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ABSTRAKT 

Denna kvalitativa intervjustudie belyser åtta pedagogers syn på förskolan och det arbete 

som utförs gällande den sociala tryggheten på förskolor. Vårt syfte med denna 

undersökning har varit att ta reda på hur förskolan arbetar för att skapa en trygg miljö för 

de barn som vistas där, samt ta reda på hur pedagoger arbetar med barn som behöver 

stärka sin självkänsla och sitt självförtroende.  Ytterligare en del i undersökningen har 

varit att ta reda på om antalet barn och sammansättningen av barn kan påverka 

tryggheten i barngruppen. I resultatet framkommer det att samtliga pedagoger anser att 

arbetet med tryggheten är viktig för barns lärande och att det sociala samspelet är viktigt 

för att skapa trygghet. Vidare menar flera pedagoger att ett bra klimat på förskolan 

främjar arbetet med trygghet. Ytterligare visar undersökningen att det ute på förskolorna 

finns ett medvetet arbetssätt för att främja tryggheten på förskolan och barns sociala 

utveckling. Flera pedagoger påtalar även vikten av ett gemensamt förhållningssätt.  
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1 INTRODUKTION 

Vi är två utbildade barnskötare som på distans vidareutbildar oss till lärare mot de 

tidiga åren samtidigt som vi arbetar i förskolan. Vi har båda flerårig erfarenhet av att 

arbeta i förskola. Det som blev startskottet till denna uppsats var att vi började prata 

om att barn idag vågar uppträda för andra människor på ett helt annat sätt än vår 

generation. Därför dök frågan upp hur detta kommer sig. Hur gör vi på förskolan för 

att lyfta alla barn och få dem att känna att alla är lika bra? Hur lyfter pedagogerna på 

förskolan barns olikheter och får alla barn att känna sig positivt bemötta? 

I uppdraget som förskollärare ingår att arbeta med trygghet och identitetsutveckling 

och att trygghet är grunden för att kunna lära sig och våga prova på nya saker.  I 

arbetet med barnens identitetsutveckling innebär det att barnen lär känna sig själva 

och vågar stå för sina åsikter.  Pedagogen i förskolan har uppdraget att stötta och 

uppmuntra alla barn som vistas där så att de utvecklar en positiv självbild. I 

förskolans uppdrag ingår det att se till att alla barn och föräldrar känner sig trygga, 

det vill säga att skapa goda relationer till de som ingår i verksamheten. I Lpfö 98 

(Skolverket 2010) står följande ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

sin identitet och känner sig trygg i den” (Skolverket 2010:11).  

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur förskolan arbetar med att skapa en 

trygg miljö för de barn som vistas i verksamheten och att ta reda på hur pedagoger 

arbetar med de barn, som behöver stärkas i sin självkänsla och sitt självförtroende. 

Finns det strategier för att möta dessa barn? Vi är intresserade av att se vilka 

arbetssätt pedagoger använder sig av för att stärka dessa barn och vilka metoder som 

används för att främja tryggheten på förskolan. Förskolan spelar en viktig roll. 

Orlenius (2001) menar att barnen lär sig normer och regler i sociala sammanhang.  

Då de flesta barn idag vistas på förskolan, så är det där de lär sig dessa grunder. Det 

är genom att vara en del av ett socialt sammanhang, som barn lär känna sig själva 

och därmed stärks deras självkänsla. Med en stärkt självkänsla så stärks även 

självförtroendet. Genom att barn lär sig sociala regler, så vet de vad som förväntas av 

dem i olika sammanhang, vilket stärker tryggheten. 

Vi vill med detta arbete öka medvetenheten hos alla, som arbetar inom skola och 

barnomsorg. Visa på vikten av att ha ett medvetet arbetssätt där vi stärker barns 

självkänsla, självförtroende och hur viktig tryggheten är för barnen. Detta för att 

barnen ska kunna ta till sig ny kunskap och våga prova nya saker. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrundskapitlet belyses de teoretiska perspektiv som kommer att användas i 

uppsatsen och en redogörelse för begreppen självkänsla, självförtroende och identitet 

samt förskolans och pedagogens roll i arbetet med barns trygghet. 

2.1 Teoretiska begrepp 

Den här studien baserar sig på teoretiska utgångspunkter från Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell och Vygotskij som ofta anses vara grundare till det 

sociokulturella perspektivet.  

2.1.1 Utvecklingsekologisk modell  
I Hwang och Nilsson (2007) beskrivs Urie Bronfenbrenner, som är en rysk-

amerikansk psykolog och som har studerat barns utveckling. Genom olika 

vetenskapliga studier har Bronfenbrenner (1979) forskat inom 

utvecklingspsykologin. Författaren har bland annat undersökt hur människan 

utvecklas i sin miljö och hur den påverkar individen. För att kunna förstå hur ett barn 

utvecklas måste vi titta på det sociala samspelet i omgivningen. Alltså det nära 

samspelet med nära relationer.  Det är nödvändigt att observera barnen i deras 

naturliga miljö under lång tid. Författaren menar att den sociala miljön spelar stor 

roll och också vilken relation barnet har till sina föräldrar och andra betydelsefulla 

vuxna. Den sociala träningen är mycket viktig för hur barnet kommer att kunna få 

tillit till andra personer (a.a.). 

Bronfenbrenner (1979) utvecklade den utvecklingsekologiska modellen för att 

undersöka och utveckla ett nytt perspektiv på barns utveckling och dess samspel med 

dess omgivning och miljö. Författaren tänker sig utvecklingen som en rysk docka i 

olika lager. Innersta utvecklingsnivån kan vara hemmet eller klassrummet. Den andra 

nivån är interaktionen med andra och den tredje kan till och med vara en nivå där 

inte individen är närvarande. De olika nivåerna kallar han för mikro, meso, exo och 

makro.   
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Bilden är tagen från Hwang och Nilsson (2007:54)  

 

I mikrosystemet står närmiljön i centrum. Det ömsesidiga samspelet mellan barnet 

och familjen, dvs mikrosystemet, måste fungera för att barnet ska må bra. I och med 

att barnet blir äldre, så ändras behoven och andra miljöer blir viktiga, såsom 

förskolan, kompisar och andra vuxenrelationer. Mesosystemet består av sambandet 

mellan olika individer, som till exempel relationen till hemmet, skolan och vilket 

umgänge individen har.  Exosystemet kan individen inte själv påverka. Där handlar 

det om yttre faktorer, som till exempel föräldrarnas arbetssituation och 

personalsituationen i förskolan/skolan (a.a.). 

Det sista och den mest övergripande nivån är makrosystemet som ”[…] handlar om 

de generella dragen i det samhälle individen lever i, t.ex. levnadsstandard, 

familjepolitik […]” och så vidare. (Hwang och Nilsson 2007:54). Bronfenbrenner 

(1979) menar att beroende på var barnet befinner sig socialt så spelar det roll för 

individens personliga utveckling.  

 Vidare finns det ytterligare en faktor som spelar in. Bronfenbrenner (1979) kallar det 

för kronsystem, vilket innebär att tiden spelar roll.  Under tidens gång kan de olika 

förutsättningarna ändras. Hwang och Nilsson (2003) påtalar att förändringarna kan 

ha sitt upphov kopplat till individen eller till omgivningen.  

2.1.2 Sociokulturellt perspektiv  

Vygotskij (1999) anser att barns utveckling är helt beroende av vilken kulturell 

situation som barnet växer upp i ur ett sociokulturellt perspektiv.  Barn utvecklas 

genom socialt samspel. Säljö (2000) hävdar att det är genom att delta i en 

kommunikation, som vi som individer kan ta till oss nya sätt att tänka. Han menar 

vidare att människor handlar efter sina egna erfarenheter och kunskaper och hur vi 

människor tror att omgivningen förväntar sig att vi ska handla. Författaren menar 
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vidare att människor är läraktiga och att vi människor har en förmåga att använda 

våra erfarenheter i olika sammanhang. Vygotskij (1999) hävdar att barn lär sig 

hantera problem som de möter genom att utveckla psykologiska verktyg, i första 

hand språket. Vidare menar han att ”Barnet väljer inte ordets betydelse utan får den i 

processen av språklig kommunikation med den vuxna” (Vygotskij 1999:209). 

Orlenius (2001) påpekar att det socio-kulturella perspektivet främst betyder 

kommunikation och att det är den vuxne som ska utmana och inspirera barnen. 

Vidare skriver Hwang och Nilsson (2003) att Vygotskij menar att ” den identitet 

barnen först tillägnar sig är den som viktiga personer i omgivningen tillskriver dem” 

(Hwang och Nilsson 2003:51). Då menas i första hand föräldrarna. Vygotskij (1999) 

anser också att om ett barn ska utveckla en positiv självbild, så är det viktigt att de 

vuxna som finns nära barnet under det första levnadsåret är positiva.  Enligt 

författaren ska vuxna väcka barnens intresse genom att ställa utmanande frågor och 

inte komma med några direkta lösningar.  Det är mer utvecklande för barn att klara 

av saker tillsammans än att få svaren givna (a.a.). 

