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Abstrakt 
 

Majoriteten av alla barn i Sverige går i förskola och spenderar en betydande del av sin tid med 
andra vuxna än sin primära omsorgsgivare. Då små barn har omfattande trygghetsbehov är det 
relevant att undersöka hur förutsättningarna för en trygg omsorg ser ut. Syftet med studien var 
att undersöka hur förskolechefer arbetar med att skapa trygghet för små barn i förskola. Sex 
förskolechefer i kommunal verksamhet intervjuades och data bearbetades genom tematisk 
analys. Resultatet visade att förskolecheferna anser att deras roll är att se till att små barn har 
få och nära relationer på förskolan och att föräldrarna känner sig trygga i verksamheten. Vidare 
menar de att verksamheten ska genomsyras av ett medvetet förhållningssätt och att de ska vara 
lyhörda, hitta lösningar och anpassa verksamheten utifrån varje enskilt barn. Förskolecheferna 
beskrev att försvårande för arbetet med att skapa trygghet i förskolan var yttre faktorer som de 
inte själva styrde över som budget, politiska beslut samt omsättning/frånvaro av personal. 
Styrdokumenten ansågs vara en yttre faktor som tvärtom underlättade arbetet med trygghet. 
Studiens slutsatser är att förskolechefernas arbete utgår från små barns behov av trygghet vilket 
är i linje med anknytningsteori. Det framkom även en rollkonflikt mellan hur de vill organisera 
verksamheten och hur yttre faktorer försvårar. Samtidigt beskriver förskolecheferna lösningar 
på denna konflikt genom att de agerar självständigt med barnets bästa i fokus. Vidare studier 
föreslås undersöka effekter av gruppstorlekar och fokusera på hur personalomsättning kan 
minska i förskolan.  

Nyckelord: förskola, trygghet, anknytning, rollkonflikt 
 

Abstract 
 
The majority of children in Sweden go to preschool and thus spend a considerable amount of 
time with adults other than their primary caregivers. Small children have a substantial need for 
attachment and it is therefore relevant to study the preconditions of attachment in preschool. 
The aim of this study was to examine how preschool directors cater to small childrens need for 
attachment. Interviews were conducted with six municipal preschool directors and data was 
analysed using thematic analysis. Results showed that preschool directors considered it their 
responsibility to provide small children with close secure relationships with preschool teachers 
and to make parents feel secure in the organisation. Also they emphasised that the childcare 
should be responsive, and when needed, adjusted to the individual needs of children. Results 
showed that preschool director found budget, political decisions and employee absence and 
turnover to be aggravating factors in their work concerning small children and attachment. In 
contrast they felt that regulatory documents facilitated that work. To conclude, close secure 
relationships are important to small children in preschool which is in line with attachment 
theory. Also a role conflict became apparent; there was a discrepancy between how the 
preschool directors wished to organize and how external factors affected the organisation of 
childcare. Their solution to that problem was making autonomous decision regarding the 
organisation where the needs of small children were taken into account. Further studies 
exploring the effect of group sizes and reasons for high employee turnover among preschool 
teachers are suggested.  

Keywords: preschool, secure, attachment, role conflict 
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Vikten av en trygg förskoletid är en aktuell fråga då majoriteten av alla barn i Sverige 
går i förskola. Verksamheten har gått från att vara behovsstyrd till att idag vara en rättighet för 
alla barn mellan ett och sex år i Sverige (Skolverket, 2017). De relationer och den miljö som 
barnet får tillgång till på förskolan är av stor betydelse för dess fortsatta utveckling och 
välmående (Brodin & Renblad, 2013). Dagens förskola har två syften; dels att vårdnadshavare 
ska ha möjlighet att arbeta och dels att barnet ska få tillgång till bättre hälsa och livschanser 
(Andersson, Bremberg, Erixon, Frekke, Jablonska, Persson, 2017). Tidigare studier har pekat 
på förskolans betydelse för barnets psykiska hälsa (Gustafsson et al., 2010). Enligt läroplanen 
för förskola (Skolverket, 2018) ska verksamheten bistå barnet med en grundläggande trygghet 
och omsorg samt ge barnet möjligheter till lärande och utveckling. Dessa två delar, omsorg och 
lärande, är ömsesidigt beroende av varandra och illustrerar anknytningens betydelse i 
förskolan. För att våga utforska och tillgodogöra sig den stimulerande miljön i förskolan 
behöver barnet känna sig tillräckligt tryggt, och trygghet är därmed en grund för lärande 
(Broberg, Broberg, & Hagström, 2012). Med andra ord är barnets möjlighet till anknytning och 
trygghet i förskolan en viktig del av förskolans uppdrag. Kunskap kring hur förskolan kan 
organiseras utifrån barns behov av anknytning är därmed avgörande, både för det enskilda 
barnet och ur ett folkhälsoperspektiv. En verksamhet som utgår från barns behov av trygghet, 
närhet och kontinuitet förutsätter en organisation som möjliggör detta.  

Idag börjar många barn förskolan tidigt, vid ett till två års ålder. Små barns 
anknytningsbehov ser annorlunda ut än äldre barns, då de har ett större behov av kontakt med 
vuxna, både i form av riktad uppmärksamhet och i form av fysisk närhet från pedagogen 
(Broberg et al., 2012). Forskning visar att små barn upplever högre grad av stress i 
förskolemiljö jämfört med hemma och att det finns ett samband mellan stress, barnets ålder 
och kvalitéten på omsorgen som förskolan erbjuder (Côté, Geoffroy, Parent, & Séguin, 2006; 
van Ijzendoorn & Vermeer, 2006; van Ijzendoorn & Vermeer, 2017). En anknytningsbaserad 
förskoleverksamhet, där barnet har tillgång till en sekundär anknytningsperson, tros öka 
barnets trygghet (Bolwby, 2007; Elfer, 2006). Det innebär dock logistiska och känslomässiga 
utmaningar för verksamhetens pedagoger (Elfer & Page, 2013) och kan försvåra för barnet att 
utveckla stödjande relationer till andra pedagoger och kamrater på förskolan (Elfer, 2006). Ett 
barns relationer till vuxna i förskolan har betydelse även längre fram i barnets liv.  Forskning 
visar att relationsmönster följer med från förskoleåldern upp i skolåldern och att lyhörda 
pedagoger och lärare kan fungera som skydd för barnet mot att utveckla negativa relationer 
och problemskapande beteenden (Howes, Peisner-Feinberg, & Philipsen, 2000; McCartney & 
O´Connor, 2006). Ovan nämnda exempel visar på anknytningens centrala roll i förskolan. 

Anknytning kan beskrivas som ett nära känslomässigt band mellan ett barn och dess 
omsorgsperson där den mindre och svagare knyter an till den större och starkare för att få närhet 
och beskydd (Broberg et al., 2012). Människobarnet är vid födseln helt beroende av en vuxen 
som värmer, matar och beskyddar barnet (Broberg, Granqvist, Ivarson & Mothander, 2009) 
och är därför biologiskt förprogrammerad att söka kontakt med vuxna som finns i dess närhet. 
Två grundläggande behov hos det lilla barnet samspelar således; trygghetssökande/beroende å 
ena sidan och utforskande/självständighet å andra sidan (Broberg et al., 2009). 
Anknytningsbeteendet aktiveras när barnet upplever en situation som hotfull, gör sig illa eller 
är trött. Beteendet aktiveras också då anknytningspersonen är eller förefaller vara oåtkomlig. 
Små barn överväldigas lätt av intensiva känslor och förmår inte att lugna sig själva utan behöver 
hjälp av en vuxen som hjälper barnet med känslomässig reglering. Anknytningen har således 
fler funktioner än att säkra den fysiska tryggheten hos barnet. Det är i nära relationer till trygga 
vuxna som det lilla barnet påbörjar sin socioemotionella utveckling och kan börja uppleva sig 
själv som en individ (Brandtzaeg, Oiestad, & Torsteinson, 2013). 

Betydelsen av anknytning i förskola kan kopplas till den pågående diskussionen idag 
kring förskolans kvalité. Hög kvalité i förskola kan kopplas samman med positiva effekter för 
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barnets utveckling (Bauchmüller, Gortz, & Rasmussen, 2014; NICHD ECCRN 2002; 
Sheridan, 2009). Hög utbildningsnivå hos personal och tillgång till kompetensutveckling för 
personal tycks ha positiva effekter för olika delar av barns sociala och kognitiva utveckling 
(Capps, Logan, Pelatti, Piasta, & Petrill, 2015; Hennessey & Rhodes 2000; Jensen & Bremberg 
2013; Jensen, Jensen, & Würtz Rasmussen 2016; Sheridan, Pramling Samuelsson, & 
Johansson 2009). Det har även visat sig att högre personaltäthet kan ge större möjligheter att 
fokusera på enskilda barn och personal som tar hand om färre barn har visat sig vara mer 
stödjande, lyhörda, känsliga och positiva gentemot barnen än de som ansvarar för fler barn 
(Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson, & Kärrby, 2001; Schipper, 2006). 

Ansvarig för verksamhetens organisation är förskolechefen som i sin roll leder och 
samordnar det pedagogiska arbetet (Riddersporre & Persson, 2010). Förskolechefen ska se till 
att verksamheten förhåller sig till styrdokument och samtidigt leda den pedagogiska 
utvecklingen. Det innebär även att förskolechefen förväntas ansvara över pedagogernas 
kompetensutveckling (Riddersporre & Persson, 2010). Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 
2018) ska förskolechefen också verka för att stimulera barnens utveckling och lärande och 
erbjuda en trygg omsorg. En granskning av skolinspektionen (Larsson, Thiborg, & Åkerlind, 
2018) visade att förskolechefens ledning av det pedagogiska arbetet var central men att dennes 
möjligheter att arbeta strategiskt med att leda förskollärare och annan personal i syfte att 
utveckla det pedagogiska arbetet ofta nedprioriterades. Förskolechefen fick inte tillräckligt bra 
förutsättningar från huvudmannen för det arbetet och saknade ofta kompetensutveckling i att 
vara pedagogisk ledare. I rapporten beskrevs ett stort behov av att stärka förskolechefernas 
pedagogiska ledarskap och möjligheter att organisera det inre arbetet med utgångspunkt i det 
nationella uppdraget (Larsson et al., 2018).  

