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Abstrakt 

Syftet är med den här uppsatsen är att undersöka vilka strategier som förskollärare 

säger sig använda för att möjliggöra trygghet i en pressad verksamhet. I dagens 

samhälle står förskolan inför många utmaningar såsom brist på utbildad personal, 

lokaler som inte är anpassade till verksamhetens behov och en begränsad ekonomi. 

Samtidigt som förskollärare upplever att deras uppdrag blir allt större upplever de 

också att barngruppernas storlek ökar. Många förskollärare menar att detta påverkar 

deras arbete i verksamheten. Därför undersökte uppsatsen vilka strategier 

förskollärare säger sig använda för att möjliggöra trygga relationer till barn och 

barnen emellan, samt hur förskollärare organiserar verksamheten för att skapa en 

social trygghet. För att undersöka detta har en digital enkät skickats ut och fyra 

intervjuer genomförts. I resultatet framkom det att de vanligaste strategierna var att 

dela upp barngruppen i mindre grupper, att inkludera barnen i arbetet med trygghet 

och att skapa tydliga rutiner för barnen i verksamheten. 
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1 Inledning 

Trygghet är en av förutsättningarna för att ett lärande ska ske i förskolans verksamhet 

(Niss, 2011; Renblad & Brodin, 2012; Persson, 2017). Styrdokumenten för förskolan 

påverkar vad förskollärare gör, hur de planerar verksamheten, vilka ämnesområden 
de ska arbeta med samt värdegrunden som alla förskolor ska ha. I 8 kap. 2§ av 

Skollagen (2010:800) står det att “Förskolan ska stimulera barns utveckling och 

lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg”. Även läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2018) tar upp tryggheten ur flera olika perspektiv. Under avsnittet om 
förskolans uppdrag och helhetssyn kan man läsa att förskolan bland annat “ska vara 

rolig, trygg och lärorik för alla barn” (s.7). Dessa begrepp ses som grundstenar som 

verksamheten ska vila på för att främja det livslånga lärandet. Utöver detta står det 
även att “utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och 

trygghet.” (s.10). Det är ytterligare något som trycker på att tryggheten inte bara är 

en grundsten i verksamheten, utan en viktig del för lärandet. Slutligen finns det även 
mål i läroplanen för just trygghet i relation till barngruppen. I läroplanen står det att 

förskollärare ska ansvara för att varje barn “får goda förutsättningar att bygga upp 

tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,” (Skolverket 2018, s.15). Det 

finns alltså ingen tvivel om att trygghet är viktigt för barnens lärande, och något som 
verksamheten ska arbeta med. 

 

Trygghet är ett begrepp som kan vara svårt att definiera. Det kan handla om en 
trygghet i form av säkerhet, alltså att det finns en fysisk trygghet där man är utom 

räckhåll för skador eller annan typ av fysisk fara. Det kan också handla om en social 

trygghet, med andra ord en trygghet som kan kopplas till individens känslor att känna 

sig trygg och fri från oro eller osäkerhet (Piippola, 2010). I studien är det i första hand 
den andra definitionen vi avser när vi nämner trygghet, det vill säga den sociala 

tryggheten. 

 
Vi har upplevt att förskollärare signalerar om en pressad situation i förskolans 

verksamhet och att barngruppens storlek ses som en faktor i förhållande till det arbete 

som skall utföras av förskollärare. I de förskolor vi besökt, har stressfaktorerna skilt 
sig åt, men gemensamt för alla har barngruppens storlek setts som ett problem. Det 

har till exempel handlat om barngruppens storlek i relation till lokalernas utformning, 

personaltäthet eller gruppens sammansättning. Trots detta är vårt intryck att samtliga 

förskolor lyckats skapa en meningsfull och trygg verksamhet för barnen. Därför vill 
vi med detta examensarbete synliggöra vilka strategier förskollärare använder för att 

skapa trygghet i en pressad verksamhet. Det är ingen hemlighet att det är svårt att 

definiera vad en stor barngrupp är. Williams, Sheridan och Pramling Samuelssons 
(2016) studie har visat att det är många olika faktorer som spelar in om man upplever 

barngruppen som stor eller inte. Förutom det vi redan nämnt, lokalens utformning, 

personaltäthet och gruppens sammansättning, har man också sett att det finns flera 
andra faktorer. Exempelvis kan modersmål, samspelet mellan barnen, förskollärares 

attityder och egna idealbild av barngruppen vara sådana faktorer. Med andra ord kan 

barngruppen upplevas som stor om till exempel många barn inte kommer överens 

med varandra, där samspelet blir påtvingat eller är av en mindre god karaktär. På 
samma sätt kan även barngrupper där en betydande andel barn har andra modersmål 
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än svenska upplevas som större. Det handlar med andra ord många gånger om de 

resurser man fått utifrån den barngrupp man har, om dessa resurser möter problemen 

som kan uppstå i barngrupper med några av dessa faktorer som nämnts (Sheridan, 
Williams & Pramling Samuelsson, 2014). Förskollärarens egna bild av den ideala 

barngruppen påverkar också till viss del hur barngruppen upplevs, då mycket av det 

som skiljer sig mellan idealet och den faktiska barngruppen blir en avvikelse. Av egna 
erfarenheter har vi dock sett att de allra flesta förskollärare försöker överbrygga alla 

problem som kan finnas och gör sitt absolut bästa för barngruppens välmående och 

verksamhetens kvalitet.  

 
Många av de nämnda variablerna är svåra att styra över för personalgruppen, 

exempelvis lokalernas utformning eller enhetens ekonomi som styrs av politiska 

beslut. Förskollärares kompetens däremot är en faktor som personalgruppen själva till 
viss del kan påverka. Detta kan de göra genom vidareutbildning, genom att ta del av 

forskning eller organisera ett kollegialt lärande. Även om det finns många olika 

utmaningar i förskolan så tror vi att det också finns många fungerande strategier hos 
verksamma förskollärare, för att hantera dessa utmaningar och trots allt skapa en trygg 

och lärorik undervisning. Därför vill vi med den här studien undersöka vilka strategier 

förskollärare säger sig använda för att skapa en trygg och lärorik verksamhet för 

barnen.  
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2 Syfte 

Vi är intresserade av att belysa förskollärares strategier för att skapa en trygg och 

lärorik verksamhet för barnen trots upplevda utmaningar. Syftet är att undersöka vilka 

strategier som förskollärare säger sig använda för att möjliggöra trygghet i en 

pressad verksamhet. 

2.1 Frågeställningar 
1. Vilka strategier uttrycker förskollärare att de har för att möjliggöra trygga 

relationer i verksamheten? 

 

2. Hur organiserar förskollärare verksamheten för att skapa trygghet? 
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3 Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer tidigare forskning tas upp. Det vill säga vad forskare har 

sammanställt om trygghet i verksamheten samt hur barngruppen påverkar hur 

verksamheten upplevs. 

3.1 Barns trygghet i förskolan 
Majoriteten av barnen i förskolan har sina viktigaste relationer med vårdnadshavarna 

i sin närhet, men förskollärare i verksamheten kan också bli betydelsefulla för barnen 

(Broberg m.fl., 2012.). Förskollärarens ansvarar för att relationerna med barnen blir 

tillitsfull genom det samspel som de har med barnen. En av förskollärarnas viktigaste 
uppgift, genom samspel, är att barnen är trygga i verksamheten för att barnen ska ha 

möjlighet att ha fokus på nuet istället för att ha fokus på vad som ska, eller kan, hända. 

Med andra ord att barnen ska ha möjlighet att fokusera på till exempel lärande som 
erbjuds i verksamheten (Broberg m.fl., 2012; Niss, 2011). Barnens olika relationer 

som har etablerats utifrån samspelet med vårdnadshavare, påverkar i stor utsträckning 

hur barnets samspel med förskollärarna utvecklas. En verksamhet med förskollärare 
som besitter kunskap om barnens relationsskapande blir därför en grundsten i arbetet 

för att skapa en trygg barngrupp som vidare möjliggör lärande. Förståelse och 

lyhördhet gentemot barnens erfarenheter och de olika relationer som barnen har 

skapat tidigare avgör hur förskollärarna kan skapa en relation. Det blir också 
betydande för vilka strategier de kan använda mot varje enskilt barn (Broberg m.fl., 

2012; Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). 

 
Forskning har visat att trygghet är en förutsättning för att ett lärande ska kunna ske i 

verksamheten (Niss, 2011; Persson, 2017). Om barnen exempelvis är många i en 

grupp kan det lätt hända att kontakten med förskollärare minskar, och kan därför 

skapa en bristande trygghet. Om barngruppen upplevs som stor blir det därför en 
större risk att barnen inte känner sig sedda eller hinner bli sedda. Även om 

förskollärarna känner att de hinner lägga mycket tid på enskilda barn, är risken större 

i en stor grupp att tiden inte är tillräcklig utifrån barnets behov. Därför kan barnets 
trygghet påverkas, i relation med barngruppens storlek och andra faktorer, till det 

sämre. Förskolläraren anser att de har sett barnet, men barnet får en minskad trygghet 

då behovet av närhet och samspel är större än det som ges. Det är viktigt att barnen 
åtminstone har en person i verksamheten som de känner sig trygga med och som kan 

erbjuda ett kontinuerligt samspel mot det enskilda barnet. Om kontakten med den här 

personen minskar ökar det risken att barnet inte känner sig trygg i verksamheten 

(Persson, 2017). Det i sin tur påverkar deras lärande i verksamheten. Det kan 
exempelvis handla om att barnet känner sig såpass otryggt att hen inte vågar delta i 

aktiviteterna eller i samspel med andra barn. Ett otryggt barn lägger en stor del av sin 

energi på att antingen återuppta kontakten med förskolläraren, eller att all energi går 
åt till att bara hantera de olika intrycken och situationerna (Niss, 2011).  

3.2 Barngruppens påverkan i verksamheten 
Barngruppens storlek kan vara svårt att definiera. Williams m.fl. (2016) skriver att 

det är många olika faktorer som avgör huruvida en barngrupp upplevs som stor eller 

liten, främst beroende på vilket perspektiv som är utgångspunkten. De faktorerna som 
framgick var antal barn per vuxna, barngruppens sammansättning, modersmål, 
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samspelet mellan barnen i gruppen, behov av särskilt stöd och förskollärares 

kompetens, attityder och bild av den ideala barngruppen (Williams m.fl., 2016). De 

menade att alla dessa faktorer inte bara bidrog till hur barngruppens storlek upplevs, 
utan även att detta påverkade antal barn det kan vara i en grupp för att den ska fungera. 

Även vad arbetslaget har planerat i form av aktiviteter, lärandeobjekt och den fysiska 

miljön visade sig påverka upplevelsen av storleken på gruppen (Williams m.fl., 
2016). Med det menar författarna att vissa former av aktiviteter kräver att många barn 

deltar, och andra aktiviteter enbart går att genomföra med ett fåtal barn i taget. I små 

lokaler kan en barngrupp upplevas som för stor, och samma barngrupp fast i större 

lokaler kan då upplevas som en liten barngrupp.  Williams m.fl. (2016) menar att det 
är hur den fysiska miljön och den planerade verksamheten är anpassad till 

barngruppen, utifrån de påverkande faktorerna, som avgör hur barngruppen upplevs. 

 
Rosenqvist (2014) skriver även om lokalernas påverkan av hur barngruppen upplevs. 

I studien framkom det att lokalernas utformning och storlek sällan upplevdes vara 

anpassad till den faktiska barngruppen. Detta gjorde att funktionen av lokalerna och 
miljön påverkades. Med andra ord kände förskollärarna i studien att lokalerna inte 

användes som önskat för att erbjuda en god lärmiljö (Rosenqvist, 2014). Detta gjorde 

att förskollärarna upplevde att de inte kunde organisera verksamheten såsom de 

önskade. Vidare skriver Rosenqvist (2014, s. 48) att ”… hinder kan också ta sig i 
uttryck i att tillfällen till att samspela minskar, då en begränsad yta och brist på tid 

bidrar till snabba lösningar för att få verksamheten att flyta på så friktionsfritt som 

möjligt.”. 
 