Hwang och Nilsson (2003) förklarar det som Vygotskij talar om, nämligen den 

proximala utvecklingen som visar att vuxna ligger ett steg före, men inte alltför långt 

ifrån där barnet befinner sig i sin utveckling. Här talar Vygotskij (1999) om den 

närmsta utvecklingszonen där vi vuxna måste se barns högsta tröskel för inlärning, 

men även barns lägsta tröskel. Det får inte vara för enkelt för barnen, men inte heller 

för svårt.  Forsell (2005) menar att enligt Vygotskijs sätt att se på utveckling och 

lärande, så är det inte en mognadsteori, utan det handlar om ett sociokulturellt 

perspektiv, vilket innebär att vuxna är viktiga då de stöttar barnen och utmanar dem, 

så de får nya erfarenheter. Lindqvist (2006) skriver om Vygotskijs teorier gällande 

lek ”genom fantasin tolkas erfarenheter och känslor” (2006:69). Vygotskij (1995) 

menar att ju större erfarenheter barnet har, desto lättare har barnet att förstå 

omvärlden och att barnet får en mer utvecklad fantasi. Vidare hävdar författaren   

 

Det samhällsvetenskapliga begreppet utvecklas i en inlärningsprocess, som 

består av en speciell form av systematiskt samarbete mellan pedagogen och 

barnet – ett samarbete där barnets högre psykologiska funktioner mognar 

med hjälp av och under deltagande av den vuxne (Vygotskij 1999:254).  

 

Vygotskij (1999) konstaterar att för att barn ska utvecklas och lära sig, så är det 

viktigt med olika erfarenheter (a.a.). 

2.2  Teoretiska begrepp självkänsla–självförtroende–identitet 

Här belyses begreppen självkänsla, självförtroende och identitet för att dessa begrepp 

är grundstenarna i barns utveckling och viktiga ur ett trygghetsperspektiv. 

2.2.1 Självkänsla och självbild 

Självkänsla definierar Brodin och Hylander (2002) som att känna sig själv och sina 

känslor samt att förstå hur andra ser på olika personligheter och att individen kan se 

hur samspelet med andra fungerar. Barntotals (2010) olika studier visar att om 

individen har en god självkänsla tidigt i livet och kan hantera motgångar, så vågar 

individen utmana sig själv i nya situationer. Samtidigt hävdar Baumeister (2003) att 

bra självkänsla inte alltid leder till goda resultat i skolan. Ceylan (2009) menar att 

pedagoger bör tycka om sitt jobb och att de bör vara måna om barnens känslor och 
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vara redo att uppmuntra dem. Vidare menar författaren att lärare som har god 

självkänsla visar mer hänsyn och förståelse för andra människor. De behandlar andra 

människor som de själva vill bli behandlade. Det är även ett av förskolans uppdrag, 

att ”verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och 

sin omvärld” (Skolverket 2010:9).  

Juul och Jensen (2003) anser att barn som växer upp där vuxna värnar om dess 

integritet har goda förutsättningar att utveckla en god självkänsla. Författarna hävdar 

att föräldrars välmening kan kväva barnet och hindra barnet från att utveckla en egen 

självkänsla. De vill så mycket att barnet får stå tillbaka med sin egen vilja för att 

tillgodose föräldrarnas välvilliga mening. ”En kärleksfull och omsorgsfull intention 

som blir till en auktoritär, opersonlig relation” (Juul och Jensen 2003:59).  Juul och 

Jensen (2003) hävdar att ibland kan det vara svårt att se var gränsen går när det gäller 

små barn. Barn behöver hjälp till exempel vid blöjbyte och då är det viktigt att den 

vuxna bekräftar barnets känslor, men ändå förklarar att det är någonting som måste 

göras annars kan han/hon få ont (a.a.). 

Juul och Jensen (2003) skriver om två olika varianter av självkänsla. Den ena kallar 

de för kvantitativa dimensionen och den andra för den kvalitativa dimensionen. ”Den 

kvantitativa dimensionen handlar om hur mycket vi vet om oss själva eller hur väl vi 

känner oss själva” (Juul och Jensen 2003:58). Medan den kvalitativa dimensionen 

innefattar hur vi ser på det vi vet om oss själva. Stern (1991) menar att självet 

utvecklas genom bekräftelse, kontakt och kommunikation med andra människor och 

att vi som pedagoger är en viktig del i denna utveckling. Författaren ser på barn som 

kompetenta. Han menar att det är pedagogens uppgift att se varje barns speciella 

resurser och att lyfta fram varje barn och utveckla just det barnets kompetens, vilket i 

sin tur stärker barnets självkänsla. Brodin och Hylander (2002) säger att det är viktigt 

att utmana barn på en lagom nivå. Blir utmaningen för stor så kan barnet bli osäkert 

och känna sig dum. Utmanar pedagogerna däremot barnen och de lyckas, så stärks 

deras självkänsla och de lär sig lita på sin egen förmåga. De menar att blir barnet 

bemött med ett glatt och bekräftande tonfall blir barnets självkänsla starkare. Som 

exempel tar de upp när någon kallar på barnet med dess namn på ett positivt sätt. 

Barn som blir vana vid att bli bemötta på ett negativt sätt får ofta en sämre 

självkänsla. ”Själv-känslan formas i hög grad av de känslomässiga svar som barnet 

får på sig själv och sina egna känslouttryck” (Brodin och Hylander 2002:92). Vidare 

menar författarna att ”självkänsla handlar om att lita på alla sina känslor, även de 

negativa” (Brodin och Hylander 2002:95). Ett barn med låg självkänsla vågar inte 

eller vill inte alltid prova på nya saker, eftersom han eller hon är rädd för att 

misslyckas. Författarna menar att ”ju äldre barnet blir, desto mer medvetet kan det 

värdera sina egna prestationer […]” (Brodin och Hylander 2002:97) gentemot 

andras. Författarna skriver också att i dessa fall måste den vuxne få barnet att våga 

prova. De menar att till en början kan den vuxne göra uppgifter med barnet som är 

enkla och där barnet inte kommer att misslyckas. Detta i sin tur bygger upp barnets 

självkänsla (a.a.).  

Brodin och Hylander (2002) menar att grunden för en god självbild är goda möten 

med andra människor. Förskolans och skolans värdegrund, förhållningssätt, verktyg 

och metoder (Skolverket 2011) tar hänsyn till barns integritet och stärker barnens 

självbild.  Brodin och Hylander (1997) anser att en positiv självbild får barnen när de 

upplever många glada upplevelser både ensamma och tillsammans med andra. 
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2.2.2 Självförtroende 

Individer kan ha gott självförtroende vad gäller vissa områden och sämre i andra. 

Självförtroende är någonting som kan övas upp. Är du trygg i situationen är ofta ditt 

självförtroende gott, vilket även Juul och Jensen (2003) understryker. De poängterar 

även att självförtroende är en yttre faktor medan självkänsla ligger på det inre planet. 

Juul och Jensen (2003) anser att det på ett pedagogiskt sätt går att stärka barns 

självförtroende genom sakligt beröm, men också genom att ge saklig kritik. 

Författarna menar att saklig kritik kan innebära att pedagogen både berömmer barnet, 

men att det även är viktigt att berätta om det är någonting som barnet behöver träna 

lite extra på. Vidare menar de att barn tidigt kan genomskåda föräldrars beröm om 

det inte är äkta. Juul och Jensen (2003) anser att det är pedagogers plikt att vara 

sakliga i sitt beröm till barnen.  I Lpfö (Skolverket 2010) står det att förskolan ska 

hjälpa barnen att utveckla sitt självförtroende. Barnen ska uppmuntras i sin 

nyfikenhet, samtidigt som förskolans uppdrag är att alla barn ska ges möjlighet att 

skapa tillit till sin egen förmåga. Stern (1991) menar också att ju mer uppmuntran 

och beröm barn får när de lyckas med något, desto mer utvecklas deras 

självförtroende och sin tillit till sin egen förmåga. Vidare anser Juul och Jensen 

(2003) att självförtroende är någonting individen måste arbeta med hela livet, 

eftersom människan ständigt utsätts för ny information. Däremot om individen har 

ett gott självförtroende och har blivit uppmuntrad i olika situationer är det lättare att 

våga prova på nya saker. I Jord för växande (1998) konstateras: 

Barn som möts av respekt och får positiva gensvar från sin omgivning 

utvecklar sitt självförtroende. Barn som får pröva sina tankar och teorier i 

ett utforskande arbete och upptäcka att de förstår vill lära sig mer. Genom 

att barnen får möjlighet att utveckla sitt självförtroende och sin lust att lära 

kan förskolan lägga en god grund för ett fortsatt livslångt lärande 

(skolverket 1998:51). 