I dagens samhälle spenderar de flesta små barn en betydande del av dagen på förskolan 
tillsammans med andra vuxna än sina vårdnadshavare. Samtidigt vet vi att samspelet med 
viktiga vuxna under de första åren i en människas liv är avgörande för barnets fortsatta psykiska 
utveckling (Kihlbom, 2003). De relationer och den miljö barnet får tillgång till på förskolan 
bör rimligtvis vara av stor betydelse för barnets fortsatta utveckling. Det är förskolechefens 
ansvar att se till att verksamheten följer styrdokument och lever upp till krav på kvalité. Det är 
med andra ord förskolechefens ansvar att se till att verksamheten erbjuder en trygg omsorg för 
alla barn (Skolverket, 2018). Vårt syfte är därför att undersöka hur förskolechefer beskriver sitt 
uppdrag att erbjuda en trygg omsorg för små barn (under tre år) i förskolans verksamhet. Våra 
frågeställningar är: Vilken är förskolechefens roll i arbetet med att skapa trygghet för små barn 
i förskolan? Finns det försvårande faktorer och om så vilka?  

 
Metod 

Deltagare 
 

Deltagarna i studien var sex förskolechefer inom kommunal verksamhet (fem kvinnor, 
en man). Samtliga var verksamma som förskolechefer och hade arbetat som det i mellan 2.5 -
28 år. Alla deltagare hade pedagogisk utbildning (fem förskollärare, en mellanstadielärare, två 
stycken med påbyggnadsutbildning specialpedagog) och fem hade genomgått rektors- eller 
skolledarutbildning. Deltagarna hade ansvaret för en eller två förskolor var med antal 
avdelningar som varierade mellan två till sex per förskola. Två av deltagarna hade jobbat som 
förskolelärare i verksamheten innan de blev chef och en av förskolecheferna beskrev att hon 
vid behov arbetade pedagogiskt i verksamheten. Till grund för valet att enbart inkludera 
kommunala förskolor i studien låg vårt intresse i att undersöka verksamheter som förhåller sig 
till skollagens (2010:800) allmänna bestämmelser om förskola i offentlig verksamhet. 
Kommunala förskolor lyder under förskolegarantin (SOU 2013:41) vilket innebär att föräldrar 
har rätt till plats i kommunal barnomsorg inom fyra månader. Vidare följer kommunala 
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förskolor allmänna krav och rekommendationer på tider för öppethållande för verksamheten, 
tillgänglighet avseende platsgaranti och kötider samt storlek på barngrupper. 
 

Procedur 
 

Deltagarna kontaktades via mail eller telefon och informerades om syftet med studien 
i samband med att de tillfrågades om deltagande. Frågan om deltagande i studien ställdes till 
tio förskolechefer i två av fem skolområden i en och samma kommun. En svarade inte, två 
tackade nej på grund av tidsbrist och en ställde in den planerade intervjun med kort varsel. 
Deltagarna informerades vid intervjutillfället återigen om syftet med studien och samtliga gav 
sitt muntliga samtycke till att delta. Deltagarna intervjuades på sina respektive arbetsplatser 
under cirka en timme (24 - 83 minuter) och ljudet spelades in.  
 
Datainsamling 
 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer och följde en intervjuguide (se 
bilaga 1). Intervjun inleddes med frågor om utbildning- och yrkesbakgrund samt en kort 
beskrivning av förskolechefens verksamheter. Därefter följde breda reflekterande frågor kring 
ämnet för att sedan övergå i mer specifika frågor kring organisation av verksamheten i 
återkommande situationer i förskolans vardag. Samtliga frågor, förutom de som avsåg 
bakgrundsinformation, var öppna frågor då dessa inbjuder till rika berättelser om erfarenheter, 
åsikter och reflektioner (Magnusson & Marecek, 2015). Följdfrågor användes genomgående 
för att följa upp intressanta aspekter i deltagarnas berättelser. För att få till bra intervjuer och 
därmed kunna besvara studiens frågeställning hade intervjuguiden arbetats fram i omgångar 
och reviderats efter synpunkter från handledare, tillfrågade forskare och efter att ha pilottestats 
på en förskolechef. Frågorna i intervjun som avsåg att behandla anknytning formulerades i 
termer av små barns behov av trygghet, närhet och kontinuitet efter inrådan från handledare. 
Syftet med att inte använda begreppet anknytning var att få spontana svar från deltagarna. 
Bedömningen gjordes att en risk annars var att deltagarna på förhand läst in sig på 
anknytningsteori eller att användandet av en psykologisk term skulle påverka deltagarnas 
upplevelse negativt, genom att de exempelvis kände sig ifrågasatta avseende sin kunskap på 
området. 
 
Databearbetning  
 

Datamaterialet bearbetades och analyserades enligt tematisk analys. Tematisk analys är 
en metod för att identifiera, analysera och rapportera mönster eller teman inom ett datamaterial 
(Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys är inte kopplad till en specifik kunskapsteori utan 
utgör en flexibel och användbar metod för att analysera kvalitativa data (Braun & Clarke, 2013; 
Howitt, 2010). Följande metod valdes delvis på grund av sin teoretiska flexibilitet och delvis 
för sin användarvänlighet då metoden steg-för steg finns beskriven (Braun & Clarke, 2006; 
Magnusson & Marecek, 2015). Analysen var induktiv i det avseendet att temana utarbetades 
genom insamlad data och teoretiskt driven på så sätt att temana tolkades utifrån ett teoretiskt 
ramverk (Braun & Clarke, 2013), anknytningsteori.  

Analysen följde de sex steg som beskrivet av Braun & Clarke (2006). Steg ett i den 
tematiska analysen innebar att de inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant som ett led 
i att omvandla tal till text och ett sätt att börja bekanta sig med datamaterialet. Inom tematisk 
analys är tillvägagångssättet för transkribering flexibelt och betoning ligger på att 
transkriptionen innehåller den information som den som analyserar behöver för att förstå 
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materialet det vill säga så att det skrivna materialet har samma mening som det inspelade 
materialet (Braun & Clarke, 2006). Av den anledningen angavs vissa icke-verbala yttranden 
som exempelvis skratt, gester eller betoningar i transkriptionen då detta ansågs värdefullt för 
att kunna göra en korrekt tolkning av det skrivna materialet. I det första steget av analys lästes 
samtliga transkriptioner i syfte att bekanta sig med materialet (Braun & Clarke, 2006). Steg två 
innebar att vi skapade initiala koder, i form av citat, utifrån datamaterialet (Braun & Clarke, 
2013). Denna process gjordes var för sig och sedan jämfördes vilka koder som valts ut att ingå 
i materialet. Alla koder som ansågs meningsbärande utifrån vår frågeställning inkluderades 
därefter i ett gemensamt datamaterial. I steg tre sorterades koderna i kategorier utifrån sitt 
innehåll. Denna process gjordes även den var för sig. Arbetssättet syftade till en fördjupad 
bearbetning och triangulering av datamaterialet (Braun & Clarke, 2013). Därefter sorterades 
kategorierna i sju subteman som namngavs utifrån vad som uppfattades som den gemensamma 
kärnan i kategorierna. Ett par, tre utdrag ur datamaterialet valdes ut för att illustrera de olika 
temanas innehåll och mening och för att visa på komplexiteten i datamaterialet. I steg fyra 
lästes koder och kategorier igen för att kontrollera att våra subteman “höll” mot det 
ursprungliga datamaterialet. Subtemana sorterades i olika grupper avseende det latenta 
innehållet och jämfördes mot studiens frågeställning. I steg fem användes visuella kartor för 
att sortera och gruppera subtemana i olika försök att ta fram ett fåtal huvudteman som ett sätt 
att lyfta fram det essentiella i datamaterialet. Efter att ha arbetat igenom ett flertal alternativa 
grupperingar av subteman togs två huvudteman fram. Kategorier och koder kontrollerades på 
nytt mot huvudtemana och studiens frågeställning och vissa revideringar gjordes. Vissa 
kategorier med tillhörande koder flyttades till annat subtema då kategorin bättre speglade det 
subtemat. Vidare omarbetades benämningen på subtemana så att läsaren lättare skulle förstå 
vad respektive undertema handlade om. Slutligen gicks valda koder igenom igen och 
kontrollerades mot studiens frågeställning. Vissa koder förkortades då det bedömdes som att 
visst innehåll inte var meningsbärande och koderna avidentifierades så att information där 
namn på till exempel avdelningar uteslöts. Dialektala uttryck ändrades till talspråk i syfte att 
avidentifiera deltagarna och för att göra resultatet mer lättläst. Det sista och sjätte steget i 
analysen innebar skrivande av den skriftliga rapporten.  

 
Etiska överväganden 
 

Samtliga deltagare informerades om att deltagande i studien var frivilligt och när som 
helst kunde avbrytas. Vidare fick förskolecheferna lämna muntligt samtycke till sitt deltagande 
innan intervjun. Deltagarna informerades om att intervjuerna spelades in och sedan 
transkriberades varpå ljudfilen raderades. Deltagarna fick även information om att resultatet 
skulle avidentifieras och att deras verksamhet inte skulle beskrivas så att det gick att identifiera 
den. Alla deltagare erbjöds genomläsning av sin transkriberade intervju innan arbetet med 
analys av datamaterialet påbörjades.  
 
