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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att få ökad kunskap om trygghetens betydelse 

för barns lärande. I studiens frågeställningar efterfrågas hur personal i förskolan 

ser på trygghet i relation till lärande, och vilka faktorer som kan påverka barns 

trygghet. Examensarbetet har förankring i den sociokulturella teorin. För att 

uppnå syftet och frågeställningarna genomfördes kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer med åtta förskolepersonal i åtta olika förskolor i två kommuner. 

Majoriteten av informanterna ansåg att de mest framträdande faktorerna som 

påverkar barns trygghet och lärande är stress, personalomsättning, stora 

barngrupper och förskolepersonalens förhållningssätt. 

I förskolans utbildning ska varje individ erbjudas en trygg och lärorik vistelse 

enligt förskolans styrdokument. Alla barn ska ges rätt förutsättningar för att 

kunna känna trygghet och därmed ta till sig kunskaper. Trygghet är något alla 

barn behöver för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig ett lärande.  

 

Nyckelord: förhållningssätt, förskola, lärande, miljö, trygghet 
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Tack 
Vi hade inte kunnat genomföra denna studie utan informanternas erfarenheter 

och kunskaper. Därför vill vi rikta ett stort tack till er alla! 
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Inledning 

I den nya läroplanen för förskolan, Lpfö 18, är undervisning ett centralt begrepp. 

Enligt läroplanen ska varje barn utmanas och stimuleras i undervisningen för att 

det ska kunna utvecklas och lära utifrån läroplanens mål och riktning (Skolverket, 

2018). Med den nya läroplanen läggs därmed tyngdpunkt på undervisning och 

utbildning i förskolan samtidigt som förskolan ska ge barn en trygg och trivsam 

miljö att vistas i. 

Trygghet och välbefinnande betyder i den omsorgsfulla undervisningen att all 

förskolepersonal i förskolan ska ha en omsorg om varje individ samt vara 

känslomässigt engagerad i sitt sätt att undervisa. Barn i förskolan ska ges 

möjlighet att kunna utveckla omsorg både till sig själv och andra runt omkring 

dem (Eidevald & Engdahl, 2018). När ett barn känner sig tryggt kan det 

obehindrat använda sin energi till att ta sig an ny kunskap och våga utforska och 

leka. Ett tryggt barn har lättare att bygga relationer med andra barn och vuxna 

samt delta i olika aktiviteter jämförelsevis med barn som känner otrygghet (Niss, 

2011). Persson och Gustafsson (2016) framhåller att brister i barns trygghet kan 

leda till ett minskat lärande.  

Det finns många faktorer i förskolans utbildning som är viktiga för att kunna 

erbjuda en förskola för alla barn, där barnet erbjuds en trygg och lärorik vistelse 

som främjar barnets nyfikenhet i förskolan. Det kan vara allt från 

förskolepersonalens medvetenhet, närvaro, bemötande, förhållningssätt, vilken 

miljö som erbjuds, till hur undervisningen bedrivs. Detta betonas i läroplanen för 

förskolan, Lpfö 18: 

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust 

att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att 

tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och 

förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 

utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet 

och intresse (Skolverket, 2018. Sid 7). 

Som blivande förskollärare funderar vi hur förutsättningarna ser ut för att 

personalen i förskolan ska kunna arbeta med och för barns trygghet? Och hur 

påverkas barns trygghet av förskolans sociala och fysiska miljö?  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om trygghetens betydelse för 

barns lärande utifrån intervjuer med förskolepersonal. För att besvara syftet 

ställer vi följande två frågeställningar:  

 

1. Hur ser förskolepersonal på barns trygghet i relation till lärande i 

förskolan? 

 

2. Vilka kvalitetsfaktorer anser förskolepersonal påverkar barns trygghet? 
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Teoretisk ansats och begreppsdefinitioner 

Nedan följer en beskrivning av sociokulturell teori som vi använder som teoretisk 

ansats i detta examensarbete för att belysa trygghetens betydelse för barns 

lärande. Vi presenterar även begreppsdefinitioner för viktiga begrepp i den här 

studien.  

Sociokulturell teori 

Lev Vygotskij var bland annat teoretiker och grundare till den sociokulturella 

teorin, som menar att trygghet och lärande hänger samman med sociala relationer 

(Askland och Sataoen, 2014). Författarna beskriver att ur ett sociokulturellt 

perspektiv sker lärande och utveckling hos alla människor i interaktion och 

samspel med andra. Utifrån ett sociokulturellt synsätt sker en individs lärande 

först i sociala sammanhang och sedan individuellt. I det här examensarbetet 

använder vi sociokulturella teoretiska perspektiv för att förstå samband mellan 

trygghet och barns lärande och utveckling i förskolan. 

Begreppsdefinitioner  

Trygghet  

Niss (2011) definition av barns trygghet handlar om att barn som är trygga i 

förskolan ska kunna använda sin energi obehindrat i lek och utforskande, istället 

för att all energi ska gå åt till att hantera känslor av otrygghet. I detta 

examensarbete använder vi på motsvarande sätt begreppet trygghet som en 

beskrivning för barns känslor av tilltro till sin egen förmåga att våga utforska 

omvärlden. 

 

Lärande och utbildning 

I detta examensarbete används begreppen lärande och utbildning på samma sätt 

som läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Den understryker att utbildningen i 

förskolan ska väcka en förståelse hos barnet för deras egen person och deras 

omvärld. Barnet ska ges möjlighet till lärande genom att våga utforska och ta sig 

an nya utmaningar (Skolverket, 2018). Utbildning definieras i skollagen som 

målstyrda processer där undervisning bedrivs av förskollärare eller lärare med 

bestämda mål som riktmärke (SFS 2010:800). 

 

Förskolans personal/förskolepersonal 

Begreppet förskolans personal eller förskolepersonal avser i detta examensarbete 

all personal som undervisar barn i förskolan utifrån läroplansmålen. Vi gör inte 

någon skillnad på förskolepersonalens utbildning då vi anser att den inte har 

någon betydelse i vårt examensarbete. 
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Den svenska förskolan och styrdokumenten 

Nedan följer en kortare redogörelse för den svenska förskolan, styrdokument och 

lagar samt en genomgång av litteratur om barns trygghet och lärande. 

Förskolan 

I dag erbjuds alla barn från ett års ålder som bor och lever i Sverige att få ta del av 

förskolans utbildning. Antal inskrivna barn på förskolan varierar beroende på 

barnets ålder. Cirka 50% av de yngsta barnen är inskrivna, av tvååringarna är det 

89% och av barn som är mellan tre till fem år är 94% inskrivna i förskolan (SCB, 

2019). Förskolan är en icke obligatorisk skolform men är direkt ansluten till 

resten av skolsystemet, vilket innebär att förskolan sedan några år tillbaka har en 

läroplan med olika mål att förhålla sig till. När förskolan integrerades i det 

svenska skolsystemet förstärktes tonvikten på barns lärande och de pedagogiska 

målen blev allt tydligare (Sheridan & Williams, 2018). Förskolan i Sverige har 

förutom en egen läroplan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018) även en skollag (SFS 

2010:800) att förhålla sig till.  

Svenska förskolor vänder sig till alla barnfamiljer oavsett socioekonomisk 

bakgrund. De har utvecklats till att vara en förebild för förskolor i många andra 

länder. Sammantaget gör förskolans upplägg, struktur och målsättningar Sverige 

till ett unikt land (Niss, 2011). Enligt Lärarförbundet är också de kunskaper som 

finns hos professionen som arbetar inom svensk förskola en orsak till att den 

svenska förskolan framstår som ett föredöme internationellt. I synnerhet då den 

ligger i framkant när det gäller att förena omsorg, lek och lärande (Lärarförbundet 

2019). Utifrån Skolinspektionens granskningar av ett antal förskolor, påvisas dock 

stora skillnader kring hur det pedagogiska uppdraget bedrivs av förskolans 

personal. De stora skillnaderna mellan förskolor kan därför leda till att barn i 

förskolan inte erbjuds en likvärdig utbildning (Skolinspektionen, 2018). 

Styrdokument och lagar 

Läroplan för förskolan, Lpfö 18   

Förskolans utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, 

och barn ska erbjudas en trygg och omsorgsfull vistelse i förskolan. Barn ska ges 

rätt förutsättningar till att utvecklas och lära i en miljö där de känner sig trygga. 

Personalen i förskolan ska ge barnet rätt förutsättningar att uppnå målen som 

handlar om barns trygghet, självkänsla och att våga ta sig an nya kunskaper och 

erfarenheter. Förskolans utbildning ska utgå från barnets bästa och ge dem 

inflytande och delaktighet i sin egen utveckling och lärande. Förskolan ska även 

bidra till barnets förståelse för sitt självvärde och sina rättigheter (Skolverket, 

2018). 
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Skollag 

Skollagen (SFS 2010:800) understryker att läroplanen är ett riktmärke som anger 

vilka mål som ska uppfyllas samt visa på utbildningens värdegrund. Syftet med 

förskolans utbildning är att förskolan ska vara en trygg plats för barn att vistas på 

och att deras behov ska tillgodoses så att de får en god omsorg och utveckling för 

fortsatt lärande. För att kunna uppnå detta är det viktigt att se över barngruppens 

storlek, sammansättning och att de erbjuds en god miljö att vistas i. 

 

FN:s barnkonvention  

FN:s barnkonvention beskrivs på följande sätt i det statliga betänkandet Se 

barnet!: 

Barnkonventionen antogs den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Syftet 

med konventionen är att stärka barnets rättigheter och den utgör ett komplement till 

övriga mänskliga rättigheter som gäller för barn och vuxna (SOU 2017:6. Sid 107). 

Från och med 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention lag i Sverige. Detta betyder 

att barnkonventionen kommer att vara lika viktig som andra svenska lagar. I och 

med att konventionen blir lag blir barns rättigheter tydligare samt att barnet ska 

ses och betraktas som en egen individ. Barnet bör växa upp i en miljö som 

innefattar förståelse, glädje och ömhet (UNICEF Sverige, 2018). 

