ser vi också när Anna 

beskriver barn som stänger av sina anknytningssystem under dagarna på 
förskolan då det är för många vuxna i omlopp och barnen vet med sig att de 

vuxna kommer och går, de finns inte alltid tillgängliga när de behövs. 

   

Förskolestarten 
Engdahls (2011) forskning om de yngsta barnens fördelar av tidig förskolestart 

betonar även vikten av att kvaliteten i förskolan är hög. Både Niss och 

Söderström (2006) och Engdahl (2011) skriver att den viktigaste 

kvalitetsfaktorn i förskolan är pedagogernas bemötande och engagemang. 

Bemötandet tar även även Elsa upp, då hon talar om att det är viktigt som 
pedagog att vara glad och positiv, då detta underlättar för både barn och 

föräldrar. Niss och Söderström (2006) skriver om det stora ansvaret som ligger 

på pedagogen med att ta emot barnen på morgonen. Detta tar också Sandra 

upp, men talar om stressen på morgonen. Hon hoppas att föräldrarna har 

förståelse för deras stressade situation och att det goda bemötandet som 
styrdokumenten talar om, ibland uteblir. Även här upplever vi en respondent 

som gett upp tanken med att försöka förändra situationen som den ser ut idag. 

Istället för att försöka få en förändring med mer resurser på morgonen, så 
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hoppas hon att föräldrarna kan ha en förståelse för att deras barn inte får det 
barnet behöver för att få en bra start på morgonen. Fortsättningsvis skriver 

Engdahl (2011) om att förskolan har haft den höga kvalitén som krävs, men att 

på grund av stora nedskärningar har kvalitén försämrats med större grupper 

och mindre personal som resultat. Hon skriver också om att föräldrarnas syn 

på förskolan finns kvar från förr och att de inte riktigt verkar medvetna om att 
de nedskärningar som skett har försämrat förskolans kvalitet. Denna syn från 

föräldrarnas sida talar också Anna om, då hon upplever att föräldrar gärna 

stressar varandra i att sätta sina barn tidigt i förskolan. Detta för att forskning 

visar att det är viktigt för barnens utveckling och lärande. Anna talar även om 

att föräldrarna tappat tron på sig själva och att de anser att det bästa för barnen 
är att vara i förskolan. Våra respondenter är dock eniga om att de yngsta 

barnen börjar alltför tidigt och upplever sig otillräckliga i uppgiften att 

tillgodose de yngsta barnens trygghetsbehov. Jenny talar uppgivet och säger 

att de gör så gott de kan, men att det inte är optimalt för de yngsta barnen med 

de förutsättningar förskolan har idag. Vi håller med i detta resonemang och 
anser att förskolan absolut har fördelar och mycket att erbjuda barnen. Vi 

tycker dock att det upplevs skrämmande med den situation som våra 

respondenter talar om, när de uttrycker uppgivenhet mot att de inte hinner 

tillgodose barnens behov av trygghet, vilket vi tillsammans med Kihlbom, 
Lidholt och Niss (2009) anser är viktigast för de yngsta barnen och deras 

utveckling. Vidare tänker vi att det är en stor utmaning att för oss, som 

blivande förskollärare att komma ut på förskolorna där denna uppgivenhet 

verkar så påtaglig. Vår känsla är nästan att många pedagoger gett upp och 

accepterat läget, medan vi tänker att något måste göras för att barnen skall få 
en bättre start i livet.  

 

Lisa och Elsa talar om omställningen för de små barnen när de börjar i 

förskolans livliga miljö. Flera respondenter talar även om att inskolningen är 

en mycket viktig period för barnen. Både Niss och Söderström (2006) och 
Engdahl (2011) tillsammans med flera av våra respondenter talar om vikten av 

att föräldrarna skall känna sig väl inskolade och trygga med pedagogerna och 

verksamheten.  Trygga föräldrar ger trygga barn, detta framkommer även i 

Jovanics (2011) studie, som visar på att föräldrarnas beteende vid lämning på 
förskolan, påverkar hur barnen anpassar sig till den nya miljön. Känner 

föräldrar stress inför lämning på förskolan påverkar det även barnen (Niss & 

Söderström, 2006). Detta framgår även av Margett (2005) när hon skriver om 

stressade pedagoger, som ska försöka hinna knyta starka band till samtliga 

barn i verksamheten och stressas av att inte känna att de räcker till.   
 