Reflexivitet 
 

Inom kvalitativ metod förstås forskningsförloppet som en process där författaren alltid 
bär med sig sina egna värderingar och den egna förförståelsen. På samma sätt för deltagarna i 
en studie med sig en förförståelse och egna värderingar in i processen. För att kritiskt kunna 
förhålla sig till den egna förförståelsen krävs en reflexivitet. Reflexivitet handlar om att kritiskt 
kunna förhålla sig till kunskapen vi producerar och till den roll vi spelar i skapandet av den 
kunskapen (Braun & Clarke, 2013). Gällande vår förförståelse finns flera viktiga aspekter att 
nämna. Vi har båda mödrar som arbetar inom förskolan, en erfarenhet som gett oss båda stor 
respekt för det yrke som utförs där. Två antaganden som vi bar med oss vid valet av 
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forskningsämne var dels att förskolan är viktig, och dels att det finns en stor kunskap om små 
barns behov bland personal i förskola. Dessa antaganden kan förstås utifrån våra bakgrunder 
med föräldrar som själva arbetar inom förskolan. Vi är även själva föräldrar med barn som går 
och har gått i förskola vilket innebär att frågor som rör förskola och förutsättningar för en god 
barnomsorg är aktuella i våra liv. Dessutom har våra psykologstudier gett oss ökad kunskap 
om anknytningsteori och små barns utveckling och behov. Valet av forskningsämne, att 
sammanföra berättelser om förskolans organisering med anknytningsteori, är med andra ord 
nära kopplat till den vardag vi själva befinner oss i med små barn och studier. Ett viktigt 
teoretiskt antagande i denna uppsats är att vi utgår från att barnets möjligheter till nära och 
goda relationer med vuxna i stor grad påverkar barnets relationsmönster och samspel med 
andra senare.  

Medvetenheten om vår subjektivitet har varit närvarande genom hela processen. Vi har 
fört en ständig diskussion med varandra och vår handledare kring hur våra erfarenheter kan 
tänkas forma de olika stegen i processen och vad vi kan göra för att hålla oss så medvetna om 
detta som möjligt. Ett exempel är att vi kodat och kategoriserat på varsitt håll för att sedan föra 
en gemensam diskussion. Detta har krävt att vi sedan kunnat motivera för varandra varför vi 
valt olika koder och kategorier och har med andra ord varit en hjälp i att djupare bearbeta våra 
data.  

Valet att använda tematisk analys har inneburit att vi utgått från det manifesta innehållet 
i berättelserna. Det innebär att vi fokuserat på vad förskolecheferna berättar om snarare än hur 
de berättar det, något som hade kunnat bedömas som mer viktigt med en annan analysmetod.  
 

Resultat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatet presenteras utifrån två huvudteman: jag leder verksamheten utifrån små 
barns behov av trygghet och arbetet med trygghet påverkas av faktorer jag inte styr över. 
Nedan beskrivs huvudtemana med respektive subteman och tillhörande koder/citat. 
Förskolecheferna benämns som förskolechef A - F utifrån den ordning de förekommer i 
resultaten. I vissa citat har text som ansetts ovidkommande eller innehållit identifierbar 
information uteslutits, det redovisas i citaten med /.../.  
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Bilaga 1 
Huvudteman och subteman 

 
 
 
 
Jag leder verksamheten utifrån små barns behov av trygghet  
 

Små barn behöver få och nära relationer. Samtliga förskolechefer betonar vikten av 
få och nära relationer till pedagoger och andra barn för att kunna bli trygg i förskolan. 
Återkommande beskriver flera av förskolecheferna att små barn under inskolningen först 
behöver få lära känna och knyta an till en pedagog och några få barn, för att sedan bygga på 
med fler. Flera förskolechefer betonar att små barn behöver få gå från famn till famn på 
morgonen och det är därför viktigt med välbekanta pedagoger som möter upp och tar emot 
barn och förälder. Att bygga en relation till inskolningspedagogen och få bli sedd av denna 
beskrivs av förskolecheferna som grunden för att kunna bli trygg. 

 
“En trygg inskolning, är nummer ett. Att man får komma till ett roligt ställe där man 
får bli sedd av vuxna och där man får knyta an till en vuxen i början. En vuxen som 
man känner sig trygg med.” (Förskolechef A) 

 
I flera av förskolechefernas berättelser framhålls den pedagogiska relationens 

betydelse. 
 
“Det spelar ingen roll vad man har för pedagogisk metod eller alternativ utan det är 
relationsskapandet som är grunden.” (Förskolechef B)  

 
I beskrivningarna hänvisar även några av förskolecheferna till forskning om att små 

barn mår bra av få relationer och att detta får styra arbetet. 
 

“Det är ju det här med forskning och små barn, att inte ha så mycket olika relationer är 
viktigt, och då tänker vi ju att om en börjar med ansvaret, att man lär känna en pedagog 
först, och det är ju också jätteviktigt mot föräldrarna för då kan man ju skapa den 

Huvudtema Subtema 
Jag leder verksamheten utifrån 
små barns behov av trygghet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetet med trygghet påverkas av 
faktorer jag inte styr över 

Små barn behöver få och nära relationer 
 
Föräldrar ska känna sig trygga i verksamheten 
 
Verksamheten bör genomsyras av ett medvetet 
förhållningssätt om barns behov 
 
Vi ska vara lyhörda, hitta lösningar och anpassa 
verksamheten utifrån det enskilda barnets behov 
 
Styrdokumenten borgar för trygghet 
 
Jag är klämd mellan mål och medel 
 

Personalfrånvaro- och omsättning skapar otrygghet 
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tryggheten med dom, det gynnar ju vardagen om alla känner sig trygga. Och sen kan 
man ju lära känna fler.” (Förskolechef C)  

 
En annan aspekt av värdet i få relationer uttrycks genom att de flesta förskolechefer 

beskriver hur de organiserar grupperna så att småbarnsgrupper består av så få barn som möjligt 
samt hur personalbyten och vikarier i småbarnsgrupp försöker undvikas för att skapa trygghet 
för de minsta barnen. 
 

“Vi tänker ju i största möjliga mån för dom yngsta, att dom ska få vistas i en grupp som 
inte är lika många i antal som femåringarna. Av den anledning att dom behöver ha en 
mindre grupp och inte ha så mycket olika relationer.” (Förskolechef A)  

 
För att barnen ska bli trygga med pedagogerna kan det enligt en flera av 

förskolecheferna krävas att vissa omorganiseringar görs under inskolningsperioderna. 
Pedagoger på småbarnsavdelningar kan behöva arbeta över och/eller avstå planeringstid eller 
planera när barnen sover. Några förskolechefer beskriver också hur möten och gruppaktiviteter 
väljs bort under den tid som små barn skolas in. Det förklaras med att små barn behöver kända 
pedagoger som är på plats hela dagen för att kunna känna sig trygga.  
 

“Och med dom yngsta är det ju väldigt så nu när det är bara ettåringar, dom började 
med sex stycken nu är dom nio. Då var det ju väldigt mycket var bara på avdelningen 
dom här tre pedagogerna och barnen /.../ Ja, och då har dom ingen planeringstid, ingen 
reflektionstid alltså man lägger all tid i barngrupp. För att det är det som är det viktiga 
då.” (Förskolechef D)   

 
Att låta barnet erövra lite i taget och låta det ta tid beskrivs också av de flesta 

informanter som viktigt för tryggheten, först måste barnet få bli tryggt på avdelningen och i 
närmiljön innan det går att bygga på och utöka. Några förskolechefer beskriver hur dagen kan 
göras begriplig och förutsägbar genom till exempel bildstöd och rutiner. 
 

Föräldrar ska känna sig trygga i verksamheten. De flesta av förskolecheferna 
berättar att en bra dialog mellan föräldrar och pedagog är viktigt för att både barn och föräldrar 
ska bli trygga i förskolans verksamhet. De betonar att det vill förmedla till föräldrar att de kan 
vända sig till pedagogerna eller dem själva om de har frågor eller synpunkter. I intervjuerna 
framkom att de tycker att det är viktigt att föräldrar ska bli lyssnade till, få information om hur 
dagen har varit för deras barn samt erbjudas stöd och råd från pedagogerna när det uppstår 
situationer som blir jobbiga för barnet och föräldern. Vidare menar en förskolechef att hur och 
vad pedagogerna förmedlar till förälder vid exempelvis hämtning kan påverka den aktuella 
situationen mellan föräldern och barnet. 

 
“För det blir en stor skillnad som förälder att hämta sitt barn och få gå därifrån med 
positiv bild och att man kan prata om det så att man inte bara får höra sånt som inte 
funkar, då blir det liksom hm (visar upprörd förälder) man går iväg med barnet hårt i 
handen och blir bara ”Ja men varför gjorde du så idag igen?” (Förskolechef D)  

 
Vidare beskriver flera förskolechefer att föräldrarna behöver få en bra start i förskolan 

och få möjlighet att skapa relationer till pedagogerna. Ifall föräldern är trygg menar det att det 
speglas till barnet som i sin tur blir trygg. 
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“Jag tror att det är viktigt att, att vi som vuxna också förmedlar till barnet det här 
kommer att gå bra. Så att föräldern känner sig trygg med att vi gör på det här sättet, det 
är ju.. då handlar det mer om att få föräldrarna trygg (skrattar). Så, så blir det ju. Och 
då.. då kommer det ju att påverka barnet också att, att man speglar till barnet att det här 
kommer att bli bra och det här kommer att bli, och då känner det ju också trygg med 
det. Det har ju ganska stor betydelse så.” (Förskolechef E)  

 
Flera av förskolecheferna berättar att en del i det arbetet kan vara att erbjuda 

inskolningsmöte för nya föräldrar och där prata om dennes roll under inskolningen det vill säga 
att föräldern utgör tryggheten. De menar att de ser flera vinster med att låta inskolningen ta tid, 
både för att barnet ska hinna bli tryggt på förskolan och för att föräldrar ska få en inblick i 
verksamheten. Några berättelser handlar också om att förskolan kan fylla funktionen av att 
utgöra en trygg punkt för barn och föräldrar i behov av extra stöd. 