Litteraturgenomgång 

Förskolepersonalens förhållningssätt och synsätt  

Förskolan kan enligt Renblad och Brodin (2012) ses som en arena där barn möter 

och försöker förhålla sig till andra barn och vuxna under större delen av sin 

vistelsetid. Sammantaget ska förskolan erbjuda barn en hög kvalitet i omsorg, 

trygghet och ge grundläggande utbildning för att varje barn ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt inom de olika målområden som står skrivet i förskolans 

läroplan. Omsorg utgör en stor del av förskolans pedagogiska uppdrag. Omsorg är 

därmed en viktig del av vad som avgör en god kvalitet i förskolan och ligger enligt 

Renblad & Brodin till grund för ett barns lärande, välbefinnande, utveckling och 

medkänsla. För att barn ska känna trygghet och välbefinnande, är det viktigt att 

förskolans personal följer det uppdrag de är ålagda till, betonar författarna. De 

menar alltså att det är viktigt att förskolans personal besitter en god kompetens 

samt har ett gemensamt förhållningssätt och synsätt där varje barn ges möjlighet 

till utveckling och lärande. 

Goda relationer mellan barn och förskolans personal är något som ofta leder till 

en god omsorg och möjlighet till vidare lärande beskriver Persson och Gustafsson. 

Författarna förklarar vidare att relationen kan liknas med den relation som oftast 

finns mellan barn och deras vårdnadshavare. Men skillnaden mellan dessa 

relationer är den pedagogiska relationen som råder i förskolans utbildning och 

den privata relationen som oftast finns i hemmet. Barn som blir bemötta med 
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kärlek, vänlighet och acceptans gör att de känner en känsla av trygghet och att de 

duger som de är. Om det finns brister i arbetet med det uppdrag som 

förskolepersonalen har kan det istället leda till ett minskat lärande för barnen 

(Persson & Gustafsson, 2016). Det är viktigt att förskolepersonal är närvarande på 

ett medvetet sätt, att de lyssnar, är engagerade och delaktiga i det barnet tar sig 

för (Biteus & Engholm, 2016). 

Förskolepersonalens barnsyn och förhållningssätt har enligt Johansson (2016) 

betydelse för hur de bemöter och respekterar varje individ. Ansiktsuttryck och 

gester kan vara nog så avgörande för hur en människa ser på en annan, liksom 

ordens betydelse. Ser förskolepersonalen barnet som medmänniska skapas ett 

förhållningssätt där barnets kunskap och erfarenhet har betydelse. För att 

förskolepersonalen ska kunna arbeta med barns lärande och utveckling utifrån ett 

trygghetsperspektiv är det viktigt med en tydlig struktur och tydliga strategier, vad 

undervisningen ska innehålla och vad som är lärandemålet. Genom en tydlig 

struktur och tydliga rutiner i vardagen, ges barnet möjlighet att känna igen sig i 

förskolans utbildning. Barn ska känna sig trygga med vad som förväntas av de 

som individer i förskolans undervisning (Johansson, 2016). Persson (2016) 

hänvisar till en studie som några forskare i USA gjort, där det förklaras hur barn 

ser på förskolepersonalens bemötande. En tolkning av studien var att barnen 

ansåg att förskolepersonalen skulle vara lyhörd, närvarande, lyssnande, tålmodiga 

och lugna i sitt agerande mot dem. Har förskolepersonalen kompetensen att 

förmedla till barnet att det duger som det är, att det är kompetent och har tillit till 

sin egen förmåga skapar barnet möjligheter att utveckla en förståelse för sin egen 

person. 

Niss (2011) och Persson (2016) förklarar vikten av förskolepersonalens lyhördhet, 

närvaro, engagemang och hur det kan påverka barns trygghet och lärande. 

Författarna menar att om förskolepersonalen inte arbetar med dessa begrepp kan 

det vara svårt för de att bidra till en ökad trygghet hos barnet. Vidare menar Niss 

att barns trygghet är väldigt viktig i nya situationer. Rädda och otrygga barn 

behöver all sin energi till att ta sig an nya situationer, medan trygga barn kan 

lägga sin energi på att förstå och lära. I en observationsstudie som Skolverket 

genomfört visar det sig att ett lärande kanske inte alltid sker bara för att det finns 

planerade situationer med ett tydligt lärandemål. Studien lyfter fram att det är 

viktigt att förskolepersonal reflekterar efter varje situation, oavsett om den är 

planerad eller inte, för att kunna analysera vilket lärande som skett (Skolverket, 

2015).  

Barngruppens storlek  

Psykoanalytikern och barnpsykiatern Magnus Kihlbom (2004, 2009) betonar att 

barns trygghet i förskolan påverkas negativt av ett flertal faktorer. Två av dessa är 

stora barngrupper samt stor personalomsättning i förskolan. På grund av många 

barn och för få vuxna i en stor barngrupp kan barn uppleva att de får för lite 

kontakt med vuxna. Vidare anser Kihlbom att en tredje negativ faktor är barns 

vistelsetid i förskolan. Detta kan skapa oroligheter och otrygghet i barngruppen. 
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Om det yngsta barnets vistelsetid under en dag på förskolan är likvärdig som 

vårdnadshavarnas arbetstid, kan den långa tiden på förskolan vara påfrestande för 

de små barnen.  

I likhet med Kihlbom lyfter Skolverket (2019) fram att barngruppens storlek har 

stor inverkan på barns lärande, trygghet och utveckling i förskolan. Skolverkets 

rekommendationer för barngruppens storlek är att barn mellan ett till tre år kan 

vara sex till tolv barn i en grupp och barn mellan fyra till fem år bör vara nio till 

femton barn. Vidare understryker Skolverket att när planering av barngrupperna 

äger rum ska vissa kvalitetsfaktorer vägas in, som personaltäthet, personalens 

kompetens, antal barn och inne- och utemiljön. Skolverket (2016) belyser i en 

kartläggning att: 

- En grupp är för liten när de vuxna anser att de inte behövs, det vill säga barnen 

fungerar som grupp utan vuxnas delaktighet.  

- En grupp är för stor när arbetslaget blir stressat och inte mäktar med att hantera 

gruppen.  

- För barn är en grupp för liten när de inte hittar kompisar och när vuxna har sådan 

kontroll att barnen inte kan ta egna initiativ.  

- För barn är gruppen för stor när de inte blir hörda, sedda och delaktiga.       

    (Skolverket, 2016. Sid 32) 

Personaltäthet är viktig att ta i beaktning när storleken på en barngrupp ska ses 

över. Det är viktigt att antalet personal i ett arbetslag är anpassad efter 

barngruppens storlek. Om det är brist på personal i förskolan en viss del av dagen 

eller hel dag är det viktigt att sammansättningen av barngruppen fungerar utifrån 

vilka behov som finns i gruppen, barnets ålder och vistelsetider. Även den fysiska 

miljön är viktig att se över. Detta för att barngruppen ska kunna anpassas utifrån 

vad miljön tillåter. Fungerar den fysiska miljön för att bedriva förskolans 

undervisning utifrån läroplansmålen, anser Skolverket (2017) att barngruppen är 

lämpligt stor. Till skillnad från Skolverket betonar Niss att en stor barngrupp kan 

med största sannolikhet betyda att varje enskilt barn får mindre tid med en vuxen, 

och att det i sin tur leder till svårigheter för förskolans personal att uppnå 

läroplansmålen (Niss, 2011).  

Personaltätheten kan variera mycket från dag till dag i förskolan, därför är det 

viktigt att det reella antalet personal som befinner sig tillsammans med barnen är 

närvarande för att öka deras känsla av trygghet (Wikland, 2013). Färre antal barn 

per anställd, fler utbildade förskollärare, barngruppens sammansättning och 

personaltätheten har stor betydelse för hur kvaliteten i förskolan ser ut 

(Skolinspektionen, 2018). 

Stress  

Sjukgymnasten och förskolläraren Lena Nyholm (2016) beskriver i sin bok att 

barn i vissa situationer kan uppleva en stress och ett obehag som gör att de blir 

otrygga. Det kan vara exempelvis när barnet blir lämnad av sina vårdnadshavare, 

att inte ha någon trygg vuxenkontakt eller att inte vara förberedd på vad som ska 

hända under dagen. Stress hos förskolepersonal och barn kan påverka barns 
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trygghet och lärande på ett negativt sätt. Linder (2016) förklarar att barn kan få 

känslan av att inte bli sedd och därmed inte känna sig betydelsefulla, detta för att 

förskolepersonalen ofta kan bli frånvarande i stressade situationer. Den stress 

som förekommer på förskolor rumt om i landet påverkar även personalen i 

förskolan negativt, skriver den legitimerade förskolläraren Linda Palm (2019) i en 

artikel i lärarnas tidning. Hon förklarar att stressen gör att personalen i förskolan 

känner sig otillräckliga och därmed inte finns till hands för barnen. Enligt Palm är 

det ofta de stora barngrupperna som gör det svårt för personalen att gå ifrån då de 

ständigt behövs i barngruppen på grund av för många barn och för lite personal. 

Anknytning 

Trygghet är som tidigare nämnts en viktig del för att barn ska ges rätt 

förutsättningar till social utveckling, en bättre självkänsla och möjlighet till ett 

livslångt lärande (Nyholm, 2016; Commodari, 2013). Personalbrist i förskolan kan 

vara en orsak till att vissa barn i förskolan känner sig otrygga, framförallt yngre 

barn då anknytningen till en eller flera vuxna i förskolans personal är mycket 

viktig för barns trygghet. Det kan ta lång tid för barn i förskolan att bygga upp 

trygga relationer vilket är viktigt att ta i beaktning när det sker många 

personalbyten i barngruppen. Är barnets anknytningsperson borta kan barnet 

känna sig övergiven vilket kan medföra ett minskat förtroende till vuxna (Niss, 

2011). För att barnet ska känna lust till lärande, nyfikenhet samt erbjudas 

möjlighet till en god social utveckling är det viktigt med trygg anknytning. När ett 

barn känner sig sedd och omtyckt av sin anknytningsperson i förskolan skapas det 

positiva relationer mellan dem vilket i sin tur leder till en positiv utveckling för 

barnet. Förskolepersonalens närvaro i exempelvis en lek gör att barnet vågar ge 

sig hän i att utforska, och det ges även möjlighet att återvända till ‘tryggheten’ om 

barnet upplever en fara eller en oro. För det yngre barnets anknytning och 

trygghet är den ordinarie personalens närvaro viktig då vikarier ibland kan 

upplevas som en ‘fara’ eller hot och därmed skapa otrygghet hos barnet (Nyholm, 

2016; Broberg, Hagström och Broberg, 2012). 