En viktig del i förhållande till barngruppens storlek är barnens stress. Stress för barn 

i verksamheten kan relateras till gruppstorlek, barnen kan bli stressade av flera olika 

anledningar som Vermeer och van Ijzendoorn (2006) lyfter. Långa timmar med 
separation från vårdnadshavare kan skapa en otrygghet hos barnen som då söker efter 

en ny trygghet bland flera vuxna. Detta kan bli en stressfaktor för barnet i fråga. 

Vidare är verksamheten ett sammanhang som för barnen kan vara, i viss utsträckning, 
ansträngande och påfrestande. Detta är något som i sin tur kan skapa en osäkerhet. 

Ytterligare så kan barngruppens storlek påverka barnens stress genom att tillgänglig 

yta minskar ju fler barn (och vuxna) det är som befinner sig i verksamheten (Vermeer 
m.fl., 2006).  

 

Renblad och Brodin (2012) kom i sin studie fram till att barnens välbefinnande och 

verksamhetens kvalitet påverkades av varandra. Det vill säga att om verksamhetens 
kvalitet höjdes så ökade även barnens välbefinnande. Att en mindre grupp barn skulle 

påverka kvaliteten i verksamheten till det bättre är något som de anser beror på hur 

förskollärarna använder sig av fördelarna med en liten barngrupp. Forskning visar att 
små barngrupper har större möjligheter till interaktion, kommunikation och 

engagemang (Rosenqvist, 2014; Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). 

Dock visar forskning även att arbetslaget ofta använder tiden i små grupper, till 
exempel vid sjukdom eller ledigheter, till administrativa och praktiska uppgifter 

såsom dokumentation och planering, istället för att använda den till enskilda möten 

med barnen i gruppen (Rosenqvist, 2014). Som tidigare nämnt kan det även vara en 

fördel att det är många barn i en grupp på avdelningen, då det kan möjliggöra andra 
typer av aktiviteter. Om det är många barn i en grupp kan det även öka chanserna att 

alla barn hittar någon de kommer bra överens med, det vill säga att möjligheten att 
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skapa goda relationer mellan barnen kan öka. Williams (2012) skriver att barn lär av 

varandra, vilket betyder att barnens relationer i barngruppen blir viktig för deras 

lärande och utveckling. 
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4 Teori 

För att kunna analysera den insamlade empirin utgår studien från begrepp i 

anknytningsteorin och det sociokulturella perspektivet. Niss (2011) menar att trygga 

barn har mer energi att lägga på lärandet till skillnad från osäkra barn som måste lägga 

mycket energi på att hantera de olika intrycken. Vidare skriver författaren att trygghet 

är något barnen får genom sin anknytning till de vuxna, därför har vi valt att använda 

anknytningsteorin och dess begrepp. Samspel är en grund för att möjliggöra en 

anknytning med barnen. Därför kommer vi även använda oss av det sociokulturella 

perspektivet. 

4.1 Anknytningsteorin 
Anknytningsteorin har sin början på 50-talet och skapades av John Bowlby, men 

sedan dess har teorin utvecklats och anpassats till dagens synsätt och verksamhet 

(Bowly, Wiking & Risholm Mothander, 2010). Många begrepp inom teorin är av 
relevans då de lyfter relationernas olika faktorer, mönster och påverkan. För att titta 

på hur förskollärare arbetar med tryggheten i barngrupper som upplevs som stora är 

det därför behjälpligt att se det ur anknytningsteorins perspektiv. Barnen skapar olika 
typer av relationer under sina första år, och hur barnen skapar dessa relationer 

påverkar hur deras framtida relationer kan skapas. Med andra ord så behöver 

förskollärare vara medvetna om barnens relationsskapande för att veta hur en trygg 

relation ska skapas. 
 

Det första centrala begreppet som kommer tas upp inom teorin är trygg bas. Den 

trygga basen är av vikt för barnen då den möjliggör barnets utforskande samt att den 
utgör en “säker hamn” dit barnet kan återvända om den känner sig otrygg i olika 

situationer (Bretherton, 1992; Bowlby m.fl., 2010). En trygg bas är därför avgörande 

för barnet, delvis för att positivt kunna utforska sin omvärld men även för att ha 

stöttning i sitt utforskande om det uppstår behov av det. Om barnet inte har en trygg 
bas skapas en negativ bild av utforskandet av dennes omvärld, anledningen till det är 

att barnet inte har någon som den kan lita på när behovet för stöd eller trygghet dyker 

upp. Barnet kan då, utan en trygg bas, klamra sig fast vid den vuxne och hamna i en 
beroendeställning där barnet aldrig vågar utforska sin omvärld. Utan en trygg bas kan 

barnet dessutom istället negligera den vuxne och på egen hand skapa en säkerhet eller 

känslomässigt stöd (Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008). 
Begreppet är relevant för studien då den trygga basen kan vara avgörande för hur och 

om förskollärare kan skapa en trygghet i barngruppen. Det går inte att skapa en 

trygghet i barngruppen, oavsett storlek, om barnen enskilt inte är trygga. Enligt 

anknytningsteorin behöver därför barnen, först och främst, en trygg bas i 
verksamheten. 

 

Inom anknytningsteorin pratar man om anknytningsmönster, det finns tre olika 
anknytningsmönster som ger en förklaring till barnens olika strategier i varierande 

situationer (Broberg, Hagström & Broberg, 2012; Killen, 2014). “Det finns idag ett 

beaktansvärt och växande material som tyder på att det anknytningsmönster som en 

individ utvecklar under åren före mognaden - spädbarnstid, barndom och tonårstid - 
påverkas djupt av föräldrarnas (eller andra föräldragestalters) sätt att behandla 

honom” (Bowlby m.fl. 2010, s.149). Dessa olika anknytningsmönster påverkar hur 
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barnen skapar relationer till vuxna i sin omgivning. Därför bör förskollärare ha 

kunskap om dessa för att veta hur hen ska bemöta de olika barnen och skapa goda 

relationer. “Därför är det så viktigt att pedagogerna känner till att barn kan ha olika 
anknytningsmönster, så att de kan förstå barnets beteende i olika situationer som 

aktiverar anknytningssystemet” (Broberg m.fl., 2012, s.280). Däremot är det enbart 

ett mönster som undersökningen kommer att fokusera på.  
 

Trygg anknytning lyfter den tillit barnet har till sin anknytningsperson, barnet har en 

tillit till att den vuxna finns där som stöd och hjälp, samt genom deltagande i barnets 

utforskande. Den vuxne har kontinuerligt visat att den är tillgänglig för barnet i 
skrämmande och utmanande situationer samt varit lyhörd och omsorgsgivande. 

Genom att den vuxna har möjliggjort en trygg anknytning för barnet så skapas en 

nyfikenhet för omvärlden som barnet vågar utforska utan att känna osäkerhet 
(Bretherton, 1992; Broberg m.fl., 2012). Detta är det anknytningsmönster som är mest 

relevant för studien, då den tittar på förskollärares strategier för att skapa en trygghet. 

Med andra ord kan det ses som förskollärares strategier för att uppnå en trygghet med 
enskilda barn, vilket i sin tur gör att barnet med stor sannolikhet även kan känna en 

trygghet i barngruppen eller verksamheten. 

 

För att jämföra i analysen så nämns ambivalent anknytning som ett annat exempel på 
ett anknytningsmönster. Detta innebär att barnet i majoriteten av olika sammanhang 

blir osäker på hur de ska vara och reagera. Barnets osäkerhet skapas för att den inte 

vet hur den vuxne kommer reagera gentemot behovet barnet uttrycker, och att 
samspelet på det sättet sker på den vuxnas villkor. Samspelet mellan barnet och den 

vuxne är präglat av att den vuxne tror sig veta hur barnet mår och känner sig, som i 

sin tur gör det svårare för barnet att själv utforska och upptäcka sin omvärld (Broberg 

m.fl., 2012; Bowlby m.fl., 2010).  
 

Barnet utvecklar flera olika anknytningsrelationer som i sin tur är ordnade enligt en 

hierarki. Anknytningshierarki lyfter att de olika relationerna inte är mer eller mindre 
värda utan de tillgodoser oftast barnens olika behov i olika sammanhang. Den högst 

ställda anknytningsrelationen består oftast av en primär omsorgsgivare, till exempel 

vårdnadshavaren, men anknytningspersonen som är högst ställd kan även bero på 
sammanhang och situation. Barnet har flera olika anknytningspersoner och det är av 

vikt att dessa är positiva för barnet, detta för att en trygg bas ska finnas i till exempel 

hemmet eller i förskolans verksamhet. Anknytningspersonen ska finnas där för barnet 

för att ge trygghet, stöttning och omsorg (Broberg m.fl., 2012; Umemura, Lacinová, 
Kraus, Horská, & Pivodová, 2018). 

 

Anknytningsteorin berör relationen barn har till vuxna i sin omgivning och dess 
samspel. Sociokulturella perspektivet berör samspelet och hur det påverkas av olika 

sammanhang, alltså det du lär dig både om vem du är men även hur man, i olika 

situationer, bör agera. Därför behövs också begrepp från det sociokulturella 
perspektivet. 

4.2 Ett sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet vill understryka att interaktion och kommunikation 

är viktiga nycklar till lärande och utveckling, med andra ord pekar teorin på vikten av 
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samspel (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014; Hundeide & Järvå, 2006; Vygotskij, 

Reiber, Robinson & Bruner, 2004). Då studien är intresserad av vad förskollärare har 

för strategier för att skapa en trygghet, så blir den sociokulturella teorin aktuell för att 
tolka dessa strategier. Hur förskolläraren hanterar samspelet med och mellan barnen 

behövs på det sättet ses ur det sociokulturella perspektivet. 

 
Inom traditionen anses språket och tanken vara kulturella redskap med vars hjälp man 

kan uttrycka sig, förstå världen och organisera sin omvärld, och på det sättet skapa en 

gemensam förståelse (Lundgren m.fl. 2014; Hundeide m.fl. 2006). Mediering är det 

begrepp som används för samverkan mellan människor och kulturella redskap, det 
vill säga hur människor använder sig av kulturella redskap för att förstå och agera sin 

omvärld. Dysthe (2003) skriver “Mediering är således ett centralt begrepp i 

sociokulturell teori och ett fenomen som utgör kärnan i studiet av lärande och 
utveckling” (s.79). Säljö (2013) och Vygotskij (1978) menar att interaktionen som 

sker mellan olika individer är en grund för att mediering ska skapas. Samspelet är det 

som gör att olika individer ger och tar olika resurser för att en mediering ska skapas. 
Dysthe (2003) menar vidare att den sociala gruppen och det sammanhang man 

befinner sig i inom gemenskapen är en startpunkt för det lärande som kan ske. Då den 

här studien är intresserad av förskollärares strategier och därmed samspel för att skapa 

en trygghet, kan språket ha en betydande del i ämnet. Dels berör det förhållningssättet 
förskollärare har till barnen och ämnet, men också hur de väljer att prata med barnen 

för att bygga en trygghet. Gemensamt för många förskollärare är att det är viktigt att 

samtala med barnen om de olika ämnena, till exempel föra en dialog med barnen om 
kränkningar, hur man är en bra kompis o.s.v. Med andra ord utforskar den här studien 

bland annat hur förskollärare använder språket som ett redskap för tryggheten i 

barngruppen. Inom det sociokulturella perspektivet görs det ingen skillnad mellan 

språk och handling (Vygotskij m.fl. 2004; Sträng & Persson, 2003). Det är viktigt att 
både de fysiska och teoretiska kunskaperna bevaras och förs vidare till kommande 

generationer, och enligt sociokulturella perspektivet behövs därför miljöer där 

färdigheterna kan kommuniceras (Sträng m.fl., 2003). De miljöer där dessa 
färdigheter kan kommuniceras blir då exempelvis förskolan, där förskolläraren i 

samspel med barnen ska föra informationen vidare. För att det ska kunna ske så 

behöver barnen som tidigare nämnt känna en trygghet i verksamheten. 
 