 
“Ibland blir ju förskolan den trygga. Och då, får förskolan vara det och att man 
uppmuntrar dom att komma hit och man ringer och, ja. Om dom inte kommer så får 
man kanske ringa och fråga liksom, hur är det med dig idag och kanske mer än vad man 
gör annars? För att verkligen.. täcka upp och” (Förskolechef E)  

 
En förskolechef berättar att det praktiskt även kan röra sig om att förskolan hjälper 

föräldrar att söka stöd och hjälp eller att göra en orosanmälan för att det ska bli möjligt. 
 

Verksamheten genomsyras av ett medvetet förhållningssätt om barns behov. I 
intervjuerna tillfrågades förskolecheferna hur de ser på sin roll som ledare i arbetet med att 
skapa trygghet för små barn i förskolan. Flera av förskolecheferna berättade att de arbetar med 
att skapa en gemensam syn bland pedagogerna. 

 
“Det är jag som är pedagogisk ledare så någonstans måste ju jag ju också förmedla vad 
är viktigt för vår förskola, hur tänker vi att våra barn ska bli trygga. Så att jag har ju en 
ganska stor, viktig roll tänker jag.” (Förskolechef C) 

 
En gemensam syn menar de kan handla om att arbeta utifrån mål, vision eller att 

tillsammans i arbetsgruppen ta fram ledord som ska genomsyra verksamheten. Vidare 
beskriver förskolecheferna hur de arbetar för att skapa utrymme för reflektion tillsammans med 
pedagogerna. Tid att fundera tillsammans över det pedagogiska arbetet menar de är en 
förutsättning för att kunna lära av varandra, förhålla sig kritisk till, förändra och utveckla det 
pedagogiska arbetet så att barnen blir trygga i förskolan. 

 
“Dom behöver att man pratar om dom här frågorna. Jag ska se till att förutsättningar, 
dels förutsättningar. Och då är förutsättningar tid att prata om hur man ska trygga små 
barn och hur man ska ha det tillsammans på förskolan. Men också...rutiner för 
inskolning, föräldramedverkan, bemötande, bemötande av föräldrar, bemötande av 
barn…” (Förskolechef A)  

 
I berättelserna framkom att förskolecheferna ser det som deras ansvar att stötta 

pedagogerna och se till att de har kompetens i frågor som rör små barns behov. 
 
“Det jag behöver.. alltså dels att de har kompetens och att dom kan och förstår det här 
med anknytning till exempel hur det fungerar och hur det är. Att dom får ett stöd och 
en kunskap i det, hur det ser ut och hur det är och vikten av.. Att dom har den 
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kompetensen och förståelsen. Det tänker jag är min uppgift och, och hjälpa dom med 
det. Att dom inte har, om det inte har det.. att dom får den och att de vet vad det handlar 
om alltså att de har den teoretiska bakgrunden och kompetensen.” (Förskolechef E)  

 
I intervjuerna betonade flera av förskolecheferna att små barns behov måste ligga till 

grund för beslut som fattas kring arbetssätt i verksamheten. Det kan handla om 
personalplanering vid förändringar eller frånvaro så att det blir så tryggt och bra som möjligt 
för barnen. Även byten för barn mellan grupper menar de ska föregås av noggranna 
kartläggningar om vilka relationer som är viktiga för det barnet, både vad gäller kompisar och 
pedagoger.  

 
Flertalet berättelser handlar även om hur ett medvetet förhållningssätt har betydelse för 

små barns trygghet. Till exempel beskriver en förskolechef gällande bemötande av ledsna barn 
att det är viktigt att tona in barnets känslor istället för att avleda. Vidare beskriver samma 
förskolechef vikten av att som vuxen finnas nära barnen för att kunna stötta och hjälpa om 
behov uppstår.  

 
“Och ute också på gården är det ju jätteviktigt att dom vuxna sprider på sig så är nära 
där barnen är. Så att det inte blir som någon frizon att man går ut och så står det vuxna 
så här (visar med händerna) då har man ju som lämnat barnen själva, utan att kunna 
hjälpa dom varken i lekrelationer eller att det kan bli konflikter eller annat. Då hamnar 
vi i det här brandsläckar.. arbetet istället för att jobba förebyggande.” (Förskolechef D) 

 
Vi måste vara lyhörda, hitta lösningar och anpassa verksamheten utifrån varje 

barn. Övervägande del av förskolecheferna beskriver i intervjuerna hur de själva och 
pedagogerna behöver lyssna in hur det enskilda barnet fungerar och vad som behövs för att 
barnet ska bli tryggt i förskolan. Eftersom det tar olika lång tid för barn att bli trygga i förskolan 
menar de att inskolningen måste anpassas vad gäller tidsomfattning eller praktiskt upplägg 
efter barnets behov. Flera förskolechefer beskrev att en särskild pedagog utses att ta hand om 
det nya barnet under inskolningen medan några förskolechefer menade att barnet skolas in till 
alla pedagoger. En förskolechef berättar att trots det kan alternativa tillvägagångssätt behövas. 

 
“Man tänker nog att man, att dom tar emot ganska likvärdigt men det är ju också 
beroende på, ser man något barn kanske behöver få knyta an till någon speciell då måste 
man ju anpassa sig till det. Så att det där får man ju vara lyhörd för hur, hur barnen är 
och har behovet av. Men som regel så försöker ju liksom att alla skolar in sig på.. dom.. 
eftersom det varierar ju under dagen vilka som är här och så. Men vissa barn kan ju 
behöva till en början att det är en person till en, så är det ju, och då måste dom ju få.. 
börja så.” (Förskolechef E)  

 
Flera av förskolecheferna beskrev även att pedagogerna är flexibla för att göra det så 

bra som möjligt under ett barns invänjning i förskolan, exempelvis får små barn som är vana 
att sova i vagn göra det till en början även om vilan sker på annat sätt i verksamheten. Flera 
betonade att barn skiljer sig åt vad gäller till exempel intressen och hur de tar sig an aktiviteter 
som erbjuds på förskolan på olika sätt. Förskolecheferna menar att det är viktigt att vara 
inlyssnande för att kunna förstå vad barnets behov består i. 

 
“Jag tänker att man behöver ju vara en god lyssnare. Att man behöver känna in och 
lyssna in vilket barn man har hos oss i förskolan, vare sig det är litet eller stort /.../ och 
låta barnet komma till en själv, att göra sig och miljön intressant.. att göra lockande 
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saker, alltså man känner sig ju lite som att när barnet börjar så är man ju som en 
underhållare (skratt)...för att det ska vara roligt att komma till förskolan och det ska 
kännas spännande, att man kanske har dukat upp nånting som kanske har bjudit in till 
en rolig stund, och då gäller det ju som pedagog att vara inlyssnande...vissa barn är ju 
försiktiga och vill ta det i ett lugnt tempo, vissa springer ju in liksom och har ju...inga 
problem att lära känna alla på en gång.” (Förskolechef C) 

 
Många berättelser handlar om att det i förskolechefernas uppdrag ligger att anpassa och 

hitta lösningar. I vissa av intervjuerna beskriver förskolecheferna att de själva och pedagogerna 
kan behöva sitta ner för att tillsammans försöka förstå vad utmaningarna för ett barn ligger i 
och vilka insatser som kan behövas. 

 
“Någonstans är man okej, hur.. det här barnet blir såhär i det här sammanhanget, hur 
kan vi strukturera? Vad kan vi göra för att det här barnet ska få lättare att hantera sin 
vardag? Och det kan ju vara jag som pedagog som gör någonting som, som gör att 
barnet går igång mer. Eller miljön. Eller organisationen. Det kan ju vara så många bitar 
som man måste se på. Men att man först börjar titta på hur ser, hur ser förutsättningarna 
ut för barnet?” (Förskolechef D) 

 
Flera förskolechefer beskriver att anpassningar utifrån enskilda barns behov sker inom 

ramen för grundverksamheten eller i form av höjd bemanning alternativt färre barn i 
barngruppen. De framkommer också att de även tar hjälp av specialpedagog eller andra 
hjälpinsatser. En förskolechef påtalar att det i arbetet med att anpassa utifrån enskilda barn 
också kan handla om att förmedla till pedagoger att det ingår i uppdraget. 

 
“Jag är mycket bra på att hitta lösningar. Ibland har jag faktiskt sagt att, jag kan ha haft 
personal som har sagt att men ska vi verkligen anpassa bara för ett barn? Man kan ju 
inte anpassa bara för ett barn...Och alltså, då brukar jag säga att jo, det kan man. Och 
det ska du.” (Förskolechef A)  

 
Arbetet med trygghet påverkas av faktorer som jag inte styr över  
 

Styrdokumenten borgar för trygghet. I intervjuerna beskriver flertalet förskolechefer 
att de anser att trygghet och lärande hör ihop med varandra. Vidare betonar flera att tryggheten 
utgör grunden för lärande i förskolan. En förskolechef menar att: 

 
“Tryggheten är ju som liksom basen i, för att jobba med utveckling och lärande. Alltså 
för att kunna lära sig och utvecklas så måste man känna sig trygg. Annars blir ju det 
jättesvårt.” (Förskolechef F)  

 
I intervjuerna uttryckte några att de inte anser att ett ökat fokus på utbildning och 

lärande i förskolan har skett på bekostnad av trygghet. 
 