Miljöns betydelse  

Både den sociala och fysiska miljön i förskolan har stor betydelse för barns 

trygghet och lärande och därmed sammantaget vilken kvalitet som genomsyrar 

förskolans utbildning. Den sociala miljön kan bland annat handla om hur 

förskolepersonalens bemötande mot barnet är och hur detta påverkar barns 

trygghet och tillit till vuxna (Linder, 2016). Både inomhus och utomhus är miljön 

viktigt för att förskolepersonal ska kunna ha god översikt över vad som händer 

och sker i barns lek och utforskande (Broberg m.fl., 2012; Wikland 2013). Enligt 

författarna behöver barn i den dagliga verksamheten känna förskolepersonalens 

närvaro och få deras uppmärksamhet för att utvecklas och läras. 

I en miljö där barn inte trivs, ses som oviktiga eller utsätts för olika kränkningar 

kan de uppleva en känsla av misslyckande. Dåliga förutsättningar för att trivas och 

utvecklas i förskolan kan i sin tur avspeglas i dålig självbild hos barn samt ett 
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minskat lärande (Johansson, 2016). Därför är viktigt att ett kontinuerligt 

kvalitetsarbete genomförs på förskolan för att kunna säkerställa barns trygghet 

och att de får bra förutsättningar för ett vidare lärande (Linder, 2016). 

Barn som vistas mycket utomhus leder ofta till att de sociala förmågorna utvecklas 

samt att leken kan fortgå på ett friare sätt än inomhus enligt Nyholm (2016). 

Barns spontanitet i leken ökar när de är utomhus i och med att det är lättare att 

röra sig. Vidare belyser författaren att den fysiska miljön på förskolan kan ha en 

relativt hög ljudnivå, och att den kan vara både positiv och negativ. Ljudnivån kan 

bero på olika faktorer och uppstå i olika miljöer och sammanhang. De positiva 

ljuden uppstår enligt Nyholm i situationer där barnet leker, medan de negativa 

ljuden uppstår i konfliktsituationer och när barn känner konkurrens kring 

förskolepersonalens uppmärksamhet. Ofta tillåts en högre ljudnivå utomhus än 

inomhus. I utomhusmiljön kan dock ljudnivån reduceras mycket då det inte 

förekommer samma resonans som i inomhusmiljön, vilket medför en känsla av 

välbefinnande hos barnet. Pramling Samuelsson & Sheridan (2004) beskriver att 

om barn och förskolepersonal vistas i en miljö där ljudnivån är hög kan det leda 

till nedsatt hörsel. För att undvika detta är det viktigt att förskolans personal ser 

över miljön som barnet vistas i samt att de delar upp barnen i mindre grupper när 

det är möjligt. 

Metod 

I metodavsnittet redogör vi för vilken undersökningsmetod vi använt oss av i detta 

examensarbete. Vi presenterar hur vi samlat in empiri, urvalet av informanter, 

den empiriska studiens genomförande, analysmetod och etiska 

ställningstaganden. Vi för en metoddiskussion samt redovisar hur vi fördelat 

genomförandet av examensarbetet.  

Undersökningsmetod 

Vid skrivande av examensarbeten finns det varierande vetenskapliga metoder att 

använda sig av för insamling av data. Exempel på dessa är observation, kvantitativ 

intervju och kvalitativ intervju. I vårt arbete valde vi att tillämpa kvalitativ intervju 

som metod då vi ansåg den som mest lämpad för att få svar på frågeställningarna 

för den här studien. 

Kvalitativ intervju presenteras av Johansson och Svedner (2010) liksom av Trost 

(2010) och Patel och Davidson (2011) som en intervjumetod som avspeglar 

informantens erfarenheter och kunskaper. Patel och Davidson betonar kvalitativa 

intervjuer som att vara inriktade och fokuserade mot individen. Frågorna 

utformas och ställs för att få reda på just den informantens erfarenheter, 

upplevelser och kunskaper. Då syftet var att undersöka vad förskolepersonal har 

för uppfattningar och erfarenheter om trygghetens betydelse för barns lärande 

ansåg vi att kvalitativa intervjuer var den bäst lämpade metoden för vårt arbete. 

Inför intervjuerna förberedde vi en lista med frågor, en så kallad intervjuguide (se 

bilaga 2) med specifika frågor för att sätta riktning mot ett förutbestämt ämne. 
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Kvalitativa intervjuer innebar i vår studie att vi följde en intervjuguide som gav 

informanterna stor frihet att med egna ord formulera sina svar kring ett särskilt 

område. Det gavs även utrymme för följdfrågor, vilket ibland kallas för 

semistrukturerade intervjuer, i enlighet med Dalen (2015) och Patel och Davidson 

(2011).  

Urval och genomförande 

Urvalet av informanter gjordes genom två olika metoder som Christoffersen och 

Johannessen (2015) benämner ‘kriteriebaserat urval’ och ‘snöbollsmetoden’.  

‘Kriteriebaserat urval’ är en metod som används av forskaren där informanterna 

uppfyller kriterier, som är specifika för forskningsområdet. Kriterierna i detta 

examensarbete var att informanten arbetade i en förskola med en pedagogisk 

utbildning. ‘Snöbollsmetoden’ syftar till att en informant eller annan tillfrågad 

person hänvisar till andra som de anser kan ge information till studien. Denna 

metod kom också till användning för oss då två informanter avböjde att delta i 

intervjun men kunde hänvisa till två andra informanter. 

Sammanlagt kontaktades, via telefon, åtta informanter som arbetar i åtta olika 

förskolor i två kommuner. De tillfrågades att delta i vårt examensarbete genom en 

intervju. Tillsammans med dem som tackade ja till att delta, bokades dag och tid 

att genomföra intervjuerna. Inför intervjun skickades ett missivbrev ut (se bilaga 

1) till respektive informant. I missivbrevet förklarades att vi utgick från 

Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer vilket innebär att informanten 

informeras om syftet med studien, att deras deltagande är frivilligt samt att 

informanten har rätt att avbryta intervjun om så önskas. Informationskravet och 

samtyckeskravet är enligt Löfdahl Hultman, Hjalmarsson och Franzén (2014) de 

viktigaste principerna inom forskningsetik.  

För att samla in empiriska data utgick vi från intervjuguidens upplägg (se bilaga 

2) och genomförde semistrukturerade intervjuer (Dalen, 2015; Patel & Davidson, 

2011). Intervjuguiden färdigställdes några dagar innan intervjuerna påbörjades. 

Intervjufrågorna delades upp i tre kategorier för att tillsammans ge svar på 

studiens två frågeställningar (se Kvale & Brinkmann, 2009).  

Platsen vi befann oss på under intervjun hade informanterna själva valt ut. En 

intervju utfördes i ett matrum, en annan på avdelningen där informanten arbetar 

och de resterande sex intervjuerna i ett kontor. Majoriteten av platserna där 

intervjuerna utfördes var avskilda, men störningsljud kunde dyka upp i form av en 

kaffemaskin eller att annan förskolepersonal gick förbi. Vi placerade oss mitt emot 

informanten för att kunna ha ögonkontakt under hela intervjun (se Kihlström, 

2007). Varje intervju spelades in med mobiltelefonens ljudinspelning och 

transkriberades sedan, för att i efterhand kunna analyseras. Den beräknade tiden 

för intervjun var planerad att pågå mellan 30 - 45 minuter men den faktiska tiden 

varierade mellan 15 - 45 minuter.  

Vi började varje intervju med att ställa bakgrundsfrågor om informantens 

utbildning och yrkeserfarenheter i förskolan för att intervjuerna skulle inledas på 

ett sätt som var bekvämt för båda parter. Med öppna intervjufrågor gavs varje 
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informant utrymme att svara så fritt och utvecklande som möjligt på varje 

intervjufråga. Intervjuguiden (se bilaga 2) i pappersform fick informanterna ta del 

vid genomförandet av intervjun. 

Efter att den första intervjun genomförts insåg vi att fråga sex och åtta (se bilaga 

2) gav likvärdiga svar. Vi valde dock att genomföra resterande intervjuer med 

samma antal frågor då vi ansåg att frågeställningarna inte kunde ändras när vi 

redan påbörjat datainsamlingen. Vi tänkte att detta då kunde blir fel i vår 

resultatdel. Enligt Trost (2010) hade vi kunnat ändra frågeställningarna, då Trost 

anser att intervju är en process som ständigt är föränderlig. Vi upplevde även att 

fråga 13 (se bilaga 2) som handlar om miljöns påverkan på barns trygghet, hade 

kunnat preciseras mer. Detta då vi fick frågan av några informanter vad vi menade 

med miljön, om det var den fysiska eller sociala miljön. Kön och ålder var för oss i 

detta arbete inte relevant, därför valde vi att inte precisera informanterna 

närmare. Fortsättningsvis kommer vi benämna informanterna med nummer 1 till 

8.  

Analysmetod  

Analysen av intervjuerna skedde i flera steg (Kvale & Brinkmann, 2009). Som ett 

första steg transkriberade vi ljudinspelningarna. Att transkribera innebär att 

lyssna på och analysera den ljudinspelning som genomförts och allt eftersom 

skriva ner inspelningen i text vad som sägs under intervjun. Detta för att viktig 

information inte ska utelämnas samt att få en text att arbeta med (se Patel & 

Davidson, 2011). I ett andra steg läste vi varandras transkriberingar för att få en 

helhet och därmed en bredare bild av informanternas berättelser, och för att ingen 

viktig information skulle utebli. I ett tredje steg analyserade vi svaren och utifrån 

varje intervjufråga gjorde vi en sammanställning av informanternas berättelser. 

Sammanställningen medförde olika synpunkter och perspektiv som gav svar på 

våra frågeställningar. I ett fjärde steg sammanställde vi svaren till kortare 

formuleringar där det väsentligaste framträdde enligt modellen 

meningskoncentrering (Kihlström, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Sammanställningarna stärktes med ett urval av citat från intervjuerna. I 

analysarbetet sorterade vi ut likheter och variationer i svaren från informanterna 

för att kunna ställa dem mot varandra. I ett femte steg sammanställde vi 

resultaten utifrån våra forskningsfrågor. 

Etiska ställningstaganden 

Den forskningsetik som forskare ska ta i beaktande i sin forskningsprocess skrivs i 

Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. Vi har i vårt arbete efterlevt 

de forskningsetiska principerna om informations-, nyttjande- och samtyckeskrav. 