Det är viktigt att den vuxna är medveten om samspelets karaktär som sker i 

lärandesituationer, för att kunna använda sig av lämpliga strategier. Barnen påverkas 

av hur samspelet sker och genom att ha en grund för ett positivt samspel möjliggör 
man även ett lärande för barnen. Att samspelet ska vara positivt kräver därför att en 

god relation har byggts upp för att lärandet kan ske, därför har förskolläraren en viktig 

roll i att möjliggöra en trygghet för barnen i verksamheten (Ahlskog-Björkman, 2014; 
Broberg m.fl., 2012). Den primära socialisationen barnen möter ger dem en grund 

för de viktigaste kunskaperna i livet, exempelvis kognitiva och sociala färdigheter 

(Sträng m.fl., 2003; Cronlund, 1996). Barnen är lyhörda och lär sig av sin omgivning 
och skapar de första känslomässiga kontakterna till människorna i deras närhet. 

Genom de första relationerna lär sig barnen olika sociala regler för samspel, och 

präglar hur deras framtida relationer blir. Vidare är förskolan oftast den sekundära 

socialisationen som barnen möter, där lärande sker i olika miljöer och sammanhang. 
Villkoren för lärande och samspel blir därav förändrat för barnet utifrån deras 

erfarenheter av sin första socialisation (Sträng m.fl., 2003). 
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Inledningsvis behöver den vuxna finnas som stöd för barnens känslomässiga trygghet, 

och kan därefter övergå till lärande. Den proximala utvecklingszonen handlar om den 
nivå den lärande befinner sig på inom ett kunskapsområde. Till en början klarar barnet 

av färdigheten med hjälp av exempelvis förskollärare och scaffolding, för att sedan 

utvecklas och klara färdigheten utan någon hjälp alls. Scaffolding innebär att den 
vuxna erbjuder barnen stöd i sitt lärande, och minskar stödet allteftersom barnen tar 

till sig lärandeobjektet. När en lärande klarar av något utan stöd, så befinner den sig i 

en zon och är redo att introduceras för nästa utveckling inom kunskapsområdet 

(Lundgren m.fl., 2014; Van Oers & Duijkers, 2013). Gemensamt för scaffolding och 
trygghet i verksamheten är att barnen ska bli självständiga och våga ta sig an olika 

utmaningar. Om barnen är trygga vågar de i större utsträckning utforska miljöer och 

fenomen på egen hand, då de vet att förskollärare finns nära till hands om de skulle 
behövas. Scaffolding kan på det sättet också ses som ett verktyg för att stötta barnen 

att nå denna självständighet. 

 

4.3 Sammanfattning av begrepp 
Sammanfattningsvis kommer följande begrepp ligga som grund för analysen.  

 

• Trygg bas  

• Anknytningsmönster 

• Trygg anknytning 

• Anknytningshierarki  

• Samspel 

• Kulturella redskap 

• Mediering 

• Primära socialisationen 

• Sekundära socialisationen 

• Proximala utvecklingszonen 

• Scaffolding 

 
Utöver dessa begrepp nämns även säker hamn och ambivalent anknytning, där det 

förstnämnda hänvisar till trygg bas, och ambivalent anknytning används för att 

jämföra i analysen. 
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5 Metod 

Empirin samlades in med två olika metoder, enkät och intervjuer. Dessa två metoder 

användes för att dels hämta in en bred förståelse av hur förskollärare upplever sina 

barngrupper, och dels få en djupare förståelse av de frågor som studien ställer. 

Metoderna som användes genererade olika variationer av svar, de lyfte på olika sätt 

de positiva och negativa delarna för att vidare möjliggöra en helhet i resultatet. 

Enkäten fokuserade på de upplevda problemen i verksamheten, och intervjuerna 

fokuserade mest på förskollärarnas uppdrag.  

5.1 Enkät 
Den första undersökningsmetoden som användes var en digital enkät som spreds via 

sociala medier som vänder sig till förskolans pedagoger. Detta skapades i 

googleformulär för att respondenterna enkelt skulle kunna svara på den, samt att den 
kunde nå ut till fler respondenter runt om i Sverige. Enkäten delades upp i tre avsnitt 

utifrån frågeformat, med fem frågor i varje avsnitt. Den utformades på detta sätt för 

att den skulle bli enkel att förstå och snabb att svara på, vilket kan minska risken att 
respondenterna inte fullföljde enkäten. I åtanke var både svarstiden och att minimera 

tidsåtgång eller att respondenterna blev uttråkade till följd av frågorna. Det första 

avsnittet bestod av frågor med svarsalternativ, såsom ja- och nej-frågor som figur 1 
visar. 

 

Figur 1: Exempel på fråga med svarsalternativ 

Det andra avsnittet bestod av påståenden som respondenterna skulle svara på utifrån 

en likertskala om till vilken grad de höll med påståendet som figur 2 visar. 

 

Figur 2: Exempel på påstående 

Det sista avsnittet bestod av frågor med fritext, där respondenterna fick möjlighet att 

formulera sina egna svar. Frågorna där respondenterna fick svara fritt genererade en 

mångfald av svar vilket gav ett bra empiriskt underlag.  Frågorna utformades på dessa 
olika sätt för att bibehålla en uppmärksamhet och skapa en variation för 

respondenterna (Denscombe, 2018). Frågorna belyste hur respondenterna upplevde 

och tänkte kring situationen i förskolans verksamhet. Då barngruppens storlek kan 
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ses som en känslig fråga gjordes de i en enkät för att respondenterna kunde garanteras 

anonymitet. Det blir också mindre känsligt då frågorna vinklades så att 

respondenterna kunde svara utifrån tidigare erfarenheter eller sina allmänna 
uppfattningar. Enkäten var anonym, inget intresse för arbetsplats eller nuvarande 

barngrupp visades och därför kunde upplevelsen för utpekande minska.  

Sociala medier möjliggjorde att enkäten kunde nå ut till människor med gemensamma 

intressen (Denscombe 2018), och just därför lades enkäten ut på facebookgrupper för 
förskollärare. Avsikten var att förskollärare från hela Sverige skulle kunna svara på 

enkäten. Med det här metodvalet var vi medvetna om att respondenterna kunde lyfta 

de negativa aspekterna genom att uttrycka sitt missnöje i relation till syftet. Syftet 

kunde därför hamna i bakgrunden, vilket vi var medvetna om. För att förstå 
strategierna respondenterna gav så var det av betydelse att skapa en förståelse av 

problemen som de försökte hantera. 

5.2 Intervju 
Efter analys av enkätsvaren skapades intervjufrågor med fokus på att fördjupa de 

områden som förekom i enkätsvaren. Detta för att få en kompletterande mängd 
insamlad empiri (Allwood & Erikson, 2017). I enkäten visade respondenterna många 

strategier mot de upplevda problemen. För att intervjuerna därför skulle bidra med så 

givande svar och information som möjlig så utformades de till viss del utefter svaren 
på enkäten och bakgrunden. Intervjuerna gjordes genom besök på fyra olika förskolor 

med fyra olika verksamma förskollärare. Förskollärarna arbetade på förskolor inom 

samma kommun. Namnen på förskollärarna modifierades och de kallades för Maria, 

Lena, Kim och Emily. Lena och Emily har varit verksamma i över 10 år, och Maria 
över 20 år. Kim hade också yrkeserfarenhet av många år i verksamheten men var på 

en ny förskola sedan några månader tillbaka.  

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, en färdig mall med frågor 

förbereddes utifrån den insamlade empirin från enkäten med utrymme för följdfrågor. 

Frågorna utformades så för att kunna möjliggöra en fördjupning och tydligare 

förklaring av de svar som samlades in från enkäten. Att skapa intervjufrågorna på det 

sättet möjliggjorde att empirin skulle bli enhetlig när resultatet och analysen skulle 

utföras. I den kvalitativa intervjun var det viktigt med öppna frågor som ej var ledande 

till givna svar för att minska påverkan på respondenten (Kihlström, 2007), detta för 

att fokuset skulle vara på respondentens uppfattningar och erfarenheter. Vidare 

ställdes följdfrågor för att respondenten skulle kunna utveckla sitt tänkande om det 

var intressant och relevant gentemot syftet (Denscombe, 2018). Intervjuerna spelades 

in för att vidare transkriberas inför sammanställningen och analysen. 

5.3 Analys av data 
Empirin sorterades först och främst in i kategorier för vidare tolkning. 

Googleformuläret kom med inbyggda svarstabeller, vilket betydde att svaren redan 

var uppdelade i sina olika kategorier och sammanställda i cirkeldiagram för frågor 
med svarsalternativ och stapeldiagram för påståenden. I dessa diagram syntes både 

antalet och procenten av respondenter som svarat på respektive svar. Därför var det 

enbart fritext-svaren från avsnitt 3 som behövdes delas in i kategorier. Kategorierna 
från avsnitt 3 bildades genom att liknande svar hamnade i samma kategori. 

Kategorierna skapades genom att först och främst gå igenom alla svar, hitta likheter 
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såsom exempelvis förhållningssätt, och sedan räkna upp antalet svar som tog upp 

förhållningssätt.  

Intervjuerna transkriberades och sorterades in i kategorier på samma sätt som svaren 

på avsnitt 3 i enkäten, det vill säga att liknande svar lades i samma kategori. 

Kategorierna skapades för att resultatet skulle bli enhetligt och tydligt visa vilka 

likheter som uppkom. Genom kategorierna och resultatet kunde analysen även 

genomföras på ett effektivt sätt. Detta för att det tydliggjordes vilka samband det 

fanns och hur dessa samband uppkom. Vidare i analysen kunde man utifrån det 

resultat som uppkom även tydligt se de strategier som fanns för att komma runt de 

upplevda utmaningarna. I analysen kopplades resultatet och begreppen ihop för att 

vidare tolka den. Med andra ord tolkades resultatet utifrån de olika begreppen som 

nämns i teoridelen. För att kunna relatera till syftet och svara på frågeställningarna så 

kopplades analysen av resultatet med de begrepp som behandlades tidigare i 

bakgrunden. Transkriberingarna redigerades för enklare läsning, det vill säga att alla 

utfyllnadsord såsom “Eh” eller “Mm” togs bort, samt att påbörjade meningar eller 

upprepningar av ord togs bort. Detta gjordes för att talspråket bättre skulle översättas 

till skriftspråk. Utöver det ändrades alla namn på förskolorna eller barn som nämndes 

till bokstäver eller titel, exempelvis när en respondent sa namnet på förskolan så 

byttes namnet ut till “förskolan”. 

5.4 Urval 
Respondenterna vid intervjuerna arbetade med flera olika åldrar i verksamheterna, 

åldrar mellan ett och fem år. Barngruppernas storlek i verksamheten varierade i de 
olika verksamheterna, det vill säga att barngrupperna bestod av allt från 15 barn till 

25 barn. Dessutom var det öppna frågor som uteslöt svaren ja och nej, och som 

möjliggjorde utförliga resonemang. Respondenterna som intervjuades arbetade som 

tidigare nämnt på olika förskolor, och därmed utifrån olika förutsättningar. Detta 
gjorde att svaren som samlades in utgick från olika perspektiv. 

 

Enkäten fick totalt 239 svar, där 206 respondenter svarade att de var förskollärare och 
33 svarade att de var barnskötare. Majoriteten av respondenterna, 153 respondenter, 

uppgav att de arbetat inom förskolan i mer än åtta år.  