2.2.3 Identitet 
I Lpfö 98(Skolverket 2010) står som följer ”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den” (2010:9). I boken Jord för växande 

särtryck ur växa i lärande och att erövra omvärlden (1998)  står det att ”identitet 

kan ses som en individs utveckling av sig själv” (Skolverket 1998:64).  Skolverket 

(1998) menar att identitet är något som utvecklas tillsammans med andra. Aasen, 

Grindheim och Waters (2009) säger att barn lär sig demokratiska värden enklast i 

informella sammanhang exempelvis vid utomhuslek och där de tillsammans med 

andra barn och vuxna får omedelbar respons på sitt agerande. Detta i sin tur 

utvecklar deras identitet. Stern (1991) menar att vår kontakt och kommunikation är 

av stor betydelse för hur självet utvecklas. Författaren anser att det är genom 

kommunikationen med andra som vi blir oss själva. Brodin och Hylander (2002) 

hävdar att det är genom hur andra människor reagerar på barnets känslor som barnet 

formar en upplevelse av sig själv.  

Ett av förskolans uppdrag när det gäller identitetsskapande är: 

Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och 

reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö 

som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala 

och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha möjlighet att 
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enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar (Skolverket 

2010:6).  

Niss och Söderström (1996) menar att alla barn behöver bli sedda och bekräftade och 

att det är tillsammans med andra som de blir någon. Författarna säger vidare att det 

är viktigt med goda relationer på förskolan både mellan barn-barn och mellan barn-

pedagoger då det är grunden för att kunna skapa en positiv barngrupp. Sommer 

(2005) tar upp vikten av samvarokompetens. Han anser att det krävs en stor social 

kompetens för att kunna ingå i en grupp. På förskolan får barn möjlighet att träna 

dessa färdigheter genom lek och att barnen via leken lär sig hur de bäst tar kontakt 

med andra människor. Detta menar han är viktiga sociala förmågor. Om barnen inte 

lär sig de sociala koderna så riskerar de att hamna i, som författaren uttrycker sig, 

”personlig och social isolering” (Sommer 2005:131).  Niss och Söderström (1996) 

anser att det är i leken som pedagoger kan få kunskap om enskilda barns förmåga 

och personlighet. Det är i leken som barn utvecklar sin sociala förmåga och att det är 

i leken de lär sig hur andra vill bli bemötta och även hur de själva vill bli bemötta.  

I Lpfö 98 (Skolverket 2010) står följande:  

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva 

och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra 

grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens 

erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och 

idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet (Skolverket 2010:9). 

Apter (1997) poängterar att det är genom vänskap som barn får kunskap om sina 

egna olika sidor av sin personlighet. Detta genom att dela olika intressen och 

erfarenheter med sina vänner, vilket formar jaget. Det kan även bli att ett barn 

identifierar sig för mycket med ett annat barn. När ett barn känner sig osäker på sin 

egen identitet finns möjligheten att barnen tänker att jag ska bli som hon/han 

(kamraten). Barnet tar en genväg i sin egen identitetsutveckling. Då är det viktigt att 

det finns vuxna som bekräftar barnet och dess goda egenskaper (a.a.). 

2.2.4 Trygghet 

Hwang & Nilsson (2003) skriver om Bowlbys anknytningsteori på följande vis.  Ett 

barn känner en trygg anknytning till personer som de anser vara pålitliga. Författarna 

menar att barnet har sett vilka reaktioner som vissa beteenden ger från omgivningen. 

Om barnet kan lita på hur de människor som finns i dess omgivning kommer att 

reagera på ett förväntat sätt, så kan de utveckla en trygg anknytning till dessa 

människor. Niss och Söderström (1996) hävdar att barn behöver vuxna som visar 

dem intresse och skapar goda relationer med barnet för att barnet ska känna trygghet. 

Författarna menar vidare att genom att skapa nya upplevelser tillsammans så 

möjliggörs ett fortsatt arbete med de goda relationerna. Vidare anser författarna det 

är viktigt att alla barn blir sedda och hörda för att skapa ett tryggt klimat. Orlenius 

och Bigsten (2006) menar ”Omsorg skapar förutsättningar för trygghet, och trygghet 

är en förutsättning för självständighet och eget ansvarstagande” (2006:19). 

Författarna hävdar vidare att det är genom att pedagogerna är nära barnen som 

barnen utvecklar en tillit till pedagogerna. Författarna anser också att när sådan tillit 

skapats, så känner barnen tilltro till de vuxna.  Barnen vet att pedagogerna finns där 

som stöd om barnen skulle behöva det. De menar vidare att det är denna tillit och 

närhet som får barnen att utvecklas till ansvarstagande och självständiga individer. 

Brodin och Hylander (2002) hävdar att känslor och lärande hör ihop. Har barnen inga 
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goda relationer som uppmuntrar dem och kommer med positiv feedback, så är risken 

att de förlorar intresset för att lära sig och prova på nya saker. Det kan leda till att 

barnen inte lär sig något nytt. Författarna menar ”Upplevelsen av att inte kunna kan 

väcka skam” (2002:13). Detta kan skada deras självkänsla och göra att de inte känner 

sig trygga (a.a.). 

2.3 Förskolans uppdrag/Pedagogens roll 

Förskolans - och pedagogens uppdrag är två begrepp som ligger till grund för detta 

arbete. Detta arbete handlar också om barns trygghet och hur pedagoger inom 

förskolan arbetar med att stärka barns självförtroende och deras självkänsla. Faktorer 

som spelar in är trygghet med pedagogerna, miljön samt att vara trygg tillsammans 

med de andra barnen/eleverna. 

2.3.1 Styrdokument 
Enligt Lpfö 98 (Skolverket 2010) ska förskolan/pedagogerna se till att alla barn 

uppmärksammas och får sina behov tillgodosedda. ”Förskolan ska stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg” (Skolverket 2010:5).   Detta 

är även en av grundstenarna i läroplanen för förskolan. I Lpfö 98 (Skolverket 2010) 

står det ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska 

vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” (Skolverket 2010:7). Vidare 

understryks vikten av pedagogernas förmåga att samspela med både barn och 

föräldrar för att vistelsen i förskolan ska bli så trygg som möjligt (a.a.).  

I skollagen (2010) står det skrivet: 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 

barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på 

barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 

lärande bildar en helhet.                           (Skollagen 2010:800 s. 30) 

2.3.2 Barngruppens betydelse 
Skolverket (2005) menar att kontinuitet i barngrupp såväl som personalgrupp är att 

rekommendera när det gäller att skapa trygghet. De hävdar även att storleken på 

barngruppen har stor betydelse när det gäller att skapa goda relationer i gruppen med 

barn och pedagoger.  

I en rapport från Skolverket (2008) understryks att barngruppernas storlek har större 

betydelse än personaltätheten när det gäller kvaliteten i förskolan. ”Forskning visar 

också att gruppstorleken har betydelse inte bara för barns utveckling, deras 

relationer och välbefinnande, utan också för personalens arbetssituation” 

(Skolverket 2008:37). I skollagen (2010) står det uttryckligen att det är 

huvudmannens ansvar att barngrupperna inte är för stora. Vidare framhåller 

Skolverket (a.a.) att yngre barn ”[…] och barn i behov av särskilt stöd har behov att 

ingå i mindre grupper än så för att få sina behov tillgodosedda” (Skolverket 

2005:15). Vidare påtalar skolverket (a.a.) att om barngruppen är för stor kan barnen 

få svårt att bilda sig en uppfattning om relationerna i gruppen, vilket kan leda till att 

otryggheten ökar.  Skolverket (2005) menar att förutsättningarna varierar beroende 

på sammansättningen av barn och pedagoger. Den som fungerar i en barngrupp 

kanske inte fungerar i en annan.   
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2.3.3 Barns vistelsetid på förskolan 

I en undersökning från statistiska centralbyrån (2004) som har genomförts under en 

tioårsperiod, från 1991 till och med 2001, finns det ingen signifikant förändring på 

den tid som sammanboende föräldrar spenderar tillsammans med sina barn. Däremot 

går det att se vissa förändringar vad det gäller ensamstående föräldrar.  Vidare visar 

undersökningar som statistiska centralbyrån (a.a.) har gjort att det är de yngsta 

barnen som har förlorat mest tid med sina föräldrar. En anledning till det kan vara att 

barnomsorgen förändrades under den angivna tidsperioden. Alla barn från och med 

det året de fyller 3 år har rätt till allmän förskola och att barn till föräldralediga har 

rätt att vistas på förskolan 15 timmar per vecka. Vidare framgår det i SCB:s rapport 

att föräldrars utbildning samt bostadsort har betydelse för barnets vistelsetid på 

förskolan. ”Barn i storstäder och förorter har längst dagar och barn vars föräldrar 

har lång utbildning har längre dagar” (SCB 2004:7). Under perioden 

undersökningen pågick har det skett en ökning vad det gäller föräldrars 

arbetssituation.  Fler arbetar heltid, vilket SCB understryker kan hänga ihop med den 

höga arbetslösheten i början av 1990-talet.  I en studie SCB (2004) har gjort är att det 

har blivit allt vanligare att båda föräldrarna arbetar eller studerar på heltid. I studien 

framgår även att ensamstående mammor i allt större utsträckning arbetar heltid.   