Informanterna fick via email ta del av vårt missivbrev (se bilaga 1). I missivbrevet 

framgick syftet med vårt examensarbete och att vi skulle göra en kvalitativ 

intervju med ljudinspelning som sedan skulle transkriberas och analyseras. Det 

betonades att vi såg informanternas erfarenheter, kunskaper och deltagande i 

intervjun som viktiga i denna studie. I brevet förklarades även att deltagandet var 
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frivilligt och att all information kommer att avidentifieras, samt att den 

medverkande fick avbryta intervjun om och när så önskas utan att ange skäl. I 

missivbrevet framgick det även att all datainsamling, i detta fall ljudinspelningar 

och transkriberingar kommer att raderas efter slutfört arbete. Innan intervjun 

startades informerades informanterna om att arbetet också måste vara godkänt 

innan vi raderar all empiri.  

Metoddiskussion 

Den kvalitativa forskningsansatsen handlar om att kunna skapa en förståelse för 

och få en inblick i en eller flertalet företeelser inom informantens sociala 

verklighet. Den kvalitativa intervjumetoden tar avstamp i informantens livsvärld 

då informanten relaterar till sina egna erfarenheter och kunskaper och hur 

informanten förhåller sig till de olika frågor som ställs (Dalen, 2015). Eftersom vi 

intervjuade åtta informanter, alla anställda som förskollärare, vid åtta olika 

förskolor anser vi att deras olika perspektiv och erfarenheter bidrar till både 

varierande och förhållandevis brett perspektiv på ämnet för denna studie. 

Platsen där intervjun utfördes hade informanten själv valt ut, som tidigare 

beskrivits. Alla intervjuer spelades in på vardera förskola, men val av plats för 

intervju varierade en del. Majoriteten av intervjuerna var relativt ostörda, men 

störningsmoment kunde förekomma. Enligt vår bedömning var de nämnda 

störningsmomenten av mindre betydelse och inget som varken syn- eller hörbart 

tycktes påverka informanten. Då intervjufrågorna inte var av särskilt privat 

karaktär bedömde vi att informanten vågade berätta sin syn av trygghetens 

betydelse för lärandet, oavsett omgivning.  

Det som kan anses vara en svaghet med en kvalitativ forskningsintervju enligt 

Dalen är om den som intervjuar och informanten delar samma uppfattningar, 

kunskaper och erfarenheter. På grund av att detta kan det vara lättare för 

intervjuaren att tolka, lägga in egna bedömningar och visa förståelse för det 

informanten svarar, vilket i sin tur kan påverka analysen senare i processen 

(Dalen, 2015). Under intervjuerna kunde vi känna igen oss och ha förståelse för 

det som blev sagt då vi har erfarenhet av förskolans utbildning både praktiskt och 

teoretiskt. Men i genomförande av intervjuer höll vi låg profil för att inte påverka 

informantens svar. Sammanfattningsvis har vi i analysen av intervjuerna som vi 

genomfört i flera steg, strävat efter att framföra informanternas berättelser på ett 

legitimt sätt. 

Fördelning av arbetet 

De åtta intervjuerna och transkriptionerna delade vi upp likvärdigt och utförde 

var för sig. Utöver detta har vi skrivit alla delar av examensarbetet gemensamt. Vi 

sorterade arbetet i enskilda dokument genom det digitala verktyget Google 

Dokument så att vi båda kunde ta del av varandras text (se Schött, 2015). I detta 

program kunde vi också kommentera, ändra och ta bort text på ett sätt så den 

andra parten enkelt kunde se, godkänna eller avslå nya ändringar.  
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Resultat 

I det här avsnittet redovisar vi de resultat som framkommit ur intervjuerna med 

åtta personer som arbetar i förskolan. Som tidigare redovisats i metodavsnittet 

har vi analyserat det samlade intervjumaterialet i flera steg och fått fram följande 

resultat. Dessa presenteras i fyra huvudteman som är kopplade till 

examensarbetets frågeställningar. Vi redovisar resultaten under följande rubriker: 

Trygghet och lärande, Förhållningssätt och synsätt, Sociala relationer och 

Miljöns betydelse. 

Trygghet och lärande 

Förskolepersonalens svar på hur de definierar ett tryggt barn påminde om 

varandra. De ansåg bland annat att ett tryggt barn vågar ta för sig, är glad, nyfiken 

och positiv. Det framfördes också av flertalet informanter att barn som är trygga 

har lätt för att utveckla tillit till sig själv:  

 

Det känner tillit till sig själv och tillit till omgivningen, vågar visa upp hela sig själv 

och vågar ställa, vågar ifrågasätta, vågar interagera med omgivningen. Ja utan oro för 

konsekvenser eller ja (Informant 4). 

 

Ett barn som tar för sig, nyfiken, framåt, glad, positiv till verksamhetens olika 

områden, trygg i sig själv (Informant 5). 

 

Ett tryggt barn påverkas sällan negativt vid förändringar som sker i förskolans 

utbildning, var också något som framfördes: 

 

Ett tryggt barn är ett barn som är trygg fast olika förändringar sker som bland annat 

vikarier eller om de förändras saker runt omkring (Informant 7). 

 

Barn som inte känner sig trygga i förskolans utbildning har svårt att ta till sig ny 

kunskap och skapa relationer till nya människor. Det här var återkommande i 

informanternas svar, en av informanterna betonade detta på följande sätt:  

 

Är man inte trygg så tror jag inte att det spelar nån roll vad du gör i övrigt [...] då 

tillgodogör du inget annat heller och likaså sociala relationer (Informant 1). 

 

En annan informant uttryckte en liknande uppfattning så här: 

 

Har man inte den där tryggheten då finns det ingen anledning att göra det där andra 

heller [...] det är det främsta, det är grunden till allt (Informant 3). 
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Informant 5 berättar att trygghet är A och O för barns lärande, att trygga barn har 

lättare att ta sig an och lära av det som erbjuds i förskolan. Medan detta är svårare 

för otrygga barn då de många gånger blir avbrutna i sitt utforskande, då de blir 

ledsna och saknar sina vårdnadshavare. Informanten menar att otrygga barns 

lärande kan vara svårt att uppmärksamma som förskolepersonal:   

 

Jag skulle säga att trygghet är A och O för lärande [...] för att dom ska kunna ta sig an 

det vi har att erbjuda så behöver dom känna sig trygga [...] innan man känner att man 

kan acceptera att nu är jag här och det går bra att jag är här, mamma eller pappa 

kommer och hämtar mig på eftermiddagen [...] absolut kan det ske lärande även för 

otrygga barn men det är svårt att se, [...] ofta blir det störningsmoment, att dom 

kommer på sig med att sakna sina vårdnadshavare och blir ledsna och behöver en 

famn (Informant 5). 

 

I intervjun med informant 3 framkom det att barn som inte är trygga i sin 

omgivning vågar inte ta för sig eller utmana sig själv i sitt utforskande och 

lärande: 

 

Känner man sig inte trygg på stället så tar kanske det mycket energi och att man inte 

vågar ta in eller man klarar inte av att ta in vissa läranden och man vågar inte 

utforska, så tänker jag (Informant 3). 

 

Förhållningssätt och synsätt 

Att förskolepersonalens gemensamma förhållningssätt och synsätt gentemot 

barnet är väldigt viktig framförallt för barns trygghet i relation till lärande, 

framfördes på flera håll.  

Flera informanter lyfte vikten av att förskolepersonal som är tillåtande i barns 

utforskande ofta leder till att barnet vågar vara nyfiken och därmed tar till sig nya 

kunskaper.  

 

Är vi en tillåtande pedagog så känner barnen tillit till sig själv och till oss och då 

skapas en större trygghet som liksom går igen... eh... man vågar testa och man vågar 

göra och man vågar liksom ta för sig. Det tänker jag är vårt uppdrag att barn liksom 

vågar ta ut svängarna i att våga testa och göra något som man är obekväm med... för 

att vi har den barnsynen och det förhållningssättet... ja... att det är okej att misslyckas 

för det är ett steg närmare till att lyckas (Informant 6). 

 

Informant 8 förklarar på liknande sätt att hen strävar efter att vara “medforskare” 

med barn för att uppmuntra barnets nyfikenhet. Informanten menar även att ett 

tillåtande klimat i barngruppen leder till att barn vågar prata och ställa frågor utan 

att känna sig ifrågasatta eller rädda för att säga fel. Om barnet känner trygghet går 

situationer där barnet känner rädsla att undvikas: 
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Jag försöker vara medforskare, hjälpa barnen att upptäcka, ställa frågor som dom får 

svara på men inget svar är fel, utan alla ska få prova svara och det leder till att barnen 

känner en nyfikenhet och trygghet... ja... men... att barnen upptäcker att kompisarna 

också vågar fråga (Informant 8). 

 

Några informanter ansåg att vara en närvarande och stöttande pedagog är viktigt 

för att uppmuntra och ge barn möjlighet att utforska i sin egen takt. En av 

informanterna framhöll att hen försöker vara en närvarande pedagog som arbetar 

nära barnet för att stötta och hjälpa: 

 

Jag tänker att jag är närvarande vuxen [...] finns nära till hands och ser vad de är 

intresserade av och vad de visar intresse för, och att man är medforskande och 

undersöker tillsammans med barnen, och lyfter när man ser att det är någonting de 

visar intresse för (Informant 1). 

 

Informant 8 pekade på vikten av stöttande pedagogik och att vara närvarande för 

att öka barns trygghet, som framgår i följande citat: 

 

Dels så tycker jag att [...] vi är närvarande hela tiden och [...] vi har liksom en 

stöttande pedagogik [...] vi försöker hjälpa dem hela tiden och det tror jag bidrar 

väldigt mycket till tryggheten (Informant 8).  

 

Trygghet relaterat till barns ålder 

Förskolepersonalen var samstämmiga i att alla barn oavsett ålder i förskolan 

behöver trygghet. De anser däremot att trygghet kan ges på olika sätt beroende på 

barnets ålder och behov. Informant 4 berättar om sina tankar kring detta då hen 

förklarar tryggheten för barn i olika åldrar samt de vuxnas betydelse:  

 

Man tänker att små barn då jobbar man väldigt nära dom, sen tänker vi att ju större 

dom blir [...] vill man ju krympa sin egen betydelse [...] man tänka sig att inte allting 

ska cirkla runt vuxna (Informant 4). 