5.5 Etiska ställningstaganden 
Genomgående under planeringen och insamlingen av data togs det hänsyn till 

de forskningsetiska kraven. De fyra forskningsetiska kraven hämtades och 

sammanställdes från Vetenskapsrådet (2002). Dessa ska följas för att 

möjliggöra en “...kvalitativt god forskning med ett viktigt syfte och samtidigt 

skydda de individer som deltar i forskningen” (Hermerén 2017, s.13).  

 

Informationskravet - Respondenterna informerades angående studiens syfte 

samt om varför den genomfördes. Respondenterna fick dessutom information 

om att deltagande är frivilligt samt att de hade rätt att avbryta deltagandet när 

de vill under projektets gång. Innan intervjuerna skulle genomföras fick 

respondenterna ta del av ämnet och syftet med studien. Allt detta framgick i 

missivet som skickades ut innan intervjuerna, samt i samtyckesformuläret och 
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muntligt innan intervjun startades. Respondenterna fick även information om 

hur materialet skulle sparas och användas, samt hur länge det skulle användas 

innan det raderas. 

 

Samtyckeskravet - Respondenterna fick själva besluta över sitt deltagande. Då 

ett samtycke skulle finnas så fick de ta del av ett samtyckesformulär som de 

fick signera för att säkerställa att ett samtycke fanns.  

 

Konfidentialitetskravet - Uppgifter om respondenterna och annan känslig 

information ändrades eller togs bort i sin helhet. Utifrån studien ska man därför 

inte kunna spåra eller identifiera respondenterna. 

 

Nyttjandekravet - Det insamlade materialet bearbetades och användes enbart 

till studiens syfte. Materialet förstördes efter studien, det vill säga att när 

intervjuerna transkriberats så raderades ljudfilerna. Det skriftliga materialet 

togs bort efter att uppsatsen blev färdig. 

5.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
På grund av att det digitala formuläret var öppen för alla på sociala medier, och att 

den var anonym, så var det svårt att säkra att uppgifterna som lämnades stämde. Det 

gick inte heller att bevisa att alla som svarade hade någon som helst koppling till 

förskolan. Denscombe (2018) skriver att en nackdel med frågeformulär är att det inte 

ger forskaren några större möjligheter att kontrollera sanningshalten i 

respondenternas svar. Eftersom att enkäten delades i facebookgrupper för 

förskollärare så gick det dock att utgå ifrån att majoriteten av respondenterna hade 

koppling till yrket eller förskolan. Vi valde därför att lita på att de uppgifter som 

respondenterna gav var sanna.  

Det går inte heller att säkerställa att det respondenterna svarade under intervjuerna är 

sanningsenligt. Däremot går det att styrka att samtliga intervjurespondenter var 

yrkesverksamma förskollärare. Vi var medvetna om att respondenterna kan ha svarat 

utifrån vad de trodde att vi ville höra, eller vad de tyckte lät bra för stunden. Det 

betyder nödvändigtvis inte att det stämmer överens med hur förskolläraren i fråga 

arbetar med tryggheten. Denscombe (2018) skriver att det inte finns något sätt att 

verifiera vad andra berättar för en om sina tankar eller känslor. Vi utgår dock ifrån att 

samtliga respondenter var uppriktiga och lämnade så sanningsenliga uppgifter som 

möjligt. 
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6 Resultat 

I följande kapitel presenteras en resultatsammanställning av den insamlade empirin 

för att svara på hur förskollärare organiserar verksamheten samt vilka strategier de 

använder för att möjliggöra trygghet i en pressad verksamhet. 

Resultatsammanställningen är uppdelad utifrån enkät och intervju, därefter har 

strategierna som samlats in från båda metoderna sammanställts och analyserats 

utifrån de valda teoribegreppen.  

6.1 Enkätresultat 
Hela 93% av de som svarade på enkäten upplevde att barngruppernas storlek var ett 

allmänt problem (Figur 3), och majoriteten av respondenterna upplevde att barnen 
inte känner sig trygga i en stor barngrupp (Figur 4). Majoriteten av respondenterna 

ansåg också att barngruppens storlek påverkar hur man arbetar i verksamheten, som 

figur 5 nedan visar. Respondenterna beskrev därför de olika områdena som de ansåg 

vara det största problemet hos dem. 

 

Figur 3   Figur 4 

 

Figur 5: 1 - håller inte alls med & 4 - håller helt med 

6.1.1 Lokalernas utformning och anpassning till barngruppen 

Många respondenter tog upp lokalerna som ett stort problem för dem. Det handlade 

till stor del om lokalernas utformning i förhållande till barngruppens behov, det vill 
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säga att lokalerna inte var anpassade efter barngruppens storlek och behov. En 

respondent skrev att förskolan byggdes för att rymma 16 barn på varje avdelning, men 

att de nu har 24 barn på varje avdelning. En annan respondent upplevde också detta 

och svarade att ”våra lokaler kan i vissa lägen vara stressade då vi befinner oss med 

42 barn i en modul/barack som är lite liten i vissa lägen”. En liknande aspekt som 

togs upp var att lokalerna inte var anpassade till barnens ålder då de exempelvis 

befann sig på en avdelning utan skötbord med flera blöjbarn. En annan respondent 

skrev att ”för få toaletter i förhållande till antal barn.” var en stressande faktor hos 

dem, vilket också relaterar till att lokalerna inte är anpassade till barngruppen. 

Ytterligare en aspekt som togs upp om lokalernas anpassning till verksamheten var 

ljudnivån. Många respondenter upplevde att lokalerna var utformade på ett sätt som 
gjorde att ljudnivån blev störande. Det togs bland annat upp att verksamheten hade 

för stora och få rum, vilket gjorde att många barn vistades i ett och samma rum. Det 

visade sig inte ovanligt att personalen löst problemet med lokalernas utformning 

genom att bygga upp många mindre arbetsytor i ett och samma rum. Det vill säga att 
ett rum kunde bestå av ateljé, byggdel och hemvrå. Detta resulterade i sin tur att fler 

barn befann sig i samma utrymme med olika aktiviteter, vilket gjorde att ljudnivån 

upplevdes som störande. 

Båda dessa aspekter upplevde respondenterna skapade en stress hos arbetslaget, som 

vidare speglade sig i barngruppen. Många menade att det var svårt att arbeta med 

trygghet om lokalerna kunde vara en fara. En del upplevde då att fokuset hamnade på 

en annan sorts trygghet, där pedagogerna behövde lägga en stor vikt på att säkerställa 

att barnen inte skadar sig. De menade att den sociala tryggheten då hamnade i 

bakgrunden och inte fick samma utrymme i verksamheten. 

6.1.2 Bristande resurser 

En av de större kategorierna i enkäten blev resurser. Det vill säga att majoriteten av 

respondenterna upplevde att deras resurser inte mötte verksamhetens behov. Många 

upplevde även att de inte hann se varje barn under en dag och säkerställa att deras 

behov blev uppfyllda. Många respondenter menade att alldeles för många 

”omkringsysslor” tog tid från deras uppdrag och tid med barnen, vilket de då menade 

berodde på att deras resurser inte var anpassade utifrån deras behov. En respondent 

svarade exempelvis att de hade flera barn i behov av särskilt stöd, där det inte fanns 

personal till detta vilket gjorde att de kände en otillräcklighet och en känsla av att 

”hela tiden släcka bränder”. En annan respondent skriver att för stor del av dagen 

går åt till praktiska jobb som befinner sig utanför uppdraget, vilket gör att deras 

uppdrag som förskollärare blir påverkat då de inte har tillräckligt med tid över. En 

respondent skrev att det stressande momentet i deras verksamhet var ”knapp tid för 

planering, reflektion och dokumentation.”. Många upplevde att alldeles för många 

möten planerades in under verksamhetstiden vilket resulterade att tiden med barnen 

blev påverkad negativt. 

6.1.3 Personalbrist som skapar stress 

I enkäten framkom det att personaltäthet eller brist på personal är något som de allra 
flesta respondenterna oroade sig för. Av 239 respondenter tog 144 upp bristen på 

vikarier, bristen på utbildad personal och för få pedagoger per barn som största 

stressfaktorn hos dem. En respondent svarade att ett stressmoment hos dem var ”att 
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finnas där när man behövs och inte behöver springa runt och lösa bortfall av 

personal, olika möten och sånt”. Flera av respondenterna upplevde samma sak, att 

alldeles för mycket tid togs från barnen för att sköta administrativa uppgifter såsom 
att få tag på vikarier eller hoppa in på andra avdelningar vid sjukdom eller ledighet. 

Utöver det var det många som upplevde att deras barngrupp inte är ett problem om 

det inte hade varit för att de många gånger måste lösa bortfall av personal genom att 
låna ut personal till andra avdelningar, vilket gjorde att de ofta var bortfall på flera 

avdelningar. Många tog upp problemen med att det dels var svårt att få in vikarier, 

och de som fick in vikarier upplevde att det alldeles för ofta var olika personer varje 

gång eller outbildade vikarier som skapade stress hos dem. En ganska stor del av 
respondenterna menade att varaktiga relationer var viktigt för deras uppdrag, vilket 

de upplevde som svårt om de ofta fick in olika vikarier, eller om pedagogerna inte 

upplever att de har möjlighet att vara närvarande pedagoger. 

Många respondenter menade att de inte upplevde sig ha tillräckligt stor personalgrupp 

för antalet barn de hade. Det handlade exempelvis om att det fanns många barn som 

var i behov av särskilt stöd och då ofta i form av en ”egen pedagog”. Detta gjorde att 

många upplevde det som att de inte räckte till i barngruppen, vilket gjorde 

respondenterna oroliga över att de inte varit tillräckligt närvarande och sett alla barn 

under dagen. När frågan om vad en trygg omsorg innebär svarade många att just 

närvarande pedagoger var en viktig faktor. Respondenterna ansåg att det var viktigt 

att som pedagog vara närvarande för att kunna fullfölja sitt uppdrag som förskollärare, 

det vill säga för att kunna fånga upp barns intressen, nyfikenhet och undervisningen 

som sker spontant i stunden. Utöver det så upplevde de också att en närvarande 

pedagog ger barnen trygghet, då barnen då har större möjlighet att nå en vuxen när 

hen är i behov av stöd eller hjälp.  

6.1.4 Relationsskapande i verksamheten 

I enkäten framkom det att majoriteten av respondenterna upplevde att de hade goda 

relationer till alla barn i sin grupp (figur 6). 

 

Figur 6 

Detta är något som många respondenter uttryckte på flera ställen i enkäten. De 

menade att det var viktigt för dem som förskollärare att vara närvarande och ge barnen 
möjlighet att skapa varaktiga relationer i verksamheten. En respondent skrev att det 
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var viktigt att lita på barnen och skapa relationer genom att ”vara närvarande och 

härvarande”. 

Utöver relationerna som barnen skapar med sina kamrater menade många 

respondenter att barnen även behöver skapa varaktiga och goda relationer till vuxna i 
sin närhet. Flera respondenter menade att detta var en förutsättning för barnens 

inflytande och delaktighet i verksamheten. Respondenterna menade att detta kunde 

bli svårt för barnen då de inte alltid har tillgång till en pedagog att prata med. Ett 
flertal respondenter upplevde att de ofta känner sig otillräckliga (Figur 7). En 

respondent svarade att ”att inte räcka till eller kunna möta alla barns behov” gjorde 

att den kände sig otillräcklig. Ett flertal andra respondenter menade att 

omkringsysslor tog tid från barngruppen, vilket resulterade i att de oroade sig för att 

de inte såg alla barn. 