I mitten av 1960-talet har andelen förvärvsarbetande småbarnsmödrar 

ökat väsentligt. 1966 fanns det cirka 150 000 barn i förskoleåldern 

vars moder arbetade mer än 15 timmar i veckan. Nästan 40 procent av 

småbarnsmammorna förvärvsarbetade. Denna mycket kraftiga ökning 

kunde emellertid under denna tid inte klaras av genom offentlig 

barnomsorg. Enligt den kvantitativa utvecklingen så hade fler barn 

daghemsplats eller plats i kommunalt daghem i mitten på 1960-talet 

än 1950. Bland de berörda barnen så hade andelen med formellt 

organiserad barnomsorg minskat under tiden. De förvärvsarbetande 

mödrarna var tvungna att lösa barntillsynen på något annat sätt 

(Antman 1996:178).  

 

Alternativ omsorg kunde vara familjedaghem (a.a.). I en undersökning från SCB 

(2004) går det att utläsa att 2002 var 80% av barnen inskrivna i barnomsorgen.  

2.3.4 Miljöns betydelse 

I Linnérs (2006) avhandling har pedagoger svarat hur de kan skapa trygghet i miljön. 

De menar bland annat att genom att skapa rum där det finns möjlighet att ha översikt 

över barnen skapas trygghet för alla berörda, det vill säga föräldrar, barn och 

pedagoger. Viktigt är också att alla kan känna igen sig i miljöerna. Författaren tar 

även upp vikten av att känna sig trygg i miljön, vilket också understryks i skollagen. 

”Förskolor med funktionella lokaler och en välplanerad utemiljö underlättas det 

pedagogiska arbetet” (Skolverket 2005:16). Erixon, Lindgren, Sundblad och Torro 

(2007) hävdar att det är viktigt att barnen ges möjlighet att utforska miljön på 

förskolan i sin egen takt och med vuxna där som stöd. Vidare menar författarna att 

det är viktigt att barnet känner sig trygg i den miljön, som de vistas i för att de ska bli 

självständiga och våga utforska förskolans lokaler. För att barnet ska våga utforska 

miljöerna krävs det att barnet är tryggt med den vuxne som finns i närheten. Barnet 

”tänjer på gummibandet” som författarna uttrycker det och de vågar sig längre och 

längre bort från den vuxne, som i detta fall är barnets trygghet. Linnér (2006) 

framhåller att ”trygghet handlar om att skapa en miljö barnen inte kan komma till 

skada” (Linnér 2006:126).  Vidare menar författaren att genom att pedagogerna alltid 

kan ha uppsikt över barnen skapas en trygghet hos både föräldrar och barn. Något 
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som också är viktigt att beakta när det gäller barn och deras miljö är, som Nordin – 

Hultman (2009) hävdar, att barn behöver olika slags miljöer för att utvecklas och 

känna sig bekväma. Hon anser vidare att miljön på förskolan bör vara varierande för 

att kunna tillgodose alla barn. Författaren säger att de homogena miljöerna ger 

barnen ett begränsat utrymme för att skapa meningsfullhet, eftersom alla barn är 

olika. Detta menar författaren ökar risken för att barn ska känna sig utanför och 

känna att de inte passar in, vilket kan leda till exkludering. (a.a.) 

2.3.5 Likabehandlingsplan  
I förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder står det 

bland annat att förskolan ska motverka mobbing, kränkningar och fördomar, som är 

en av grunderna när det gäller att skapa trygghet på förskolan. Alla barn ska känna 

att de är lika mycket värda. ”Betydelsen av trygghet betonas i skollagen […]” 

(Skolverket 2011:33).  I en del i förskolans arbete mot mobbing ingår att alla 

förskolor ska ha en likabehandlingsplan. I likabehandlingsplanens syfte ligger att 

förebygga och motverka kränkande behandling samt att den ska innehålla verktyg för 

verksamheten att upptäcka och åtgärda kränkande behandling. Alla förskolor ska ha 

sin egen likabehandlingsplan. 

2.3.6 Pedagogens roll – trygghet 
I skolverket (2010) står det om arbetslagets uppdrag. Pedagogerna ska främja 

barnens utveckling, så att de kan bilda sig ett gott självförtroende. När det talas om 

trygghet i förskolan, så strävar alla pedagoger efter att alla barn ska känna sig trygga 

med pedagoger och miljön både inomhus och utomhus samt att de ska känna sig 

trygga med sina kamrater. Nordin - Hultman (2011) framhåller i sin avhandling att 

den svenska förskolan är uppbyggd på rutiner. De dagliga rutinerna är inrutade och 

följer ett speciellt tidsmönster. I Skolverket (2010) står det att pedagoger ”[…] ska 

ansvara för att […] barnen erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm” 

(Skolverket 2010:11). 

Linnér (2006) skriver om mellanmänskliga relationer och hon hävdar att för att 

kunna skapa trygghet är det viktigt att pedagoger ”[…] ”bryr sig om” hela barnet, 

men även arbetskamrater och föräldrar” (Linnér 2006:126). Erixon, Lindgren, 

Sundblad och Torro (2007) påpekar att om barn ska bli trygga på förskolan, så krävs 

det ett systematiskt arbete där pedagogerna enas om vad trygghet är och diskuterar 

fram ett gemensamt förhållningssätt. Det här är en av grundstenarna för arbetet med 

trygghet i förskolan, att alla pedagoger är överens om hur de definierar trygghet. Det 

är viktigt menar författarna att pedagogerna måste ha en samsyn kring begreppet för 

att kunna hjälpa det enskilda barnet och för att göra gemensamma bedömningar. Har 

inte pedagogerna en samsyn kring begreppet trygghet kan det bli att varje pedagog 

tolkar samma situation på helt olika sätt, vilket kan få till resultat att det blir 

svårigheter att hitta en gemensam åtgärd för att hjälpa barnet (a.a.). 

Erixon, Lindgren, Sundblad och Torro (2007) tar även upp vikten av att föräldrarna 

känner sig trygga med personalen på förskolan. ”[…] trygghet handlar om att man 

bryr sig om […]” (Linnér 2006:126). Linnér har kommit fram till i sin avhandling att 

som pedagog ingår det i yrkesrollen att visa för föräldrar och barn att du som 

pedagog är intresserad av att skapa goda relationer. Vidare vittnar författaren om att 

genom ömsesidig respekt samt att pedagogerna kan vara lyhörda, så skapas trygghet. 

Detta särskilt under den första tiden då föräldrar vill känna att det finns en god 

relation mellan barnet och pedagogerna, så att förskolan ska kunna fungera som ett 
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komplement till hemmet. ”En föreställning kring trygghet och mötet med barn och 

föräldrar bygger på en form av omsorg genom säkerhet” (Linnér 2006:126). Vidare 

beskriver författaren att genom att pedagoger på förskolan skapar en trygg 

verksamhet så kan både föräldrar och barn känna sig säkra (a.a.).  

Brodin & Hylander (2002) menar att pedagoger är en viktig del i denna utveckling. 

De menar att det är pedagogers uppgift att se varje barns speciella resurser och att 

lyfta fram varje barn och utveckla just det barnets kompetens. I förskolans Lpfö 98 

(Skolverket 2010) ingår att alla pedagoger ska dokumentera varje barns utveckling. 

Här har förskolechefen ett ansvar att se till att det ges möjlighet att göra detta. Att det 

finns tid och plats till att utföra detta arbete. I boken Jord för växande särtryck ur 

växa i lärande och att erövra omvärlden står följande ”Det pedagogiska arbetet i 

förskolan skall utgå från att varje barn erövra omvärlden och att detta arbete skall 

ledas och stödjas i riktning mot de mål som läroplanen anger”(Skolverket 1998:39). 
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3  SYFTE 

I förskolans läroplan står det att alla barn som vistas i förskolan ska erbjudas en trygg 

och lärorik omsorg. Hur gör pedagogerna då för att ge alla barn trygghet och hur 

arbetar de för att alla barn ska få samma möjligheter att få denna grundtrygghet.  