 

I flertalet av svaren framkom det att yngre barn oftast ges trygghet i form av fysisk 

närhet och omsorg av en vuxen. Informant 3 berättar att närhet ger trygghet för 

barnet men att det äldre barnet själv kan skapa trygghet med sina kompisar i den 

barngrupp det befinner sig i:  

 

Med dom små barnen är det närhet som ger trygghet, en famn att vara hos [...] de 

större barnen [...] har ju kommit en bit ifrån oss, de behöver ju också en famn ibland 

men för dom är det ju liksom trygghet i gruppen, man ska kunna va trygg med sina 

kompisar (Informant 3). 
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Informant 8 berättar att det är viktigt att vara en närvarande pedagog för att yngre 

barn ska känna trygghet:  

 

Jag tror att vårt förhållningssätt här [...] bidrar till ganska stor trygghet för de yngre 

barnen [...] för att vi försöker vara med dom hela tiden, vara närvarande pedagoger, 

att sitta med dom i leken eller sitta lite på sidan om så att man kan rycka in om det 

händer någonting [...] det bidrar till ganska stor trygghet för barnen att vi finns hela 

tiden (Informant 8). 

 

En av informanterna ansåg att det inte skiljer sig i arbetet med barns trygghet 

relaterat till ålder. Informanten anser att arbetet är lika, det vill säga att man ser 

barnen, har ett tillåtande klimat, man visar att man finns där, lyssnar och ser 

deras behov. Dock uttrycker informanten att barnets behov skiljer sig beroende på 

ålder:  

 

Jag tänker att man gör lika oavsett ålder [...] ja men alltså att man ser barnen och har 

liksom ett tillåtande klimat och man visar att man finns där för barnen och att man 

lyssnar och ser dom, och att man ser deras behov. Det tänker jag är ganska lika oavsett 

ålder. Men sen är deras behov olika beroende på deras ålder (Informant 1). 

 

Sociala relationer 

I samtliga intervjuer framkom vikten av att arbetslaget är överens om arbetet 

kring barns och vuxnas trivsel och hur man förhåller sig och visar respekt för 

varandra i förskolan. De beskriver mot den bakgrunden att positiva sociala 

relationer skapas där barn känner sig sedda och trygga. Informant 1 och 2 berättar 

att god stämning bland förskolepersonalen, där man litar på varandra och där alla 

arbetar för barns bästa samt att konflikter inte sker i barns närhet, gör att det 

skapas en trygghet bland både barn och vuxna: 

 

Hur vi är mot varandra i arbetslaget påverkar, är vi trygga med varandra och trivs så 

påverkar ju det barnen, det blir ju trygghet även för de [...] men även hur vi förhåller 

oss till barnen, att vi har ett respektfullt sätt gentemot barnen och att vi ser dom 

tänker jag också är viktigt för att de ska känna sig trygga (Informant 1). 

 

Det gör mycket om pedagogerna gillar varandra, gillar att jobba ihop [...] man 

behöver ju kanske inte älska varandra och kanske inte ens hålla med varandra om allt 

[...], att man litar på varandra och har samma barnsyn och att alla har barnens bästa i 

åtanke...typ såna grejer det tror jag påverkar ganska mycket [...] att barnen känner att 

det är en god stämning, att det är avslappnat och inga spänningar (Informant 2). 

 

Genom att förskolepersonal, via sitt kroppsspråk och verbala språk, visar barnen 

hur man är mot varandra och hur man tilltalar varandra på ett positivt sätt, skapar 

förskolepersonalen ett tryggt klimat i barngruppen berättar informant 4. 
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Informanten tydliggör sin syn på vuxnas del i att skapa ett tryggt klimat, hur 

viktigt det är att vi är medvetna om vårt kroppsspråk och vad vi säger, att hela 

tiden vara medveten om att vi blir tolkade och avlästa av barnen: 

 

man ser vuxna skickar ju signaler hela tiden på att, ja men det här är okej, det där var 

bra, här får du fria tyglar och fortsätt med det där [...] och de viktiga är väl att veta att 

man blir speglad ibland [...] Så vi vuxna är jätteviktig, på gott och ont (Informant 4). 

 

Vidare berättar informant 4 att förskolepersonal inte ska underskatta den 

tryggheten som barn ger till varandra: “barn stöttar varandra och ger trygghet till 

varandra, så de har en jättestor roll i tryggheten också”. 

 

Personalomsättning 

Flertalet informanter förklarar att förändringar i förskolan kan skapa en otrygghet 

hos barnet. De berättar vidare att en otrygghet kan skapas när den ordinarie 

personalen inte är på plats och ersätts med vikarier som ibland är helt okända för 

barnet. Informant 5 beskriver att det kan vara bättre att förskolepersonal från en 

annan avdelning på förskolan ersätter den personal som är frånvarande, då det 

förhoppningsvis är personal som barnet redan känner till:  

 

Det är ju klurigt på många ställen i förskolan, att man i perioder då många är borta 

blir det mycket vikarier, vilket kan skapa otrygghet [...] i största möjliga mån så ska vi 

flytta om oss på huset, alltså att en personal kan komma in från en annan avdelning 

[…] av den anledningen att vi vill inte att dom ska behöva möta så pass många nya och 

korta perioder, för att det har visat sig att det blir jobbigt för dom (Informant 5). 

 

Informant 1 menar att stor personalomsättning påverkar barns trygghet: 

“självklart blir det annorlunda och att det påverkar barnen och deras trygghet om 

de är stor omsättning av personal. Framförallt om det är många olika”. 

Informant 3 berättar om att situationer tillsammans med vikarier kan göra att 

rutinerna blir extra viktiga att följa den dagen: 

 

Ibland krisar det och man får hit en helt ny vikarie [...] man blir ganska hård i 

rutinerna när man [...] måste ha 2 vikarier och man är själv som ordinarie [...] då blir 

det att man får vara ganska strikt i rutinerna, då flyter man inte ut så mycket och 

hittar på så mycket konstigheter under dagen (Informant 3). 

 

När barnet ställs inför nya situationer, exempelvis byte av personal, kan det 

uppleva en osäkerhet och otrygghet. Men är arbetslaget sammansvetsat och har 

arbetat ihop en längre tid skapar det en trygghet i barngruppen vilket i sin tur gör 

att barnet inte behöver testa gränser. Allt detta berättar informant 7:  
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Informant: Nu har vi tre fått jobba ihop länge för att vara på en förskola och det visar 

sig bland barnen att man ser det på deras lek. 

Intervjuare: Hur då? 

Informant: Ja men jag tycker att det liksom känns om jag jämför med år då jag bytt 

kollegor varje termin och så här...nu är det ju andra barngrupper men jag känner 

ändå att det blir en sorts trygghet i deras varande att, dom vet...eh...behöver inte testa 

[...] utan dom känns som rätt trygga i det som är. Det är viktigt att få en sorts 

arbetsro, det ger ringar på vattnet och trygghet till resten av gruppen (Informant 7). 

 

Miljöns betydelse 

“Alla miljöer kan vara trygga om barnen är trygga i sig själv” (Informant 3). 

Flertalet av förskolepersonalen beskriver att miljön har betydelse för barns 

trygghet och lärande. 

Informant 1 anser att de fysiska miljöerna bör utformas på ett sätt som gör att 

barnen känner sig trygga, finns det rum som exempelvis har stängda dörrar bör 

det finnas en vuxen i närheten: “skapa rum som i sig blir otrygga kanske dörrar 

som stängs eller det inte är någon vuxen i närheten, sånt påverkar barns 

trygghet”. Vidare menar informant 1 att tillgängligheten i sig blir en trygghet för 

barnen, att de vågar vara självständiga och ta för sig i ett rum, och att det 

viktigaste är att det finns vuxna i närheten: “även tillgängligheten blir en trygghet, 

att jag vet att, här kan jag ta fram saker som jag behöver eller vill använda, att de 

blir självständiga i rummet. Men framförallt att det finns närvarande vuxna”. 

En annan informant berättar att miljön har stor betydelse och att stora utrymmen 

kan ge många olika intryck vilket kan skapa oroligheter hos barnet. Informanten 

tror på att ha rum i rummen för att skapa mer lugn och ro för barnet. Vidare 

menar informanten att miljön ska erbjuda ett brett utbud för att skapa lust för alla 

barn. Då kan alla barn hitta saker som passar just dem och det är en del i 

tryggheten: 

 

Jag tror den har stor betydelse, ehm sen är det absolut på olika sätt för olika barn men 

jag kan ju se till exempel att stora utrymmen ge mycket intryck och försvårar det här 

att det ska bli lugn och ro. Att man kan känna att nu är jag här och nu kan jag fokusera 

på vad jag ska göra. Så vi försöker med det här rum i rummen, har försökt också dela 

upp litegrann för att skapa dom här lugna stunderna. Sen att man har ett brett utbud 

för att skapa lust, för alla barn liksom, är också en del i tryggheten att jag får ta för mig 

(Informant 5). 

 

Informant 7 beskriver att de fysiska miljöerna är viktiga att anpassa för barns lek 

samt att vara lyhörd för vad barnen uttrycker vart de känner trygghet: “lyssna till 

vad barnen säger, vart de tycker om att vara och inte vara. Viktigt att se över 

lokalen så vi pedagoger kan vara närvarande och vara där barnen är”. 
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I förskolans undervisning kan det vara tryggt för barn att material inte byts ut allt 

för ofta. Informant 7 anser detta och menar att vissa barn kanske inte vågar 

närma sig materialet första dagen, men kanske nästa dag funnit modet att våga 

använda det: “en trygg miljö kan vara att man inte byter ut material hela tiden. 

Barn som exempelvis inte vågar ta sig an ett material dag ett kanske vågar prova 

dag två”.  

 

Informant 5 håller med och anser att miljön ska vara lockande och lättillgänglig 

för barnet: “den fysiska miljön ska vara inbjudande och med synligt material, 

barnet ska kunna välja något att göra som de känner för just då” (Informant 5). 

 

Informant 6 förklarar att “miljön är den tredje pedagogen” vilket enligt 

informanten innebär en inspirerande miljö där det är tillåtet att skapa och att leka 

med det man vill. Informanten förtydligar att förskolepersonal bör finnas nära för 

att hjälpa barnet hitta strategier, lösa olika problem som det stöter på i sitt 

utforskande. Miljön ska vara tydlig med vad den erbjuder men den ska också vara 

fri för barnet att leka med det barnet vill:  

 

Man brukar säga att ”miljön är den tredje pedagogen”. Både att man liksom ger en 

tydlig miljö men som ändå är tillåtande. Alltså en inspirerande miljö där det tillåts att 

skapa det man vill i leken. Alltså om man ska bygga, eller rita, eller om ska leka i 

ateljén, eller ute. Den ska vara tydlig men fri [...] en trygg miljö är liksom en miljö som 

är tillåtande, tydlig och generös, att vi ser och att vi är närvarande pedagoger så vi kan 

hjälpa dom in på rätt väg och hjälpa dom att hitta strategier för att lösa olika problem 

som dom har kommit fram till, att dom löser det själv men att man finns där som 

bollplank (Informant 6). 