 

Figur 7 

Majoriteten av respondenter ansåg att en förutsättning för en trygg omsorg var att se 

till att barnens behov var tillgodosedda. En respondent skrev exempelvis om barns 

individuella omsorg och behov, och menade att det var viktigt att ha en relation till 

barnet för att kunna tillgodose och möjliggöra detta. Många respondenter menade att 

alla barn har olika behov och att verksamheten måste tillgodose dessa behov, men att 

det krävdes att personalen kände barnen för att detta ens skulle vara möjligt. Med 

andra ord uttryckte respondenterna att relationerna till barnen var av största vikt för 

att de skulle kunna skapa en verksamhet som upplevs som trygg och meningsfull för 

barnen. 

6.2 Intervjuresultat 
I följande kapitel presenteras resultaten från intervjuerna. 

6.2.1 Förskollärares orosmoment 

Samtliga intervjurespondenter var överens om att de ibland kunde känna sig 

otillräckliga. De uttryckte en oro över att de ibland kan känna att de inte har hunnit 

med alla barn under dagen.  

Man kommer hem så tänker man och analyserar lite hur dagen har varit. Hur det 

har gått och så upptäcker man kanske ”men herregud jag har ju inte pratat med 
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hen eller hen” liksom… Utan man har bara sagt ”ta på dig vantarna”, det är det 

enda jag har sagt under hela dagen till hen. (Maria) 

Kim menade också att hon ofta funderade på det efter arbetsdagen, och att hon då 

innerligt hoppades på att någon annan pedagog hade sett de barnet hon missat. Vidare 
menade hon att hon ibland kunde inse att den enda typen av kontakt hon haft med 

något barn var i form av enkla tillsägelser såsom “klä på dig jackan” eller “plocka 

upp klossarna”. Detta är något som de andra respondenterna också uttryckte, och de 
menade då att det därför var viktigt att arbetslaget hade en gemensam barnsyn eller 

förhållningssätt i verksamheten. Maria menade att även om förskollärare ibland måste 

gå in i en ledarroll så måste man också få tillfällen där man kan umgås med barnen, 

på ett lekfullt sätt.  

Att man kan vara en lekkamrat, man kan liksom vara med och stimma runt lite 

med barnen och leka, för det behöver de också. (Maria) 

Hon uttryckte att det var en balansgång mellan att vara pedagogisk ledare och kamrat. 
Lena menade att det handlade om att vara närvarande, och att både barnen och 

pedagogerna möts under positiva förhållanden. Emily förklarade vidare att det var 

viktigt att skapa ett gemensamt system, där arbetslaget tar en gemensam ställning så 
att personalen inte bara ska köra på sitt eget sätt. Hon menade att det var viktigt att 

arbetslaget har ett gott samarbete så att barnen inte blir oroliga eller förvirrade.  

Ett annat orosmoment som dök upp var barns individuella behov. Respondenterna 

menade att de ibland kunde stöta på utmaningar när det gällde att se till alla barns 

individuella behov. Kim menade att det ibland var svårt att se barns olika behov. Hon 

gav exempel på tillfällen där det har varit en utmaning att bygga relationer till barn.  

Byggandet av relationer kan gå väldigt fort, men just det här barnet som var 

väldigt tyst, liksom visade ingenting. Och man visste inte, ”vad ska jag göra 

här”… Ska jag liksom ta med, ska jag avvakta? Där var det ganska svårt. Då blir 

det nästan en frustration i det. (Kim) 

Ett av barnen hon hade i sin grupp upplevde hon som svår att skapa en relation till, 

då barnet gärna inte pratade, skrattade eller deltog i aktiviteter. Hon berättade att hon 

länge provade olika sätt att nå det här barnet, och att hon till slut insåg att det barnet 

behövde observera henne och gruppen.  

Tills jag märkte att jag ska nog låta det här barnet få vara och bara iaktta just nu. 

Och då märkte jag till exempel när jag började sjunga eller vi började med 

djurens olika läten så såg jag hela tiden hur det här barnet tittade på mig och 

tillslut när jag skojade till det lite med de andra barnen så stod pojken och liksom, 

såg glad ut. Asså på så vis, började vi liksom få en relation, han och jag. (Kim) 

Barnet i fråga behövde alltså stå i bakgrunden och iaktta de andra, men att hen ändå 

var delaktig på sina villkor. När barnet sen tilläts iaktta de andra utan att bli störd så 

såg Kim att barnet mer och mer kom in i aktiviteten. Barnet behövde med andra ord 

få utrymmet att bygga upp mod och relation till situationen och barnen i sin egna takt. 

Kim ansåg att detta var ett tydligt exempel för henne på hur olika barnens behov kan 
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vara. Hon menade att vissa barn behöver utmanas och uppmuntras till att delta, men 

andra behöver tid och att få göra det i sin egna takt. 

6.2.2 Att skapa relationer i verksamheten 

Respondenterna enades om att det var viktigt att möjliggöra relationer mellan barnen 

också. 

För mig så handlar min roll om att jag också ska få den här personen nyfiken på 

alla andra som är där. (Emily) 

De andra förskollärarna var inne på samma spår, och menade att framförallt de äldre 

barnen har sina kompisar i verksamheten som trygga punkter, snarare än 

pedagogerna. Detta är något som de antydde var en fördel med ett större antal barn i 

gruppen, för att barnen då har större chans att skapa sådana band till varandra. 

Men det finns flera möjligheter för barnen att utvecklas i de här lite större 

grupperna, att hitta både sånna som är som jag och som är annorlunda, såna som 

jag kan stötta, som barnen kan hjälpa, och några såna som kan hjälpa mig, att vi 

är olika.  (Lena) 

Lena menade att barnen hade ett större utbud i stora barngrupper, och att chanserna 

då ökade för att de skulle hitta mer än en kamrat att skapa meningsfulla relationer till. 
Vidare förklarade hon också att stora barngrupper erbjöd barnen fler möjligheter att 

lära känna olikheter. Detta var något som även Maria ansåg vara viktigt. Maria 

menade att pedagogerna behövde uppmuntra barnen till att hjälpa varandra, och att 
det då var en fördel om barngruppen var stor. Hon ansåg att barnen ofta var medvetna 

om olikheterna, men att de sågs som berikande i verksamheten.  

Det finns en mångfald av uttryckssätt, det finns många som är bra på olika saker, 

som verkligen kan behövas. Och jag tänker det skapar också bra möjligheter för 

oss att skapa bra lärgrupper, för vårt uppdrag är ju att lära känna varje enskilt 

barn och när vi har lärt känna varje enskilt barn i olika situationer, för vi pratar 

ofta om att du är inte bara på ett sätt. (Emily) 

Emily menade att olikheterna i barnens kunskaper och färdigheter också gynnas av 
att barngruppen var stor. Det ansågs vara viktigt att pedagogerna verkligen belyser 

barnens kunskaper och färdigheter för varandra, så att de går till varandra för hjälp. 

Ibland kunde de förundras över den kontakt som kunde uppstå mellan två barn när de 

fick arbeta tillsammans och hjälpa varandra med något de var bra på. Detta ökar även 
deras självkänsla och självförtroende, vilket kan göra att tryggheten ökar. Kim 

menade att detta utbud av olikheter också var något som möjliggjorde “spännande 

möten” i verksamheten.  

Det var också ganska spännande möte jag hade med två barn. De är tvåspråkiga 

båda två, och så skulle de jobba med lärplattan och puppetpals, och helt plötsligt 

så var det liksom det barnet som kanske inte säger jättemånga svenska ord, men 

börjar, som blev väldigt aktiv i jämförelse med det andra barnet. Och de var 

också jättekul att se. Då märker man ju också om bara hon får vara i lugn och ro 

så kunde hon jättemycket ord. (Kim) 
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Detta för att de utmanade och hjälpte varandra enligt respondenten. Kim menade att 

en stor barngrupp var berikande för barnen, men att förskollärarna måste vara 

uppmärksamma på de olika barnen för att kunna möjliggöra givande möten mellan 
barn som annars kanske inte möts. Förskolläraren kunde också se att det ofta hände 

att barnen fortsatte leka tillsammans efter aktiviteten, och menade då att pedagogerna 

ibland måste skapa en arena där barn kan mötas och skapa betydelsefulla relationer. 

6.3 Strategier för att skapa trygghet 
I följande avsnitt har de olika strategierna som förskollärare nämnt sammanställts. 

Strategierna i detta avsnitt kommer från både enkäten och intervjuerna. 

6.3.1 Verksamhetens organisation och struktur 

En stor andel av respondenterna från båda undersökningsmetoderna tog upp 

strukturens vikt för att skapa trygghet i verksamheten. Strategierna handlade till stor 

del om att dela upp barngruppen, det vill säga att dela barngruppen i mindre grupper 
som arbetade med olika aktiviteter. Att dela upp barngruppen i mindre grupper kan 

hjälpa till med att skapa ett lugn, stabilitet och trygghet i verksamheten menade 

många. I samband med att dela upp barngruppen uttryckte flera respondenter att det 

var viktigt att pedagogerna var fasta punkter i de olika miljöerna som barnen var i.  

Just det här att barnen känner att jag alltid finns där. När vi skolar in barnen då i 

den nya miljön. Att då gör vi pedagoger att jag kanske alltid sitter i byggen, min 

kollega i fantasirummet och den andra kollegan i upplevelserummet. Och sen 

har vi delat upp barnen lite och så är de i de här grupperna, och då vet de vad de 

gör i de här miljöerna. Och så kanske vi har det i 1 vecka, och sen byter vi grupp, 

personalen är kvar, vi byter bara barngrupp. Och när vi har gjort det i kanske 3–

4 veckor så kan det vara så att jag alltid sitter i byggen, den sitter där och den 

sitter där. Och då kan barnen gå vart de vill för de vet att finns någon trygg punkt 

någonstans.  (Lena) 

Lena uttryckte att om pedagogerna var fasta punkter i de olika miljöerna så skapades 
en trygghet för barnen då de visste att det alltid finns någon där. Flera respondenter 

menade också att det blir lättare att bygga upp en tillit för barnet om de får positiva 

sammanhang att relatera tillbaka till. Alltså sammanhang som inte skapade en stress 

eller osäkerhet hos barnen om barngruppen upplevs som för stor.  

Att dela upp barnen i olika rum eller miljöer kan även sänka ljudnivån och stressen, 

då flera upplevde att det inte blev lika mycket spring eller rörelser i rummen. Detta 

var en av de vanligaste strategierna för att skapa en harmonisk atmosfär som dök upp 

både i intervjuerna och enkäten. Vissa verksamheter har fasta smågrupper, men de 

allra flesta uttryckte att de roterar barnen i de mindre barngrupperna. Detta för att 

barnen skulle få möta olika barn i olika sammanhang och på det sättet få möjlighet att 

bygga relationer med alla barnen i gruppen.  

Alla barn är ju olika och den olikheten blir ju tydlig. Har man en stor grupp att 

det ändå finns möjlighet att dela in de i små grupper. Det tror jag, jag tror värdet 

av de här olika grupper, och inga fasta grupper. Utan att barnen hela tiden möter 

olika kompisar så de inte blir att vi har tre fasta grupper utan man försöker liksom 

hela tiden “idag ska vi jobba med det här och då är det ni som gör det” (Kim) 
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Fördelarna med detta kan vara om man exempelvis har ett mer tillbakadraget barn 

som inte tar lika mycket plats i verksamheten, och låter det barnen arbeta tillsammans 

med ett barn som kanske tar lite mer talutrymme. Flera av respondenterna i 

intervjuerna menade att det möjliggjorde spännande möten mellan barnen, och att 

detta i många fall gjorde att det tillbakadragna barnet vågade ta lite mer plats när det 

inte fanns lika många barn i aktiviteten. Det handlade mycket om att känna barnen i 

gruppen, och att på det sättet skapa möjligheter för spännande kontakter och 

utmaningar. Detta var även något många tog upp som något positivt med större 

barngrupper, att det blir ett annat utbud av olikheter som möjliggör många spännande 

utmaningar och möten.   