Vårt syfte är att ta reda på hur förskolan arbetar för att skapa en trygg miljö för de 

barn som vistas i verksamheten, samt att ta reda på hur pedagoger arbetar med barn 

som behöver stärka sin sociala utveckling.   

 

 Hur arbetar pedagoger för att alla barn ska känna sig trygga i förskolan? 

 Hur arbetar pedagoger på förskolan med att främja barns sociala utveckling? 
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4  METOD 

I detta kapitel redovisas metodval och hur vi har gått tillväga för att samla in data och 

hur bearbetningen av det insamlade materialet gick till i undersökningsgruppen. 

Slutligen tas de etiska aspekterna upp i detta kapitel. 

4.1.1 Undersökningsmetod  
Vi valde att göra kvalitativa intervjuer. Anledningen till att vi valde att göra 

kvalitativa intervjuer var att vi ansåg att det var av största vikt att pedagogerna fick 

säga sin åsikt och det var deras funderingar som vi var intresserade av. Enligt 

Bryman (2011) så är intervjuaren intresserad av respondentens åsikter i en särskild 

fråga. Vidare menar författaren att kvalitativa intervjuer oftast är mer flexibla och det 

skapar större utrymme för den som intervjuar att komma med följdfrågor för att bilda 

sig en uppfattning om den intervjuades stånd punkt. ”I kvalitativa intervjuer vill 

forskaren ha fylliga och detaljerade svar […]” (Bryman 2011:413). Författaren 

beskriver två olika former av kvalitativa intervjuer, ostrukturerad intervjumetod samt 

semistrukturerad intervju. Oavsett vilken intervjuform forskaren väljer att använda 

sig av finns det en gemensam nämnare, att intervjuerna bör vara flexibla. ”Tonvikten 

måste […] ligga på hur intervjupersonen uppfattar och tolkar frågor […]” (Bryman 

2011:415).  Den intervjuform vi valde att använda oss av var den semistrukturerade 

intervjuformen. Författaren menar att om intervjun inleds med fokus på ett specifikt 

syfte leder det ofta till en semistrukturerad intervju (a.a.).  

 

I och med att vi ville få kunskap om vilka arbetsmetoder som används på olika 

förskolor för att stärka barns självkänsla, självförtroende och för att främja 

tryggheten på förskolan, kändes valet av kvalitativa intervjuer relevant. Vår ambition 

var att skapa öppna frågor där respondenterna fick tänka till på sina svar, och se till 

att vi inte konstruerade frågor där de intervjuade enbart kunde svar ja eller nej. Detta 

för att få en så djup insikt som möjligt i de intervjuades arbetssituation och i deras 

arbete med att stärka barns självkänsla, självförtroende och trygghet.  

4.1.2 Genomförande 

Eftersom tiden var knapp så valde vi att kontakta pedagoger som vi visste hade 

kunskap om vårt ämne. Detta gjordes personligen genom telefon där vi förklarade 

vad vårt arbete gick ut på och frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju. De som var intresserade fick bestämma tid och plats var intervjuerna skulle 

göras. Detta för att de skulle känna sig bekväma i situationen och känna att de hade 

tid. 

Vi valde att använda diktafon under intervjutillfällena, eftersom det är lätt att missa 

information och tappa den röda tråden i samtalet med den intervjuade. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Innan intervjuerna informerade vi om 

vetenskapsrådets riktlinjer gällande regler. Innan intervjun startade fick 

respondenterna godkänna att samtalet spelades in. Intervjuerna tog mellan 15 till 45 

minuter. En intervju genomfördes skriftligt på grund av avståndet mellan 

respondenten och intervjuaren samt att den tekniska utrustningen för att genomföra 

en telefonintervju var för knapphändigt.  
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4.1.3 Undersökningsgrupp 

Vi valde att utföra intervjuerna med pedagoger, som är yrkesverksamma i förskolan, 

eftersom vi tror att det ger en mest rättvis bild av situationen. En av de tillfrågade 

jobbar för närvarade i förskoleklass, men har stor erfarenhet av att jobba med barn i 

förskoleåldern samt att personen har en intressant utbildningsbakgrund, som vi ansåg 

kunde vara av stor vikt vid vår undersökning. Undersökningsgruppen bestod av åtta 

pedagoger med olika utbildningsbakgrund. Pedagogerna har varit yrkesverksamma 

från tre år upp till trettio år. Bland respondenterna fanns det barnskötare, 

förskollärare, specialpedagog samt vissa av pedagogerna hade inriktning mot Reggio 

Emilia pedagogik. Samtliga respondenter var kvinnor. Intervjuerna genomfördes på 

sju olika förskolor.   

4.1.4 Databearbetning 

Varje genomförd intervju lyssnades igenom och transkriberades. Detta gjordes efter 

varje enskild intervju och därmed blev det inga stora textmassor att arbeta med, 

Bryman (2011) påtalar att det är tidsödande att transkribera och understryker att det 

är en fördel att transkribera löpande under intervjuprocesserna. Vidare framhåller 

författaren att det är av största vikt när den som lyssnar av intervjuerna är noggrann 

och inte missar någonting som sägs (a.a.). Vi fick totalt ihop 24 stycken A4 sidor. 

Intervjuerna lästes igenom och analyserades noga för att se om det fanns någon 

struktur och om vi kunde hitta någon gemensam nämnare eller olikheter i svaren. 

Under genomgången av intervjuerna visade det sig att de allra flest respondenterna 

hade en samsyn om hur arbetet med trygghet bör vara. Då vi analyserat intervjuerna 

hittade vi gemensamma nämnare, vilket fick ligga till grund för resultatets olika 

teman.  Intervjuerna analyserades kritiskt ett flertal gånger för att inte missa något.         

4.1.5 Forskningsetik 
Vi valde att följa vetenskapsrådets riktlinjer vid intervjuerna. Detta innebär att vi 

informerande de personer som deltog i undersökningen om följande: 

 

Informationskravet där vi förklarade vårt syfte med undersökningen, vilka vi är som 

utför denna undersökning och att deltagandet är frivilligt. 

 

Samtyckeskravet där vi bad om de intervjuades samtycke till intervjun. De 

intervjuade personerna hade rätt att välja hur länge de ville intervjuas och de hade 

rätt att avbryta intervjun när de ville. 

 

Konfidentialitetskravet vi avidentifierade de som vi intervjuade. 

 

Nyttjandekravet att vi endast använder det insamlade materialet till vårt 

forskningsändamål (vetenskapsrådet hämtat 120630 kl 15.30).  

4.1.6 Validitet   

”Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en 

undersökning hänger ihop eller ej” (Bryman 2011:50). Frågorna som ställdes till 

respondenterna hade granskats och godkänts av handledare för att de skulle bli så 

övergripande som möjligt och att respondenterna skulle bli på det klara med vad som 

tillfrågades. Vidare när det gäller reliabiliteten menar Bryman (2011) att resultat i 

undersökningen kan förändras om undersökningen skulle göras om en gång till. Det 
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vi kan se är att samtliga pedagogers svar överensstämmer till stor del.  Däremot 

skulle undersökningens resultat bli annorlunda om valet av undersökningsmetod 

förändrades.  
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5  RESULTAT  

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuerna. De teman som vi valt har kommit 

fram efter det att vi transkriberat intervjuerna där vi såg vilka som ansågs vara de 

teman, som lyftes fram mest av de som vi intervjuade. För att tydliggöra svaren 

ligger de som blockcitat.  

5.1 Pedagogers arbete med barns trygghet 

I detta kapitel redovisas hur arbetet på förskolan ser ut för att skapa trygghet för de 

barn som vistas i verksamheten.  

5.1.1 Pedagogernas definition av trygghet 
Samtliga respondenterna anser att trygghet är när barnen vågar uttrycka sina känslor 

och att de vågar vara sig själva.  

Trygghet är att man vågar ge uttryck för sina känslor och att man 

vågar ta för sig och att man vågar säga ifrån om det är något man 

inte vill.  

Många svarade också att pedagogerna kan se om ett barn är aktivt på förskolan och 

deltar i de olika aktiviteterna samt i den fria leken. Någon svarade att ett otryggt barn 

gärna söker vuxenkontakt och har svårt att komma till ro i barngruppen. Ett tryggt 

barn vågar prova mer egna saker.  

När barnet är nyfiken och söker sig till både barn och pedagoger, är 

aktiv och nyfiken.  

5.1.2 Arbetssätt för att skapa trygghet – inskolning  

Det är viktigt att redan från inskolningen skapa en god relation mellan de berörda 

parterna, det vill säga barn–pedagog och förälder–pedagog. De flesta av de 

tillfrågade respondenterna ansåg att det första mötet med barnet och föräldrarna är av 

största vikt att det blir bra. 