 

Förskolepersonalen skiljer sig en del i sina svar angående vilken miljö, inomhus 

eller utomhus, som de anser är tryggare för barnen att vistas i. Några informanter 

menar att inomhusmiljön för vissa barn kan upplevas tryggare än i 

utomhusmiljön. Informant 2 beskriver det på följande sätt: “jag skulle säga att de 

flesta barn är tryggare inne. Det är närmare till pedagogerna, det är kortare 

avstånd mellan pedagog och barn, och det finns pedagoger lite överallt ” 

(Informant 2). 

 

En annan informant berättar att många barn vill känna närheten till vuxna i sin 

lek och sitt utforskande samt att inomhus är det en mindre yta att leka på, vilket 

resulterar i att barn har större uppsikt över var de vuxna befinner sig:  

 

Vi upptäckte att barnen upplevde pysselrummet som för långt bort från oss 

pedagoger, ingen ville gå dit utan att ha med sig en fröken. Miljön måste ju inbjuda till 

att här vill jag vara. Mycket om närheten till pedagogerna [...] många små barn känner 

större trygghet inne, detta på grund av närheten till pedagoger och mindre yta att röra 

sig på (Informant 3).  
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I en av intervjuerna framkom det att under utomhusvistelsen är det oftast färre 

förskolepersonal som vistas ute och som inte har samma möjlighet att ge den 

stöttande pedagogiken. Det är större yta där fler barn ska samsas om leksaker då 

de flesta avdelningar är ute samtidig samt att det ofta är fler intryck i 

utomhusmiljön: 

 

Jag tror att de flesta kan känna mer trygghet inne [...] dels tror jag att det kan bero på 

att det är fler barn ute, det är äldre barn och det är yngre barn. Det kan kännas som att 

det blir mycket intryck ute och hålla koll på andra så att det inte är någon som går och 

tar någon grej av en eller att någon kommer med en vagn eller en cykel eller sådär. Det 

kan säkert också ha med oss pedagoger att göra [...] för ute har man ju inte alltid lika 

mycket tid för att va den här stöttande pedagogen (Informant 8). 

 

Informant 5 och 8 berättar att det är många arbetslag som lägger sin reflektion då 

barnen vistas utomhus. Informant 5 menar att då det är många barn per vuxen så 

brister det i barns trygghet: “Cirka 40 barn på tre vuxna [...] det är dom gångerna 

jag tycker det brister i tryggheten för barnen”. Informant 8 bekräftar det 

informant 5 berättar kring antal barn per vuxen: “ibland kan vara uppemot 60 - 

80 barn på 6–9 vuxna”. Vidare förklarar informant 8 att vid sådana situationer 

hjälps de åt mellan avdelningarna att se efter varandras barn: “men så ibland har 

vi ju reflektionstid [...] och då har ett eller två arbetslag sitt inne [...] och då ska ju 

alla andra ha hand om deras barn och har inte lika mycket tid med sin grupp” 

(Informant 8). 

 

Här skiljer sig informanternas svar. De ovan nämnda informanterna anser alla att 

inomhusmiljön är tryggare för barnen. Informant 6 anser det motsatta, att 

utomhusmiljön är tryggare för barnen och berättar att det är lättare att ha 

överblick i vad som händer i utomhusmiljön, då det inte är något som är i vägen 

som exempelvis dörrar och väggar som det kan vara i inomhusmiljön. Barnen har 

också lättare att se var förskolepersonalen är:  

 

Överblicken inomhus inte är detsamma som utomhus. Inne kan barnen känna en 

mindre trygghet då de inte ser pedagogen alla gånger då väggar och dörrar kan göra 

det svårt att se och höra barnen, skulle jag säga och barnen har svårt att se oss. Ute 

kan barnen se vart det finns en pedagog, ett öppnare landskap och det skapar en 

trygghet (Informant 6). 

 

Informant 1 menar dock att förutsättningarna för att ett barn ska känna sig tryggt 

är likvärdig i utomhusmiljön och inomhusmiljön. I utomhusmiljön är det lättare 

för vissa barn att gå undan och vara mer för sig själva, medan andra barn tycker 

det tryggt att ha närhet till andra barn och vuxna: 
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Jag tänker att det är samma förutsättningar både inne och ute för att man ska känna 

sig trygg. Just tryggheten för ett barn kan ju va att möjligheterna att gå undan, eh, a 

men att inte vara där det händer hela tiden. Samtidigt som det kan vara för en annan 

tryggt att kunna va där det händer (Informant 1). 

 

Barngruppens storlek 

En stor barngrupp kan medföra en försämrad arbetsmiljö för både barn och 

vuxna. Detta anser informant 2 och fortsätter berätta om att en högre ljudnivå och 

en stressad vardag kan göra att förskolepersonal känner att de inte räcker till: 

 

Jag känner att vissa grupper är helt enkelt för stora [...] alltså ljudnivån, allt blir värre 

ju fler man är. Och ju mindre man känner att man räcker till eller hinner med ja men 

ju mer stressad blir man själv, höjer volymen själv, tappar tålamodet alla de sakerna, 

det skapar ju att [...] det blir inte lika kul att jobba (Informant 2). 

 

Informant 2 berättar vidare att stora barngrupper gör det svårare att hinna ge 

varje barn den omsorgen och det lärande det har rätt till. Informanten beskriver 

också om påföljder av stora grupper och anser att det är onaturligt för människor 

att vara i så stora grupper dagligen: 

 

De sjutton barnen jag pratade om som var 1 - 2 år och alla var blöjbarn, då känner 

man inte att varje barn kunde få den tid och omsorg som de förtjänade och de 

möjligheterna till lärande utifrån sin egen nivå på grund av att man räcker inte till 

helt enkelt [...] Sådär umgås inte människor, det är inte en naturlig gruppstorlek att 

umgås i en hel dag [...] börjar det bli typ 20-25 barn i en grupp, alltså det är svårt även 

som vuxen att upprätthålla goda relationer med alla på en arbetsplats [...], men 

barnen är yngre och har inte lika mycket erfarenheter, som förväntar vi oss att de ska 

ha perfekta relationer med 19 andra personer, det är ganska högt ställda krav. [...] Nä 

det blir höga krav på barnen, det blir höga krav på pedagogerna som jag inte tror är 

bra (Informant 2). 

 

För att kunna undvika sådana här situationer anser informant 2 att lösningen inte 

är att vara mer personal utan att se till barngruppens behov och förutsättningar  

 

Även om man skulle vara sex pedagoger i en barngrupp blir det ändå en hög ljudnivå 

[...] det blir väldigt mycket stimulans, alltså ljud och händelser [...] så det har inte 

bara med antal barn per pedagog att göra utan den faktiska gruppens storlek 

(Informant 2). 

 

Informant 6 håller med ovanstående då hen menar att förskolepersonalens arbete 

har betydelse för hur många barn som är lämpligt i en barngrupp: “mycket beror 

på vårt arbetssätt, synsätt och förhållningssätt, fungerar detta så kan man ha en 

ganska stor barngrupp”.  
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I ett svar uttrycker informant 8 att barns behov och förutsättningar har betydelse 

för hur sammansättningen av barngruppen ser ut: 

 

14 barn på tre personal är tillräckligt för att hinna med alla på ett bra sätt. Men det 

räcker med att ett enda barn har mer behov än andra så blir det genast mer arbete 

också. Ehm... så mycket beror på hur barngruppen ser ut (Informant 8). 

 

Färre barn i barngrupperna ökar alla barns möjligheter att ta för sig vilket kan 

vara en svårighet i större barngrupper, förklarar informant 5. Det gör det också 

lättare för förskolepersonalen att upptäcka konflikter i mindre barngrupp: 

 

När det är färre barn i barngrupperna [...] så är dom som är lite blyga eller osäkra eller 

dom som kan anses ha svårare för vissa saker och där det ofta kan bli konflikter till 

exempel [...] lugnar ner sig betydligt mer i en mindre barngrupp (Informant 5). 

 

Sammanfattande resultatanalys 

I det här avsnittet sammanfattar och analyserar vi resultaten på ett djupare sätt 

genom att koppla till den litteratur och de styrdokument som vi tidigare redovisat. 

Analysen presenteras utifrån vi de fyra huvudteman som gäller för resultatdelen: 

Trygghet och lärande, Förhållningssätt och synsätt, Sociala relationer och 

Miljöns betydelse. 

Trygghet och lärande 

Resultaten av intervjuerna gav oss enhälligt svar på hur informanterna definierar 

ett tryggt barn. De menar att trygga barn är glada, nyfikna och vågar ta för sig, 

vilket också är i enlighet med Niss (2011). I studiens resultat framkom det även att 

nya situationer sällan är ett problem då barnet ofta vågar utforska omgivningen på 

ett nyfiket sätt. Niss påminner om att ett tryggt barn har lättare att skapa 

relationer till andra barn och vuxna än ett barn som känner sig otrygg. 

Resultaten visar att barn som inte känner trygghet har svårt att ta till sig kunskap. 

Svaren från intervjuerna visar på att otrygga barn kan bli ledsna och sakna sina 

vårdnadshavare och därmed blir avbrutna i sitt lärande. I resultaten framkom 

även att otrygga barn har svårt att göra sin röst hörd, att de inte vågar ta för sig 

samt utmana sig själv. Omsorg i förskolans utbildning är enligt forskning något 

som påverkar barns utveckling och välbefinnande (jfr Renblad & Brodin, 2012). 

Ett tryggt och accepterat barn vågar enligt Persson och Gustafsson (2016) också 

vara nyfiket vilket i sin tur leder till ett lärande.  

Förhållningssätt och synsätt  

Ur ett trygghetsperspektiv är det enligt det samlade resultaten viktigt med tydliga 

strategier och strukturer i förskolans vardag för att barnet ska känna sig tryggt i 

förskolans utbildning. Att tydlighet är viktigt i förskolan styrks bland annat av 
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Johansson (2016). I resultaten framgår att när ordinarie personal ersätts med 

vikarier så kan det skapa en otrygghet för barngruppen. I resultaten framkommer 

också att enstaka informanter anser att det ligger på ordinarie personals ansvar 

att vara tydlig med vad som gäller, vad som ska ske och att rutinerna efterföljs (jfr 

Linder, 2016). 