6.3.2 Att skapa rutiner för barnen 

En annan populär strategi för att möjliggöra trygghet i stora barngrupper visade sig 

vara rutiner. Många menade att barnens trygghet i verksamheten ökar om de i förhand 
vet hur dagen ser ut, vad som förväntas av dem i olika tillfällen och liknande. Flera 

respondenter lyfte också att rutiner och en tydlig struktur är viktigt för barnens 

välmående i stort, inte enbart för tryggheten, i verksamheten. De menade att det är 

viktigt för barnen att ha tydliga sammanhang som är likadana för att barnen inte skulle 

ha ett orosmoment.  

Rutiner är väldigt viktigt så de vet vad som ska hända, jag kommer till förskolan 

och då händer det här, och så gör vi såhär och såhär. Men när jag är trygg och 

kan de här rutinerna då kan man också bryta rutiner, men alltså du måste ju ha 

koll på det här först och sen kan ju den här flexibiliteten komma.  (Lena) 

Respondenterna menade att detta tog bort oron inför vad som komma skall, vilket 
gjorde att man kan fokusera på andra områden på ett annat sätt. Med tydliga rutiner 

och strukturer för barnen så minskar oron inför dagen, och barnen kan fokusera på 

aktiviteten eller innehållet i aktiviteten. Lena menade också att om barnen är trygga 
och känner till rutinerna, så är det lättare att bryta någon rutin och göra något 

annorlunda. Hon menade att i detta fallet kan det möjliggöra en annan typ av 

utmaning, och nästan en spänning över att de ska bryta någon rutin just den där dagen. 

Struktur och rutin menade flera respondenter kunde skapa en arbetsglädje, både för 

barnen men även för arbetslaget. Om verksamheten hade en tydlig struktur för vad 

som ska göras och hur det ska göras så minimerade man stressen menade dem. Ett 

exempel var vid påklädning av barnen, som kan upplevas som ett stressmoment i 

många verksamheter. Däremot menade respondenten att om man lät det ta den tid det 

tar i samband med en tydlig rutin och struktur för barn och vuxna så minskade stressen 

avsevärt. Strukturen och rutinerna är en grundsten i verksamheten uttryckte flera 

respondenter. De var däremot tydliga med att man behövde ha ett mål med varför man 

skapar rutiner och struktur.  

Innehållet är så viktigt, för om vi bara håller på att organiserar och strukturerar 

men vi vet inte vad vi ska hålla på med så är det ju helt meningslöst. Så de här 

viktiga innehållet är ju också en superstor del i att man också ska känna en 

trygghet tror jag. (Emily) 
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Utan ett mål uttryckte respondenterna att det blev meningslöst för att man då inte 

visste för vad eller varför man skapade de olika strukturerna eller rutinerna i 

verksamheten. Otryggheten av strukturer och rutiner som inte fungerade menade de 

därför ökade för barnen, då det kunde bli kontraproduktivt utan ett mål. Därför var 

det viktigt att reflektera över de strukturer man hade och varför för att man tydligt 

skulle förstå vad de var bra för, eller för att utveckla dem till det bättre. 

6.3.3 Den positiva kommunikationen 

Många respondenter pratade om vikten av det egna förhållningssättet. De menade då 

att den vuxne ska agera förebild för barnen, och om de vuxna i verksamheten är 

stressade speglas det i barngruppen så att även barnen blir stressade. Därför ansåg de 
att förhållningssättet var viktigt för hur verksamheten uppfattades. Strategierna var 

exempelvis att försöka hålla en så positiv bild som möjligt, det vill säga att försöka 

se det positiva i alla situationer och på det sättet inte låta problemen eller stressen 

komma för nära inpå så att det tar över verksamheten. En av respondenterna menade 

att man också måste tänka på att man inte är ensam i verksamheten.  

Vi har ju jättemycket om barns delaktighet, i egentligen, i en hållning där vi är 

tillsammans. Att är jag ibland ensam med barnen så är ju inte jag ensam, för jag 

har ju också barnen. Och att man är nogsam att prata med dem om det, alla saker 

vi gör, gör vi verkligen tillsammans. (Emily) 

Detta leder in på nästa strategi som var kommunikation, att prata både kollegor 
sinsemellan men också att prata med barnen. Många ansåg att det var extra viktigt att 

samtala med barnen om man upplevde att det finns några stressfaktorer i 

verksamheten. De menade att om man exempelvis har problem med ljudnivån i 
verksamheten, så är det extra viktigt att prata med barnen om ljudnivån och 

tillsammans komma fram till vad som kan göras åt det tillsammans, hur kan problemet 

lösas så att alla mår bra. En annan menade att det var viktigt att de vuxna också kan 

prata med varandra och har goda relationer. I samtalet om strategier för att skapa en 
trygghet svarade en av respondenterna att det är viktigt att man känner att man kan 

prata med kollegor.  

Sen är det ju viktigt också att om man är i ett arbetslag, att man känner att man 

kan prata med varandra att “åååh jag blir så stressad i de här situationerna”. Ja 

men då kanske min kollega säger “jaa men jag tar det, backa du lite så tar jag 

här”.  Så man kan ha den här dialogen sinsemellan. För jag kanske är mer 

stresstålig någon annan gång är den här gången. Att man har den dialogen också 

tycker jag är viktig, att man lär känna varandra på det planet (Kim) 

Många respondenter var på samma bana gällande detta, att man känner sina kollegor 

och kan dela på de svåra sakerna i verksamheten.  

På samma sätt menade de att man kunde samtala med barnen, för att barnen ofta var 

måna om att hjälpa varandra också. De allra flesta pratade om att de var måna om att 

samtala med barnen, och att arbeta med att barnen ska kunna gå till varandra om de 

behöver hjälp med något. En av respondenterna tog upp det här i samband med styrkor 

som finns i en stor barngrupp. Hen svarade att ”jag tänker att då har man ju också en 
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superstor bredd av kvalitéer som finns.” Hen menade då att alla är bra på olika saker 

och att man därför kan ta till vara på varandras kunskaper och färdigheter.  

Vi uppmuntrar ju dem att de hjälper varandra. Och vi har ju uppmärksammat när 

de jobbar med plus-plus och när de har byggt något så säger de “kom Maria, titta 

här” säger de. Det har A lärt mig och jag har lärt mig det av B som har hjälpt 

mig. Så det är mycket just det här att de hjälper varandra, och det är ju jätteviktigt 

för det blir ju det delbara lärandet. (Maria) 

En annan respondent menade också att man skulle uppmuntra barnen till att ta till 

vara på varandras kunskaper, och att det var något de pratade mycket om i 

verksamheten. Om det sa respondenten ”kanske kan du hjälpa din kompis att 

klippa…” och att man på det sättet lyfter och stärker det barnet. 

6.4 Analys av resultat 

6.4.1 Trygg bas beroende på barnens ålder 

Som flera av respondenterna nämnde så ligger barnens trygghet hos olika personer 

beroende på deras ålder. Många uttryckte att de yngre barnen har ett större behov av 

pedagogerna i verksamheten, och inte bara för omsorgsfaktorer såsom hygien. Utifrån 

teorin kan man tolka det som att de yngre barnen har pedagogerna som trygg bas i 
verksamheten. Det kan man se då flera respondenterna menade att barnen såg till 

pedagogerna i verksamheten. Ett flertal uttryckte att om en pedagog inte befann sig i 

närheten upplevdes barnen mer oroliga, och istället för att undersöka eller leka så 
letade de efter pedagogen. På samma sätt upplevdes de yngre barnen oroliga när 

vikarier arbetade för en ordinarie pedagog. Det går att tolka som att barnens trygga 

bas inte fanns i verksamheten och istället byts ut till något främmande för dem. Enligt 

forskning tyder det på att pedagogerna är barnens trygga bas dit de kan gå i situationer 

där de känner sig otrygga (Bretherton 1992; Bowlby m.fl., 2010).  

De äldre barnen däremot blev inte lika oroliga om pedagoger inte var lika tillgängliga, 

då de istället såg sina kamrater som trygghet. Flera upplevde att de äldre barnen blev 

mer oroliga om deras kompis var borta än om en pedagog var borta. På det sättet kan 
man tolka det som att de äldre barnen har sina kamrater som trygg bas. Därför 

påverkas de inte på samma sätt som de yngre barnen om en pedagog var borta, utan 

påverkades enbart när deras kamrat var borta. Respondenterna upplevde inte att de 
yngre barnen var beroende av sina kamrater på samma sätt, där blev det snarare en 

fördel om någon kamrat var borta då det betydde mer uppmärksamhet från 

pedagogerna. Gemensamt för alla åldrar ansåg respondenterna vara att barnen 

behövde någon typ av trygg bas. Detta är även något som forskare menade var 
avgörande för att barnen ska kunna utforska sin omvärld och på det sättet utvecklas 

och lära sig (Bretherton 1992; Bowly m.fl., 2010). 

Då de äldre barnen många gånger har kamrater som trygg bas i verksamheten kan 

man se flera fördelar med ett stort antal barn i gruppen. Detta för att chanserna att alla 
barn hittar en kamrat de kan finna den tryggheten i ökar. Man kan också tolka det som 

att då utbudet av olikheter blir tydligare så möjliggör det även fler trygga kamrater i 

olika tillfällen. Som respondenterna uttryckte det så kunde de se att många barn har 

olika lekkamrater beroende på aktivitet. De menade att barnen ibland upplevdes 
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lugnare med en kamrat i en situation än med en kamrat de i andra fall upplevs trygga 

med. Detta går att tolka det som att de olika intressena och behoven i olika situationer 

avgör vilken kamrat barnet finner trygghet i. Det kan bero på att barnen har ett 
gemensamt intresse för exempelvis dans som barnen inte finner hos sina andra 

kamrater. Denna bredd av kvaliteter som uppstår i verksamheter med ett stort antal 

barn gör med andra ord att barnen kan finna flera kamrater i olika sammanhang för 
tryggheten. Ett viktigt redskap för pedagoger i dessa fall har varit att dela upp 

barngruppen i mindre grupper, för att inte bara hantera lokalernas utformning eller 

ljudnivån, utan för att möjliggöra värdefulla möten mellan barn. Förskollärarna väljer 

strategiskt vilka barn de ska para ihop i olika situationer, vilket gör att barn möter 
flera olika barn i olika situationer. Detta i sin tur hjälper barnen att hitta dessa trygga 

punkter i varandra i de olika situationerna.  