Första dagen på inskolningen stannar den ansvarige 

pedagogen inne tillsammans med barnet och föräldern för 

att knyta den första kontakten. Första dagen är barnet bara 

på förskolan en timme. Anledningen till det är att det första 

mötet ska vara positivt och att det ska vara spännande att 

komma tillbaka. Under den första dagen känner vi av 

varandra och om föräldern har frågor är det ett bra tillfälle 

att reda ut oklarheter.  

Några av pedagogerna menade att det är lika viktigt att ha föräldrarna med på tåget 

som barnen. Det förekommer många olika varianter på inskolning. Det gemensamma 

är att samtliga respondenter understryker vikten av inskolningens innebörd. En av 

förskolorna har föräldramöte innan inskolningen startar. Vid föräldramötet ges 

information om hur inskolningen kommer att gå till. Föräldrarna ges möjlighet att 

ställa frågor inför inskolningen. Tanken med att ha ett föräldramöte innan är att när 

inskolningsdagen kommer ska föräldrarna känna sig trygga med vad som kommer att 

hända och att pedagogerna kan ha fullt fokus på barnen.  

En pedagog tar även upp förskolans läroplan där det finns ett kapitel som heter 

värdegrund, som förskolan ska arbeta efter. En aspekt som lyftes fram i frågan om 

trygghet var inskolningen. Det är förskolans ansvar att inskolningen blir så trygg som 
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möjligt. Flera av respondenterna menade att det är av största vikt att finnas tillhands 

under inskolningen för barnen. Vidare är det förskolans uppdrag att erbjuda barnen 

en trygg miljö, vilket samtliga respondenter uttryckte. Många av de tillfrågade tar 

även upp vikten av att ha ett gott samarbete med föräldrarna och hemmen.  

Vi vinner mycket på att fånga föräldrarna. Blir föräldrarna trygga så 

blir barnen trygga. 

Det är en åsikt som återkommer hos flera av de tillfrågade respondenterna. Här är 

inskolningen av barnen viktig. Det finns många olika inskolningssätt, men samtliga 

pedagoger tar upp att det är viktigt att föräldrarna är delaktiga och känner sig trygga i 

inskolningen. Det har också stor betydelse att föräldrarna ges möjlighet att ställa 

frågor och få en inblick i förskolans verksamhet. Ytterligare en aspekt som tas upp är 

vikten av att känna sig välkommen på förskolan. 

För att känna sig välkommen är det viktigt att de har en plats. Det får 

gärna stå på tavlan att vi välkomnar ett nytt barn och förbereda de 

andra barnen på att det kommer en ny kompis.  

 

5.1.3 Likabehandlingsplan 
I arbetet med trygghet vittnar flera pedagoger om att det hör till det vardagliga 

arbetet och att pedagoger ständigt arbetar med ett trygghetstänk på förskolorna. I 

förskolans uppdrag ingår det att ha en likabehandlingsplan. Samtliga pedagoger 

hänvisade till likabehandlingsplanen gällande arbetet när det handlar om trygghet.  

Vi har en likabehandlingsplan, som är skriven av oss som jobbar på 

förskolan. Vissa delar har barnen varit med och påverkat. Vi använder 

oss av likabehandlingsplanen i vårt utvärderingsarbete.  

I och med att det finns en likabehandlingsplan på förskolan har pedagogerna ett 

material att ta till om det skulle uppstå en incident. 

5.1.4 Trygghet i miljön på förskolan 
Ser man till miljön på förskolan menar flera av pedagogerna att det går att skapa 

miljöer där barnen kan känna sig trygga.  

Vi försöker bygga upp miljöer där barnen kan känna sig trygga och 

där vi pedagoger kan vara närvarande hela tiden. 

Vår miljö är uppbyggd med mycket öppna ytor. Vi gör rum i rummen 

och skärmar av, men inga höga avskärmningar, så sikten skyms. 

Barnen ska alltid kunna se oss pedagoger. 

Några av förskolorna berättade att de har en handlingsplan gällande t ex lokaler och 

vad som bör ordnas för att lokalerna ska vara ändamålsenliga, så att säkerheten kan 

upprätthållas. Genom att skapa tillåtande miljöer där barnen vet vad som förväntas 

av dem, så kan trygghet skapas.  

Vi vill att barnen ska känna sig hemma i miljön. En tydlig miljö så 

att alla vet vad som förväntas av dem. 

 Miljöerna är tydligt märkta med vad barnen kan göra i miljön och vilka saker som 

finns i miljön. 
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Ytterligare en aspekt som framkom under samtalen med respondenterna var att 

rutiner skapar trygghet. Genom att dagen på förskolan ofta ser likadan ut varje dag 

vet barnen vad som kommer att hända under dagen.  

  

5.1.5 Skillnad på barns trygghet förr och nu 
De pedagoger som hade varit yrkesverksamma under flera år vittnade om att de 

kunde se en skillnad på barnen då och nu. De menade att barn är oroligare idag än 

var de var för flera år sedan. Nästan samtliga pedagoger menar att barn är mer 

rastlösa och vill att det ska hända saker hela tiden.  

Jag upplever att barn har svårt för att ha tråkigt. De vill ständigt att det 

ska hända någonting.  

Ett par pedagoger sa att det kan bero på att samhället har blivit stressigare än vad det 

var förr och att vissa barn har många aktiviteter utanför förskolan och att de aldrig 

tillåts att ha tråkigt. Vidare menade några av respondenterna att de upplever att barn 

som tillbringar långa dagar på förskolan har fler aktiviteter för sig på fritiden. En 

anledning till det kan vara föräldrarnas dåliga samvete och för att kompensera gör 

föräldrarna saker med sina barn, men då utanför hemmet.  

Jag upplever att många föräldrar tillbringar lite tid med sina barn 

under veckorna och som en slags kompensation gör man mycket 

tillsammans med sina barn utanför hemmet. Föräldrar kanske borde 

bli bättre på att vara tillsammans med sina barn i hemmet och göra 

saker tillsammans där.  

5.2 Pedagogers arbete med att främja barns sociala utveckling 

I detta kapitel redovisas hur pedagoger arbetar för att främja barns sociala utveckling 

och hur arbetet med att öka barnens självkänsla och självförtroende ser ut.  

5.2.1 Självkänsla/självförtroende 
Flera av de intervjuade ansåg att det viktigaste var att bekräfta barnet och ge mycket 

uppmuntran. En av pedagogerna ansåg att det är viktigt att stärka de goda delarna, så 

att de blir ännu starkare och sätta ord på det goda. Flera av pedagogerna sa att det är 

viktigt att ge barnen tid, att lyssna på dem och visar att vi är intresserade av vad de 

har att säga. Vidare berättade en av pedagogerna att om du ser att ett barn har dålig 

självkänsla/självförtroende kan det vara till stor hjälp för barnet att sätta in en extra 

”stöt” genom att uppmuntra och se barnet, bekräfta det samt att ge mycket fysisk 

kontakt. Det gäller både de utåtageranden barnen, som de tystlåtna.  

Det är viktigt möta barnen med respekt och visa att det de säger är 

viktigt och visa att man bryr sig om dem.  

Vidare menar flera pedagoger att det är viktigt att ta tillvara barnens idéer och att 

vara lyhörd för deras önskemål. Viktigt är att se det positiva i alla barn och lyfta fram 

det.  

Uppmuntra barnen till att våga försöka. 

Lyssna, bekräfta, stärka de goda delarna så att de blir ännu starkare, 

sätta ord på det goda, lyfta fram det och stärka än mer. Alltid bygga på 
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det som redan finns där. Givetvis finns det lika många metoder som vi 

människor är.  

Några av de tillfrågade pedagogerna lyfter även fram olika slags aktiviteter, som de 

använder sig av för att stärka barnens självkänsla/självförtroende. Aktiviteterna kan 

vara olika samarbetsövningar eller att sitta i mindre grupper, så att alla barn får 

komma till tals. En förskola berättade att de har en berättarsten. Om barnet ville 

berätta något hämtades stenen. 

Till en början var det ofta samma barn som pratade, men efter några 

gånger visade även några av de mest osäkra barnen att vilja berätta. Vi 

använde oss ofta av berättarstenen efter helgen, då vi inte träffats på 

några dagar.  

Pedagogen som berättade om berättarstenen sa vidare att de hade märkt en stor 

skillnad på barnen som hade dåligt självförtroende. En annan pedagog menar att det 

är viktigt att bekräfta alla barn, vilket kan ta sig i uttryck på olika sätt. 