Resultaten pekar på att informanterna anser att förskolepersonalens bemötande 

har stor betydelse för barnets trygghet och lärande i förskolan (jfr Lpfö 18). 

Genom att bemöta barnet med kärlek och vänlighet känner ett barn sig tryggt och 

accepterat, enligt bland annat Persson och Gustafsson (2016). Resultaten påvisar 

även att den medvetna närvaron spelar stor roll då förskolepersonalen är 

närvarande och stöttande i sitt förhållnings- och arbetssätt gentemot barnen. De 

menar att förskolepersonalen då ges större möjligheter att uppmuntra barnet till 

att utforska samt att det får göra detta i sin egen takt och utifrån sina egna 

förutsättningar. Detta bland annat genom att lyssna, engagera sig och vara 

delaktiga i det barnet tar sig för (se Biteus & Engholm, 2016).  

I frågan om arbetet kring barns trygghet framgick det i resultaten att det kan skilja 

sig beroende på barnets ålder. En förklaring var att arbetet är detsamma oavsett 

ålder, men att behoven kan se olika ut. Men flertalet av informanterna menar att 

de yngre barnen oftast ges trygghet i form av fysisk närhet och omsorg, och att 

trygghet till de äldre barnen fortfarande ges via fysisk närhet men även att det 

verbala språket ökar med åldern. Vidare berättar de hur de arbetar med yngre 

barns trygghet nämligen genom att vara närvarande pedagoger samt sitter med i 

barnens lek eller i närheten, för att snabbt kunna rycka in vid behov. De förklarar 

hur äldre barn själva kan skapa trygghet i barngruppen medan de yngre barnen 

har stort behov av vuxnas närvaro, samt att ju äldre barnet blir desto mer vill 

förskolepersonal krympa sin betydelse. Sammantaget framgick det i intervjuerna 

att barnen, i ett accepterande och tillåtande klimat, ska våga prata och ställa 

frågor utan rädsla för att säga fel. De menar att detta är väldigt viktigt i arbetet 

med barns trygghet i förskolan (jfr Persson & Gustafsson, 2016; Biteus & 

Engholm, 2016). Det finns som tidigare sagts styrdokument som 

förskolepersonalen ska förhålla sig till i sitt arbete med barnets omsorg, lärande 

och utveckling. Där skrivs det att förskolepersonalen ska erbjuda barnen en trygg 

och lärorik vistelse i förskolan där varje individ ska kunna lära och utvecklas 

utifrån sina förutsättningar (jfr Skolverket, 2018; SFS 2010:800). 

Sociala relationer  

I resultaten framgår det att förskolepersonal kommunicerar både verbalt och via 

sitt kroppsspråk med barn i förskolan. Detta har betydelse för barnets självkänsla, 

självförtroende samt hur de avspeglar sin syn på andra människor runt omkring 

(jfr Johansson, 2016). Ett positivt bemötande gör att barnet känner sig 

betydelsefullt, att förskolepersonal lyssnar till barnet och att barnets röst blir hörd 

(jfr UNICEF Sverige, 2018). Informanterna menar i resultaten även att om 

förskolepersonal och barn visar respekt för varandra så skapas ett positivt klimat i 

barngruppen, som gör att barnet vågar utforska. Vidare framgick det i resultatet 
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att det är viktigt att prata med varandra om hur man ska arbeta samt hur och vad 

som är viktigt i sociala relationer. Mot den bakgrunden skapas ett positivt klimat i 

både barngrupp och arbetslag för att alla trivs och mår bra. 

Det är viktigt hur förskolepersonalen arbetar för att skapa positiva sociala 

relationer mellan alla på förskolan, barn som vuxna. Detta framkommer av 

informanternas svar i resultaten. Forskning betonar att förskolan är en arena där 

barnet måste förhålla sig till andra barn och vuxna oavsett om det vill eller inte 

(Renblad & Brodin, 2012). I relation till det Renblad och Brodin beskriver, menar 

informanterna att förskolepersonalens kompetens har betydelse för att barnen ska 

kunna skapa tillitsfulla relationer (jfr Skolverket, 2018; SFS 2010:800). Vidare 

pekar resultaten på att i och med att arbetslaget har arbetat tillsammans under en 

längre tid, vet barnet vad som förväntas av det samt att det inte behöver testa 

gränser på samma sätt som om det är ny personal som barnet ska lära känna.  

Utifrån resultaten och forskning framkom det att stor omsättning av 

förskolepersonal i kombination med att barnet blir lämnad av sina 

vårdnadshavare påverkar barns trygghet och anknytning negativt. Detta kan ge ett 

stresspåslag hos barnet och av den anledningen är det viktigt att 

förskolepersonalen inte byts ut allt för ofta (jfr Nyholm, 2016; Commodari, 2013; 

Niss, 2016).  

Miljöns betydelse 

I resultatet framgår det att miljön i förskolan är viktig och kan anses som “den 

tredje pedagogen”. Den ska vara inspirerande för barnet att vilja skapa och leka 

hur och med vad det vill (jfr Skolverket, 2018). Miljön ska vara tydlig så att barnet 

vet vad som förväntas av det, men den ska också vara fri. Vidare framgår det i 

resultaten att förskolepersonalen ska finnas nära för att kunna hjälpa och stötta 

barnet i sitt utforskande. För att underlätta för personalen är det viktigt att miljön 

är utformad så att de kan ha en bra uppsikt över vad som händer i barns lek och 

utforskande. Dels för sin egen skull men också för att barnet i den dagliga 

verksamheten behöver känna förskolepersonalens närvaro och att barnet har 

deras uppmärksamhet för att kunna utvecklas och läras (jmf Broberg, Hagström & 

Broberg, 2012; Wikland 2013).  

Den fysiska miljön i förskolan kan ofta ha en relativt hög ljudnivå, anser 

informanterna. Den kan dock vara både positiv och negativ som tidigare nämnts. 

De förklarar hur en negativ hög ljudnivå kan skapa stress hos förskolepersonalen 

vilket kan leda till att förskolepersonalen påverkas negativt. Samtliga informanter 

och Nyholm (2016) är överens om att en faktor som har stor påverkan på 

ljudvolym och arbetsmiljö för både vuxna och barn i förskolan, är barngruppens 

storlek. Resultatet pekar på att man med fördel kan dela upp barnen i mindre 

grupper när det är möjligt. Informanterna menar att om man gör detta blir det 

lättare för förskolepersonalen att upptäcka konflikter, kunna se alla barn, deras 

behov och är även betydande för barnens trygghet och lärande (jfr SFS 2010:800). 

En annan lösning de beskriver på problemet med hög ljudvolym och stress kan 
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vara att flytta undervisningen utomhus. De förklarar att ljudnivån reduceras 

mycket då och att inomhusmiljön har en helt annan resonans. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2004) säger liknande om detta då de betonar att 

utomhusmiljön medför en känsla av välbefinnande hos barnen. I resultatet 

förklarar en av informanterna att det många gånger pratas om att man är för få 

vuxna, men anser att fler vuxna inte skulle lösa problemet, utan skulle istället 

medföra mer ljud och rörelse i gruppen. Resultaten visar också att hög ljudvolym 

inte bara har med barngruppens storlek att göra eller antal barn per pedagog utan 

den faktiska gruppens storlek. Informanterna anser också att mycket beror på 

vilket arbetssätt, synsätt och förhållningssätt som råder i arbetslaget, fungerar 

dessa delar är storleken på barngruppen av mindre betydelse. Ett annat problem 

som beskrivs är att höga ljudnivåer kan medföra nedsatt hörsel. De menar att 

detta kan drabba likväl vuxna som barn som vistas i en sådan miljö och kan vara 

direkt skadligt för individen. Därför är det viktigt att miljön i förskolan ses över 

och anpassas till undervisningen och barngruppens förutsättningar (jfr Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2004). 

Resultatet pekar på att det skiljer sig i vilka miljöer som barnen känner sig 

tryggare i. Flertalet informanter menar att barn känner mer trygghet inomhus än 

utomhus, då de ofta har större uppsikt över var de vuxna befinner sig. De berättar 

att under utevistelsen är det färre vuxna och fler barn än vad det är inomhus och 

att det beror på att förskolepersonal lägger sin reflektionstid när barnen är ute. En 

nackdel med utomhusmiljön som informanterna gemensamt påpekar är att den 

kan skapa otrygghet hos barnet. I resultatet framkom det att det brister i 

förskolepersonalens närvaro utomhus, då barnen vistas på större yta och det kan 

det vara svårt att ha uppsikt och vara närvarande i barnens olika lekar. En 

informant anser dock att tryggheten för barnen är likvärdig både i inomhus- och 

utomhusmiljön. Forskning betonar dock att leken tillåts vara friare utomhus än 

inomhus, och att spontaniteten i leken ökar, förklarar Nyholm (2016).  

Diskussion  

Syftet med det här examensarbetet var att få ökad kunskap om trygghetens 

betydelse för barns lärande utifrån några förskolepersonals perspektiv. 

Sammantaget genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta 

personer som arbetar vid åtta olika förskolor i två kommuner. Utifrån en 

intervjuguide med specifika frågor och utrymme för uppföljande frågor fick 

informanterna frihet att själva formulera sina svar (Dalen, 2015; Patel & 

Davidson, 2011). 

I det följande diskuterar vi det resultat som framkommit i intervjuerna med 

utgångspunkt i studiens två frågeställningar. Dessa två överlappar varandra då 

båda frågeställningarna visar på faktorer, positiva och negativa, som påverkar 

barns trygghet och lärande: 
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1. Hur ser förskolepersonal på barns trygghet i relation till lärande i 

förskolan? 

2. Vilka kvalitetsfaktorer anser förskolepersonal påverkar barns trygghet? 

 

I resultatet framkommer det att trygghet är grundläggande för barns lärande. 

Informanterna ansåg att om ett barn inte känner sig tryggt i förskolan har det 

svårt att ta till sig nya kunskaper och skapa relationer till nya människor. Studiens 

resultat sammanfaller här med ett teoretiskt sociokulturellt perspektiv på hur 

trygghet och lärande hänger samman med sociala relationer som innefattar 

trygghet (Askland & Sataoen, 2014). Informanterna anser själva att 

förskolepersonalens bemötande och förhållningssätt är av stor betydelse för barns 

trygghet. I den dagliga verksamheten behöver barn kunna känna och se 

förskolepersonalens stöd och närvaro i den fysiska miljön för att få deras 

uppmärksamhet som de behöver för att utvecklas och läras (se Broberg m.fl., 

2012; Wikland, 2013). Informanterna anser också att ett bra bemötande gör att 

barnet blir sedd och känner sig betydelsefull vilket i sin tur leder till trygghet. 