“Jamen jag tänker nog att man ändå är tydlig med att lärande ska bilda, lärande, omsorg 
och trygghet ska bilda en helhet. Att det har dom ändå varit tydliga med och.. alltså 
betona så. Sen har det ju blivit mer såklart man pratar om undervisning, det pratar 
mycket om lärande. Men jag tänker ändå att, jag tycker inte att omsorgsbiten eller 
trygghetsbiten på nåt sätt har kommit bort ändå, det tycker jag inte.” (Förskolechef F)  
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Flera förskolechefer berättar att de betraktar kvalitetsarbete och styrdokument som ett 
stöd i arbetet med trygghet. En förskolechef uttrycker att: 

 
“Följer man förskolans styrdokument så då...då har man nog säkrat en trygg förskola.” 
(Förskolechef A) 

 
Ett ökat fokus på undervisning i styrdokumenten kan enligt några av förskolecheferna 

möjliggöra ett medvetet förhållningssätt i mötet med barnet. En av förskolecheferna kopplar 
ihop detta med trygghetsskapande. 

 
“Jag tycker att en medvetenhet också gör att du är närmare barnen, om man nu ska prata 
om undervisningssituation att, nu tar jag bara ett exempel vi ska gå ut och klä på barnen 
och gå ut. Antingen kan du ju då som pedagog lite snabbt bara (visar med händerna) ut 
så, eller också så kan du ha pratat med barnet och benämnt och så och då har du fått in 
en undervisningssituation men du har ju också fått in en nära trygghets.. det blir som 
någonting annat. Så jag tänker att det ändå ett medvetet sätt gör att du faktiskt också får 
den här anknytning och trygghet.” (Förskolechef D) 

 
Jag är klämd mellan mål och medel. Majoriteten av förskolecheferna uttrycker att de 

anser att små barn behöver vara i små grupper, samtidigt som de ser att grupperna blir större 
och större. En förskolechef betonar att detta sker på grund av ekonomiska orsaker. 

 
“Jag tror på små grupper, små barn ska vara i små grupper. Och nu är det ju så att.. 
grupperna blir bara större och större eftersom det finns mindre och mindre pengar.” 
(Förskolechef A) 

 
I intervjun uttrycker samma förskolechef att även om hon vill ha mindre grupper så är 

det inte en fråga de själva kan besluta kring. 
 
“Det är en politisk fråga. Att det ska vara, det ska vara dom bästa som blir förskollärare 
och att man har mindre grupper i förskolan. Det är ingenting som vi i förskolan kan 
förändra av oss själva.” (Förskolechef A) 

 
Vidare beskriver flera av förskolecheferna hur en budget de själva inte styr över 

påverkar verksamheten. En förskolechef exemplifierar detta med hur lokaler byggs och hur det 
kan försvåra möjligheten till att anpassa för det enskilda barnet till exempel genom att det inte 
alltid finns möjlighet till utevila. En annan förskolechef tar upp hur allt fler administrativa 
uppgifter läggs ut på pedagogerna vilket tar tid från det pedagogiska arbetet. I några av 
förskolechefernas berättelser beskrivs hur föräldrar och kommunens behov styr när och hur 
inskolning sker. 

 
“Man skulle ju kunna tänka då att jamen vi har.. väldigt små grupper och väldigt lite 
personal för att inte ha så stora grupper men, men då är det ju så att kommunen behöver 
ju ha sina platser också för att man är ju, föräldrar har ju rätt att få plats.. inom en viss 
tid.” (Förskolechef E) 

 
“För att förut hade vi ju en möjlighet till att styra inskolningen på ett annat sätt, jamen 
ni får inskolning i den här veckan och så väntar vi två veckor innan vi tar nästa och så, 
men så ser det ju inte ut nu utan nu är det ju när föräldrarna önskar få plats...så tar vi 
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emot barnen och det kan ju innebära att vi har tre fyra barn samtidigt.” (Förskolechef 
F)  

 
Samtliga förskolechefer menar att de för att förhålla sig till budgeten kan behöva 

prioritera ett område på bekostnad av något annat.  Det kan handla om att behöva välja huruvida 
pedagogerna ska vara fulltaliga i barngrupp eller ha möjlighet till planering, att behöva göra 
äldre barns grupper större för att kunna hålla nere antalet barn i småbarnsgrupp. Det kan också 
handla om att hjälpa pedagogerna att sålla bland arbetsuppgifter och krav utifrån. Gällande att 
vara styrd av en budget uttrycker en förskolechef att det kan väcka känslor att behöva förhålla 
sig till beslut tagna utifrån. 
 

“Och det kommer uppifrån jamen ni, ni håller inte budget ni måste ta in mer barn, det 
känns ju inte bra. Men där försöker man ju så gott det går att, här tänker jag i alla fall 
att dom yngsta, just nu är dom nio stycken på dom yngstas.. dom äldsta är 23. Det är 
femåringar, det är en stor grupp. Men någonstans tänker jag att men äldre barn kan 
hantera fler relationer än vad yngre barn gör.” (Förskolechef D)  

 
Det uttrycks från flera av förskolecheferna också en önskan om att kunna ge bättre 

förutsättningar till pedagogerna men att budgeten är styrande. 
 
“Och där hade man ju önskat att man kunde ge bättre.. förutsättningar. Det är ju extremt 
tighta organisationer i förskolan idag. Det märker jag ju bara liksom varje år känns det 
som ”okej, vi har lite mindre pengar hur gör vi nu?” (Förskolechef D)  

 
Personalfrånvaro- och omsättning skapar otrygghet. Flera av förskolecheferna 

menar att personalfrånvaro och personalomsättning påverkar verksamheten. Exempel på sådan 
påverkan menar de är att behöva pussla med vikarier för att små barn ska ha kända pedagoger, 
att en inskolning stannar av för att pedagogen är sjuk eller att lediga pedagoger behöver komma 
in för att täcka upp under en inskolningsperiod. En förskolechef berättar om konflikten mellan 
att vilja organisera verksamheten på ett sätt och hur det kan se ut i verkligheten. 

 
“Ja alltså verkligheten blir ju inte alltid som man vill. Och att vi kan leva upp till 
läroplanens intentioner. Frånvaron har varit ett stort problem /.../Personalfrånvaron, 
sjukdomar och annan frånvaro, VAB och.. Det skapar en otrygghet och, och det, det jo 
men det kommer in nya vuxna. Och dom vet inte, och barnen känner dom inte.” 
(Förskolechef B)  

 
Återkommande i förskolechefernas berättelser uttrycks att personalomsättningen i 

förskolan är ett problem. En förskolechef uttrycker att det kan påverka små barns trygghet 
negativt. 

 
“Jag ser det som en stor fara för små barns trygghet att det är hög personalomsättning i 
förskolan!” (Förskolechef A)  

 
I intervjusvaren uttrycker ett fåtal av förskolecheferna att det utifrån eventuell 

personalfrånvaro kan vara mindre sårbart att barnet under inskolningen skolas in till 
sammanhanget snarare än en specifik pedagog. 

 
“Det är ju exakt det att om man då skolar in kanske till en pedagog som har liksom 
anknytning till, och det är ju viktigt att man får den anknytningen, det är ju inte det, 
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men om den blir sjuk eller av någon annan anledning...så vi ser ju mer till helheten, till 
gruppen och till hela personalavdelningen. Sedan barn som har lite särskilda rättigheter, 
alltså som behöver lite extra, där har vi ju nog mer att vi knyter till en pedagog.” 
(Förskolechef F)  

 
Samma förskolechefer lyfter fram personalomsättning- och frånvaro som förklaringar. 

Om inskolningspedagogen är sjuk eller borta kan det innebära att barnet känner sig otryggt 
eller att inskolningen stannar av. En lösning på detta beskrivs vara att försöka göra barnet tryggt 
i sammanhanget snarare än med en särskild vuxen. 
 

“För jag tänker också om man tänker förskolan som en ganska komplex verksamhet 
så… om vi tänker då som, tex på en förskola är det är en ganska hög 
personalomsättning, så tänker man att, där kanske det verkligen finns ett värde till att 
skolas in till ett sammanhang snarare än en person.” (Förskolechef F)  

 
Det uttrycks i några av intervjuerna att trygghet kan skapas på många olika sätt och att 

det har ett värde att skolas in till kompisarna, miljön och arbetslaget för att kunna vara trygg 
även om ordinarie pedagoger är borta. En förskolechef förklarar det som att: 

 
“Även om det är stabilt här så det kan ju, det kan ju vara att alla tre ordinarie är sjuka, 
och är man då trygg med miljön, man är trygg med man vet att där finns mina kompisar, 
där finns dom här sakerna jag brukar leka med som jag tycker är spännande och 
intressanta, och jag är tillgänglig i miljön, jag vet var sakerna finns, jag kan 
plocka…alltså det är mycket saker som gör att det liksom blir…att man känner sig 
trygg.” (Förskolechef F)  

 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur sex kommunala förskolechefer beskriver 
sitt uppdrag att skapa en trygg omsorg för små barn (under tre år) i förskola. Våra 
frågeställningar var vilken roll har förskolechefen i arbetet med att skapa trygghet för små barn 
i förskolan samt finns det försvårande faktorer och om så vilka? Resultatet visade att 
förskolecheferna anser att det i deras roll ligger att leda verksamheten utifrån små barns behov 
av trygghet. De menar att det är deras ansvar att se till att små barn har få och nära relationer 
på förskolan och att föräldrarna känner sig trygga i verksamheten. Vidare menar de att 
verksamheten ska genomsyras av ett medvetet förhållningssätt om små barns behov och att de 
ska vara lyhörda, anpassa verksamheten och hitta lösningar utifrån varje barn. 
Förskolecheferna beskrev att försvårande faktorer i arbetet med att skapa trygghet var yttre 
faktorer som de inte själva styrde över såsom budget, politiska beslut samt omsättning och 
frånvaro av personal. Däremot ansågs styrdokumenten vara en yttre faktor som de menade 
underlättade deras arbete med att skapa trygghet för barnen. Det framkom också en rollkonflikt 
mellan hur förskolecheferna vill organisera verksamheten och hur yttre faktorer försvårar. 
Samtidigt beskrev förskolecheferna lösningar på denna konflikt genom att agera självständigt 
för att kunna ha barnets bästa i fokus. 