6.4.2 Barns behov av trygghet i olika sammanhang 

Utifrån resultatet kan man se att barnen har en tydlig anknytningshierarki. Det går att 

tolka det som att pedagogerna uppfyller en annan funktion för de äldre barnen än vad 
de gör för de yngre. Detta då deras kamrater är viktigare än pedagogerna för deras 

trygghet i verksamheten. Hos de yngre barnen uppfyller pedagogerna en annan 

funktion, då de behövs som omsorgsgivare. Dock måste man vara uppmärksam på att 
pedagogerna på något sätt påverkar alla barns trygghet, oavsett ålder. Skillnaden är 

bara på vilket sätt barnen behöver pedagogerna. De yngre barnen har ett större behov 

av pedagogerna då det fortfarande finns mycket de inte klarar av själva. Man kan säga 
att de på det sättet inte är lika självständiga som de äldre barnen då de fortfarande är 

i behov av en vuxen som hjälper dem med exempelvis toalettbesök och annat. Det 

betyder dock inte att de äldre barnen inte har något behov av en trygghet hos 

pedagogerna. De äldre barnen ser fortfarande till pedagogerna för vägledning och 
hjälp med sådant de än inte har bemästrat. Att barnen söker sig till pedagoger när det 

exempelvis uppstår konflikter mellan barn tyder på att de känner en tillit till 

pedagogen och att pedagogen kan hjälpa dem. Därför kan man se att barnen många 
gånger har en trygg anknytning till pedagogerna också. Viktigt att tänka på med 

anknytningshierarkin är att det avgör barnens olika behov i olika sammanhang, det 

vill säga att pedagogerna är viktigast i vissa situationer men mindre viktiga i andra. 
Det betyder inte att någon relation är mer värd i alla sammanhang (Umemura m.fl., 

2018) 

Alla barn har olika anknytningsmönster som skapas redan i familjen, och dessa olika 

mönster kommer att påverka hur relationerna till pedagogerna och de andra barnen 

kommer se ut. Det är viktigt att pedagogen är medveten om barnets olika 
anknytningsmönster, då det genererar olika typer av samspel och strategier för att 

skapa en god relation till barnet. Detta var något respondenterna var överens om, då 

de ansåg att det var viktigt att se till varje barn och dess individuella behov. Ett barn 
som exempelvis har en ambivalent anknytning kan bli osäker på hur hen ska vara eller 

agera i olika situationer, och därmed har barnet helt andra behov och behöver en 

annan typ av stöttning för att nå en trygghet i verksamheten eller pedagogerna. Därför 

är det viktigt för pedagogerna att inte enbart vara medvetna om barnens 
anknytningsmönster, men också hur de ska bemöta de olika barnen för att möjliggöra 

goda och trygga relationer i verksamheten. 
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6.4.3 Den primära och sekundära socialisationen 

Det går att tolka resultatet som att de yngre barnen ännu inte har bekantat sig eller 

funnit trygghet i den sekundära socialisationen men att de äldre barnen är vana vid 

den sekundära socialisationen. Den primära socialisationen finns oftast i familjer, där 
föräldrarna har gett barnet den vård och omsorg som behövs för utveckling (Sträng 

m.fl., 2003). Vid inskolning möter barnet dock den sekundära socialisationen, där 

andra typer av band ska knytas. Då barnen fortfarande är i ett stort behov av vård och 

omsorg kan man se det som att pedagogerna utgör en brygga mellan den primära och 
sekundära socialisationen. För att skapa en trygghet i den sekundära socialisationen 

har förskollärare nämnt rutiner som en av de viktigare delarna. Rutinerna inom 

verksamheter hjälper barnen att sära på de olika lärtillfällena, då det i den sekundära 
socialisationen sker lärande i olika miljöer och sammanhang olikt den primära 

socialisationen (Cronlund, 1996).  Dessa rutiner kan ses som ytterligare något som 

skiljer de båda socialisationerna åt, då rutinerna i hemmet skiljer sig från rutinerna i 

verksamheten. På det sättet blir det en tydlig separering av de båda, vilket gör det 
lättare för barnen att se vilka sociala koder som gäller vart. Att veta vad som förväntas 

av en är avgörande för tryggheten, och med hjälp av rutiner vet barnen vad som 

förväntas av dem. Detta är även något som förbereder barnen inför kommande 

mötesplatser i samhället som exempelvis skolan. 

6.4.4 Barns delaktighet  

En annan strategi som respondenterna tog upp var att involvera barnen i arbetet. Detta 

gjordes genom att samtala med barnen och att tillsammans med dem bestämma hur 

de vill ha det i verksamheten. Respondenterna menade att barnen också var måna om 
att det ska vara bra för alla i verksamheten, samt att de hade många idéer och tankar 

kring hur man kan göra det bra för alla. Detta arbetssätt bygger på interaktion och 

kommunikation, vilket ses som viktiga delar till lärande och utveckling (Lundgren 
m.fl., 2014). Genom att inkludera barnen i detta arbete hjälper man även de att se och 

förstå vad de ska göra, hur det ska göras samt varför de ska göra på ett speciellt sätt. 

Många menade att barnen lättare tar till sig något när de också förstår varför de gör 

det. Sheridan m.fl. (2009) menar även att delta i diskussioner ger barnen möjligheter 
att utveckla sin sociala kompetens. Som en respondent beskrev så arbetade de mycket 

med att barnen skulle hjälpa varandra. Därför synliggjorde de under samlingar vad 

alla barnen var bra på, genom att låta barnen berätta vad de anser sig vara duktiga på 
och vad de anser sina kamrater vara duktiga på. Genom detta kan man se att samspelet 

mellan pedagoger och barn påverkas av pedagogers förhållningssätt gentemot barnen. 

I denna typ av samspel kan man tolka det som att barnen ses som jämlikar och 
kompetenta, då pedagogerna tror på barnen och litar på att de tillsammans kan bygga 

en trygg verksamheten och social miljö.  

Att inkludera barnen i detta arbete är något som byggts upp med hjälp av scaffolding. 

Det vill säga att pedagogerna har inkluderat och stöttat barnen till att de själva klarar 

av arbetet. Respondenterna menade att de under hela förskoletiden arbetat med att 
samtala med barnen om hur man exempelvis är en bra kompis, och att de till en början 

hade ett större utrymme i samtalet. När barnen blev äldre och ju längre pedagogerna 

och barngruppen arbetat med ämnet, desto mindre behövde pedagogerna styra eller 
delta i samtalen. Det visar mediering, det vill säga hur pedagogerna och barnen 

använder språket som kulturellt redskap för att förstå och agera i verksamheten 

(Dysthe, 2003). På det sättet formar barnen och pedagogerna tillsammans hur de vill 
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att den sociala miljön i gruppen ska se ut. Detta i sin tur påverkar hur samspelet ser 

ut och därmed hur lärandet sker. Samspelet mellan pedagoger och barn bygger på en 

gemensam respekt och tillit, där både pedagoger och barn anses vara viktiga aktörer 

i verksamheten.  

Detta går också att koppla till vad respondenterna ansåg om relationerna i 

verksamheten. Majoriteten ansåg att relationerna och därmed samspelet var viktigt 

för barnens lärande, men även barnen och pedagogernas välmående i verksamheten. 

Som en av respondenterna uttryckte det så behöver pedagogerna och barnen ha en 

relation där de känner varandra för att pedagogerna ska veta var barnen befinner sig 

kunskapsmässigt. Det går att koppla till den proximala utvecklingszonen, då 

pedagogen måste veta vart barnet befinner sig i sin utveckling för att kunna utmana 

och stötta barnet till ett lärande och fortsatt utveckling. Detta är något som 

respondenterna menade var viktigt både för relationen och lärandet, då de ansåg att 

om relationen var av god karaktär kunde pedagogen på ett bättre sätt utmana barnet. 

På samma sätt menade de att om pedagogen kunde utmana barnet på ett bra sätt så 

gynnades deras relation. Om utmaningen hade varit för svår eller inte anpassad till 

det enskilda barnet kan man tolka det som att tilliten mellan barnet och pedagogen 

blir lidande. 
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7 Diskussion 

I följande kapitel kommer resultatet diskuteras och kopplas till bakgrunden med den 

tidigare forskningen. De områden som respondenterna upplevde som problematiska 

kommer att kopplas till forskningen om barngruppen. I detta kapitel kommer även 

metodvalen att diskuteras. Avslutningsvis kommer resultaten återkopplas till studiens 

frågeställningar. 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Vikten av goda relationer 

I resultaten av undersökningen blev det tydligt att barns trygghet är viktig för 

verksamheten. Utan trygghet menade många respondenter att lärandet inte kan ske, 

vilket också är något forskning beskrivit (Niss, 2011). Med andra ord är det inte så 

konstigt att styrdokumenten nämner trygghet som en av grundstenarna i 

verksamheten. I resultaten uppdagades flera olika strategier och förhållningssätt för 

att skapa trygghet hos barnen, där ett flertal av respondenterna menade att 

relationskapandet var den viktigaste aspekten för att skapa trygghet. Respondenterna 

menade att det är nödvändigt att barnen och förskollärarna har en god relation till 

varandra för att förskollärare exempelvis ska kunna tillgodose barnens individuella 

behov. Detta går att koppla till den tidigare forskningen, som menar att förskollärare 

måste ha en förståelse och vara lyhörda gentemot barnens tidigare erfarenheter och 

relationer för att kunna skapa goda relationer (Broberg m.fl., 2012). Om relationen 

mellan förskollärare och barn inte är av god karaktär blir det ganska uppenbart att 

tryggheten blir lidande. Flertalet respondenter menade att detta beror på att en 

närvarande pedagog kan ge barnen trygghet, då det finns en större möjlighet för 

barnen att nå en vuxen när hen är i behov av det. Den tidigare forskningen visade att 

barnen kan känna sig mindre trygga under separationen från vårdnadshavare om 

barnet upplever problem med att söka trygghet hos andra vuxna i verksamheten. Med 

andra ord så behöver barnen en god relation till de vuxna i verksamheten för att inte 

uppleva dessa problem. Däremot är det som tidigare nämnt olika beroende på hur 

gamla barnen är. De äldre barnen har till större utsträckning varandra och sina 

kompisar som trygg bas i verksamheten, till skillnad från de yngre som har ett större 

behov av de vuxna i verksamheten.  

I resultatet blev det tydligt att förskollärare behöver arbeta med att skapa goda och 

varaktiga relationer till barnen samt skapa en miljö och verksamhet där barnen kan 

skapa goda och varaktiga relationer till varandra. Det leder in på nästa strategi som 

blev tydlig i resultatet, nämligen att organisationen i verksamheten påverkade 

tryggheten. För detta hade respondenterna många olika strategier, allt från att hur de 

byggde upp miljön i lokalerna till hur de delade upp barngruppen. Den vanligaste 

strategin var just att dela upp barngruppen i mindre grupper. Detta menade 

respondenterna var en av de positiva aspekterna med att ha ett stort antal barn i 

gruppen, då det gav större möjligheter till spännande möten mellan barnen. Ett större 

antal barn i gruppen betyder att de finns en rikare mångfald som gjorde det möjligt 

för barnen att möta olika individer i olika situationer. Detta är något respondenterna 

upplevde som en berikande tillgång om arbetslaget tog vara på mångfalden genom att 

skapa olika utmaningar för barnen att mötas i olika konstellationer. Detta går att 
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koppla till vad Williams m.fl. (2016) skriver om angående hur barngruppens storlek 

upplevs. Det vill säga att det till stor del är vad förskollärarna har planerat i form av 

aktiviteter och miljön som påverkar hur barngruppen upplevs. På samma sätt kan man 

tolka det som att förskollärarnas ansvarar för att den planerade verksamheten 

möjliggör barnens trygghet oberoende av hur många barn det finns i gruppen. I 

resultatet blev det tydligt att respondenterna upplevde att barnen kände sig tryggare 

när gruppen delades i mindre grupper, för att barnen då får möjlighet att skapa 

relationer till fler barn i gruppen.  

7.1.2 Lokalernas anpassning till barngruppen 

I resultatet uttrycktes det en oro över lokalerna och att de inte var anpassade efter den 

barngrupp respondenterna hade. Rosenqvist (2014) lyfter i sin studie att lokalerna 

sällan var anpassade utefter de barngrupper som befann sig i lokalen. Ytan som därav 

är tillgänglig för barn och vuxna i verksamheten minskar och det blir ett stressmoment 

då det inte finns plats för alla som befinner sig i lokalen (Vermeer m.fl., 2006). Det i 

sin tur visar resultatet kunna ha en negativ påverkan då man inte kunde använda 

lokalen för det syfte man ville och att lokalen har för många personer. Verksamheten 

för både barn och vuxna blev därför lidande till viss del. Då det var alltför många barn 

i barngruppen, för det antal som lokalerna var utformade för, så skapades en stökig 

miljö med hög ljudnivå vilket respondenterna upplevde som ett stressmoment, både 

för barn och vuxna. William m.fl. (2016) skriver att en barngrupp kan upplevas som 

för stor och inte hanterbar om lokalerna inte fungerade för antalet barn. Däremot blev 

det tydligt i både resultatet och tidigare forskning att den absolut största påverkan är 

hur förskollärare planerar eller tar till vara på resurserna som erbjuds. En mindre 

barngrupp är per automatik inte bättre, det beror helt och hållet på vad för tankar som 

ligger bakom de mindre grupperna. Att dela in barnen i mindre grupper utan att det 

finns en tanke bakom det, kommer nödvändigtvis inte möjliggöra nya kontakter 

mellan barn. Det är med andra ord viktigt att förskolläraren har en relation till barnen, 

för att veta vilken utmaning som ska presenteras för vilka barn vid vilket tillfälle. 