Jag arbetar med små barn vi försöker få dem att försöka själva och 

berömmer dem när de klarar av det. Vi spelar på en trumma i vår 

samling där vi sjunger om varje barn och benämner dem vid namn för 

att alla barn ska bli sedda. Vi har namnkort där vi benämner barnen 

som är på förskolan och de som är hemma. 

 

5.2.2 Barngruppen 
De flesta av respondenterna menade att storleken på barngruppen kan ha betydelse i 

arbetet med trygghet, men flera av respondenterna sa också att antalet pedagoger har 

betydelse för arbetet med trygghet. Flera av pedagogerna påtalade att det är viktigt 

att se varje barn och dess person och att varje barn har sina behov och att alla barn 

tillåts att bli hörda. En av pedagogerna uttryckte att om det är för stora barngrupper 

kan det vara svårt att se alla barn.  

Mindre barngrupper är att föredra framför större grupper.  Jag kan 

som pedagog känna mig otillräcklig, känna att jag inte hinner med 

varje enskilt barn och kunna ge just vad det barnet behöver.  

Några pedagoger uttryckte också att om det är stora barngrupper finns möjlighet att 

dela upp barnen i mindre grupper med ansvarspedagoger för de olika grupperna.  

Vissa barn kanske behöver ha mer bekräftelse och att de kan få en 

lugn stund i en mindre grupp. 

Gällande barngruppens sammansättning svarade de flesta pedagoger att 

barngruppens sammansättning kan ha betydelse i arbetet med trygghet, men att det 

inte nödvändigtvis behövs delas på barngrupper. Det krävs mer arbete och 

engagemang från pedagogernas sida, som att vara lyhörda inför barnen och dess 

behov. En pedagog svarade att det inte alltid är en lösning att dela på barn, som inte 

fungerar ihop, utan att det är bra att de får lära sig samarbeta och lära känna 

varandra. En annan pedagog menade att i vissa situationer när det är ont om 

pedagoger kan det vara en god lösning att dela på barn, som inte fungerar bra ihop 

för att aktiviteten ska bli så bra som möjligt för de andra barnen. Samtidigt hävdar 

hon att det kanske inte är en optimal lösning.  
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Men jag är inte mycket för att dela för att två barn inte passar ihop, 

snarare att de barnen som inte fungerar tillsammans ska lära känna 

varandra med lotsning från oss pedagoger.  

5.2.3 Samsyn och gemensamt arbetssätt för att skapa trygghet 
Genom att samtala med varandra på förskolorna har pedagogerna kommit fram till 

ett gemensamt förhållningssätt när det gäller arbetet med trygghet. Det övervägande 

svaret var att det viktigaste är att se alla barn och dess behov. Flera av pedagogerna 

betonade att det är viktigt att visa att alla barn är lika mycket värda. En annan 

pedagog berättade om visionen på förskolan där hon jobbade, vilken var att alla barn 

kan.   

Vi pratar mycket om att försöka finnas där för barnen, att vi är 

tryggheten just då.  Även att ta hand om föräldrarna och bemöta dem i 

olika situationer. 
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6          ANALYS/ DISKUSSION  

I resultaten framkom att oavsett vilken åldersgrupp eller hur länge pedagogerna hade 

varit yrkesverksamma, så låg Lpfö 98 (Skolverket 2010) till grund för arbetet på 

förskolan. När det gäller arbetet med trygghet på förskolan menade de allra flesta 

pedagogerna att det sociala samspelet är viktigt för att skapa trygghet, vilket även 

Bronfenbrenner har kommit fram till i sin forskning. Bronfenbrenner (1979) säger att 

den sociala miljön har stor inverkan på hur barn utvecklas. Vidare påtalar 

Bronfenbrenner att de vuxna som finns runt omkring barnet har stor inverkan på hur 

barnet utvecklas. Även Vygotskij betonar den sociala miljöns betydelse för barns 

utveckling. Dessutom hävdar Vygotskij (1999) att det är viktigt att de vuxna som 

finns nära barnet är positiva för att barnet ska utveckla en god självbild. Vår tolkning 

är att genom att skapa trygga miljöer där barn tillåts att vara barn och att utforska 

efter sin egen förmåga tillsammans med trygga och positiva pedagoger ger det 

barnen en god start i livet. Förskolans vardag är ofta uppbyggd på rutiner, vilket 

skapar trygghet hos barn. Brodin och Hylander (2002) skriver om rädsla och hur det 

går att förebygger den. De menar att genom att ha rutiner på förskolan kan pedagoger 

förebygga de vardagliga händelserna. Författarna menar att när barn känner sig 

trygga vågar de anta utmaningar. 

Det som har kommit fram i vår undersökning är att ute på förskolorna förs ett 

medvetet arbete med att stärka barns självkänsla och självförtroende och arbetet med 

trygghet värderas högt. Alla pedagoger är medvetna om vikten av trygghet och att 

arbeta med barns sociala utveckling. Vi tolkar Bronfenbrenner (1979) och Vygotskijs 

(1999) teorier så att tryggheten är grunden för ett lärande. Är barnen inte trygga så 

kan de inte ta in ny kunskap och de vågar inte skaffa sig nya erfarenheter, vilket är 

grunden för ett lärande. I Lpfö 98 står följande ”Förskolan ska stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från 

en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling 

och lärande bildar en helhet” (Skolverket 2010:5). Något som visats sig vara av vikt 

är att se till att föräldrar och barn känner sig trygga på förskolan. Vygotskij(1999) 

menar att det är vi pedagoger som ska hjälpa barnen att skaffa sig nya erfarenheter, 

vilket framkommer i vår undersökning att pedagoger arbetar medvetet med. Vidare 

har det visat sig att på förskolan förekommer aktiviteter som stärker och utvecklar 

barnens självförtroende och självkänsla. Själva anser vi att det är viktigt med dessa 

aktiviteter för det är de aktiviteterna som enligt vår tolkning stärker barnen och får 

dem att känna sig värdefulla. 

I undersökningen framkom det att det är viktigt för pedagogerna att ta sig tid för att 

lyssna på barnen och de flesta har en strategi för att arbeta med trygghet. Genom 

inskolningen får barn och föräldrar möjlighet att skapa relationer till pedagogerna 

och därigenom skapas trygghet. Vi anser att inskolningen är viktig för det är då vi 

skapar relationer till barn och föräldrar. Har vi en god relation från början så blir det 

lättare för oss och barnen i vårt fortsatta arbete. I Linnérs (2006) rapport 

framkommer det att genom ömsesidigt förtroende skapas trygghet. Vidare 

framkommer det i vår studie att om pedagogerna känner sig trygga på sin arbetsplats 

genomsyrar det hela verksamheten. Pedagogerna arbetar efter likabehandlingsplanen, 

som har upprättats på förskolorna och de arbetar även efter värdegrunden som finns i 

Lpfö 98 Skolverket 2010. Det skapar trygghet hos pedagogerna att det finns ett 

utarbetat material att arbeta efter. Likabehandlingsplanen upprättas på varje enskild 

förskola och i och med att detta har gjorts så finns det ett gemensamt förhållningssätt 

att arbeta efter på varje förskola och detta skapar en trygg miljö för alla som vistas 
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där. Vi tolkar detta som att det är viktigt för tryggheten att det finns en samsyn 

mellan alla som arbetar på en förskola. I likabehandlingsplanen ska alla få 

möjligheten att vara delaktiga.  Alla ska ha fått möjlighet att säga sitt.  Alla ska 

känna till och har en handlingsplan om det skulle vara att någon blir utsatt på något 

sätt.  Vi anser det vara bra, dels att alla fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med 

detta dokument och dels att det finns en handlingsplan att luta sig mot i vissa svåra 

situationer. 

Anmärkningsvärt var att flera pedagoger vittnade om att barn har en annan oro nu än 

vad barn hade för tjugo år sedan. Vår tolkning är att det kan bero på det samhälle vi 

lever i. Bronfenbrenner (1979) skriver om exosystemet som han menar att individen 

själv inte kan påverka. Författaren menar att det handlar mycket om de yttre 

faktorerna, till exempel kan det vara föräldrarnas arbetssituation. Vidare skriver 

Bronfenbrenner om ytterligare en nivå i sina teorier kallad makrosystemet, vilket 

innefattar det samhälle individen lever i idag. Däremot i en rapport från Statistiska 

centralbyrån (2004) finns det inga bevis för att barn far illa av att vara långa dagar på 

förskolan. Trots intensiv forskning har ännu ingen kunnat svara på frågan: Vad är 

bäst för små barn, att vara hemma med mamma eller pappa eller att vara på dagis 

(eller i någon annan form av barnomsorg)? Helt enkelt därför att alltihop beror på det 

enskilda barnet och på omvårdnadens kvalitet” (SCB 2004: 35).  

Vidare menar Bronfenbrenner (1979) att tiden spelar roll för hur barnen utvecklas.  