Nedan följer en diskussion av resultatet i våra huvudteman utifrån aktuell forskning om 
förskola.  Vårt resultat tolkas därefter med utgångspunkt i anknytningsteori. Vidare diskuteras 
vårt resultat utifrån forskning om förskolechefens roll som ledare i en politiskt styrd 
organisation.  Sedan diskuteras våra huvudteman utifrån begreppen process- och 
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strukturkvalitet. Studiens styrkor och begränsningar, förslag på vidare forskning samt slutsatser 
avhandlas sist i diskussionen.  
 
Jag leder verksamheten utifrån små barns behov av trygghet 
 

Centralt i förskolechefernas berättelser var relationens betydelse för trygghet. De 
betonade att trygga relationer är den viktigaste förutsättningen för att skapa trygghet för små 
barn i förskolan. Förutsättningar som krävdes för detta menade förskolecheferna var en trygg 
inskolning, närvarande lyhörda pedagoger och få, varaktiga relationer till pedagoger och 
kamrater för det lilla barnet.  

Forskare menar att ett barn som inte känner sig tryggt i förskolan kommer att ha ett 
aktiverat anknytningssystem och därmed ett pågående stressreaktion (Bolwby, 2007; Broberg 
et al., 2012; Brandtzaeg et al., 2013). Ett flertal metaanalyser visar att barn som vistas i förskola 
ofta upplever högre grad av stress än barn i hemmiljö och att små barn är särskilt utsatta (van 
Ijzendoorn & Vermeer, 2006; van Ijzendoorn & Vermeer, 2017; Côté et al., 2006). 
Anknytningsteori kan appliceras på vårt resultat om förutsättningar för trygghet och kopplas 
till studier som visar att barn är mer stressade på förskolan än i hemmiljö.  För att en trygg 
anknytningsrelation ska kunna utvecklas på förskolan krävs att barnet fått upprepade 
erfarenheter av gott samspel med en pedagog. Det innebär att denne vid ett flertal tillfällen har 
kunnat trösta barnet i situationer där anknytningssystemet aktiverats, alltså då barnet varit 
ledsen, rädd, sjuk, gjort sig illa eller i situationer av separation från föräldern (Broberg et al., 
2012).  

I vårt resultat framhåller flera förskolechefer att inskolningen organiseras så att det 
framförallt är en pedagog som tar hand om och bygger en relation med barnet under dess första 
tid i förskolan. De beskriver vidare hur verksamheten anpassas under inskolning. Möten och 
aktiviteter prioriteras ned, personal kan behöva arbeta över eller avstå planeringstid för att 
pedagogerna ska ha så mycket tid i barngruppen som möjligt. De försöker också undvika 
personalbyten och vikarier så långt det är möjligt då det blir otryggt för barnen att möta nya 
vuxna. Dock framkommer i vårt resultat även en delvis annan syn på inskolning.  Några av 
förskolecheferna menar att det blir för sårbart att tillskriva barnets trygghet till en pedagog då 
byte och frånvaro av personal är faktorer som försvårar en sådan inskolning. En lösning på 
detta, menar de, är att bli trygg i förskolans sammanhang snarare än med en av pedagogerna.  

I studier om anknytningsbaserad barnomsorg (Bolwby, 2007; Page & Elfer, 2013) var 
verksamheten organiserad så att barnet hade en särskild anknytningsperson bland pedagogerna. 
Anknytningspedagogen fanns tillgänglig för att bevaka och svara på barnets anknytningsbehov 
under hela dagen vilket har likheter med det förskolecheferna beskriver i vårt resultat. En studie 
av Elfer (2006) jämförde små barns uttryck av anknytning i två typer av barnomsorg, 
anknytningsbaserad barnomsorg och team care-baserad barnomsorg. I den 
anknytningsbaserade verksamheten framkom att barnet gav uttryck för trygghet och glädje i 
samvaron med pedagogen vilken också bistod barnet i dess utvecklande och lärande. En 
konsekvens var däremot att barnets relationer till andra vuxna och kamrater blev begränsade. I 
den andra typen av verksamhet, team care, blev barnets behov av närhet och uppmärksamhet 
oftast inte tillgodosett vilket väckte svåra känslor hos barnet. Det visade sig dock att barnet 
lyckades använda sig av andra barn för att få en känsla av tillhörighet, uppmärksamhet och 
känslomässig trygghet (Elfer, 2006). Vår tolkning är att förskolecheferna beskriver både det 
som kan kallas anknytningsbaserad omsorg men också det som benämns som team care och 
att det senare, i vårt resultat, är en konsekvens av hög omsättning och frånvaro av personal.  

I vårt resultat uttrycker förskolecheferna också att pedagogerna behöver vara 
närvarande och att små barn ska vara i små grupper. Studier har visat att hög personaltäthet ger 
pedagogerna större möjligheter att fokusera på enskilda barn och att pedagoger som tar hand 
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om färre barn har visat sig vara mer stödjande, lyhörda, känsliga och positiva gentemot barnen 
än pedagoger som ansvarar för fler barn (Asplund Carlsson et al., 2001; Schipper, 2006). Vad 
gäller yngre barn samt barn i behov av särskilt stöd har det dock visat vara viktigare med 
gruppens storlek än antalet pedagoger (Asplund Carlsson et al., 2001). Utifrån kunskap om 
anknytning kan vårt resultat tolkas som att närvarande pedagoger och små grupper är viktiga 
förutsättningar för att små barn ska bli trygga i förskolan. Vidare är vår tolkning att arbetet med 
att skapa trygga relationer bör försvåras av att ingen pedagog är särskilt ansvarig för barnet vid 
inskolningen. Att olika pedagoger tar emot, tröstar och finns med vid vila kan tänkas leda till 
färre möjligheter och tillfällen för pedagogen att hjälpa barnet att sätta anknytningssystemet i 
viloläge vilket försvårar utvecklandet en trygg anknytningsrelation. 

Förskolecheferna framhöll även vikten av ett gott samspel mellan förskolans personal 
och föräldrar. De beskriver att det underlättar för barnet att bli tryggt i förskolan ifall vuxna, 
både pedagog och förälder, förmedlar till barnet att förskolan är en trygg och rolig plats. 
Förskolecheferna menar att föräldrar bör få information om verksamheten och om hur dagen 
på förskolan har varit för barnet. Vidare menar de att föräldrar bör uppmuntras att vända sig 
till pedagogerna vid frågor och att de ska erbjudas stöd och råd vid behov. Utifrån anknytning 
kan det förstås som att relationen dem emellan har betydelse för barnets förutsättningar att 
utveckla en trygg anknytning till förskolans pedagoger. En funktion som anknytningspersonen 
fyller för barnet är att hjälpa det att tolka nya situationer (Bolwby, 1994). Ifall föräldern känner 
sig trygg och har tillit till verksamheten kan det tänkas öka barnets chanser att vilja närma sig 
den nya situation som pedagogen och förskolan innebär. Vidare betonas i förskolechefernas 
berättelser att inskolning behöver få ta tid, vilket både handlar om att föräldrar ska bli förtrogna 
med förskolans verksamhet och också, utifrån kunskap om anknytning, är avgörande för om 
barnet ska hinna utveckla en anknytningsrelation till pedagogen.  

Ytterligare en viktig aspekt som förskolecheferna beskrev var att de behöver vara 
lyhörda, hitta lösningar och anpassa verksamheten utifrån det enskilda barnets behov. De 
menade att de själva och pedagogerna behöver lyssna in och försöka förstå vad det är barnet 
uttrycker för att kunna möta dess behov. Vidare uttrycks att barn är olika och att 
förskolecheferna och pedagogerna behöver vara flexibla och anpassa så att det blir så tryggt 
som möjligt för alla barn. Utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv kan vårt resultat tolkas 
som att förskolecheferna strävar efter att säkra en trygg anknytning i förskolan för alla barn. 
Enligt anknytningsteori kommer ett barn med trygg anknytning att ge uttryck för sina behov 
då det är ledset eller rädd och aktivt söka tröst och bli låta sig lugnas av pedagogen. Ett barn 
med otrygg anknytning har utvecklat andra strategier och kan istället bete sig med att dra sig 
undan då anknytningssystemet aktiveras (Bolwby 1994; Broberg et al., 2012). Utifrån detta 
perspektiv kan förskolechefernas berättelser tolkas som att det bör finnas en beredskap att möta 
barn oavsett vilket slags anknytningsmönster de kommer med till förskolan. Inom 
anknytningsteori anses barnets tidiga relationsmönster till vårdnadsgivaren påverka barnets sätt 
att relatera till andra vuxna (Bolwby, 1994; Broberg et al., 2012; Broberg et al., 2009). Studier 
visar att relationsmönster från förskoleåren följer med upp i skolåldern (Howes et al., 2000; 
Hamilton & Howes, 1992; Mc Cartney & O´Connor, 2006) och att goda relationer mellan barn 
och pedagog kan utgöra en skyddsfaktor för barn med otrygg anknytning till föräldrar (Buyse, 
Doumen, & Verschueren, 2009). En tolkning av vårt resultat är att förskolan fyller en viktig 
funktion i att hjälpa barnet att lära sig att skapa goda relationer till vuxna.  