7.1.3 Personalens roll för tryggheten 

Personaltäthet var också ett upplevt problem som framgår i resultatet. 

Respondenterna lyfte att antalet barn mot personalgruppen var för stort och att de 

därför inte kunde se till alla barns behov som de önskade. En personalgrupp som 

upplever att de inte är tillräckliga för sin barngrupp kan därför göra att en barngrupp 

oavsett storlek upplevs som för stor (Williams m.fl., 2016). Resultatet påpekade även 

att barngruppens sammansättning var en variabel som spelade stor roll. Till exempel 

om det var en stor barngrupp med flera barn i behov av särskilt stöd så upplevdes det 

svårt då man inte alltid har möjligheten att ha en “egen pedagog” till de barnen som 

behöver det. Men respondenterna uttryckte också att det oavsett barngruppens 

sammansättning ibland blev svårt att se till varje barn eller att barnen själva skulle 

känna att de har tillgång till en pedagog när det behövdes. Vermeer m.fl. (2006) lyfter 

att det är en faktor som kan skapa stress hos både barn och vuxna om det inte finns 

tillräckligt med tid eller utrymme för att se till de olika behoven som finns. 

Verksamheten blir då än mer påfrestande för barnen då de inte har vårdnadshavare i 

närheten men inte heller har en tillgänglig pedagog att få tillfredsställande stöd utav. 

För att tackla detta problem nämnde flera respondenter att en tydlig struktur är viktigt. 
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Med en tydlig struktur menade de exempelvis schema över dagen så att barnen finner 

trygghet i att de alltid vet vad som kommer hända härnäst, samt vad som förväntas av 

dem vid olika tillfällen. Att ta hjälp av barnen är också en populär strategi för att lösa 

detta problem. Respondenterna lyfte att även om de är ensam pedagog med barn så är 

de inte ensamma, för att de har barnen. Med det menade de att barnen ofta gärna 

hjälper varandra och vill vara delaktiga i verksamheten och i hur den ska vara. Barnen 

känner ofta sina kamrater och vet vad de är bra på, och kan därför ta hjälp av varandra 

istället för en vuxen när det behövs. På det sättet blir de vuxna ett stöd för barnen i 

deras lärande när barnen inte kan ta hjälp av varandra i olika sammanhang. 

7.1.4 Avslutande resultatdiskussion 

Den tydligaste kopplingen mellan resultatdelen och tidigare forskning är att det finns 

många olika faktorer som påverkar hur en barngrupp upplevs. Det är inte enbart 

antalet barn per pedagog som avgör huruvida en barngrupp upplevs som stor eller 

inte, det finns många andra områden som gör verksamheten pressad. Williams m.fl. 

(2016) skriver att det exempelvis kan handla om barngruppens sammansättning, 

samspelet mellan barn, förskollärarens kompetens, vilket även är exempel som 

respondenterna i både enkäten och intervjuerna tog upp som problemområden. 

Därmed blir det tydligt att det inte nödvändigtvis behöver vara negativt att det 

exempelvis blir allt fler barn i grupperna, utan att de många gånger handlar om flera 

faktorer som arbetslaget själva inte kan påverka. Det arbetslaget kan påverka däremot 

kan skapa en trygg och lärorik verksamhet trots de problem som kan uppstå i 

förskolans verksamhet. Det visade sig i resultatet av denna uppsats att förskollärare 

sitter på en fantastisk kompetens, och har flera strategier för att göra det bästa av en 

svår situation. 

7.2 Metoddiskussion 
Till intervjuerna valdes fyra förskollärare från fyra olika förskolor ut. Detta gjordes 

för att tiden skulle räcka till, hade det funnits mer tid till studien så hade det varit 

givande att intervjua fler förskollärare. Hade möjligheten och tiden till att intervjua 

fler förskollärare funnits så hade vi kunnat intervjua förskollärare från andra 

kommuner i Sverige för att få ett bredare perspektiv på förskolans situation. Däremot 

hade resultatet antagligen inte skiljt sig särskilt mycket åt, även om det fanns en större 

bredd på respondenter för intervjuerna. Med största sannolikhet hade samtliga delar 

dykt upp, men andra delar hade eventuellt blivit mer framträdande om det fanns en 

större spridning på respondenterna. Om studien hade sträckt sig över en längre period 

hade det även funnits större möjlighet att fördjupa sig i resultatet och intervjuerna. 

Exempelvis hade man då istället kunnat intervjua samma personer mer än en gång, 

och då bygga den andra intervjun på svaren från den första.  

För att få en större bredd i empirin och nå ut till förskollärare utanför kommunen så 

skapades därför ett googleformulär. Denna enkät spreds i grupper där medlemmarna 

bestod av förskolepedagoger från hela Sverige. Enkäten möjliggjorde att resultatet 

kunde jämföras i större utsträckning med upplevda problem och de olika strategier 

som respondenterna hade. Genom att empirin blev större än med enbart intervjuer så 

kunde vi lättare se likheter och olikheter som fanns i olika verksamheter runt om i 

Sverige. Då enkäten innehöll frågor med fritext som svar så blev det smidigt att 

jämföra och sammanställa svaren som kom in ihop med intervjusvaren. Hade studien 
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sträckt sig under en längre tid hade vi kunnat hålla googleformuläret öppet under en 

längre tid, alternativt skapat två olika formulär för att låta respondenterna fördjupa 

sig mer inom området.  

Under den tiden studien sträckt sig har båda metoderna visat sig vara kompletterande 

till varandra. Genom att använda oss av både googleformulär och intervjuer lyckades 

vi nå ut till fler förskollärare, men det fanns även utrymme för fördjupning i 

strategierna genom intervjuerna.  

7.3 Avslutade diskussion 
Syftet med denna studien var att lyfta goda exempel på de strategier förskollärare 

använder sig av för att möjliggöra trygghet i verksamheten, med fokus på den sociala 

tryggheten. Utifrån de valda metoderna avsåg vi svara på vilka strategier förskollärare 

uttrycker sig använda för att möjliggöra trygga relationer samt hur förskollärare 

organiserar verksamheten för att skapa trygghet. I resultatet blev det tydligt att 

förskollärarna hade många olika exempel på både strategier för att skapa goda 

relationer, men också hur de väljer att organisera verksamheten. Många av de 

strategierna förskollärarna nämnde hade en stark koppling till hur de organiserar 

verksamheten. Att exempelvis dela upp barngruppen i mindre grupper visade sig vara 

en strategi som dels möjliggör trygga relationer mellan barn och vuxna, men det 

visade sig också vara en strategi för att organisera verksamheten och på det sättet 

hantera vad de ansåg vara en stressande faktor. Detta är också något som är värdefullt 

att forska vidare på, exempelvis med en annan ingång såsom den fysiska tryggheten 

och hur den påverkas av utmaningarna verksamheten står inför. Det hade också varit 

intressant med en fördjupning i ämnet, där undersökningen pågick under en längre tid 

vilket gör att fler strategier kan synliggöras. Denna studie har visat att många 

yrkesverksamma upplever utmaningar i verksamheten, men de har också flera 

exempel på vilka strategier som kan gå runt dessa upplevda problem. Förskollärare 

har med andra ord lyckas vända något som kan vara ett problem, till en styrka i 

verksamheten. Det visar inte enbart på vilken kompetens förskollärare besitter, men 

också på hur kvalitativ förskolans verksamhet är.   
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Bilaga 1 Missiv 

Hej! 

Vi är två studenter från förskollärarutbildningen på Linnéuniversitet i Kalmar. Vi 

arbetar just nu med vår examensuppsats och ska därför genomföra intervjuer. 

Många förskolor i Sverige har en pressad situation med stora barngrupper och 

bristen på förskollärare ökar, därför är vi intresserade av att belysa förskollärare som 

trots detta lyckas skapa en trygg och lärorik verksamhet för barnen. Vi vill med 

andra ord belysa vilka strategier och goda exempel förskollärare har för att skapa en 

trygghet i verksamheten.  

Vi önskar få tillåtelse att intervjua 1–2 förskollärare på er förskola. Intervjun 

behöver göras v.49, någon gång mellan den 2–4 december alternativt 5 eller 6 

december. Vi räknar med att intervjun tar ca 30 minuter och vi hoppas att 

förskollärare på er förskola har möjlighet att delta.   

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Informanterna kommer att 

behandlas konfidentiellt och det insamlade materialet kommer enbart att användas i 

vårt examensarbete. Vi tar även med oss ett samtyckesformulär med all information, 

att skriva under av informanterna. Om ni har några frågor eller funderingar är ni 

välkomna att kontakta oss för mer information.   

Hoppas vi ses!  

Med Vänliga Hälsningar  

Amanda Isaksson  

ai222ep@student.lnu.se 

Nadia Gustafsson 

ng222eh@student.lnu.se 

Handledare 

Karin Sälj 

karin.salj@lnu.se 
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Bilaga 2 Enkät 

Avsnitt 1: Svarsalternativ 
Vad har du för utbildning? 

1. Förskollärare 

2. Barnskötare eller annan pedagogisk utbildning 

3. Ingen utbildning 

 
Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

1. 0–3 år 

2. 4–7 år 
3. 8 år eller längre 

 

Upplever du att din barngrupp är stor? 
1. Ja 

2. Nej 

 

Upplever du att stora barngrupper är ett allmänt problem? 
1. Ja 

2. Nej 

 
Upplever du att barnen känner sig trygga i en stor barngrupp? 

1. Ja 

2. Nej 

 
Avsnitt 2: Påståenden 

1. Gruppstorleken är en tillgång för barnen 
2. Barngruppens storlek påverkar hur jag kan utföra mitt arbete i 

verksamheten  

3. Jag upplever att jag har tid att vara med barnen 
4. Jag känner mig ofta otillräcklig 

5. Jag upplever att jag har goda relationer till alla barnen i gruppen 

 
Avsnitt 3: Egna svar 

1. Vad innebär en trygg omsorg för dig? 

2. Om du får önska, hur många barn skulle en barngrupp med 1–3 åringar 

respektive 4–5 åringar innehålla? 
3. Vilka faktorer är mest stressande hos er? 

4. Hur mycket enskild tid med barnen skulle du önska att du kunde ha? 

5. Har du tips på egna strategier för att hantera en stor barngrupp? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

1. Vad anser du är grundläggande att arbeta med i verksamheten? 

(varför, finns det något mer, vidareutveckla) 

 

 

2. Vad är det viktigast i det första mötet med barnen enligt dig? 

(Förhållningssätt, barnsyn, aktivitet) 

 

 

3. Vad ser du för styrkor med att barngrupperna är stora? 

(Gemenskap, för barnen, för pedagoger, relaterat till trygghet) 

 

 

4. Hur gör du för att skapa goda relationer till barnen i din barngrupp? 

(Förhållningssätt, särskilda aktiviteter, barnsyn) 

 

 

5. Vad har du för erfarenheter av svårigheter i samband med att 

möjliggöra en trygg relation till barnen? 

(Hur gjorde du då för att komma runt svårigheten? Konkreta tips, 

exempel?) 

 

6. Vad innebär en trygg omsorg för dig? 

(Kriterier, förskollärares ansvar, barns rättigheter, förhållningssätt, 

läroplanens intentioner) 
 

 