Deras syn på positiva samband mellan trygghet och lärande är i linje med 

forskning som redovisas av bland annat Nyholm (2016) och Commodari (2013). 

 

Informanterna anser även att miljön har stor påverkan för barns trygghet och det 

lustfyllda lärandet. Genom hela resultatet har informanterna varit relativt 

samstämmiga i sina svar, men när det gäller den fysiska miljön skilde sig svaren. 

Tänkbara orsaker till varför informanternas aspekter på den fysiska miljön skiljer 

sig åt tror vi kan bero på att miljöerna skiljer sig mellan förskolorna. Om 

förskolepersonalen inte är nöjd med exempelvis inomhusmiljöns utformning 

kanske deras upplevelse är att barnen är tryggare ute. En möjlig förklaring kan 

vara att förskolepersonalen i själva verket känner att de har bättre överblick över 

vad som händer ute. En annan faktor som kan påverka svaren tänker vi är vilka 

förutsättningar och behov som finns i barngruppen. 

 

I resultatet framgick det ett exempel på hur förskolepersonal känner sig 

otillräckliga och att det brister i både barns trygghet och omsorg när det är en 

barngrupp på 17 barn i ålder 1–2 år. Resultaten tyder på att det är svårt för 

förskolepersonalen att vara närvarande i stora barngrupper och att det i sin tur 

påverkar barns trygghet och lärande samt svårt att se varje individs behov. Stora 

barngrupper kan även skapa stress hos förskolepersonalen (Skolverket, 2016). 

Den höga ljudnivån som ofta råder i de stora barngrupperna menar 

informanterna kan skapa stress hos både barn och vuxna. Stress kan i sin tur leda 

till att förskolepersonal upplever sin roll som frånvarande och otillräcklig för 

barnen. Detta kan medföra att barnen känner sig obetydliga då de inte blir sedda 

(se Linder, 2016 & Palm, 2019). I relation till det författarna beskriver anser vi att 

detta är något som måste ses över för att förskolans personal ska kunna utföra de 

uppdrag och den undervisning de är ålagda. Informanterna förklarar att stor 

personalomsättning har negativ påverkan på barns trygghet (jfr Kihlbom 2004, 

2009). De anser att det i största möjliga mån bör vara ordinarie personal på plats 

för att rutin och struktur kan efterföljas på liknande sätt dagligen för att skapa 
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trygghet för barnen. Resultatet sammanfaller här med hur forskning ser på vilka 

kvalitetsfaktorer som har inverkan på barns trygghet och lärande (Broberg m.fl., 

2012; Linder, 2016; Palm, 2019; Skolverket, 2016; Wikland, 2013). 

 

I relation till vad forskning och resultaten visar anser vi att stora barngrupper 

ökar stressen hos både förskolepersonal och barn. Vi tror att detta kan vara en 

orsak till sjukskrivningarna som förekommer bland förskolepersonal idag och som 

i sin tur bidrar till stor personalomsättning. Vidare anser vi att både barngruppens 

storlek och stress är faktorer som måste minska för att förskolepersonalen ska ha 

möjlighet att ge barnen den trygghet, omsorg och det lärande de har rätt till. Vi 

ställer oss kritiska till att barn och vuxna i förskolan ska behöva vistas i så stora 

barngrupper då det påverkar alla negativt. Det finns rekommendationer som 

Skolverket (2019) har, varför inte följa dessa?  

 

På ett teoretiskt plan anses den svenska förskolan lägga grunden till ett livslångt 

lärande för alla barn (jfr Skolverket, 2018). Förskolepersonalens uppdrag är att se 

till att varje barn får tillgodose sig detta utifrån sina förutsättningar och behov. 

Skollagen (SFS 2010:800) säger att syftet med förskolan är att den ska vara en 

trygg plats där barnen ska ges god omsorg och utveckling. Skollagen säger vidare 

att barngruppens sammansättning och storlek är viktiga att se över samt att barn 

erbjuds en bra miljö i förskolan. Men vad vi kan se i den här studien finns det 

svårigheter i förskolans praktik att fullfölja de uppdrag som förskolepersonalen 

har, då resultaten visar på faktorer som stress, stora barngrupper och en stor 

personalomsättning som påverkar barns trygghet och lärande negativt. 

 

Vi ställer oss därför frågande till tankar som utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

skulle betyda att lärande alltid främjas i ett sammanhang tillsammans med andra. 

Vi tänker visserligen att barnet i förskolan ingår i en grupp med många människor 

där det skapas sociala relationer. Men barns vistelse i förskolan är inte något de 

själva valt utan det är något som vuxna bestämt för att samhället ska fungera. 

Barngruppen blir sålunda ett ‘påtvingat sällskap’ som barnet dessutom förväntas 

hålla sams med. I de allra flesta fall är det lyckade påtvingade sällskap men inte 

alltid. Detta tror vi kan bli en svårighet för barnets trygghet och lärande om inte 

barnet finner en plats i den sociala konstellationen som råder i förskolans 

utbildning. Vi vill även trycka på vikten av förskolepersonalens förhållningssätt 

när det gäller hur vi vuxna är mot varandra och mot barnen. Vi håller med om det 

som tidigare framkommit i studien, att hur förskolepersonal beter sig avspeglar 

sig i barnen. Detta anser vi är viktigt för barns självkänsla, trygghet och lärande.  

Metodreflektion 

Resultatet bygger som tidigare nämnts på intervjuer av åtta förskolepersonal på 

åtta olika förskolor i två kommuner. Alla informanter hade en pedagogisk 

utbildning och arbetade i förskolan. Trots olika arbetsplatser, erfarenheter och 

antal år i sin yrkesprofession framkom en liknande syn om betydelsen av barns 

trygghet för lärande och utveckling. Spridningen av informanter och att vi 
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analyserat svaren i flera steg bedömer vi bidrar till trovärdighet i studien (Trost, 

2010).  

Slutsats 

Vi har genom denna studie fått ökad förståelse för hur viktigt tryggheten är för 

barns välbefinnande, omsorg och lärande och vilka faktorer som kan påverka 

deras vistelse i förskolan. En slutsats som vi drar av den här studien är att 

förskolepersonal många gånger inte räcker till i relation till de krav och 

förväntningar som ställs på förskolans utbildning utifrån läroplanen Lpfö 18, 

Skollagen och Barnkonventionen. Stress, stora barngrupper och hög 

personalomsättning är faktorer som negativt påverkar barns trygghet och lärande 

i förskolan.  

En slutsats som följer av detta är att om den svenska förskolan ska fortsätta vara 

ett föredöme internationellt, måste faktorer som barngruppens storlek, 

förskolepersonalens förutsättningar och arbetsmiljö förbättras.  

När ska dessa faktorer förbättras så att förskolan ska kunna uppnå de högt ställda 

målen om barns trygghet och lärande som skrivs i läroplanen för förskolan, Lpfö 

18? Detta är en fråga som vi vill skicka vidare till politiker och beslutsfattare på 

nationell och lokal nivå. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

 

Missivbrev till informant. 

 

Inbjudan att deltaga som informant till ett examensarbete. 

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarutbildningen vid Umeå 

Universitet. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka samband mellan 

barns trygghet och lärande i förskolan. 

 

En första del i vårt examensarbete har varit en fördjupning i forskning och 

litteratur kring det aktuella ämnet och dina erfarenheter är viktiga i vårt fortsatta 

arbete.  

Vi kommer att göra en kvalitativ intervju som spelas in och sedan transkriberas. 

Ditt namn och dina personliga uppgifter kommer inte att nämnas i arbetet. 

Vid intervjun och i det fortsatta skrivandet kommer vi ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att du informeras om 

syftet med vårt examensarbete, ditt deltagande är både frivilligt och konfidentiellt 

(vilket innebär att ingen obehörig kan ta del av dina svar och dina resultat). All 

datainsamling kommer att raderas efter slutfört arbete. 

Intervjun beräknas ta omkring 30–45 minuter och du har rätt att avbryta den om 

du så önskar. 

 

Jag som kommer göra intervjun med dig heter XX.  

 

Om du har några funderingar eller frågor tveka inte att kontakta oss. 

 

Med vänlig hälsning  

 

 

Katarina Bång   Charlotte Agrell 

Mail: xxx@xxx.com    Mail: xxx@xxx.com 

Tfn: 070-xxx xx xx   Tfn: 070-xxx xx xx 

Förskollärarstudent   Förskollärarstudent 

Umeå universitet   Umeå Universitet 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

1. Var och när utbildade du dig? 

2. Hur länge har du varit verksam i förskolan?  

3. Hur många förskollärare arbetar i ditt arbetslag? 

 

Förskolepersonalens förhållningssätt: 

4. Vad utmärker ett tryggt barn, tycker du?  

5. Under vilka situationer kan barn känna en otrygghet? Ge exempel. 

6. Hur tror du att ert förhållningssätt och eran barnsyn i arbetslaget kan 

påverka barns trygghet? 

7. Tror du att arbetet med barns trygghet skiljer sig beroende på barnets 

ålder? I så fall varför?  

 

Arbetet med barns trygghet: 

8. På vilka sätt kan förskolans personal bidra till att stärka barns trygghet i 

förskolan? 

9. Upplever du att det finns svårigheter/hinder att arbeta med barns trygghet 

i förskolan? Motivera 

10. Hur ser arbetet med trygghet ut utifrån personaltätheten? (Ordinarie 

personal/vikarier etcetera) 

11. Hur tror du trygghet kan påverka barns lärande? Motivera 

12. Hur arbetar du för att barn ska känna sig trygga i att utforska? 

Ge exempel och motivera gärna varför. 

 

Miljöns betydelse: 

13. Hur tror du att miljön kan påverka barns trygghet i förskolan? 

14. Beskriv vad du anser är en trygg miljö för barn i förskolan utifrån ett  

lärandeperspektiv. 

15. Ser du någon skillnad när det gäller barns trygghet i inne-/utemiljön?  

16. Anser du att barngruppens storlek har betydelse för arbetet kring barns 

trygghet och lärande? Motivera 

 