Vårt resultat visar också hur förskolecheferna ser på betydelsen av sitt pedagogiska 
ledarskap kopplat till barns trygghet i förskolan. Det framkommer att de ser det som sitt ansvar 
att initiera och föra samtal med sin personal kring värdegrund, förhållningssätt och bemötande 
av barn och att se till att pedagogerna har tillräcklig kompetens om anknytning. Studier visar 
att kompetenshöjande insatser i form av program där förskollärare utbildats i att reflektera över 
sitt dagliga arbete har positiva effekter för barns lärande och psykosociala utveckling 



	 19	

(Bremberg, & Jensen, 2013; Jensen et al., 2016). Det går alltså att förstå förskolechefernas 
berättelser som att deras arbete med samtal och dialog rimligtvis kan leda till positiva effekter 
för barnen i verksamheten.  

Flera förskolechefer beskriver hur ett trygghetsskapande förhållningssätt innefattar att 
som pedagog kunna lyssna och känna in varje barn i förskolan. En förskolechef exemplifierar 
detta med att beskriva vikten av att tona in barnets känslor istället för att avleda barnet. Den 
egna rollen i arbetet med förhållningssätt beskrivs vara att skapa tid och utrymme för reflektion 
kring detta. Att vara inlyssnande till små barns signaler kan likställas med en viktig funktion 
som anknytningen fyller vilket är att den vuxne hjälper barnet med känslomässig reglering. 
Små barn överväldigas lätt av intensiva känslor och förmår inte att lugna sig själva utan behöver 
hjälp av en lyhörd vuxen som tonar in i och tar hand om barnets känslor (Brandtzaeg et al., 
2013). Genom att få hjälp att handskas med sina känslor lär sig barnet allt eftersom att förstå 
sig själv och i förlängningen även att förstå hur andra känner sig (Broberg et al., 2012). 
Förskolechefens arbete innebär att skapa förutsättningar för reflekterande samtal kring frågor 
som förhållningssätt och bemötande av barn. Det kan förstås som att förskolechefer i sitt 
uppdrag försöker ge pedagogerna de förutsättningar som krävs för att vara goda 
anknytningspersoner.  

Samtidigt framkommer i berättelserna att det, trots att förskolecheferna anser att 
reflektion är viktigt, ibland kan vara svårt att i praktiken få tid till det då pedagogerna istället 
behövs i barngrupp. Tidigare forskning har beskrivit förhållningssätt och värdegrund som en 
viktig del av kvalitetsarbete i förskolan (Brodin & Renblad, 2013). Vår tolkning är att uteblivna 
reflektionstillfällen riskerar att leda till en lägre kvalitet i verksamheten. Utifrån förskolans 
uppdrag att erbjuda en trygg omsorg framstår detta som komplext. Både reflektionstid och tid 
i barngrupp lyfts fram som viktiga komponenter i arbetet med att skapa trygghet, samtidigt som 
det beskrivs att det är svårt att kontinuerligt få till båda.  

I Brodin och Renblads studie (2013) framhölls även läroplanens betydelse för kvalitet, 
förhållningssätt och trygghet i förskola vilket känns igen i våra resultat. Förskolecheferna 
menar att styrdokumenten betonar trygghet som grund för lärande och utveckling samt dess 
centrala roll i förskolan. Att betrakta trygghet som grund för lärande är i linje med 
anknytningsteori. Teorin beskriver, som tidigare nämnts, samspelet mellan två grundläggande 
behov hos det lilla barnet, trygghetssökande/beroende och utforskande/självständighet 
(Broberg, et al., 2009). Att det lilla barnet är tillräckligt trygg i förskolan är således en 
förutsättning för att våga leka och lära. Styrdokumenten kan utifrån förskolechefernas 
beskrivningar förstås som ett stöd i arbetet med trygghet.  
 
Yttre faktorer jag inte styr över påverkar arbetet med trygghet 
 

Vårt resultat behandlar den konflikt som förskolecheferna beskriver mellan hur de 
önskar organisera sin verksamhet och hur faktorer som budget, politiska beslut och 
personalomsättning påverkar. Det uttrycks att små barn har behov av att vara i små grupper 
med kända vuxna och att det försvåras av personalomsättning- och frånvaro, av stora 
barngrupper och av att inskolning sker kontinuerligt under året. Resultatet kan tolkas som att 
förskolecheferna vill och försöker organisera utifrån ett anknytningsperspektiv men att arbetet 
påverkas och försvåras av yttre faktorer. Förändringar i personalgruppen, som vikarier eller att 
pedagoger slutar, kan utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv påverka barnet negativt. Då 
barnet inte har en vuxen på plats som de känner sig tryggt med kommer barnets 
anknytningssystem att aktiveras och barnet blir således mer stressat.  

Förskolechefernas beskrivningar av att grupperna i förskolan blir större kan också 
förstås som en försvårande faktor för att få till trygga anknytningsrelationer. Stora grupper kan 
antas göra det svårare för pedagogerna att vara lyhörda och tillgängliga för samtliga barn och 
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ge sämre förutsättningar att tillgodose små barns behov av tröst och trygghet. Enligt 
anknytningsteori är lyhördhet inför barnets signaler nödvändigt för att kunna uppmärksamma 
och svara på barnets anknytningsbeteende. Förskolechefernas berättelser om större grupper och 
personalomsättning- och frånvaro tolkas, utifrån kunskap om anknytning, som faktorer som 
kan påverka barns förutsättningar till trygg anknytning i förskolan negativt.  

Komplexiteten i hur förskolecheferna vill organisera verksamheten och hur olika yttre 
faktorer påverkar känns igen från tidigare forskning. Konflikten mellan att hantera krav på en 
budget i balans och samtidigt upprätthålla god kvalitet uttrycks i ett antal tidigare studier kring 
chefer i politiskt styrda organisationer (Schartau 1993; Wolmesjö, 2008). I en avhandling av 
Nyström (1997) beskrivs ett antal rollkonflikter och kritiska aspekter kopplade till arbetet som 
förskolechef, bland annat att vara tvungen att behöva ta hänsyn till och genomföra beslut med 
förvissningen om att beslutet är negativt för verksamheten. Det kan förstås som att 
förskolechefernas uppfattning om att små barn behöver vara i små grupper samtidigt som de 
inte kan påverka att grupperna blir allt större, ger uttryck för en sådan rollkonflikt. Samtliga 
förskolechefer framhöll också i intervjuerna att de, för att förhålla sig till budgeten, kan behöva 
prioritera ett område på bekostnad av något annat. Det kan till exempel handla om att göra 
äldre barns grupper större för att kunna hålla nere antalet barn i småbarnsgrupp. Det 
framkommer också att de gör detta trots att de anser att det inte är bra för verksamheten och 
barnen. En förskolechef uttrycker att det väcker negativa känslor att behöva implementera 
beslut att ta in fler barn. Även förskolechefernas beskrivningar av att föräldrar och kommunens 
behov styr när barn skolas in på förskola snarare än att barnets behov styr och förskolechefernas 
önskan om att ge bättre förutsättningar till pedagogerna kan förstås som en rollkonflikt. 
Rollkonflikten rör komplexiteten i att anse att ett beslut är negativt för verksamheten och 
samtidigt vara ålagd att implementera beslutet.  

Personalomsättning beskrivs av flera av förskolecheferna som en försvårande faktor för 
att kunna skapa trygghet för barn i förskola. Personalfrånvaro påverkar, enligt dem, 
verksamheten på flera sätt. Det kan handla om hur inskolningen organiseras eller att behöva 
pussla med vikarier för att små barn ska ha kända pedagoger. En annan rollkonflikt som 
framkom i Nyströms (1997) avhandling var att personalomsättning- och frånvaro upplevdes 
försvårande för att kunna upprätthålla kvalitet i verksamheten. Den konflikten återfinns  
även i vår studie. En förskolechef uttrycker att ansvaret för att lösa personalomsättningen inom 
förskola inte kan läggas på förskolan utan att det är en fråga som behöver lösas från politiskt 
håll. Det kan tolkas som att frågan om personalomsättning snarare blir en förväntan på 
ansvariga på högre nivåer och att denna förväntan inte uppfylls. Enligt Nyström handlar en 
sådan konflikt om att två organisatoriska nivåer inte hittat ett utbyte som gör båda parter nöjda. 
Det kan handla om en inkongruens mellan vad förskolechefen förväntar sig och vad som 
faktiskt sker (Nyström, 1997). Det faktum att förskolecheferna i vår studie uttrycker att de 
tycker att barngrupperna borde vara mindre men att de samtidigt ser att grupperna blir större 
skulle också kunna förstås som ett uttryck för en konflikt mellan vad som förväntas och vad 
som sker. Flera förskolechefer beskriver hur de kan behöva plocka bort vissa arbetsuppgifter 
från personalen för att få mer tid i barngrupp. En av förskolecheferna beskriver hur det ofta 
kommer nya krav utifrån och att hon då hjälper pedagogerna genom att ta bort och prioritera 
arbetsuppgifter då hon anser att tid i barngrupp är viktigast för verksamheten. Tidigare 
forskning har visat att mellanchefer tenderar att, i olika situationer, tolka och implementera 
regler och reformer självständigt och på det sätt de tycker fungerar i verksamheten (Schartau, 
1993). Förskolechefernas beskrivningar kring hur de hjälper pedagogerna prioritera bland 
arbetsuppgifter kan förstås som ett sätt att göra just detta. Deras fokus är att få verksamheten 
att fungera och de tar således beslut som möjliggör detta. Att trygga barnen genom att 
pedagogerna har mycket tid i barngrupp bedöms vara viktigare än att utföra andra 
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arbetsuppgifter som exempelvis planeringstid trots att det är sådant som pedagogerna är ålagda 
att göra.  
 