Rutiner och rutinsituationer är något återkommande i vår studie. Dessa 

situationer ses enligt Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) som bra tillfällen att 

använda till att skapa nära relationer och se varje barn. Även Niss och 

Söderström (2006) talar positivt om rutinsituationer och beskriver dem som 
stommen i vardagen. Detta talar många respondenter om och Mia tar upp 

konkreta situationer som att barnen mår bra av att sitta på samma plats på 

samlingen och att alltid börja med samma sång. Men Lisa och Elsa talar även 
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om rutinsituationer som mat och påklädning, där man kan se att det blir 
jobbigt för de yngsta barnen, de menar på att dessa situationer ofta blir stökiga, 

med många barn. Vi håller med i dessa funderingar utifrån egna erfarenheter 

från verksamheten, då även vi upplever att rutinsituationerna kan ge 

fantastiska möjligheter att interagera med varje individ. Detta med 

förutsättning att nog med personal finns tillgängligt för övriga barn. Annars 
blir dessa situationer stressiga vilket påverkar både pedagoger och barn 

negativt och man går miste om möjligheten att stärka banden med dessa barn 

(Margett, 2005). 

 

Flera respondenter talar om att man kan se på mat och sömnsituationerna om 
de yngsta barnen känner sig trygga. De menar på att barnen använder dessa 

situationer som ett sätt att visa när de inte är tillfreds med situationen. De vill 

då varken äta eller sova. Detta resonemang stöds av forskning utförd på 

Auburn universitet (Vaughn et al. 2011) där man tittat på små barns 

sömnvanor i relation till deras anknytning och känsla av trygghet. Denna 
forskning visar att trygga barn sover djupare och är mindre aktiva under 

sömnen.  

 

Yttre påverkande faktorer för de yngsta barnens trygghet 

 

Som yttre påverkande faktorer för de yngsta barnens trygghet, är stora 
barngrupper det som både respondenter och forskning (Engdahl, 2011)talar 

mest om. Och Lisa talar om att stora barngrupper gör att barnen tar mindre 

vuxenkontakter och påverkar vilken typ av verksamhet de kan bedriva. 

Respondenterna talar även om att det inte spelar någon roll om de får fler 

vuxna då deras önskade lösning vore att istället minska antalet barn. Detta 
tänker vi gör att belastningen minskar för personalen och barnen får färre 

individer att knyta an till på förskolan. Det gör att pedagogerna får mindre 

barngrupper, vilket samtliga respondenter talar om som positivt, samt att 

barnen får färre relationer att hantera (Niss & Söderström, 2006). Vi anser att 
dessa stora grupper, med många relationer att hantera är ett stort problem. 

Särskilt när Anna berättar om hur hon ser att barnen, under dagarna tillslut 

stänger av. Detta för att de har svårt att hantera de många kontakterna och 

tillslut spelar det ingen roll vem som hjälper dem eller vem som är där under 

dagen, då barnen vet att dessa vuxna snart är borta igen. 
 

Även styrdokumenten dyker upp som en påverkande faktor hos respondenter 

och forskning, Lotta säger att förskolan jobbar mer med kvantitet än kvalité i 

dagens förskola. Engdahl (2011)skriver om att vår professionalitet har gått från 

att vara omsorgsgivare till att vara mer inriktade på att vara lärare. Det tar 
även respondenten Lotta upp när hon säger att fokus gått från hjärtat till 

hjärnan och hon hoppas att det snart landar i att tryggheten får mera fokus 

igen. Anna talar om att styrdokumenten borde delas upp, då det är stor 

skillnad på en ettåring och en sexårings behov. Vi tänker att det är så stort 
fokus på den nya läroplanen och att det är så viktigt att barnen får med sig så 
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mycket kunskap från förskolan, att det viktiga trygghetsarbetet inte får nog 
mycket plats. Att en bra förskollärare är den som fokuserar på dokumentation 

och lärandeämnen så som matte och naturkunskap. Medan den pedagog som 

läser böcker och finns nere på golvet med barnen, inte ses som lika 

professionell i sin yrkesroll. Detta trots att trygghetsfaktorn belyses på flera 

ställen i styrdokumenten. Vi funderar på hur det har blivit så stort fokus på 
lärandet och hoppas som Lotta säger, att det snart får jämna ut sig och att 

tryggheten då ses som grunden för lärandet.  