Det går inte att jämföra någon som växte upp på 1960-talet med någon som växer 

upp på 2010-talet. Samhället vi lever i idag kräver mera och har andra förutsättningar 

än 1960-talet.  

Något som vi också har sett i vår undersökning är att det har skett stora förändringar 

inom detta område på de senaste åren. Många barn idag är större delar av dagen på 

förskolan och de har fler aktiviteter på fritiden, vilket också påverkar deras 

identifikation. De har fler relationer och får fler erfarenheter, som i vissa fall stärker 

barnens självkänsla och självförtroende. I andra fall kan det medverka till att barn 

känner sig oroligare och otåligare, eftersom de är vana vid att bli stimulerade av 

andra och får därmed svårare att använda sin egen fantasi och kreativitet. Här anser 

vi att det är viktigt att barn som vistas mycket på förskolan ges stora möjligheter till 

så kallad fri lek där de kan få utlopp för sin fantasi och få möjlighet att bearbeta de 

upplevelser som de har mött. Lindqvist (2006) skriver om Vygotskijs teorier gällande 

den fria leken där hon understryker att det är i rolleken barn tar till sig det sociala 

livet. Barnen får genom att skapa relationer på förskolan, både med andra barn och 

med pedagoger, möjlighet att stärka sin identitet, vilket görs i samspel med andra. 

Något som också tas upp i vår undersökning är hur barn påverkas av barngruppens 

sammansättning. Vygotskij (1999) menar att barn utvecklas av den kulturella 

situationen som de växer upp i. Enligt vår tolkning så är detta något som ställer stora 

krav på pedagogerna. Det är pedagogernas arbete att se till att alla barn känner sig 

trygga och hitta lösningar, så att inget barn känner sig utanför eller på något vis 

kränks av andra barn eller andra vuxna.  

Ytterligare en viktig faktor som har lyfts fram är att alla barn är unika och att det är 

viktigt att se alla barn för vad de är. En annan av våra frågeställningar var om de 

tillfrågade pedagogerna ansåg att storleken på barngrupperna har någon betydelse för 

arbetet med trygghet och även i arbetet med att stärka barnens självkänsla och 

självförtroende. Det som kom fram var att samtliga pedagoger ansåg att det hade 

betydelse. Det fanns enligt vår tolkning en rädsla från pedagogerna sida att inte räcka 
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till för alla barn när barngrupperna blir för stora. Enligt Vygotskij (1999) och 

Bronfenbrenner (1979) så är nära relationer viktigt för barns utveckling. För att nå 

bra resultat när det gäller att stärka barns självförtroende och självkänsla anser vi att 

det bästa är att inte ha för stora barngrupper, utan att pedagogerna har möjlighet att 

sätta in de resurser som behövs för varje enskilt barn. Ett annat alternativ som kom 

fram i våra intervjuer var att det skulle finnas tillräckligt många pedagoger och 

tillräckligt med utrymme för att dela upp gruppen, så alla barn får möjlighet att vistas 

i en mindre grupp där det är lättare att bli sedd och hörd. Detta är dessvärre något 

som ligger på ett högre plan att besluta om, så då är det upp till pedagogernas fantasi 

att hitta lösningar som fungerar. Men enligt vår undersökning så är det något som det 

är värt att lägga energi på.  

 

 

Slutsats 

Det som framkommit i vår studie är vikten av att vara närvarande som pedagog, att 

vara lyhörd, och att pedagogerna tar sig tid att lyssna både på barn och föräldrar för 

att skapa ett tryggt klimat. Kommunikation och goda relationer är A och O för att 

skapa en trygg arbetsmiljö där barn kan utvecklas och stärka sin självkänsla. För att 

nå bästa möjliga resultat, så bör barngrupperna inte vara för stora och det bör finnas 

en stimulerande inbjudande miljö att tillgå.  

 

En annan viktig aspekt som har framkommit genom denna arbetsprocess är hur 

viktig föräldrarnas roll är i arbetet med tryggheten på förskolan. De är de viktigaste 

personerna i barnets liv och kan vi pedagoger få föräldrarna att känna sig trygga med 

oss så smittar de av sig den känslan på barnen. 

 

Det som också kommit fram i vår undersökning är att det finns ett utbrett medvetet 

arbetssätt med att arbeta med trygghet på förskolorna. Pedagoger är väl medvetna om 

vikten av barns trygghet och att stärka barns självkänsla. Det som framkommit är 

dock att det är något som anses vara självklart och därför diskuteras det inte särskilt 

mycket om vad trygghet är ute på förskolorna. Det är något som bara tas upp om det 

uppstår problem i barngruppen. Av de pedagoger som vi intervjuade var det inte 

någon som på något sätt observerade eller medvetet dokumenterade just tryggheten 

på förskolan.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med pedagoger som hade erfarenhet av att 

arbeta i förskolan. Detta för att vi ansåg att vi skulle få en rättvis bild av 

verksamheten på förskolan. När intervjuerna skulle genomföras hade många 

pedagoger börjat gå på semester, vilket försvårade vår situation. Det blev svårt att få 

till tider som passade pedagogerna.  Många av de pedagoger som vi intervjuat ansåg 

att det var ett spännande och intressant ämne som vi valt, så de ställde upp på sin 

fritid, vilket vi är tacksamma för.  

 

Vi anser dock att detta var det bästa sättet att utföra vår undersökning på och att vi 

fick ut den mesta informationen. Det som hade kunnat bli intressant var om vi hade 

haft tid på oss att genomföra en intervju till senare i forskningsprocessen. Vi märkte 

att det dök upp nya frågor hela tiden, som vi hade velat ha svar på. 
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 Det som ytterligare hade kunnat ge en annan dimension på vår forskning hade 

kunnat vara om vi hade haft tiden och möjligheten att göra observationer på de olika 

förskolorna. Nackdelen med de observationerna är att det är tidsödande, vilket ledde 

till att vi valde att utesluta den metoden. Vi ansåg också att för att få en rättvis bild 

från verksamheten krävdes det att vi under ett flertal tillfällen skulle observera de 

olika förskolorna och till det räckte inte tiden. Vi valde denna gång att intervjua 

pedagoger, som vi ansåg ha kunskap om det område, som vi var intresserade av att 

undersöka. Därför var det pedagoger som vi kände sedan tidigare. Det hade varit 

intressant att se om resultatet hade blivit annorlunda om vi slumpmässigt hade valt ut 

pedagoger att intervjua. 

 

6.2 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att ta reda på i vidare forskning hur barn påverkas av täta 

personalbyten och många vikarier. Om det är något som kan påverka tryggheten på 

förskolan.  

 

Det vore även intressant att höra föräldrarnas syn på hur de upplever deras barns 

trygghet och deras barns utveckling gällande självförtroende och självkänsla under 

deras vistelse på förskolan.  
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Ett barn...  

 

Vi har valt denna dikt för det är ett förhållningssätt som vi vill dela med andra. 

Vikten av att bry sig om, visa hänsyn, respekt och förståelse för varandra.  

Ett barn som kritiseras - lär sig fördöma 

Ett barn som får stryk - lär sig att slåss 

Ett barn som hånas - lär sig blyghet 

Ett barn som utsätts för ironi - får dåligt samvete 

Men... 

Ett barn som får uppmuntran - lär sig förtroende 

Ett barn som möts med tolerans - lär sig tålamod 

Ett barn som får beröm - lär sig uppskatta 

Ett barn som får uppleva rent spel - lär sig rättvisa 

Ett barn som känner vänskap - lär sig vänlighet 

Ett barn som får uppleva trygghet - lär sig tilltro 

Ett barn som blir omtyckt och kramat - lär sig känna kärlek i världen             

 Av: Dorothy Law Holte 
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8 BILAGOR 

Intervjufrågor  
Hur länge har du arbetat i förskolan?  

Vilken utbildning har du? 

Hur definierar du ordet trygghet? 

Hur gör ni vid introduktionen av barnen i verksamheten för att både barn och 

föräldrar ska känna sig trygga?  

Arbetar ni på något särskilt sätt för att få miljön på förskolan så trygg som möjligt? 

Har ni några särskilda handlingsplaner eller andra arbetssätt för att se om miljön på  

Har storleken på barngruppen någon betydelse i arbetet med trygghet?  Anser du att 

det är enklare att arbeta med tryggheten på förskolan i mindre eller större 

barngrupper eller har det ingen betydelse?  

Har barngruppens sammansättning någon betydelse i arbetet med trygghet?  

Hur anser du att man som pedagog kan se om ett barn känner sig trygg på förskolan?  

Hur har ni kommit fram till en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt när det 

gäller trygghet? 

Hur arbetar ni för att stärka barn som behöver stärkas i sin 

självkänsla/självförtroende?  
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