 
Process- och strukturkvalitet 
 

Resultatet i studien kan också tolkas utifrån begreppen process och strukturkvalitet 
vilka är två vanliga mått på kvalitet i förskola. Processkvalitet berör den inre verksamheten 
som pedagogiken och samspelet mellan barn, personal och föräldrar. I huvudtemat jag leder 
verksamheten utifrån små barns behov av trygghet betonar förskolecheferna relationernas 
betydelse för trygghet samt vikten av ett gott förhållningssätt vilket kan förstås som aspekter 
av processkvalitet. Strukturkvalitet handlar om yttre förutsättningar för verksamheten i form 
av bland annat gruppstorlek, pedagogernas utbildningsnivå, miljöer och material (Clark, 
Mooney, Moss, Munton, Petrie, & Woolner, 2002). I huvudtemat arbetet med trygghet 
påverkas av faktorer som jag inte styr över berättar förskolecheferna bland annat hur 
barngrupperna blir större, hur utformning av lokaler och personalomsättning påverkar 
verksamheten. Dessa aspekter kan sägas handla om strukturkvalitet.  

Tidigare studier har visat att processkvalitet påverkas av strukturkvalitet (Leseman, 
Mulder, Slot, & Verhagen, 2015). Forskning har visat på ett samband mellan stressnivå hos 
barn och kvalitéten på omsorg (Côté et al., 2006). van Ilzendoorn & Vermer (2017) fann att 
goda relationer till pedagoger och andra barn på förskolan innebär lägre grad av stress. Större 
barngrupper och personalfrågor kan därför tänkas påverka förutsättningarna för att skapa goda 
relationer mellan små barn och pedagoger. Det går även i linje med tidigare forskning 
(Pramling Samuelsson, Sheridan, & Williams, 2016) som visar att små barn i förskola påverkas 
av barngruppens storlek i större utsträckning än äldre barn. Detta förklarar de med att små barn 
kan hantera färre relationer än äldre barn samt har större behov av omsorg. Frågan om 
barngruppsstorlek beskrivs som komplex och faktorer som personalens utbildningsnivå spelar 
också in (Asplund Carlsson et al., 2016). En granskning gjord av Skolinspektionen (2016) 
visade på att faktorer som personaltäthet och barngruppens storlek sågs ha samband med 
graden av uppmärksamhet och tillsyn hos personalen, där personaltätheten hade större 
påverkan än barngruppsstorleken. Asplund Carlsson et al. (2001) menar dock att för små barn 
och för barn i behov av särskilt stöd är en liten grupp med få vuxna bättre än en stor grupp med 
många vuxna. Förskolechefernas berättelser om att de önskar mindre grupper och låg 
personalomsättning går alltså i linje med vad tidigare forskning visar gynnar små barn i 
förskolan.  En tolkning av resultaten utifrån struktur och processkvalitet är att personaltäthet 
och gruppstorlek kan påverka möjligheten att svara på barnets behov av tröst och närhet. 
Utifrån kunskap om anknytning är det en förutsättning för att barnet ska kunna utveckla en 
trygg anknytning till en pedagog. Förskolechefernas strävan efter att erbjuda små grupper och 
låg personalomsättning kan ses som en önskan om att erbjuda en god strukturkvalitet vilket, i 
sin tur, förstås som en förutsättning för att kunna erbjuda en god processkvalitet i form av 
trygga, varaktiga relationer.  
 
Studiens styrkor och begränsningar 
 

Studiens styrka är att den har bidragit med nya perspektiv i ett område där forskning 
varit sparsam. Vidare har studien tillfört kunskap som är verksamhetsnära och kan tillämpas 
på förskolan som organisation. Jämförelser mellan resultatet i vår studie och internationell 
forskning om barnomsorg försvåras då svensk förskola inte är direkt jämförbar med 
barnomsorg i andra länder. Valet att skriva utifrån kvalitativ metod och med ett litet urval 
innebär att resultaten inte är generaliserbara. Viktigt att nämna är också att även om vi ställt 
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frågor om hur förskolecheferna arbetar, så har vi inte gjort observationer där vi sett dem arbeta. 
Således är det enda data vi har tillgång till deras berättelser om hur de arbetar. Valet av 
deltagare har rimligtvis påverkat vilka berättelser vi fått och från vilka verksamheter. På samma 
sätt som att vår förförståelse påverkat processen så har även deltagarnas förförståelse gjort det. 
En reflektion är att förskolechefer med tyngre arbetsbörda kanske inte hade möjlighet att delta 
och att de, om de hade deltagit, hade gett oss andra berättelser. Bland våra deltagare beskrivs 
barngrupperna på deras förskola som relativt stabila med en låg omsättning av barn och 
personal. Det är möjligt att förskolechefer i verksamheter med högre barn- och 
personalomsättning gett oss andra berättelser.  En annan aspekt är att i och med att 
förskolechefen enligt styrdokumenten ska erbjuda en trygg omsorg kan det tänkas svårt att i en 
intervju säga något som går emot detta. 

I studien betonas personalfrånvaro, personalomsättning och budget som faktorer vilka 
påverkar möjligheten att organisera för trygghet. Det är rimligt att anta att det finns fler aspekter 
som har inverkan på arbetet med trygghet och att vår studie därmed inte ger en fullkomlig bild. 
Barns vistelsetid på förskolan eller pedagogernas utbildningsnivå skulle möjligtvis kunna vara 
sådana faktorer.  
 
Vidare forskning och slutsatser 

Våra slutsatser är utifrån förskolechefernas berättelser att goda, nära och varaktiga 
relationer utgör grunden i arbetet med trygghet i förskolan. Förskolechefernas inre organisering 
av arbetet förstås som god processkvalitet. Detta överensstämmer även med tidigare forskning 
om vad som gynnar små barn i förskolan och går i linje med anknytningsteori. En ytterligare 
slutsats är att det finns försvårande faktorer i arbetet med trygghet som förskolecheferna själva 
inte styr över.  Det handlar bland annat om budget och personalomsättning. Dessa tolkas som 
aspekter av strukturkvalitet och kan inte sägas vara förenliga med anknytningsteori. Vår 
tolkning att de yttre förutsättningarna påverkar kvaliteten i den inre verksamheten. Trygga 
relationer är viktiga för barnets fortsatta utveckling och välmående. En förutsättning för detta 
är pedagoger som kan agera som goda anknytningspersoner. På ett samhällsplan är därför 
frågan om att minska personalomsättning i förskolan samt erbjuda goda ekonomiska 
förutsättningar av stor vikt. Vidare forskning kring små barns trygghet i förskolan bör därför 
fokusera på faktorer som skapar förutsättningar för barn att få tillgång till varaktiga och nära 
relationer i förskolan. Det skulle exempelvis kunna handla om vad som får personal att vilja 
och kunna stanna i verksamheten och att undersöka effekter av olika gruppstorlekar i förskolan.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Vi heter Klara och Lisa och skriver examensarbete på psykologprogrammet.  
I vårt examensarbete är vi intresserade av hur förskolor arbetar i den dagliga praktiken för att 
få små barn att känna sig trygga. Eftersom att små barns behov av trygghet ser annorlunda ut 
än för lite större barn så berör frågorna framför allt av barn upp till tre år. Våra frågor handlar 
om hur du organiserar din verksamhet för att möta små barns behov av trygghet, närhet och 
kontinuitet i några återkommande situationer i förskolans vardag.  
Ljudet kommer att spelas in och sedan transkriberas (ljudfilen raderas sedan). Dina svar 
kommer att avidentifieras och verksamheten kommer inte att beskrivas så att den går att 
identifiera. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Lämna muntligt samtycke 
till deltagande?  
 
Bakgrundsfrågor 
 
Utbildning; Yrkesbakgrund; År i yrket; Kort om verksamheten 
 
Frågor  
 

1. Vad menar du skapar trygghet för barn i förskolan?  
2. Vad är din roll i det arbetet? 
3. Vad tänker du att pedagogerna behöver för stöd från dig för att kunna arbeta utifrån 

ett trygghetsperspektiv?  
4.  Hur organiserar ni er verksamhet utifrån små barns trygghetsbehov när det gäller; 
• Inskolning 
• Lämning/hämtning 
• Sovstund/vila 
• Hur man delar upp barnen i mindre grupper 
• Övergångar vad gäller byte mellan åldersgrupper.  
• Övergångar under dagen, från frukost till utelek, lunch till vila o dylikt? 
• Aktiviteter utöver det vanliga tex utflykter?  
• Personalplanering (vikarier, semester, omplaceringar inom förskolan)  
• Gruppstorlekar, lokaler 
• Barn som behöver lite extra stöd (barn som inte pratar svenska, barn med svårigheter 

t.ex. diagnos eller funktionsnedsättning, familjeomständigheter, barn som kommer 
med traumatiska erfarenheter) 

 
5. Tänker du att förhållningssättet till barns trygghet har förändrats i förskola? På vilket sätt? 
6. Hur ser du på barns behov av trygghet i relation till förskolans styrdokument? 
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