 

Avslutande reflektioner 

 

Vi upplever att våra respondenter har stor koll på vad barnet behöver enligt 

forskning, deras uppfattningar av vad som är viktigt för att de yngsta barnen 
ska må bra stämmer bra överens med vad vi fått fram i vår litteratur och 

forskningsgenomgång.  

 

Våra respondenter är överens om att de yngsta barnen, idag kommer till 
förskolans värld alldeles för tidigt. Men utifrån vad vi läst i forskning och vad 

respondenterna talar om hur förskolan sett ut för många år sedan, tänker vi att 

förskola kan vara bra även för de yngsta barnen. Detta med förutsättning att en 

hög kvalitet i förskolan prioriteras. En förändring vi anser viktig är vad  

som ligger som fokus på förskollärarutbildningen, då vi upplever att lärandet 
ges så stort utrymme och tryggheten hos barnen kanske skulle behöva 

prioriteras ännu mer.  

 

Vi anser även att pedagogerna behöver ges de förutsättningar de anser sig 

behöva, för att hinna se alla barn i gruppen och känna att de kan tillgodose alla 
barnens olika behov. För att denna förändring ska kunna vara möjlig, måste 

någonting ändras uppifrån i vad som anses vara viktigast på förskolan. Att 

kvalité klassas högre än kvantitet och att barns trygghet och välmående får 

ligga till grund för lärandet. 

Förslag på vidare forskning 

Vi anser att en fortsatt intressant studie vore att även få undersöka föräldrars 

uppfattningar av de yngsta barnens trygghet i förskolan. Detta skulle även 
vara intressant att jämföra mot förskollärarnas uppfattningar, då vi i vår studie 

upplever att föräldrars och förskollärares uppfattningar om barnens trygghet i 

förskolan, skiljer sig ifrån varandra. Vi anser att denna uppfattning stöds i 

Engdahls (2011), Toddler as social actors in Swedish preschool.  
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BILAGA 1:  Missiv till intervjupersoner 

 

Hej! 
Vi heter Miriam Bylund och Frida Rönntoft och är lärarstudenter vid 

Mittuniversitetet i Härnösand. Vi skriver denna vårtermin vår C-uppsats och 
har valt att lägga vårt fokus på förskollärares uppfattningar kring tryggheten 

hos de yngsta barnen i förskolan. 

För att kunna undersöka detta behöver vi er hjälp. Vi skulle därför vilja besöka 
er för att genomföra några intervjuer med förskollärare. Vi beräknar att varje 

intervju kommer ta max 30 min. 

 

Studien vi gör kommer att genomföras enligt forskningsetiska principer, vilket 

bland annat innebär att det är frivilligt att delta i denna undersökning, att du 
när helst du vill, kan avbryta din medverkan.  

Materialet kommer att behandlas anonymt, förvaras utom räckhåll för andra 

och kommer inte att kunna ledas tillbaka till dig. 

 

Tack så mycket för din medverkan! 
 

Vid eventuella frågor, kontakta gärna oss på: 

 

Miriam Bylund Frida Rönntoft 
miriam.bylund(a)hotmail.com frida.ronntoft(a)hotmail.com 

073 - 81 60 535 073 - 81 09 357 

 



  

 

 

 BILAGA 2: Exempel – Intervjufrågor  

 

Pedagogens uppfattning 
 

-Hur många personal per barn är ni på din avdelning? 

 

-Vad är trygghet för dig? 

-Vad innebär begreppet trygghet i förskolan för dig? 
-Hur anser du att man som pedagog kan se om ett barn känner sig 

trygg på förskolan? Hur visar barnet detta? 

-Hur visar barn att de är otrygga? Vad är orsaken till brist på trygghet? 

-Hur beter du som pedagog dig, för att stärka tryggheten hos barnen på 

förskolan? 
-Vilka yttre faktorer i vardagen, påverkar barnens trygghet/otrygghet?  

 
Förutsättningar för trygghet 

 

-Om vi tänker på de yngsta barnens trygghetskänsla. Vilka 
förutsättningar tycker du att den ges i dagens förskola? Motivera! 

-Är det något som enligt dig skulle förändras, läggas till eller tas bort 

från dagens förskola, med tanke på barnens trygghet? 

-Hur arbetar du för att erbjuda de yngsta barnen en bra dag i 
verksamheten? 

-Vilka förutsättningar är viktiga för att de yngsta barnen skall känna 

trygghet? 

 


